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BAŞKANDAN

Hepimiz biliyoruz ki Ramazan 
yardımlaşma ayıdır, dayanışma 
ayıdır. Yoksulun, yoksunun, darda 
olanın halini anlamak için, ona 
şefkat eli uzatmak için bir vesile-
dir, bir imkandır.

Sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma-
nın bereket dualarıyla perçinleş-
tiği, yüreklerde ilahi esintilerin 
yükseldiği bu güzel aya, hep 
birlikte kavuşmanın heyecanını 
yaşıyoruz. 

Bizi biz yapan; bizim tek bir mil-
let olmamızı, asırlar boyu ayakta 
kalmamızı sağlayan kavramların 
özünde hoşgörü, paylaşma ve 
dayanışma yer almaktadır. İm-
kanlarımız ölçüsünde en yakınla-
rımızdan, komşularımızdan, ma-
hallemizden başlayarak ilimizde, 
ülkemizde ve dünya coğrafya-
sında yaşayan kardeşlerimize 
yüreğimizi açıp, ekmeğimizi pay-
laşmak bizim özümüze ve inancı-

mıza yakışan bir davranış biçimi 

olduğunu hepimiz biliyoruz. 

Böylesine müstesna bir zaman 

diliminde biz de Sultangazi Be-

lediyesi olarak bu manevi iklimin 

atmosferine uygun hizmetler 

gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Aç-

tığımız iftar ve gönül sofralarında 

Ramazan'ın manevi iklimini ve 

bereketini birlikte paylaşıyoruz. 

Ramazan gecelerinde ise bu 

ayın anlamına ve ruhuna uygun 

düzenlediğimiz çeşitli kültürel et-

kinliklerle, Ramazan'ın coşkusunu 

birlikte paylaşıyoruz. 

Bu düşüncelerle Ramazan-ı 

Şerif'in ülkemiz, milletimiz, tüm 

İslam alemi, tüm insanlık için 

hayırlara vesile olmasını diliyor; 

rahmetiyle, bereketiyle mağfire-

tiyle evlerimizi, hanelerimizi gö-

nüllerimizi kuşatmasını Allah'tan 

niyaz ediyorum.
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Saygıdeğer Sultangazililer!

Yardımlaşma, Paylaşma ve Dayanışmanın Adı

Eski İstanbul'da Ramazan

Ramazan pidesi alabilmek için fırınlar önünde girilen kuyruklardır belki de.
Açlığı yaşayarak, aç olanın halini anlama, tanıma ayıdır Ramazan... 
İftar sofralarıyla başlayan muhabbetlerin, düzenlenen çeşitli eğlencelerle de kutlanmasıdır...
Ramazan davulcusunun nağmelerindeki lezzettir... 
Arefe gününün ardından başlayacak olan “Ramazan Bayramı”nın; nam-ı diğer “Şeker Bayramı”nın müjdesidir, müjdecisidir...
Ramazan bereket, Ramazan sevgi, Ramazan dostluk, Ramazan barıştır...

Eskiden, Ramazan’ın en şa’şalı, en 
mutlu ve en neşeli günleri İstanbul’da 
geçermiş.  Hareket ve canlılık, çarşı-pa-

zarda ayrı, evlerde ayrı görülürdü. Evlerde 
kap kacak kalaylanır, hallaçlar çağrılır, ya-
taklar atılır, camlar, tahtalar gıcır gıcır silinir, 
sanki uzun bir savaşa gidilecekmiş gibi, 
kilerler tıka basa erzakla doldurulurdu. Hali 
vakti yerinde olanlar aşçı tutarlar; Geredeli, 
Mengenli aşçılar Beyazıt’daki kahvelerde 
karargâh kurarlardı. Beyazıt’daki bakırcı-
lar, çorba kâselerini, yumurta tavalarını, 
börek tepsilerini kırmızı kreplerle süsleyip 
teşhir ederler; şekerciler; gümüş gibi pırıl 
pırıl parlatılmış, ağızları sakız gibi beyaz 
tülbentlerle örtülmüş kavanozlardaki çilek, 
vişne, ahududu, ağaçkavunu, gül ve me-

nekşe reçellerini “Piyade kaldırımları”nın 
üzerine sıra sıra dizerlerdi.

Evlerde ise, “topun atılması”nı bekleyen 
misafirler, ya duvardaki guguklu saate 
ya da yelek ceplerinden çıkardıkları altın 
kapaklı saatlere dikerlerdi gözlerini. Top-
lar patlayınca da, eller önce zeytine ya da 
suya, sonra da çiçek gibi hazırlanan sofra-
lara uzanırdı...

Karanlığın şehrin üzerine çökmesiyle be-
raber canlanan İstanbul halkı, Ramazan 
eğlenceleri için yollara dökülürmüş. Galata 
Köprüsü’nde boşalan arabalar, faytonlar, 
kupalar, landonlar, konak ve saray araba-
ları, katar halinde Beyazıt’a çıkarlar, Mü-

rekkepçiler önünden kıvrılarak Vezneciler’e 
girerlerdi... Unkapanı Köprüsü’nden ge-
çenler Zeyrek’ten Vefa’ya tırmanırlar, Şeh-
zade Camii’nin yanından Direklerarası’na 
ulaşırlardı.

Öylesine aşılmaz bir izdiham yaşanırdı ki 
oralarda; her yaştan, her sınıftan genç-
ihtiyar İstanbullu birbirlerinin nefesleri-
ni enselerinde hissederlerdi. Manakyan 
Efendi’nin tiyatrosu ve Kel Hasan’ın tiyat-
rosu kadar Salih ve Şeyh Fehmi Efendiler’in 
karagöz oyunları da çok rağbet görürdü.

Ama, zamanın ettiğini kimseler etmedi 
İstanbul’a da. Gel zaman git zaman, pek 
çok gelenek kaybolup gitti.. Kimi modern 

çağın gereklerine, kimi de ihmale ve vefa-
sızlığa kurban edildi. 

Ne mutlu ki, son yıllarda eski geleneklerin 
yaşatılmasına, hatırlatılmasına yönelik ça-
lışmalar, günümüz İstanbulundan geçmi-
şin İstanbuluna köprü kuruyor artık...  

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
olmak üzere ilçe belediyelerinin de, bu 
konuda gösterdikleri duyarlı çabalar, İstan-
bullulara Ramazan'ın ruhunu, heyecanını 
ve coşkusunu hatırlatıyor.

Artık, İstanbul bir geleneğine sahip çıkarak, 
Ramazan'ın derin anlamını, sunulan  çeşitli 
hizmetlerle paylaşıyor. 

