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Sultangazi Kent Ormanlarında Sultangazi Kent Ormanlarında 

Milli Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğiyle 
gerçekleştirilen “Okullar Hayat Olsun Projesi”nin 
değerlendirme toplantısı İstanbul’da yapıldı. Projeyi 
başarıyla uygulayan ilçeler arasında yer alan 
Sultangazi’de yapılan çalışmalar hakkında Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay sunum yaptı. • Sayfa 4

Sultangazi Belediyesi 
törenle, ilçede faaliyet 
gösteren 9 amatör spor 
kulübüne malzeme 
dağıtımı yaptı. 
Programa Milli Takımlar 
Teknik Direktörü 
Abdullah Avcı da katılarak 
sporcularla sohbet etti. 
• Sayfa 12

Sultangazi Belediyesi, tüm bilgi ve belgeleri dijital 
ortama taşıyor. Bölgedeki ekonomik sektörlerin teknoloji 
odaklı üretim yapmalarını sağlayacak “Belge, Bilgi ve 
Arşiv Yönetim Sistemi” projesini hayata geçiriyor.  
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından mali destek 
almaya hak kazanan projenin sözleşmesi Dünya Ticaret 
Merkezi’nde imzalandı. Proje ile vatandaşların da dijital 
ortamda evrak takibi yapmaları sağlanacak. • Sayfa 20

Okullar Sultangazi'de 
Hayat Buldu

Osmanlı Arşivlerinde Sultangazi

Spora ve Sporcuya Destek

KAR KEYFi

Yeni bir ilçe olan Sultangazi, İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri. Özellikle İstanbul’un 
su kültüründe önemli bir yere sahip olan ilçenin tarihi derinliği “Osmanlı Arşiv Belgelerinde 
Sultangazi” adını taşıyan kitapla gün yüzüne çıkarıldı. Kitap, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı 
ve Topkapı Sarayı Müzesi olmak üzere Türkiye’nin önemli kurum arşivleri ve kütüphaneler 
taranarak hazırlandı. • Sayfa 2-3

Sultangazi Arşivleri Dijital Ortamda
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SULTANGAZİ TARİHİ

Sultangazi'nin Tarihi 
Gün Yüzüne Çıktı

BAŞKANDAN

Osmanlı Devleti, altı yüz yıl boyunca hüküm sürdüğü geniş 
coğrafyada çok zengin tarihi ve kültürel bir miras bırakmıştır. 
Camiler, medreseler, imarethaneler, hastaneler, köprüler, su 
kemerleri, bentler ve benzeri mimari eserlerin yanısıra geçmişin 
doğru yansıtılmasında kaynak olan arşiv belgeleri de bu eşsiz 
mirasın içinde yer almaktadır. Söz konusu belgeler dönemin idari, 
kültürel, sosyal ve ekonomik yapısını yansıtmaktadır.

Tarihten bugüne intikal eden arşiv belgeleri, geçmiş ile bugün 
ve gelecek arasında sağlam köprülerin kurulmasını sağlayan 
en önemli ve güvenilir kaynakların başında gelmektedir.  Türk 
milletinin olduğu kadar, Osmanlı Devleti’nden ayrılan yaklaşık 40 
devletin halkları için de, toplum bilimleri açısından var oluşları 
ile ilgili meseleleri incelemek, tespit etmek ve değerlendirmek 
maksadıyla Osmanlı arşiv kaynaklarında inceleme yapmak bir 
mecburiyettir.

Yerel idarelerdeki yöneticiler olarak kendi bölgemizle ilgili tarihe 
yolculuk yapmak, ilçemizin ve şehrimizin geçmişini Osmanlı arşiv 
belgelerinde araştırmak, nasıl bir yaşam sürüldüğünü görmek, 
geçmiş ile gelecek arasında sağlıklı bir köprü kurmak, tarihe, 
çevreye daha uyumlu projeler hayata geçirmek güzel bir duygu 
olsa gerektir. Hedefimiz, ilçemizin geçmişten günümüze uzanan 
tarihi, kültürel ve sosyal mirasına sahip çıkarak korumak ve bu 
yoldaki uygulanabilir projeleri hayata geçirmektir. 

Biz de bu amaçla “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Dünden Bugüne 
Sultangazi” ismini taşıyan kitabı hazırlattık.  

Sultangazi’nin tarihi derinliği Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire 
Başkanı  Dr. Önder  BAYIR’ın başkanlığında bir araştırma ekibi 
tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Çıkarılan bu belgeler kitap haline 
getirildi.

 “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Sultangazi” isimli çalışma 
Sultangazi, dolayısıyla İstanbul tarihine bir katkı sağlayacaktır.   
Bu kitap, halkımızın ve ilgililerin ilmî bir başvuru kaynağıdır.

Bu çalışmayı bizlere kazandıran değerli araştırmacılarımıza 
teşekkür ediyor, böyle kalıcı bir kültür hizmetinde bulunmanın 
mutluluğuyla sizleri selamlıyorum.

Cahit ALTUNAY

Yeni bir ilçe olan Sultangazi, İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri. Özellikle İstanbul’un su 
kültüründe önemli bir yere sahip olan ilçenin tarihi derinliği “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Sultangazi” 
adını taşıyan panelde gün yüzüne çıkarıldı. Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen programda 
sekiz aylık bir araştırmanın ürünü olan kitap tanıtımı ve sergi açılışı da yapıldı.

S
ultangazi Belediyesi tarafından düzenle-
nen panelin oturum başkanlığını Başba-
kanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanı Dr. 
Önder Bayır yaparken, panelist olarak 

Prof Dr. Mustafa Kaçar ile Yard. Doç.Dr. Raşit 
Gündoğdu yer aldı. Panelde ayrıca başta Osmanlı 
Arşivi Daire Başkanlığı ve Topkapı Sarayı Müzesi 
olmak üzere Türkiye’nin önemli kurum arşivleri ve 
kütüphaneler taranarak hazırlanan “Osmanlı Arşiv 
Belgelerinde Sultangazi”  ismini taşıyan kitabın ta-
nıtımı ve bu araştırmalarda ortaya çıkan belgelerin 
yer aldığı serginin açılışı da yapıldı.