Aylar içinde en hayırlısı, en bereketli olan 
Ramazan'a “onbir ayın sultanı” denmesi 
bundandır belki de. Yardımlaşma, pay-

laşma, dayanışmanın adıdır Ramazan. 
Akrabalık bağlarını perçinleyen, kurulan 
sofralarda bir araya gelen aile bireyleri-

ni birbirine kenetleyen aydır Ramazan.  
İnsanları ortak paydada buluşturan, 
zenginiyle yoksuluyla, oruç tutan herke-

si, aynı zamanda kurulan iftar ve sahur 
sofralarında kavuşturan, barıştıran aydır 
Ramazan.
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Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği çadır ve sokak iftarlarında onbinlerce Sultangazili; Ramazan coşkusunu aynı sofrada paylaşıyor. Hayırsever 
vatandaşların katkılarıyla düzenlenen çadır ve sokak iftarlarında binlerce kişi yan yana oruçlarını açıyor. İlçenin farklı noktalarına konulan çorba 
çeşmelerine ise ilgi büyük.  Kültür Çadırı’nda; Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, sohbet ve geleneksel Ramazan eğlencelerinden örnekler sunuluyor. 

RAMAZAN’DA İFTAR VE GÖNÜL SOFRALARI

On bir ayın sultanı Ramazan, bereke-
tiyle geldi. Sultangazililer ilk gün-
den itibaren oruçlarını Sultangazi 

Belediyesi tarafından kurulan iftar çadı-
rında açmak için Atatürk Bulvarı üzerin-
deki alana kurulan iftar çadırı’na koşuyor. 
1000 metrekarelik yarı kapalı alana kuru-
lan iftar çadırı, Ramazan’ın manevi iklimi-
ni tüm Sultangazililere yaşatıyor. Hergün 
farklı bir hayırsever vatandaşın verdiği 
iftar sofrasında günde 2 bin 500 kişi oru-
cunu açıyor. İftar çadırında oruçlarını açan 
Sultangazililerin büyük çoğunluğu bu sof-
ralarda buldukları lezzeti lüks restorant-
larda bulamadıklarını belirtiyorlar. Bunun 
sebebini ise tek bir cümle ile özetliyorlar: 
“Burada kardeşlik, huzur ve dost sofrası 
kurulu. Bu sofranın lezzeti ve manevi iklimi 
başka bir yerde bulmak mümkün değil...”

SOKAK İFTARLARI
Sultangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sokak iftarları bu 
Ramazan'da da devam ediyor. Ramazan boyu her gün ayrı bir mahallede kurulan iftar 

sofralarında Sultangazililer oruçlarını birlikte açmanın mutluluğunu yaşarken, kalaba-
lıklaşan şehirlerin yalnızlaştırdığı bireyler, bu sofralarda aynı inancın potasında eriyor.

ÇORBA VE LİMONATA ÇEŞMELERİ
2010 yılından itibaren hizmet veren çorba çeşmeleri, Sultangazi’nin vazgeçilmez sem-
bolü haline geldi ve kısa sürede ülke geneline yayıldı. Bu yıl da ilçenin 8 ayrı noktasın-
da hizmet veren çorba çeşmelerinden her gün 4 bin 500 kişiye sıcak çorba, 

ekmek ve su temini sağlanıyor. İftar vaktine kadar çorba çeşmesi olarak hizmet veren 
çeşmeler teravih namazı sonrasında ise limonata çeşmesi olarak düzenleniyor. Cami-
lerde teravih namazı sonrası periyodik olarak limonata dağıtımı yapılıyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ UNUTULMADI
Ramazan ayında da Sultangazi Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor. İhtiyaç sahiplerine aileye gıda yardımları, Ramazan ayı boyunca artarak sürdürülecek.

RAMAZAN KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ
Sultangazi Belediyesi, Ramazan’ın ruhuna yakışır etkinlikleri Sultangazililerle buluş-
turmaya devam ediyor. Ramazan Etkinilik Alanı’nda kurulan Kültür Çadırı’nda Kur’an-ı 
Kerim tilaveti, geleneksel Ramazan gösterileri, ezgi, şiir ve tasavvuf müziği dinletileri 
ile Sultangazililer Ramazan ayının manevi iklimine ortak oluyor. Her gün binlerce kişi-
ye ulaşan ve Ramazan gecelerini renklendirilen etkinlikler kapsamında ülkenin sevilen  
isimleri de   Sultangazi’de sahne alıyor.

KİTAP FUARI
Ramazan ayı boyunca Sultançiftliği Merkez Cami önünde yer alan meydan, kitap fuarı 
olarak düzenlendi. 8 yayın evininin yer aldığı fuarda; dini eserlerinin yanı sıra klasik 
eserler ile yakın cumhuriyet tarihi ve güncel konuları ele alan kitaplar görücüye çıktı. 
Ayrıca yazarların  katıldığı imza günleri ve söyleşi programları da düzenleniyor.

DİĞER ÇALIŞMALAR
Ramazan ayı ile birlikte Sultangazi Belediyesi Zabıta ekipleri, denetimlerini yoğun-
laştırdı. Zabıta ve İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle gıda satışı ve üreti-
mi yapan imalathanelerde denetimler aralıksız sürdürüyor. Öte yandan ilçedeki tüm 
camilerde, periyodik olarak temizlik çalışması yapılıyor. Sultangazi Müftülüğü işbirliği 
ile başlatılan çalışmalar kapsamında, İlçedeki 62 caminin periyodik temizliğini yapan 
ve halılarını yıkayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bütün camilerdeki avizeleri de 
temizliyor ve bakımdan geçiriyor.



www.sultangazi.bel.tr

Sultangazi Belediyesi tarafından 
kendi öz kaynaklarıyla Uğur Mum-
cu Mahallesi’nde yapımını  ta-

mamladığı Belediye Hizmet Binası'na; 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ka-
tıldığı görkemli bir tören düzenlendi.

Belediye Hizmet Binası’nın açılış törenine 
Başbakan Erdoğan’ın yanı sıra AK Parti 
İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komis-
yonu Başkanı Burhan Kuzu, milletvekil-
leri Egemen Bağış, Harun Karaca, Ahmet 
Haldun Ertürk, Hüseyin Bürge ve Prof. Dr. 
Cevdet Erdöl,  İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu, AK Parti İl Başkanı Aziz Babuşcu 
İlçe Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK Parti 
İlçe Başkanı Murat Atım ile ilçe belediye 

başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılış töreninde halka seslenen Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün açılışını 
yaptığımız  Belediye Hizmet Binası muh-
teşem eser olarak ortada duruyor. Bu ese-
rin sizlere kazandırılmasında emeği geçen 
başta Sultangazi Belediye Başkanı olmak 
üzere herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Sultangazi’nin 30 Mart yerel seçimlerin-
de büyük bir başarı aldığına dikkat çe-
ken Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

“30 Mart’ta bizlere; plan, proje ve hiz-
met üreten belediyelere oy verdiniz. 30 
Mart bizim yaptığımız hizmet, eser, plan 
ve proje siyasetinin millet olarak teyit 
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Sultangazi Belediye Hizmet Binası; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, görkemli bir törenle açıldı. Törende konuşan Başbakan Erdoğan, 
Sultangazi’de yaşanan büyük değişime dikkat çekerek; “Bugün açılışını yaptığımız Belediye Hizmet Binası muhteşem eser olarak ortada duruyor. 
Bu eserin sizlere kazandırılmasında emeği geçen başta Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay olmak üzere herkesi tebrik ediyorum” dedi.

edildiği tarihtir. Yüzde 58.5 oy oranıyla 
Sultangazi’de rekor kırdınız; hepinize canı 
gönülden teşekkür ediyorum. Seçimler 
öncesinde de hizmetlerimizi yavaşlat-
madık; seçimler sonrasında da büyük bir 
şevkle çalışmayı sürdürüyoruz. ”

Başbakan Erdoğan konuşmasında gün-
deme ilişkin açıklamalarda bulundu. 
31 Mayıs Sigarayı Bırakma gününe de 
değinen Başbakan Erdoğan,  “Sigaraya 
son noktayı koyalım. Sağlıklı bir toplum 
için bu adımı atıyoruz. Sigarayla ilgili yeni 
düzenlemeler yapacağız” dedi.
 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altu-
nay ise yaptığı konuşmada, 5 yılda yapı-
lan hizmetleri anlattı. Sultangazi’nin her 
köşesinde hizmetlerin yükseldiğine vur-
gu yapan Başkan Altunay, şunları söyledi:
“500 bin nüfusuyla Sultangazi’de her 
şeye hasret konumdaydık. 5 yılda 14 

kamu binasının yapılmasını sağladık. 95 
olan park sayısını 230’a çıkardık. 12 olan 
Aile Sağlığı Merkezi sayısı 27’ye  ulaştır-
dık. 27 yeni okulu ilçemize kazandırdık.  
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 0.2 
metrekareden 25 kat arttırarak 5 metre-
kareye ulaştırdık.”

İlçeye kent ormanları kazandırdıklarını 
kaydeden Başkan Altunay, “Mimar Sinan 
ve Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanlarımızı 
2013 yılında 2.5 milyon vatandaşımız zi-
yaret etti. Orman Bakanlığı'yla anlaşarak 
1500 dönüm yeni orman alanını daha 
ilçeye kazandırıp; yılda 5 milyon insanı-
mızı ağırlamayı hedefliyoruz” şeklinde 
konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından açılış 
kurdelesini kesen Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan ve protokol üyeleri, Belediye 
Hizmet Binası’da incelemelerde bulundu.

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA
BELEDiYE HiZMET BiNASI AÇILDI
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HOCA AHMET YESEVİ
KÜLTÜR MERKEZİ AÇILDI

50. YIL HİZMET TESİSLERİ AÇILDI

MÜFTÜLÜK ve AİLE SAĞLIĞI
MERKEZi HiZMETiNiZDE

CEBECİ SOSYAL TESİSLERİ
VE PRESTiJ CADDE HiZMETE AÇILDI

Sultangazi Belediyesi girişimleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merke-
zi görkemli bir törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sultangazi’yi 
yaşam kalitesi yüksek bir ilçe yapmak için Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini 
söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş’a teşekkür eden Başkan Altunay, "Çocuklarımız, gençlerimiz artık 
sinema izlemek ve buz pistinde kaymak için başka bir ilçeye gitmeyecek. Oditoryum, çok amaçlı salonlar, halk oyunları 
salonu ve kütüphanesiyle gençlerimiz tüm sosyal ihtiyaçlarını buradan karşılayacak" diye konuştu. 

Sultangazi Belediyesi, Sultançiftliği ve İsmetpaşa Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri’nin ardından pazar alanlarına yeni bir 
vizyon kazandıran “50. Yıl Hizmet Tesisleri"ni de görkemli bir törenle hizmete açtı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanve-
kili Ayşenur Bahçekapılı, İstanbul Milletvekili Türkan Dağoğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Sultangazi Kaymakamı 
Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve AK Parti İlçe Başkanı Murat Atım tesislerin açılış kurdelesini 
birlikte kesti.

Sivasi İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hizmet Tesisi törenle hizmete açıldı. İçerisinde Müftülük ve aile sağlığı merkezinin 
yer aldığı tesisin açılış törenine; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Malkoçoğlu Mahallesi'nde faaliyete geçen İSKİ Sultangazi Şube Müdürlüğü, Sultangazililerin hizmetinde. İSKİ Şube 
Müdürlüğü'nün hizmete girmesiyle ilçe halkı, İSKİ ile ilgili tüm işlemlerini artık kendi ilçelerinde gerçekleştirebilecek. 

Sultangazi’nin dört bir yanında vizyon projelerin yapımı sürerken, Yunus Emre Mahallesi’nde kültür merkezinin de inşaat 
çalışmaları hızla devam ediyor. Mülkiyeti Sultangazi Belediyesi’ne ait alanda İl Özel İdaresi tarafından kültür merkezi 
yapılıyor.

Sultangazi Belediyesi Cebeci Sosyal Tesisleri ve Prestij Cadde, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine katılan 
protokol üyeleri; Sultangazi’nin her geçen gün yaşadığı değişimle cazibe merkezine dönüştüğüne
vurgu yaptı. 

50. Yıl Mahallesi’nde hizmete girecek olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yapımı devam ediyor. Merkezin yükseldiği arsa, 
Sultangazi Belediyesi tarafından sağlandı. Yapımını İstanbul İl Özel İdaresi’nin üstlendiği merkez, ilçenin önemli bir sağlık 
ihtiyacını karşılamış olacak.

AĞIZ VE DiŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
iNŞAATI HIZLA YÜKSELiYOR

İSKİ SULTANGAZİ ŞUBESİ
FAALİYETE GEÇTİ

3. KÜLTÜR MERKEZİNİN
iNŞAATI DEVAM EDiYOR

HiZMETLER
YENi 

PROJELERLE
TAÇLANIYOR
Sultangazi Belediyesi, Marka ve 
Vizyon Projeleri Soluk Almadan 

Hayata Geçiriyor. Yapımı 
Tamamlanan Hizmet Tesisleri 

Faaliyete Girerken
Bir Çok Projenin de Temelleri Atıldı.
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3. ETAP KENT ORMANLARI

KIRKÇEŞMELER VE
KENT PARKI PROJESİ

SULTANGAZİ
KENT MEYDANI

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI UĞUR MUMCU HİZMET TESİSLERİ CEBECİ HİZMET TESİSLERİ
VE OTO GALERiCiLERi

BULVAR
KONAKLARI

HAYVANAT
BAHÇESi

DEVLET
HASTANESİ

HABİBLER
SEMT KONAĞI

GENÇLİK 
MERKEZİ

BOTANİK PARK TEMATİK 
PARKLAR

HAVZA İÇİ
PROJE ALANI

CEBECİ KÖYÜ
REHABİLİTASYONU

TOPLUM SAĞLIĞI
VE REHABiliTASYON
MERKEZİ

ESENTEPE HİZMET TESİSLERİ

ZÜBEYDE HANIM PAZAR ALANI
VE KAT OTOPARKI

BİLİM MERKEZİ
VE GÖZLEM EVİ

•	Orman	ve	Park	Alanları

•	Sosyal	Tesisler

•	Fuar	ve	Kongre	Alanı

•	Kent	Müzesi

•	Sağlık	Tesisleri

•	Kızılay	Lojistik	ve	Kan	Merkezi

•	Stadyum	ve	Spor	Alanları

•	Eğitim	Kurumları

•	Sosyal	Konut	Alanları

•	Ticaret	Hizmet	Alanları	

•	Özel	Proje	Alanları

YENİ 
DÖNEMDE

PLANLANAN
MARKA

PROJELER
Yapılan yatırımlarla Sultangazi 

marka şehir yolunda emin adımlarla 
ilerlerken, önümüzdeki dönemde

 bir çok proje daha hayata geçirilecek
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SULTANGAZİ'YE iLÇE SAĞLIK KOMPLEKSi

Sultangazi’ye sağlık alanında bir yatırım daha kazandırılıyor. Uğur Mumcu Mahallesi’nde İl Özel İdaresi tarafından İlçe Sağlık Kompleksi inşa edi-
liyor. 8 bin 200 m2 toplam inşaat alanına sahip Sağlık Kompleksi içinde Aile Sağlığı Merkezi, Verem Savaş Dispanseri, Toplum Ruh Sağlık Merkezi, 
Toplum Sağlık Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü bulunacak. 