Sergi Açılışı
Panel öncesinde 50. Yıl Kültür Merkezi Sergi 
Salonu’nda Sultangazi’nin tarihini anlatan belge-
ler, fermanlar ve beratlardan oluşan serginin açılışı 
yapıldı. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Topkapı 
Sarayı Müzesi Arşivi, İstanbul Müftülüğü Şer’iye 
Siciller Arşivi, Süleymaniye Kütüphanesi ve Ata-
türk Kitaplığı’nda uzun süreli yapılan titiz bir çalış-
ma sonucu ortaya çıkan belgeler sergide yer aldı. 
Sergi açılışının ardından 50. Yıl Kültür Merkezi 
Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde ise Os-
manlı arşiv belgelerinden yola çıkarak Sultangazi 
ilçesinin tarihine ışık tutuldu. Panele Sultangazi 

Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Sultangazi Be-
lediye Başkanı Cahit Altunay, AK Parti İlçe Başka-
nı Murat Atım, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire 
Başkanı Dr. Önder  Bayır, Kırklareli  Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Raşit Gündoğdu, İs-
tanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musta-
fa Kaçar ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

‘500 Yıllık Bir Tarih’
Panelin açılış konuşmasını Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay yaptı. Başkan Altunay, Sul-
tangazi tarihine bakıldığında 500 yıla varan geç-
mişi bulunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
“Sultangazi yeni bir ilçe olmasına rağmen bulun-
duğu bölgenin tarihi 1500’lü yıllara kadar uzan-

maktadır. Konusunda uzman bir ekip, Sultangazi 
tarihinin araştırılması konusunda titiz bir çalışma 
ortaya koydu. Ve bu çalışma bir kitap altında der-
lendi. Bununla yetinmeyeceğiz. İkinci aşamada 
Sultangazi ilçesinin yer aldığı bölgenin, Cumhu-
riyet tarihi dönemini de yayınlayacağız. Bunun da 
müjdesini veriyorum.” 
Başkan Altunay, bu çalışmaların  akademisyenler, 
araştırmacılar,  idareciler ve sivil toplum örgütleri-
ne ışık tutacağına dikkat çekti. 
Sultangazi Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ise 
yerel tarihin önemine vurgu yaptı. Yerel tarihin, 
son yıllarda ilgi görmeye başladığını ifade eden 
Çelikkaya, “1970’li yıllarda illere ait yıllıklar var-
dı. Bunlar da fotoğraflar şeklindeydi. Yerel tarihe 
önem vermeliyiz” dedi.

Kanuni Sultan Süleyman Han ve Sultan 
Bâyezîd-i Velî tarafından yaptırılan 

çeşmelerin su yollarının yaz-kış tamir 
ve bakımını üstlenen köylerin her türlü 

vergiden muâf oldukları ve kendilerinin vergi 
talebiyle rencîde edilmemeleri hususunda 

Sultan III. Ahmed’in fermanı 
30 Mayıs 1704

‘Binlerce Belge Taradık’
Panelin oturum başkanlığını yapan  Osmanlı Arşivi Daire Baş-
kanı Dr. Önder Bayır, başta Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı ve 
Topkapı Sarayı Müzesi olmak üzere Türkiye’nin sayılı kurum-
larının arşivleri ve kütüphaneler taranarak hazırlanan “Osmanlı 
Arşiv Belgelerinde Sultangazi”  ismini taşıyan kitabın tanıtımını 
yaptı.  
Osmanlı arşivinin dünyanın en büyük tarih arşivi olduğunu ifa-
de eden Bayır, “Osmanlı arşivinde tahminen 100 milyon kadar 
belge, 370 bin defter var.  Bu arşiv aynı zamanda İslam coğraf-
yası, Balkanlar ve Afrika’nın da arşivini oluşturuyor. ‘Osmanlı 
Arşiv Belgelerinde  Sultangazi’ ismini taşıyan kitap için binler-
ce belge taradık. Kitapta daha pek çok belge yer alabilirdi ancak 
biz kalburüstü tabir edilen önemli belgelere yer verdik. Osmanlı 
dönemine ait 120 belgenin yer aldığı bu kitap yerel tarih açı-
sından da önemli bir çalışma olarak karşımızda duruyor” dedi. 

‘Tarihi Eserlere Sahip Çıkmalıyız’
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kaçar 
panelde;  “İstanbul da Su Kültürü ve Sultangazi’nin Yeri” konu-
lu tebliğini sinevizyon eşliğinde sundu.  
Konuşmasında halkın tarihi eserlere sahip çıkmak noktasında 
yöneticileri harekete geçirmesi gerektiğini de savunan Kaçar, 

“Kendi mahallemizdeki, ilçemizdeki, ilimizdeki ve ülkemizdeki 
tarihi değerleri korumak, ihya etmek, güzelleştirmek zorunda-
yız. Önümüzdeki nesillere kıymetli eserler bırakabilmek için 
bunları yapmalıyız” diye konuştu. . 
Prof. Dr. Kaçar, Sultangazi ilçesinde yer alan su kemerlerinin 
önemine vurgu yaparak, 16. Yüzyıl'da Mimar Sinan tarafından 
yapılan Mağlova Kemeri'nin estetik ve sağlamlık açısından 
dünyanın sayılı eserleri arasında olduğuna dikkat çekti.

Cebeci Köyü 1500 Yıllık Bir Tarih
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Raşit Gün-
doğdu, tarihten günümüze Sultangazi’yi anlattı. Sultangazi 
ilçesinin yeni kurulmasına rağmen en eski yerleşim merkez-
lerinden birisi olduğunu kaydeden Gündoğdu kurum arşiv-
leri ve kütüphaneler taranarak ortaya çıkan belgeler hakkında 
açıklamalarda bulundu. Özellikle 1500 yıllık tarihi ile Cebeci 
Köyü’nün İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden birisi oldu-
ğuna dikkat çekerek, burada yapılan kemer ve su yolları ile Bi-
zans ve Osmanlı döneminde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. 
Sultangazi’nin yer aldığı bölgenin İstanbul’un fethi ve Balkan 
coğrafyasına açılan güzergâh yolu üzerinde olduğuna dikkat 
çeken Gündoğdu, “Bu yola Fetih Yolu da diyoruz. Ve tarih sah-
nesinde bu yol önemli olaylara tanıklık etmiştir” dedi. 