Sultangazi’nin her yerinde yükselen 
yatırımlara bir yenisi daha eklendi. 
Afet riski taşıması nedeniyle yı-

kılan Lütfiye Nuri Burat Hastanesi’nin 
yerine İl Özel İdaresi tarafından 

İlçe Sağlık Kompleksi yaptırılıyor. 
Uğur Mumcu Mahallesi’nde inşa edilen 
Sağlık Kompleksi’nde Aile Sağlığı Mer-
kezi, Verem Savaş Dispanseri, Toplum 
Ruh Sağlık Merkezi, Toplum Sağlık Mer-

kezi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü yer alacak. 
Toplam inşaat alanı 8 bin 200 m2 olan 
kompleks; bodrum, zemin ve 4 kattan 
oluşuyor. Sağlık Kompleksi’nde hasta 
muayene odalarının yanı sıra röntgen 

odaları, laboratuvarlar, kütüphane 
ile konferans salonu da bulunacak.

SAĞLIKLI YAŞAM YÜRÜYÜŞLERİ SÜRÜYOR

HOBİ BAHÇELERİYLE DOĞA TERAPİSİ

Sağlık Bakanlığı’nın yurt genelinde başlattığı “Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı” etkinlikleri devam ediyor. Mimar Sinan Kent Ormanı’nda “Bele-
diyemiz ile Yürüyoruz” adıyla düzenlenen etkinliğin ikincisine Gaziosmanpaşa Belediyesi de katıldı. Etkinlik kapsamında İzcilik Kampı’na kadar 
yürüyen protokol üyeleri, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti. 

Sultangazi Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği çevre panelinde, Sultangazilileri doğayla buluşturan hobi bahçeleriyle ilgi odağı 
oldu. Panelde hobi bahçelerinin özelliklerini anlatan Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Rana Danışman, “Hobi bahçelerimiz, şehrin kalabalığı 
ve betonlaşan yapısından uzaklaşmak isteyenler için tam bir terapi merkezi" diye konuştu. 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu tarafından “Türkiye Sağlıklı 
Beslenme ve Hareketli Hayat Prog-

ramı” uygulamaları kapsamında, 2014 
yılı “Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı” ilan 
edildi. Bu kapsamda düzenlenen etkin-
liklerin ikincisinde Sultangazi Belediyesi 
ile Gaziosmanpaşa Belediyesi; Mimar 
Sinan Kent Ormanı’nda sağlıklı yaşam 
yürüyüşü düzenledi. Etkinliğe Sultanga-
zi Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi 

Belediye Başkanı Cahit Altunay, Gazios-
manpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta, AK Parti İlçe Başkanı Murat Atım 
ile vatandaşlar katıldı. Sağlıklı yaşamda 
yürüyüşün önemine dikkat çeken Sultan-
gazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Mi-
mar Sinan Kent Ormanları’nı pikniğin ve 
eğlencenin yanı sıra sağlıklı yaşam için de 
değerlendirebildiğimizi gördük. Yürüyüş 
ve basit spor egzersizleriyle sağlığımızı 
koruyabiliyoruz” dedi. 

Sultangazi Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği “Belediyeler-
de Hobi Bahçeleri, Kent Bahçeleri, Ekolojik Pazarlar, Doğal Gübre Yapımı” adlı 
çevre panelinde hobi bahçelerini tanıttı. Panelde konuşan Sultangazi Belediye 

Başkan Yardımcısı Rana Danışman, Mimar Sinan Kent Ormanı’nda hayata geçirilen 
hobi bahçelerinin yapım aşamasından başlayarak tüm özelliklerini anlattı. Her ge-
çen yıl hobi bahçelerine olan ilginin artış gösterdiğini kaydeden Başkan Yardımcısı 
Danışman, “Hobi bahçelerimiz şehrin kalabalığından ve betonlaşan yapısından 
uzaklaşmak isteyenler için vazgeçilmez bir yer oluyor. Doğayla uğraşan Sultanga-

zililer için tam bir terapi merkezi görevini görüyor” dedi. Katılımcıların sorularını 
da yanıtlayan Danışman, Sultangazi'de yapılan çalışmalarla kişi başına düşen yeşil 
alan miktarının 0.2 metrekareden 5 metrekareye çıkarıldığını söyledi. Çevre pane-
linde hobi bahçeleriyle ilgili Beykoz Belediyesi ile Arnavutköy Belediyesi de tanıtım 
yaptı. Panelde katılımcı belediyeler, hobi bahçelerine çok fazla talep gösterildiğini 
belirterek, çalışmaları sürdüreceklerini söylediler. Çevre Paneli sonunda konuşma-
cılara Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetim Merkezi Direktörü Aynur Acar tara-
fından teşekkür plaketi takdim edildi.
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SULTANGAZİ'DE
ER MEYDANI KURULDU

ÇOCUKLAR DOĞAYLA BULUŞUYOR
SULTANGAZi BELEDiYESi iZCi KAMPI

Ata sporumuz yağlı güreşler Sultangazi’de yaşatılmaya devam ediliyor. Sul-
tangazi Belediyesi’nin bu yıl düzenlediği 4. Geleneksel Yağlı Güreşleri, Hacı 
Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nda yapıldı. Aralarında Kırkpınar’ın ünlü başpeh-

livanlarının da bulunduğu 200 güreşçi kispetlerini giyerek 13 boyda kol bağladı.  

Konuyla ilgili açıklama yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Türk spor 
geleneğinde zengin bir yere sahip olan yağlı güreşlerin, insanlık tarihi kadar eski bir 
geçmişi bulunduğunu söyledi.
 
Başkan Altunay, “İlkbahar aylarında doğanın canlanışını kutlamak amacıyla yapılan 
kutlamalarda, evlenme törenlerinde, zafer şölenlerinde hep güreş karşılaşmaları ya-
pılırdı. Bütün dünyada bilinen ‘Türk gibi kuvvetli’ sözü de bizlerin tarih boyunca yap-
tıklarımızın ve dünyaca meşhur pehlivanlarımızın eseridir” dedi.
 

Dünya,  Avrupa ve olimpiyat şampiyonalarında en çok madalya kazanılan spor olan 
güreş; Türk sporunun her zaman lokomotifi olduğuna işaret eden Başkan Altunay, 
“Ülkemizde karakucak ve yağlı güreş meydanları yani er meydanı dediğimiz bu sa-
halar dünyaca ünlü pehlivanlarımızın yetiştiği yerlerdir. Sultangazi Belediyesi olarak 
ata sporlarına sahip çıkmak için yağlı güreş ve atlı cirit oyunlarını ilçemize taşıdık” 
diye konuştu.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı güreşlerde baş pehlivanlık için final müsabakasında 
Şaban Yılmaz ve Güngör Ekin karşı karşıya geldi. Zorlu ve çekişmeli geçen final gü-
reşinde altın madalyaya ulaşan isim Şaban Yılmaz oldu.  Sultangazi Belediyesi Yağlı 
Güreşlerinin yeni ağalığına ise geçen yıl olduğu gibi işadamı Zeki Özünlü seçildi.

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Yağlı Güreşleri Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nda yapıldı. Aralarında Kırkpınar’ın ünlü 
başpehlivanlarının da bulunduğu 200 güreşçi, 13 boyda kol bağlayarak kıyasıya mücadele etti. Başpehlivanlığa uzanan isim ise Şaban Yılmaz oldu.

Mimar Sinan Kent Ormanı bu yıl da izci olmak isteyenlere kapılarını açtı. Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği “İzci Kampı”nda 07-16 yaş grubun-
daki öğrencilere ücretsiz eğitim veriliyor. 125 kişilik gruplar halinde verilen eğitimlerde 1.000 öğrenci izciliğe ilk adımlarını atacak. 

2013-2014 eğitim döneminin sona 
ermesinin ardından Mimar Sinan 
Kent Ormanı, yavru izcilere kapı-

larını açtı.  “Sultangazi Belediyesi İzci 

Kampı”nda 07-16 yaş grubundaki öğ-

rencilere ücretsiz eğitim veriliyor. 125 

kişilik gruplar halinde verilen  eğitim-

lerde 1.000 öğrenci izciliğe ilk adımla-

rını atacak.  8 dönem olarak yapılacak 

izci kampında, beşer günlük eğitimler 

verilecek. Sultangazi Belediyesi İzci 
Kampı, 14 Eylül tarihine kadar devam 
edecek. Öğrencilere doğal hayatta ya-
şam koşullarının sağlandığı kampta, 
okçuluk, dağ bisikleti, ip düzenekle-
ri, oryanting, paintball, canlı langırt, 
bilyeli araba, tırmanma duvarı, kasa 
yığmaca, hike, tahta bacak, trek-
king, mayın tarlası ve hazine avı gibi 
oyunlar ve sportif eğitimler veriliyor. 

15
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ÇEVRE HAFTASI ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
Sultangazi Belediyesi, Çevre Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlik, "Çevre kirliliği ve geri dönüşüm" konulu seminer ile başladı. 
Etkinlikte ayrıca çevre konusunda düzenlenen kampanyalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtılırken, çevre ve geri dönüşüm temalı ser-
ginin de açılışı yapıldı.  

Hafta sonu ormanlık ve mesire alanlarını tercih eden İstanbullular, Hacı Bektaş-ı Veli ve Mimar Sinan Kent Ormanı’na akın ediyor.

Mimar Sinan Kent Ormanı ile Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı’nda başla-
tılan haşerelere karşı etkin mücadele çalışmaları, tüm mahalle ve so-
kaklarda sürdürülüyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı makinelerle 
yürütülen mücadele çalışmalarında bitkisel ilaçlar kullanılarak, halk 
sağlığının da korunması hedefleniyor. 

Sultangazi Belediyesi evcil hayvanlar için ücretsiz aşı kampanyası dü-
zenledi. İlçedeki parklarda veteriner hekimler tarafından yapılan aşı 
kampanyası ile onlarca hayvan aşılanarak, sağlık karnelerinin alın-
ması sağlandı. 

BİTKİSEL İLAÇLARLA
ETKİN MÜCADELE

ÜCRETSİZ
AŞI KAMPANYASI

www.sultangazi.bel.tr16

İSTANBUL'LULARIN GÖZDESİ:
SULTANGAZi KENT ORMANLARI

Alibey Havzasını mesire ve dinlenme alanı yapmak için harekete geçen Sultan-
gazi Belediyesi ilk adımda Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nı 2010 yılında hizme-
te açmıştı. Sultangazi Belediyesi ikinci adımda ise Mimar Sinan Kent Ormanı’nı 

İstanbulluların hizmetine sundu. Alibey Havzasında toplam 1600 dönüm alanı kap-
sayan Sultangazi Kent Ormanları kısa süre tüm İstanbulluların gözdesi oldu. Okulla-

rın tatil olması ve yaz aylarının başlamasıyla birlikte Sultangazi Kent Ormanlarına 
İstanbullular akın etti. 
Ormanlık ve mesire alanlarını tercih eden binlerce İstanbullu, Hacı Bektaş-ı Veli ve 
Mimar Sinan Kent Ormanı’nda ağaçlar altında ve Alibey Havzasının muhteşem man-
zarası karşısında piknik keyfini yaşıyor.

Sultangazi Kent Ormanında bulunan sosyal donatı ve fonksiyon alanları ise şunlar:
 
•	 Çocukların	eğlenip	hoşça	vakit	geçirebilecekleri	macera	kompleksi,	tırmanma	
 oyun grupları ve engelli çocukların da oynayabilecekleri oyun grupları
•	 Ziyaretçilerin	piknik	yapabileceği	alanlara	piknik	masaları	konuldu	ayrıca
 çeşmeler yapıldı.
•	 Ahşap	mescit,	şadırvan	ve	tuvaletler	oluşturuldu.
•	 Futbol,	basketbol,	voleybol	ve	tenis	sahaları	oluşturuldu.
•	 Baraj	manzarasının	doğal	güzelliğini	seyredebilmek	seyir	kuleleri	yapıldı.
•	 Açık	hava	sinema	alanları	ve	amfi	tiyatrolar	yapıldı.
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ULUSLARARASI
OTiZM SEMPOZYUMU

ENGELLİLER ETKİNLİĞİ

MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE
Otizm, günümüzde her 81 çocuktan birini etkileyerek, çocuklar arasında en hızlı 

yaygınlaşan nörolojik bir hastalık. Bu tablo, otizm farkındalığının bir kez daha 
önemini ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler; 2008 yılından itibaren her yıl Nisan 

ayını “Otizm Farkındalık Ayı” olarak ilan etti. Bu ayda tüm dünyada otizmle ilgili araş-
tırmaların teşvik edilmesi ve bilinirliğin artırılarak, erken teşhis ve tedavinin yaygın-
laştırılması hedefleniyor.

Sultangazi Belediyesi de, "Otizmde yeni arayışlar" başlığı altında uluslararası sempoz-
yuma ev sahipliği yaptı. Sultangazi Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen sempoz-
yuma Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü 
Selim Çelenk, Otizm ve Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Usta, 
akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile davetliler katıldı. 