Mağlova Su Kemeri • Nakkaş Osman’ın minyatürü / Mimar Sinan ve Tezkiret-ül Bünyan

Güzelce Kemer Planı  BOA, PLK.p 1755
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M
illi Eğitim Bakanlığı, TBB işbirliğiyle 
gerçekleştirilen ‘Okullar Hayat Olsun 
Projesi’nin birinci yıl değerlendirme 
toplantısı Taksim’deki Elite World 

Otel'de yapıldı. 
Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer,  TBB 
Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, il ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Bakan Dinçer: “Bu Proje Türkiye'deki 
Zihniyet Dönüşümünün Göstergesi”
Toplantının açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim 
Bakanı Ömer Dinçer, okulları bir rehber alana dö-
nüştürmeye çalıştıklarını belirterek, ‘Okullar Hayat 
Olsun’ projesinin, Türkiye'deki bir zihniyet dönü-
şümünün somut göstergesi olduğunu söyledi.
Bakan Dinçer, ‘Okullar Hayat Olsun’ projesinin 
Türkiye'deki eğitim sistemindeki demokratikleş-
menin bir başka yansıması olduğunu belirterek, 
artık okulların, devletin emanet olarak baktığı ama 
esas sahibinin millet olduğu anlayışıyla kullanılma-
ya başlandığını kaydetti. Cumhuriyet tarihi boyunca 
okulun, eğitimin, bilginin, tüm toplumun merkezi 
haline getirilmeye çalışıldığını vurgulayan Dinçer, 

Okullar 
Sultangazi'de 
Hayat Buldu
Milli Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğiyle 
gerçekleştirilen “Okullar Hayat Olsun Projesi”nin 
değerlendirme toplantısı İstanbul’da yapıldı. Projeyi 
başarıyla uygulayan ilçeler arasında yer alan 
Sultangazi’de yapılan çalışmalar hakkında Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay sunum yaptı. 

sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Devlet olarak kullandığımız politikalarla, amaçla-
rımızdan farklı sonuçlar ortaya çıkmış ama bunu 
görmemiştik. Amaç-
la araç arasında bir 
uyumsuzluk vardı. 
Şimdi ise tam da 
amaçla araç arasında 
uyumu sağlamaya 
başladık. Hakikaten 
okulları ve bilgiyi, 
toplumun önünde 
rehberlik edecek ışık 
olarak ortaya koyarken, okullarımızı da tüm mahal-
lenin, tüm velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin 
bir araya geldiği bir merkeze, bir rehber alana dö-
nüştürmeye çalışıyoruz. Bugün yaptığımız proje, 
gerçekten de Türkiye'deki bir zihniyet dönüşümü-
nün somut göstergeleri olarak algılanmalı.”

Başkan Topbaş: “Proje, Sonuçlarını 
Vermeye Başladı”
TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Kadir 
Topbaş da yaptığı konuşmada sadece çocukları de-
ğil, tüm bireyleri eğitme anlayışıyla hayata geçiri-

len ‘Okullar Hayat Olsun’ projesinin önemine işaret 
ederek, atılan adımların olumlu sonuçlar verdiğini 
söyledi. Yerel yönetimler olarak bu tür birliktelik-

lerden memnuniyet 
duyduklarını ifade 
eden Başkan Kadir 
Topbaş, yapılan 
düzenlemeler saye-
sinde, Milli Eğitim 
Bakanlığı'na verilen 
desteği daha etkin 
hale getirdiklerini 
belirtti.

Projenin ilk startının verildiği Konya’da yapılan 
çalışmalar hakkında bilgiyi ise Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek verdi. 

Başkan Altunay: “Okullarımızın Kapısı 
Tüm Halkımıza Açıldı”
“Okullar Hayat Olsun” projesini başarıyla uygula-
yan ilçeler arasında yer alan Sultangazi’de yapılan 
çalışmaları ise Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay anlattı. 
Konuyla ilgili hazırlanan sunum eşliğinde açık-
lamalarda bulunan Başkan Altunay,  başarmanın 

Okullar Hayat Olsun projesinin ilk adımı olan 
Orhangazi İlkokulu’nu ziyaret ediyoruz. Oku-
la girdiğimizde teneffüste oynayan çocuklar 
karşılıyor bizi. Bahçede kimisi basketbol sa-
hasında oynarken, kimi oyun çizgilerinde sek 
sek atlıyor. 
Okuldan içeri girdiğimizde öğrencilerle bir-
likte veliler de bizi karşılıyor. Z-Kütüphane’de 
veliler çocuklarıyla beraber kitap okuyorlar. 
“Çocuğumla beraber aynı sırayı paylaşarak 
kitap okumanın zevki bambaşka oluyor” söz-
leriyle açıklıyor hislerini Serap Fizan. Oğlu 
Muhammed Berat’ın okuma alışkanlığını per-
çinleyen projeden oldukça memnun olduğu-
nu ifade ediyor: 

“Çocuğumla beraber buraya gelip saatlerce 
kitap okuyabiliyoruz. Benim de onunla bera-
ber okuduğumu görmek onu şevklendiriyor. 
Birbirimize okuduğumuz kitapları anlatıyo-
ruz”.
Kütüphanedeki bilgisayarlardan da faydala-
nan veliler ve öğrenciler merak ettikleri ko-
nulara anında ulaşabilmenin mutluluğunu şu 
cümlelerle ifade ediyorlar: 
“Çocuğum burada ödevlerini araştırabiliyor. 
Testlerini çözebiliyor. Kütüphanenin oluştur-
duğu çalışma ortamı çocuğumun derslerini 
daha iyi kavramasını sağlıyor”.   
Çok yönlü olarak hayata geçen proje ile ma-
halle halkına açılan okulda  hareketlilik gün 

boyu devam ediyor. Tema Vakfı’nın da ortak 
olduğu projeyle açılan doğa bahçelerine 
geçtiğimizdeyse karşılaştığımız manzaraya 
hayran kalıyoruz. Veliler çocuklarıyla beraber 
sebze dikiyor. 

“Çocuğum burada doğayla iç içe bir hayat 
yaşıyor” diye konuşan Remziye Arslan, pro-
jeden oldukça memnun kaldığını ifade ediyor. 
“Çocuğumla yaz tatillerinde ancak bu tür şey-
ler yapabiliyorduk. Ancak şimdi toprakla her 
zaman bir aradayız. Çocuğum burada enerji-
sini toprakla zaman geçirerek atabiliyor. Son-
rasında toprağa diktiklerimiz yeşerince keyif 
alıyor. Çocuğumun sağlıklı gelişmesi için çok 
güzel bir ortam oluyor”. 
Doğa bahçelerinde çocukların zaman geçir-
mesi için her şeyin çok ince düşünüldüğünü 
görüyoruz. Okul bahçesinde çocukların top-
rağı yakından tanımasını sağlamak için toprak 
kesiti ve toprak oyun havuzu; atıkları dönüş-
türmek için kompost ve atık ayrıştırma; suyun 
önemini anlatmak için yağmur suyu toplama; 
gıda ve toprak ilişkisini öğretmek için sebze, 
perdeleme bitkileri, patates yetiştirme ka-
saları, bitki spiralleri, meyve ağaçları, çilek 
bahçesi; canlıları tanıtmak için nilüfer havuzu, 
kuş evleri ve banyosu bulunuyor. 
Okulun her köşesi farklı bir fonksiyonu için-
de barındırıyor. Veliler de çocuklar kadar 
heyecanlı bir şekilde okuldaki faaliyetlerden 
faydalanıyor. Sultangazi Belediyesi’nin de 

ortak olduğu projenin sağladıkları anlatmakla 
bitmiyor. 
 Fitness aletlerinin üzerinde spor yapan ve-
lilerle karşılaşıyoruz. Vildan Bal sağlıklı bir 
yaşamı tercih eden velilerden biri olarak anla-
tıyor; “Okul bahçesindeki fitness ve spor alet-
lerinden inmek istemiyorum. Haftanın hemen 
her günü gelerek burada düzenli spor yapı-
yorum. Çocuğumu geleceğe hazırlayan oku-
lumuz bana da sağlıklı bir ortam oluşturdu.”
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortağı olduğu 
projede bir de İngilizce sözcükler okul bah-
çesindeki oyunlarda yer alıyor. Çocuklar bir 
yandan teneffüslerde oyunlar oynarken diğer 
taraftan İngilizce kelimelerin de hafızalarında 
yer etmesini sağlıyorlar. 

Okulda mahallelinin ve velilerin yararlanabi-
leceği kurslar da yer alıyor. Okuma yazma, 
Arapça, İngilizce, bilgisayar ile evde çocuk 
bakımı ve çocuk eğitimi kursları Halk Eğitim 
Müdürlüğü’nün destekleriyle veriliyor. 
Okulların “Duvarların ardındaki bina” görü-
nümünden mahallelinin ve velilerin de de-
ğerlendirebildiği bir hayat merkezi olmasını 
sağlayan proje ile Sultangazililerin gözlerin-
deki mutluluğu fotoğraflayarak okuldan ayrı-
lıyoruz. 

dört temel öğesinin olduğunu belirterek, “Bunlar 
inanmak, eğitim, disiplin ve takiptir. Okullara hayat 
vermek için başlattığımız projede 35 okulumuzda 
çalışmalarımızı tamamladık. 10'unda tadilatlar ol-
duğu için daha sonraya bıraktık” dedi. 
Projeyle birlikte okulların her metrekaresinin kulla-
nılabilir hale getirildiğini ve öğrencilerin okul bah-
çelerinde doğayla buluştuğunu ifade eden Başkan 
Altunay şunları söyledi:
“Projeyle birlikte öğrencilerimizin okullarda geçir-
diği ders saati kadar velilerimiz de faydalanabiliyor. 
Okullarımızın kapıları yalnız öğrencilere değil tüm 
halkımıza açıldı.  Veliler, kütüphanelerde çocuğuyla 
beraber kitap okuyabiliyor. Doğa bahçelerinde ço-
cuklarıyla zaman geçiriyor. Fitness aletlerinde spor 
yapıyor. İngilizce terimleri öğrenebiliyor. Okullar 
bu projeyle hayat boyu öğrenmenin de adresi oldu. 
Okullarımızda başlattığımız eğitim seminerleri ile 
konusunda uzman kişilerle halkımızı buluşturduk. 
Ayrıca İngilizce'den Arapça'ya, halk oyunlarından 
evde çocuk bakımına kadar pekçok alanda kursla-
rımız açıldı.”
Başkan Altunay konuşmasında ayrıca hayata geçi-
rilen uygulamalı Trafik Eğitim Parkı, Masal Kahra-
manları Parkı ve İzci Kampı ile ilgili bilgiler de verdi. 
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Sultangazi Bülteni TEMİZLİK

Onlar Sultangazi’nin temizlik neferleri… Sultangazi’nin temiz ve güzel çehresinin görünmez mimarları… Çöp toplamaktan sokakların 
süpürülmesine, ibadethanelerin temizliğinden kar küreme ve tuzlama çalışmalarına varıncaya kadar birçok çalışmada onların alın teri ve emeği var… 

Sultangazi’nin Temizlik Neferleri

G
üneş yavaşça Sultangazi’nin üzerine 
ışıklarını salıverdiğinde güneşe ilk “mer-
haba” diyenlerdir onlar. Ellerinde süpür-
geleriyle bir an önce sokakları temizleme 

telaşındadırlar. Derken sokakları işe ve okula giden 
öğrenciler doldurur. 
Sokakları kar, kış, yağmur demeden süpüren te-
mizlik neferlerini gören Sultangazililer zaman za-
man çöplerini elleriyle uzatır. Hep birlikte bir da-
yanışma vardır sokaklarda. Her şey Sultangazi’nin 
daha temiz ve güzel görünmesi için. 
İlçenin dört bir yanında görev yapan temizlik nefer-
leri, sokakların süpürülmesinden yıkanmasına; okul 
bahçelerinin temizliğinden tıbbi atıkların toplanma-
sına varıncaya kadar birçok görevi üstleniyor.. 

Çöp toplama ve nakil işlemleri ile genel temizlik 
hizmetlerinde 43 araç ve 510 personel görev yapı-
yor. Haftanın her günü belli saatlerde çöpler topla-
nıyor. Meydan, bulvar, cadde ve sokaklar haftanın 
7 günü yol süpürme aracı ile süpürülüyor. 
Temizlik neferleri, 15 mahallede tüm sokaklara te-
mizlik hizmetlerini veriyor. Tüm meydan, bulvar, 
cadde ve sokaklar ile boş araziler haftanın 6 gün 
el ile süpürülerek temizleniyor. 315 temizlik ne-
feri bu bölgelerin süpürülmesini sağlıyor. Günlük 
315 km2/gün alanın süpürüldüğü ilçede haftanın 
6 günü yıkama aracıyla temizlik işlemleri de yapı-
lıyor. Haftanın 7 günü 15 ayrı yerde kurulan semt 
pazarlarının kalkmasından sonra çöpleri düzenli 
bir şekilde alınarak temizliği yapılıyor. Pazarın aynı 

günü su tankeri ile sokaklar yıkanıyor. 
Çöp konteyneri ve çöp sepeti temini ile bunların 
bakımı ve hijyeni de yine temizlik ekipleri tarafın-
dan sağlanıyor. 
Okullarda kullanılan konteynerler özellikle dikkat 
çekici bir renkte yapılıyor. Minik öğrenciler için 
pedallı olan konteynerler, öğrenciler tarafından 
rahatça kullanılabiliyor. 
Sultangazililerin memnuniyetini kazanmak ve kali-
teli hizmet standartlarına ulaşmak amacıyla süpür-
me personeline kılık-kıyafet, davranış ve iş ahlakı 
yönünde geliştirici eğitimler veriliyor. 
Toplum sağlığını önemseyen temizlik neferleri ta-
rafından ibadethane ve okul bahçelerinin temizliği 
ve hijyeni sağlanıyor.  
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ÇEVRE