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
otizmin üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, beynin gelişimini engelleyen 
nörolojik temelli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Başkan Altunay, “Onlar toplumu-
muzun çok özel çocukları. Kendi dünyalarında bir başına yaşayan otistik çocuklarımıza 
el uzatmak için buradayız” dedi. 

Sultangazi Belediyesi olarak engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak her çalış-
manın içinde yer aldıklarını hatırlatan Başkan Altunay, şunları söyledi: 

“Engelsiz Eğitim Merkezi projemiz başta olmak üzere engellilerimizin önündeki tüm 
engelleri kaldırmalarını sağlayacak birçok projede yer aldık. Engellilerimizin kendi 
ihtiyaç duydukları malzemeleri üretmelerini sağlayacak bir fabrika kurma projesini 
hazırlıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın ve derneklerimizin destekleriyle engellile-
rimizin sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlayarak; onlara istihdam olanağı da 
sağlamayı hedefliyoruz.”

Sempozyumun ilk oturumu Prof. Dr. Kutluhan Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleşti-
rildi. "Otizm Tedavi ve Eğitim" konusunun ele alındığı ilk oturumda Prof. Dr. Serdar 
Dağ, “Otizmin Genetiğinde Son Gelişmeler” hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Hasan Önal 
“Otizmde Biomedikal Tedavi”, Prof. Dr. Binyamin Birkan "PCDI Aile Tipi Grup Evleri Mo-
deli" konularında tebliğlerini sundu.

"Otizmde Yeni Arayışlar" Sempozyumunda ayrıca Prof. Dr. Keithy Storey ve Jean Row-
land Storey , otizm ve mesleki eğitim başlıklı oturumda uygulamalı davranış analizi ve 
otistik gençlerin mesleki eğitimi konusunda bilgiler verdi.

İki gün süren sempozyuma; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Otizm ve Engelli Dernekleri Federas-
yonu, İstanbul Engelliler Merkezi Derneği ve Gülen Güneş Özel Eğitim Rehabilitasyon 
Merkezi destek verdi.  Belediye Hizmet Kompleksi’nde ayrıca otizmli çocukların yaptığı 
resim sergisi açıldı.

Sultangazi Belediyesi, "Otizmde Yeni Arayışlar" başlığı altında uluslararası sempozyuma ev sahipliği yaptı. Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası'nda 
düzenlenen sempozyumun ilk gününde otizmde tedavi ve eğitim yöntemleri ele alındı. İki gün süren sempozyuma; Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Otizm ve Engelli Dernekleri Federasyonu, İstanbul Engelliler Merkezi 
Derneği ve Gülen Güneş Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi destek verdi.

Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “5. Geleneksel Zihin Engelliler Spor Oyunları Turnuvası"nda dereceye 
girenlerin ödülleri düzenlenen etkinlikle verildi. Etkinlikte ayrıca temsili askerlik yapan engellilere, askerlikte çekilen fotoğrafların yer aldığı 
albüm hediye edildi. 

Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “5. 
Geleneksel Zihin Engelliler Spor Oyun-

ları Turnuvası"nda dereceye girenlerin ödül-
leri, Cebeci Şehir Parkı Venedik Salonu'nda 
yapılan etkinlikle verildi.

Programda açılış konuşması yapan Başkan 
Altunay engellilerin sorunlarının çözümü 
konusunda önemli projelerin hayata ge-

çirildiğini ifade etti. Başkan Altunay şun-
ları söyledi: "Sultangazi Belediyesi olarak 
engellilerin daha fazla sosyal hayatın 
içerisinde yer almalarını sağlamak için bir 
çok sosyal projeyi hayata geçirdik. Bu nok-
tada vatandaşlarımıza da önemli görevler 
düşmektedir. Her şeyden önce toplum içe-
risinde engellilere eksik ve yetersiz insan 
gözüyle bakılmamalıdır. Unutulmamalıdır 
ki; her sağlıklı insan, aynı zamanda bir 

engelli adayıdır. Dolayısıyla toplumun her 
kesimdeki insanlar, empati duygularını 
geliştirerek bu konuda duyarlı olmalıdır. 
Engelli vatandaşlarımıza acımak, onlara 
bakıp duygulanmak yerine, onlara sahip 
çıkarak yardımcı olmalıyız." 

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Zihin 
Engelliler Spor Oyunlarının Turnuvası'nın 
ilçeye heyecan getirdiğine işaret eden Baş-

kan Altunay, "Bu turnuvaya yaklaşık bin 
kişi katıldı. Büyük mücadelelerin yaşandığı 
turnuvada engelli kardeşlerimizin heyeca-
nı bizim heyecanımız oldu" diye konuştu.  

Törenin ardından turnuvada dereceye gi-
ren öğrencilere, ödülleri takdim edildi. Bir 
günlük temsili askerlik görevini yapan en-
gellilere ise askerlikte çekilen fotoğrafların 
yer aldığı albüm hediye edildi. 

Sultangazi’de madde bağımlılığının 
zararlarına dikkat çekmek amacıyla 
annelere yönelik “Benim çocuğum 

yapmaz deme!” semineri düzenlendi. 50. 
Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen semi-
nere; Sultangazi Kadınlar Meclisi, Türkiye 
Yeşilay Cemiyeti ve Narkotik Suçlarla 
Mücadele Sultangazi Şube Müdürlüğü 
destek verdi. Programda konuşma yapan 
Sultangazi Kadınlar Meclisi Başkanı Nur-
can Öztürkmen, uyuşturucu kullanımının 
çağımızın en önemli tehlikeleri arasında 
yer aldığını söyledi. Madde bağımlılıkları-
nın toplumda ciddi yaralar açtığına işaret 

eden Öztürkmen, “Madde bağımlılığının 
zararları kişinin bedeninden başlayarak 
ölümlere, şiddete ve kültürel bir yozlaş-
maya neden oluyor. Gelecek nesillerin 
daha sağlıklı ortamlarda yaşaması için 
uyuşturucuyla mücadele etmeliyiz” dedi. 
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkez 
Temsilcisi Şengül Kazanır da yaptığı ko-
nuşmasında madde bağımlılığı konu-
sunda farkındalığı arttırmak istediklerini 
söyledi. Özellikle annelerin çocuklarını ilk 
fark edecek bireyler olduğuna vurgu ya-
pan Kazanır, “Annelerimizin çocukların-
daki değişimleri yakından takip etmeleri 

gerekiyor. Annelerimizi madde bağımlı-
lığına karşı bilinçlendirerek çocuklarımı-
zın geleceğini tehdit eden bu durumdan 
uzaklaştırmayı hedefliyoruz” şeklinde 
konuştu. Seminere konuşmacı olarak ka-
tılan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü Madde Bağımlılığı Uzman 

Eğitmen İsmail Alkan da madde bağım-
lılığının zararlarını ve mücadele yöntem-
lerini anlattı. Sigara, alkol ve uyuşturucu 
bağımlılıklarının toplumda ciddi yaralar 
açtığına değinen Alkan, ailelerin çocukla-
rındaki değişimleri dikkatli gözlemleme-
leri gerektiğini vurguladı. 
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DÜNYA ÇOCUKLARI SULTANGAZi'DE iSMEK YIL SONU SERGiSi

SULTANGAZi’NiN GURURU OLDULAR KURSiYERLERDEN YIL SONU SERGiSi 

Comenius Programı kapsamında Avrupa'nın değişik ülkelerinde yurdumuza gelen öğrenci ve öğretmenler, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay'ı makamında ziyaret etti. Başkan Altunay'a İstanbul ve Sultangazi ile ilgili çeşitli sorular yönelten öğrenciler, Soma'da yaşanan maden 
kazası ile ilgili üzüntülerini de dile getirdiler.