Adem Yavuz Caddesi'nde
Işık Şöleni 

Sultangazi 
Belediyesi'ne 
Teşekkür

Sultangazi Kent Ormanlarının yapımıyla birlikte kişi başına düşen yeşil alan miktarını 
0.2’den 5 metrekareye çıkaran Sultangazi Belediyesi, 75. Yıl Mahallesi’nde Adem 
Yavuz Meydan Parkı’nı Sultangazililerin hizmetine sundu. Dekoratif manolya ağaçlarıyla 
yeşillendiren park, aydınlatılmış ağaç ve havuzların görselliğiyle Sultangazilileri tam bir 
ışık şölenine davet ediyor.

Sultangazi Belediyesi, geri dönüşüm 
uygulamalarında gösterdiği başarılı 
çalışmalardan dolayı takdir edildi. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı yürüttüğü geri 
dönüşüm faaliyetlerinden dolayı Sultangazi 
Belediyesi’ne yazılı teşekkür etti.

Sultangazi Belediyesi; 
96 olan park sayısını 
193’e ulaştırdı. 66 parkı 
revize eden Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri, 67 parka 
otomatik sulama sistemi 
kurarken; 38 parkın da 
aydınlatılmasını sağladı. 
İlçe genelinde yapılan 
yeşil alan çalışmalarının 
yanısıra 35 bin 700 ağaç 
dikimi de yapılarak 
Sultangazi’nin nefes 
alması sağlandı. 

S
ultangazi Belediyesi, ilçedeki kişi başına düşen yeşil 
alan miktarını her geçen gün arttırmayı sürdürüyor. Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü 75. Yıl Mahallesi’nde Adem Ya-
vuz Meydan Parkı’nı da hizmete sundu. 1.150 metrekare 

alan üzerine kurulan parkta dört adet süs havuzunun yanısıra bir 
adet de yuvarlak süs havuzu bulunuyor.  Enerji tasarruflu aydın-
latmalı elektrik direkleri ile ilçeye farklı bir estetik kazandırıldı. 

Dekoratif manolya ağaçlarıyla yeşillendirilen park, aydınlatılmış 
ağaç ve havuzların görselliğiyle Sultangazilileri tam bir ışık şö-
lenine davet ediyor. Parkın sert zemin döşemesini pembe renkli 
andezit plak taş ve granit küptaş ile döşeyen belediye ekipleri, 
merdivenlerin sağ ve sol kenarlarında dekoratif amaçlı 20 adet 
pon pon leylandi ağaçlarını kullanarak Sultangazililerin hizme-
tine sundu.  

S
ultangazi Belediyesi, geri dönüşüm faa-
liyetleriyle takdir aldı. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür-
lüğü, Sultangazi Belediyesi’ne uyguladığı 

başarılı geri dönüşüm çalışmalarından dolayı te-
şekkür etti.
Bakanlık yazısında, Sultangazi Belediyesi’nin geri 
dönüşüm çalışmalarına vurgu yapılarak, “Bakan-
lığımıza gönderilen belediye çalışma raporunda 
belediyenizce atık pil toplama oranlarının artışına 
yönelik gerek TAP ile gerekse yürütülen ferdi çalış-
malar Bakanlığımızca memnuniyetle karşılanmıştır” 
ifadelerine yer verildi.

Geri Dönüşüm Çalışmaları
Sultangazi Belediyesi, Çevre  Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü 2012 yılında, ilçede ambalaj atıklarının 

kaynağında ayrı toplanması çalışmasında 3 bin 65 
ton ambalaj atığı topladı.
Öte yandan yine ilçe genelinde lisanslı firmalar ara-
cılığıyla 4 bin litre bitkisel atık yağ toplandı.
İlçede bulunan ilk, orta ve lise öğrencilerinin deste-
ği ile atık pillerin ayrı toplanması çalışmasında ise 
1.187 kilo atık pil toplandı.
Eğitim çalışmalarını da yürüten Sultangazi Bele-
diyesi, öğrencileri bilgilendirmek amacıyla çeşitli 
okullarda “Çevre” ve “Geri Dönüşüm” konulu eği-
tim semineri veriyor.
Çevre Haftası etkinlikleri ve tanıtım günlerinde 5 
bin adet geri dönüşüm malzemelerinden yapılmış 
ladin tohumlu tükenmez kalemler öğrencilere ve 
halka dağıtıldı. Evsel atıkların kaynağından ayrıştı-
rılması amacı ile “Geri Dönüşüm Poşetleri”nin ilçe 
genelinde dağıtımı gerçekleştirildi.

S
ultangazi Belediyesi, sağlıklı ve temiz bir 
çevre için dezenfeksiyon çalışmalarını 
sürdürüyor. Sultangazi Belediyesi Vete-
riner İşleri Şefliği, ilçedeki tüm okullar, 

ibadethaneler ve kamu alanlarında ilaçlama ça-
lışmaları yapıyor. Dezenfeksiyon çalışmalarında 
kullanılan ilaçlar, her türlü virüs, mantar ve bak-
terilere karşı etkili.
İlçedeki ibadethanelerde yapılan dezenfeksiyon 
çalışmalarında vatandaşların kullandığı abdest 
alma yerlerinden tespihlere kadar her şey büyük 
bir titizlikle temizleniyor.
Belediye ekipleri, sömestr tatiline girmesiyle 
birlikte de okullarda dezenfeksiyon çalışmaları 
yapacak.
Öte yandan Sultangazi Belediyesi, haşereyle mü-
cadele konusunda tam zamanlı hizmet veriyor.  
24 saat açık olan 444 23 32 Çağrı Merkezi tele-
fonlarına şikayet gelmesi halinde görevli ekipler, 
hem ev hem de işyerlerinde ilaçlama yapıyor.

Dezenfeksiyon ÇalışmalarıDezenfeksiyon Çalışmaları
Sultangazi Belediyesi, sağlıklı ve temiz bir çevre için dezenfeksiyon 
ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde tüm okullar, 
kamu kurumları ve ibadethaneler etkin bir biçimde ilaçlanıyor.
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Sultangazi Bülteni VİZYON PROJELER

Yeni Kültür Merkezleri
Hayata geçirilen vizyon projelerle cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Sultangazi Belediyesi bu çalışmalarını 50. Yıl Kültür 
Merkezi’yle taçlandırdı. Kültür Merkezi; eğitim, spor ve kültürel etkinliklerin yeni adresi olurken yeni kültür merkezlerinin inşaatları yükseliyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Hoca 
Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde 26 bin metrekare 
kapalı alan üzerine yeni kültür merkezi inşaatı 
yükselirken; İstanbul İl Özel İdaresi tarafından 
Zübeyde Hanım Mahallesi’ne ise kültür merkezi 
yapılacak. 

Zübeyde Hanım Mahallesi'deki Kültür Merkezi; 280 m2 
otopark,237 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, sergi salonu, 
kütüphane, belediye hizmet birimleri, derslikler, atölyeler, 
kafeterya gibi alanlara sahiptir. 

Sultangazi Belediyesi hayata ge-
çirdiği projelerini, “50.Yıl Kültür 
Sanat, Eğitim ve Spor Merkezi” ile 
taçlandırdı. 50. Yıl Mahallesi’nde 
5 bin 500 metrekare alana inşa 
edilen Kültür Merkezi, gençle-
re yönelik çalışmalarıyla ev ve 
okul arasında köprü olurken; 
Sultangazi’de kültür, sanat, eği-
tim ve sporun da yeni adresi oldu.

Esentepe Mahallesi'nde inşa edilen Kültür merkezi 26 bin m2 inşaat alanına sahip.

• 700 kişilik tiyatro salonu
• Buz pateni pisti
• Sergi alanları
• Kütüphane

• Sinema salonları
• İş atölyeleri
• Halk oyunları salonları
• Çok amaçlı salonlar

• Kafeteryalar
• Otopark

YAPIMINA BAŞLANACAK / İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ

HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ'NDE KÜLTÜR MERKEZİ

50. Yıl Kültür Merkezi Eğitim ve Kültürün Yeni Adresi Oldu

ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ'NDE KÜLTÜR MERKEZİ

BÖLÜMLER
• Konferans Salonu
• Spor Salonu
• Sergi Salonu
• Kütüphane
• Çalışma Ofisleri
• Kafeterya

FİZİKİ BİRİMLER
• Meslek Edindirme Kursları
• Etüd Sınıfları
• Kadınlar Meclisi
• Gençlik Meclisi
• Sultangazi Belediyesi Spor 
Kulübü
• Engelliler Koordinasyon 
Merkezi

Altın Bilezik Sahibi Oldular
75. Yıl ve Cumhuriyet Bilgi Evleri ile 50. Yıl Kültür Merkezi meslek edindirmenin adresi olmaya devam ediyor. Bilgi evleri ve kültür merkezinde 
22 ayrı branşta verilen eğitimlerde şimdiye kadar 3 bin 665 kişi eğitim alıp meslek edinerek “Altın Bilezik” sahibi  oldu. 

S
ultangazi Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim 
Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 
istihdama yönelik eğitim programları 
devam ediyor. Bilgisayardan mefruşata, 

yabancı dil kursundan giyim ve nakışa varıncaya 
kadar birçok branşta eğitim alan Sultangazililer 
“Altın Bilezik” sahibi olmanın mutluluğunu yaşı-
yor. 
50. Yıl Kültür Merkezi’nde 2011-2012 Eğitim 
Dönemi'nde 1980 kişi mezun olarak meslek sahibi 
oldu. 22 ayrı branşta 41 ayrı program olarak devam 
eden kurslarda halen 1370 kişi eğitim görüyor. 
75. Yıl Bilgi Evi’nde 2009-2012 Eğitim Dönemi'nde 
1335 kişi mezun olurken halen 309 kişi eğitim gö-
rüyor. 8 ayrı branşta devam eden kursları bitirenle-
re MEB onaylı sertifika veriliyor.
Cumhuriyet Bilgi Evi’nde 2009–2012 Eğitim 
Dönemi'nde 350 kişi mezun olurken bilgisayar 
bölümünde eğitimler devam ediyor.
Bilgi evleri ve kültür merkezinde 3 bin 665 kişi 
eğitim alırken kursların bitiminde Milli Eğitim Ba-
kanlığı onaylı sertifika veriliyor.

YAPIMINA BAŞLANDI / İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Sultangazi Bülteni SPOR

S
ultangazi Belediyesi ilçede faaliyet göste-
ren amatör spor kulüplerine yönelik mal-
zeme yardımını aralıksız sürdürüyor. 
50. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen 

törene Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
AK Parti İlçe Başkanı Murat Atım, Milli Takımlar 
Teknik Direktörü Abdullah Avcı, amatör spor ku-
lüpleri başkanları ile çok sayıda sporcu katıldı. 
Programın açılış konuşmasını yapan Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, periyodik olarak 
amatör spor kulüplerine malzeme desteği yaptık-

larını söyledi. Sporcu gençlere seslenerek yaptığı 
konuşmasında Başkan Altunay, “Spora olan ilginiz 
bütün hobilerinizin üstünde,  sizlere belediye ola-
rak destek vermekten çok mutluyuz” dedi. 
Sultangazi ilçesinde genç nüfusun yüksek olduğu-
na dikkatleri çeken Başkan Altunay, “Boş vakitleri-
nizi sporla değerlendirmeniz gerçekten çok güzel. 
Bu tür kulüplerde becerilerinizi, kabiliyetlerinizi 
göstermeniz anlamlıdır. Sağlıklı kafa sağlıklı vücut-
ta bulunur sözünden de hareketle spor yaparak sağ-
lıklı nesilleri yetiştirmiş oluruz” şeklinde konuştu. 

Başkan Altunay program sonunda Teknik Direktör Avcı’ya verdiği desteklerden dolayı 
plaket ve 34 numaralı forma takdim etti. 