75. Yıl Ortaokulu halk oyunları ekibi, Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda ikincilik ödülü alarak Sultangazi’nin gururu oldu. Sultangazi Belediyesi ile İlçe Halk Eğitim Merkezi’nin işbirliğinde düzenlenen Meslek Edindirme kurslarında eğitim alan kursiyerlerin eserlerinden 
oluşan “Yıl Sonu sergisi” büyük beğeni topladı. Kursiyerlerin hazırladığı mefruşat, nakış, modelistlik, hazır giyim, yağlı boya tabloları ve daha bir-
çok üründen oluşan sergi, bir hafta boyunca ziyaretçileri ağırladı.

Avrupa'nın kültür ve dil çeşitliliği 
ile değerleri hakkında bilgi ve 
anlayış oluşturmayı amaçla-

yan, "Comenius Programı"na katılan 
öğrenci ve öğretmenler Sultangazi 
Belediyesi'nin misafiri oldular. Polon-
ya, Macaristan, Bulgaristan, İngiltere, 
Slovenya ve İtalya'dan gelen yaklaşık 
50 kişilik grup Sultangazi Belediye 

Başkanı     Cahit Altunay'ı makamında 
ziyaret etti. Comenius Projesi hakkın-
da Başkan Altunay'a bilgi veren grup, 
İstanbul ve Sultangazi ile ilgili çeşitli 
sorular yöneltti. Ziyarette öğrenciler 
ayrıca Soma'da yaşanan maden kaza 
ile ilgili üzüntülerini de dile getirdiler. 
Grup daha sonra ilçedeki çeşitli yerleri 
gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri 
İSMEK’te 150 kursiyer emlak da-
nışmanlık, mefruşat, iğne oyası, 

bağlama, kadın giysileri hazırlama, 
diksiyon, ahşap süsleme branşların-
dan mezun olmaya hak kazandı. Sul-
tançiftliği Hizmet Tesisleri İSMEK’te ise 
sene boyunca toplam 450 kursiyer; 
makine nakışı, iğne oyası, ahşap bo-
yama, çeyiz ürünleri hazırlama, giyim, 
İngilizce, Arapça, bilgisayar ve web ta-
sarım bölümlerinde eğitim aldı. 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Genç-
lik Spor Bakanlığı tarafından 
düzenlenen Okullararası Halk 

Oyunları Yıldızlar Türkiye Yarışması-
nın finali Sivas’ta yapıldı. 4 Eylül Spor 
Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya, 
17 ilden 23 okulun halk oyunları ekibi 
katıldı. Geleneksel düzenlemeli dalda 
9 ekibin gösteri sunduğu şampiyona-

da, Sultangazi 75. Yıl Ortaokulu halk 
oyunları ekibi, Türkiye ikincisi oldu. 32 
öğrencinin bulunduğu 75. Yıl Ortaoku-
lu halk oyunları ekibi, yarışmada Art-
vin Yöresi oyunlarını sergiledi. Şubat 
ayında düzenlenen müsabakalarda 
İstanbul birincisi olan ekip, Nisan ayın-
da ise Sakarya’da yapılan yarışmada 
bölge birinciliğini alarak şampiyonaya 

katılmaya hak kazanmıştı. Yarışma ön-
cesi Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay’ı makamında ziyaret eden 
halk oyunları ekibi, yaptıkları çalış-
malar hakkında bilgi vermişti. Öğren-
cilerin başarılarını kutlayan Başkan Al-
tunay, şu açıklamalarda bulunmuştu: 
“Halk oyunları kültürümüzün önemli 
bir parçasıdır. Bu türden yarışmalar ile 

de hafızalarımızda canlılığını korumayı 
sürdürüyor. Sultangazi’de eğitim gören 
öğrencilerimizin başarıları bizlerin gu-
rur kaynağı olmuştur. Kültürümüzün 
yaşatılmasında gösterdikleri hassasi-
yeti koruyacaklarına olan inancımla 
öğrencilerimizin başarılarının devamı-
nı diliyorum.”

Sultangazi Belediyesi ile İlçe Halk 
Eğitim Merkezi’nin işbirliğinde 
düzenlenen meslek edindirme 

kurslarından eğitim alan kursiyerlerin 
eserlerinden oluşan “Yıl Sonu Sergisi” 
Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası'nda 
törenle açıldı.

Halk oyunları gösterileriyle başlayan 
açılış töreninde konuşan Sultangazi 
Kaymakamı Ali Uslanmaz, kursiyerle-
ri çalışmalarından dolayı tebrik etti. 
Kaymakam Uslanmaz, “El emeği ürün-
leri kimse ben yapamam dememeli. 

İstekle, arzuyla ve eğitimle dünyada 
yapılamayacak hiçbir şey yoktur” dedi. 
Programda konuşan Halk Eğitim Mer-
kezi Müdürü Mustafa Mamur, başarılı 
bir eğitim dönemi geçirdiklerini be-
lirterek, kursiyerleri çalışmalarından 
dolayı tebrik etti. 2013-2014 dönemin-
de 339 kurs açtıklarını belirten Mamur, 
şunları söyledi: 

“Halk Eğitim Merkezi olarak 71 farklı 
kurs açtık. Bu kurslardan 7 bin 927 kur-
siyer yararlandı. Sultangazi Belediyesi 
de bilgi evleri, kültür merkezleri ve 

mahalle hizmet tesislerinde kursları-
mızın verilmesini sağlıyor. Tüm kamu 
kurumlarına bizlere verdikleri destek-
lerden dolayı teşekkür ediyoruz.” 

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı 
Fevzi Dülger de konuşmasında kültürel 
faaliyetlere öncelik verdiklerini söyledi. 
50. Yıl Kültür Merkezi’nin birçok kültürel 
etkinliklere ev sahipliği yaptığına dik-
kat çeken Dülger, şu ifadeleri kullandı: 

“Halkımızın kültürel faaliyetlere ihtiyaçla-
rı olduğundan ilk eserimiz 50. Yıl Kültür 

Merkezi oldu. Büyükşehir Belediyemiz de 
Esentepe Mahallesi’nde Hoca Ahmet Ye-
sevi Kültür Merkezi’ni açtı. Yunus Emre 
Mahallesi’nde de üçüncü kültür merke-
zini açacağız.“ Konuşmaların ardından 
açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri 
çalışmaları inceledi. Kursiyerlerin sene 
boyunca emek verdiği el emeği göz nuru 
eserlerinden oluşan sergide; mefruşat, 
nakış, modelistlik, hazır giyim, yağlı boya 
tablo gibi ürünler sergilendi. Kuaförlük 
eğitimi alan kursiyerlerin saç tasarım-
larının da yer aldığı sergi izleyenlerin 
beğenisini topladı. 