Milli Takımlar Teknik Direktörü 
Abdullah Avcı gençlerle sohbet etti. 

Türkiye’nin sayılı engelli basketbol takımları arasında yer alan Sultangazi Gençlik ve 
Spor Kulübü Basketbol Takımı için de tekerlekli sandalyeler verildi. 

Asrın Güreşçisi Hamza Yerlikaya:

“Azimle inanarak çalışın”
Sultangazi Gençlik Meclisi, eski milli güreşçimiz ve Türkiye Güreş 
Federasyonu Başkanı Hamza Yerlikaya’yı gençlerle buluşturdu. 
“Başarının Şifreleri” konulu söyleşi programına konuk olan Yerlikaya, 
gençlere başarılı olmanın azimle çalışmaktan geçtiğini söyledi. 

Sultangazi Gençlik Meclisi, kültür, sanat, 
edebiyat ve sporda yaptığı çalışmalarla 
kamuoyunun yakından tanıdığı isimleri 

Sultangazililerle buluşturmaya devam ediyor. 
Şimdiye kadar birçok ismi Sultangazi’de ağırla-
yan Gençlik Meclisi, bu sefer eski milli güreş-
çimiz ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı 
Hamza Yerlikaya’yı konuk etti. 
Spor hayatına nasıl başladığını anlatan Yerlika-
ya, “Hedef olmadan başarılı olma şansı yoktur. 
Ben 1998 yıllarında ‘başarılı olacağım’ derken 
inanıyordum. Sadece istemekle başarı gelmiyor. 

İsteyecek, azimle çok çalışacak ve inanacaksınız. 
O günkü şartlarda kararlı bir şekilde inanarak 
başarılarımızı elde ettik” dedi. 
2020 Olimpiyatları'na gençleri hazırlamayı he-
deflediklerini kaydeden Yerlikaya, “Başbakanı-
mız 2020 Olimpiyatları'nın İstanbul’da yapıla-
cağının mesajını verdi. Uzun vadeli temel atma 
yoluna gidersek; kalıcı oluruz ve gökyüzüne 
daha yakın dururuz. 11-15 yaş grubundaki spor-
cularımızı bu yönde hazırlayacağız. Hedefimiz 
her sıklette başarılı olacak sporcuları yetiştirmek 
olmalıdır” diye konuştu. 

Spora ve Sporcuya Destek
Gençlere, Sultangazi Kent Ormanları’nda bulunan 
spor tesislerinde spor yapmalarını öneren Baş-
kan Altunay, “Kent Ormanları'nda bol oksijenli 
bir ortamda bol bol spor yapın. Futbol, basketbol 
ve voleybol sahalarını ücretsiz sunduğumuz Kent 
Ormanları'nı değerlendirin” ifadelerini kullandı. 
Sultangazi’deki amatör spor kulüplerinin elde etti-
ği başarılardan gururlandıklarını kaydeden Başkan 
Altunay, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Aldığınız ödüller, dereceler bizlerin yüzünü gül-
dürüyor. Amatör kulüplerde profesyonel sporcu-
lar yetiştirelim istiyoruz. Başarı varsa buraya bir 
özenti de olur. Çok daha ulvi hedefleri hep birlikte 
gerçekleştireceğiz”. 
Milli Takımlar Teknik Direktörü Abdullah Avcı da 
sporcularla sohbet ederek merak edilen soruları 
cevaplandırdı. 
Sultangazi Belediyesi’ni spora verdiği destekler-
den dolayı kutlayan Avcı, “500 bin nüfuslu bir il-
çede spora yapılan destek gençlere yapılan bir ya-
tırımdır. Spor ahlakını almanızı sağlayan ve sizleri 
teşvik eden bu tür destekler gelişiminize de katkı 
sunacaktır” dedi. 
Sporcuların sorularını yanıtlayan Avcı, spor altyapı 
çalışmaları kuvvetlendiği zaman ülkemizde de iyi 

sporcuların yetişeceğini söyledi. 
Konuşmaların ardından Başkan Altunay ile Teknik 
Direktör Avcı, protokol üyeleriyle birlikte ilçede 
faaliyet gösteren 9 amatör kulübe çeşitli spor mal-
zemelerinin dağıtımını yaptı. 

Sultangazi Belediyesi, amatör spor kulüplerine malzeme desteğini aralıksız sürdürüyor. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle, 
ilçede faaliyet gösteren 9 amatör spor kulübüne malzeme dağıtımı yapıldı. Programa Milli Takımlar Teknik Direktörü Abdullah Avcı da 
katılarak sporcularla sohbet etti. 

Spor malzemesi desteği kapsamında ilçedeki ama-
tör spor kulüplerine; forma takımı, tişört, penye, 
yağmurluk, antrenman topu, maç topu, antrenman 
yeleği, karate elbisesi, tekvando elbisesi dağıtımı 
yapıldı.  

Ayrıca Türkiye’nin sayılı engelli basketbol takımları 

arasında yer alan Sultangazi Gençlik ve Spor Kulü-

bü Basketbol Takımı için de tekerlekli sandalyeler 

verildi. 
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Sultangazi Bülteni SPOR - ULAŞIM

Olimpiyatları İçin Atakta
İBB Başkanı Kadir Topbaş ve TMOK Başkan Yardımcısı Hasan Arat, İstanbul’un 2020 Olimpiyat ve 
Paralimpik Oyunları için ‘en iyi aday’ olduğunu anlatan adaylık kitabını Lozan’da Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi’ne (IOC) sundu. Kitapta İstanbul’un spora ve ulaşıma yaptığı yatırımlar ile konaklama 
imkanları ve şehrin jeopolitik önemiyle ilgili bilgiler yer alıyor. 

İstanbul 2020

i
stanbul, 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunla-
rı için Tokyo ve Madrid ile yarışıyor. İsviçre’nin 
Lozan kentine giden İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye Milli 

Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Hasan Arat, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Yavuz Çelik ve Gençlik Spor Genel Müdürü Meh-
met Baykan ile birlikte 2020 Olimpiyat ve Para-
limpik Oyunları için adaylık kitabını Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) sundu. 