Meslek Edindirme Kursları(İSMEK) yıl sonu sergisi açıldı. Sultangazi Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri ile Sultançiftliği Hizmet Tesisleri’nde eğitim alan 
İSMEK kursiyerlerinin el emeği, göz nuru eserleri beğeni topladı.
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Sultangazi Belediyesi, “Cumhurbaş-
kanlığı Sürecinde Türkiye” konulu 
panel düzenledi. Sultangazi Bele-

diyesi Nikah Salonu’nda düzenlenen 
panele Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay ile Sultangazililer katıldı.

Murat Aşım moderatörlüğünde düzen-
lenen panele Süleyman Özışık ile Fatih 
Tezcan konuşmacı olarak katıldı. 

Programda konuşan Sultangazi Beledi-
ye Başkanı Cahit Altunay, 10 Ağustos’ta 
yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri 
öncesinde Türkiye sürecini yerelde de 
tartışmaya açtıklarını söyledi. 

Seçimlerin 90 yıllık cumhuriyet tarihin-
de bir ilk olacağına işaret eden Başkan 
Altunay, konuyla ilgili şu açıklamalarda 

bulundu:

“Halkın iradesiyle seçilen ilk cumhur-
başkanı olacak. Yerelde siyasetin daha 
aktif olacağı, Cumhurbaşkanının ye-
niden halkın içine gireceği bir süreci 
inşa ediyoruz. Ülkemiz bu önemli se-
çimi de başarı ile neticelendirecektir. 
Türkiye, yüksek bir katılımla 12. defa 
Cumhurbaşkanı'nı seçecektir. Bu sü-
reçten beklentilerimizi ve görüşlerimizi 
paylaşacağımız bir platformla değer-
lendirmeye alıyoruz.”

Panelde Özışık ile Tezcan, görüşlerini 
dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi 
öncesinde Türkiye’deki demokrasi, in-
san hakları ve siyaseti değerlendiren 
panelistler; gündeme ilişkin açıklama-
larda bulundular.

Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı hüsn-ü hat ser-
gisi, sanatseverlerle buluştu. 50. Yıl Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda düzen-
lenen sergi ilgi odağı oldu. 10. ve 11. sınıflarda okuyan 60 öğrencinin Meslek 

Edindirme Öğretmeni Mustafa Beğen’in gözetiminde hazırladığı 80 çalışma sergi-
lendi. Taç besmele, Türk Bayrağı, Tuğra Besmele, Kuş Besmele ve kelebek şeklinde 
Kane Maşallah eserlerinin ilgi çektiği sergi 2 hafta boyunca ziyaretçileri ağırladı.

SOMA VE MAVi MARMARA’YA ANMA

CUMHURBAŞKANLIĞI SÜRECiNDE TÜRKiYE HÜSN-Ü HAT SERGiSi 

MAHALLE MUHTARLARIYLA iSTiŞARE TOPLANTISI 
Sultangazi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 4 yıl önce Gazze’ye uygulanan ambargonun kaldırılması için yola çıkan Mavi Marmara gemisine yapılan 
baskın ile Soma’da yaşanan facia sonucunda şehit düşenleri andı. 

Sultangazi Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde “Cumhurbaşkanlığı Sürecinde Türkiye” konulu panel düzenledi. Panelde konuşan 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin halkla iç içe olunacak yeni bir dönemi araladığını söyledi.

Sultangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Hüsn-ü Hat sergisi, sanatseverlerle buluştu. 

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, ilçede görev yapan muhtarlarla dönemin ilk toplantısını yaptı. Muhtarların görüş ve önerilerini dinleyen 
Başkan Altunay, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yeni dönemde de birçok projenin hayata geçirileceğini ifade eden Başkan Altunay, “Sul-
tangazi Kent Ormanları 3. etap çalışması, hayvanat bahçesi, kent meydanı, mahalle hizmet tesisleri ve sosyal doku projeleri ile Sultangazi’yi yaşam 
kalitesi daha da yüksek bir ilçeye dönüştüreceğiz” dedi. 

Sultangazi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Soma ve Mavi Marmara Şehitleri için 
anma programı düzenledi.  Sultangazi Belediyesi Nikah ve Düğün Sarayı’nda 
yapılan programa Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye 

Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi Kent Konseyi Başkanı Ahmet Yıldız, Sultangazi 
Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Yiğit, Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Yıldız 
ile gençler katıldı. 

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay tüm Türkiye'yi 
derinden üzen Soma'daki maden kazasında yaşamını yitirenlere Allah'tan rah-

met, ailelerine başsağlığı diledi. Filistin'de büyük bir dramın yaşandığına dikkat 
çeken Başkan Altunay şunları söyledi:
"Yıllardır ambargo altında yaşayan Gazze'nin durumuna dikkat çekmek ve gö-
türdüğü malzemeyle bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla Mavi Marma-
ra Gemisi'nin içinde 37 farklı ülkeden oluşan küresel bir vicdan hareketi 'Rotamız 
Gazze yükümüz insanlık' sloganıyla yola çıktı. İçinde insani yardım malzemesi 
bulunan Mavi Marmara'nın, aslında bunlardan daha fazlasını dostluğu, barışı, 
kardeşliği ve umudu taşıyordu. Ancak bu gemiye yapılan saldırıda 10 insanımız 
şehit oldu. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, muhtarlarla bir araya gelerek 
fikir alışverişinde bulundu. Belediye Hizmet Binası’nda düzenlenen toplan-
tıya belediye başkan yardımcıları ile ilçede bulunan 15 mahalle muhtarı ka-

tıldı. Muhtarların görev yaptıkları mahalleye dair görüş ve önerilerini dinleyen 
Başkan Altunay, Sultangazi’nin çehresinin gün geçtikte değiştiğine vurgu yaptı. 
Temelleri atılan birçok projenin açılışının yapıldığını kaydeden Başkan Altunay, 
şunları söyledi: 

“Kamu hizmet binalarının yanı sıra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Turizm ve Meslek 
Lisesi, 650 yataklı akıllı hastane gibi birçok projeyle Sultangazi değişim yaşıyor. 
Mahalle Hizmet Tesisleri projemizle hizmeti halkımızın ayağına götürüyoruz. Ma-
hallerimizin pazar alanları başta olmak üzere sosyal ve kültürel alanlara olan fiziki 
mekan ihtiyaçlarını da bu projeyle karşılıyoruz. Yeni dönemde 3. Kent Ormanı, 
Hayvanat Bahçesi, Kent Meydanı gibi birçok projeyle Sultangazi’yi yaşam kalitesi 
yüksek bir ilçeye dönüştüreceğiz.” 
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