Olimpiyatlar ilk defa iki kıtada yapılacak
Başkan Kadir Topbaş, kitabın komiteye takdiminde 
yaptığı konuşmada Napolyon’un “Dünya tek bir 
devlet olsaydı başkent İstanbul olurdu’ sözünü ha-
tırlattı ve “Komite İstanbul’u seçerse, Olimpiyatlar 
tarihte ilk defa iki kıtada birden yapılacak” dedi. 
İstanbul’un adaylık kitabında; şehirde spora ve ula-
şıma yaptığı yatırımlar ile konaklama imkanları yer 

alıyor. Ayrıca kentin tarihi ve jeopolitik önemine 
de vurgu yapılıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo ve 
İspanya'nın başkenti Madrid de adaylık kitaplarını 
teslim ederek kesin aday oldular. 2020 Olimpiyat 
ve Paralimpik Oyunları’nın hangi şehirde yapıla-
cağı Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 7 
Eylül’de Arjantin’de açıklanacak.

İstanbul 36 tesisle Olimpiyatlar'a ev 
sahipliği yapacak
İstanbul 11'i mevcut 25'i inşa edilmek üzere 36 
yeni tesisle birlikte Olimpiyatlar'a ev sahipliği ya-
pacak. 300 kişilik bir heyetin 4 ay süren çalışma-
sıyla hazırlanan adaylık kitabına göre; 11 mevcut 
spor tesisinin 5'ine kalıcı ilave yatırımlar yapılacak, 
10 yeni tesis müsabakalar için, 10 yeni tesis de 
müsabakalara destek sağlamak amacıyla antren-
man odaklı alanlar olarak inşa edilecek ve 5 ayrı 
ünitede Olimpiyat kümelenmeleri sağlanacak. 

Sultangazi’de Ulaşım Artık Çok Kolay

Sultangazililerin şehir içi ulaşımını kolaylaştırmak, rahat ve konforlu araçlarda 
seyahat etmesini sağlamak amacıyla İETT otobüs sayıları ve hatlar arttırıldı. 
2010 yılında şehir içi ulaşımda 159 olan İETT otobüs sayısı, 208’e çıkarılırken; 
hat sayısı da 19’dan 30’a yükseldi. 

S
ultangazililerin, ulaşımını kolaylaştırmak, 
rahat ve konforlu araçlarda seyahat et-
melerini sağlamak amacıyla İETT otobüs 
sayıları ve hatlar arttırıldı.

2010 yılında 68 olan eski araç sayısı yenilenme-
lerle 35’e düşürülürken; 12 olan yeşil Mercedes 
otobüs sayısı 47’ye çıkarıldı. 79 olan özel halk 
otobüsünün 65’i yenilenirken; bunlara 14 adet er-
guvan rengi halk otobüsü de eklendi. 
Ayrıca 15 sarı körüklü Mercedes ile 6 adet çift katlı 
otobüs de Sultangazililer için hizmet veriyor. 
2010 yılında 159 olan İETT otobüs sayısı 208’e 
çıkarılırken; şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak ama-
cıyla 19 olan hat sayısı da 30’a yükseltildi. 
11 yeni hattın ilave edildiği Sultangazi’de Habibler 
– Yunusemre- Esentepe hattı kamu kurumu önle-
rine kadar hizmet veriyor. Hatlar;  Sultangazi’de 
Yunusemre – Başakşehir; Cebeci- Kayaşehir, 
Yunusemre- Beşiktaş, Cebeci-Arnavutköy’ün tüm 
beldelerine, Zübeydehanım- Beyazıt, Cebeci- Me-
cidiyeköy, Arnavutköy’den Cebeci’ye 5 ayrı hat, 
Kayaşehir- Habibler- Mecidiyeköy, Arnavutköy- 
Cebeci- Mecidiyeköy, Kayaşehir-Habibler –Yeni-
bosna şeklinde hizmet veriyor. 
49 yeni aracın ilave edildiği ilçenin ulaşım ağı her 
geçen gün genişlemeye devam ediyor. 
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Sultangazi Bülteni SULTANGAZİ KENT ORMANLARI

Sultangazi Kent Ormanlarında Sultangazi Kent Ormanlarında 

İstanbul’u zaman zaman etkisi altına alan kar yağışı Sultangazi Kent Ormanlarını beyaza bürüdü.  Mimar Sinan ve Hacı Bektaş-ı Veli Kent 
Ormanları, hem piknik yapmak, hem de karın keyfini doyasıya yaşamak isteyenler için tüm doğal güzelliğiyle İstanbulluların hizmetinde oldu.

Yaz aylarında İstanbulluların ilgi odağı olan 
Mimar Sinan ve Hacı Bektaş-ı Veli Kent 
Ormanları, şehir stresinden uzaklaşmak ve 

keyifli vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olma-
ya devam ediyor. 
İstanbul’u zaman zaman etkisi altına alan kar yağı-
şı ise Sultangazi Kent Ormanları'nı eşsiz manzara 
görüntüsüne büründürdü. Kar yağışı ile birlikte 
Mimar Sinan ve Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanları  
piknik ve mangal keyfi yapmak,  eşsiz  manzara 
karşısında  hatıra fotoğrafı çektirmek, eğlenceli va-
kit geçirmek isteyenlerin adresi oldu. 
Sultangazi’yi beyaz bir örtüye büründüren kar, 
özellikle çocukların en büyük eğlencesi haline gel-
di. Kar yağışıyla birlikte gece geç saatlere kadar kar 
topu oynayan çocuklar için Kent Ormanları’nda yer 
alan macera platformu Seyir Kuleleri de alternatif 
eğlence mekanları oldu. 

Kar ve  Çocuk...
Bulutlar şehrin üzerine lapa lapa beyaz tanecikleri 
bırakırken çocuğun neşesidir kar. Sımsıcak göz 
kırpar minik yüreklere…   
Sultangazi Kent Ormanı'nı çığlıklarıyla dolduran 
çocuklar. kar tanelerine “merhaba” diyorlar. Karla 
süslenmiş ağaçların arasında yürürken ne beyazlık  
korkutuyor onları, ne de  havanın kırıcı soğuğu…
Bembeyaz örtünün üzerinde oynuyorlar umarsız-
ca… Sonra karla süslenen eşsiz manzarayı seyre 
dalıyorlar. 
Her mevsimi böyle doyasıya yaşamak ne güzel…
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Sultangazi Bülteni ÇEVRE - SOSYAL YARDIMLAR 

Siverekli Melek’in televizyonlara yansıyan montsuz ve 
terlikli görüntüleri Sultangazi Belediyesi’ni harekete 
geçirdi.  Sultangazi Belediyesi Elden Ele Yardım Merkezi 
tarafından toplanan yardımlar özel bir kargo şirketi 
aracılığıyla Siverek’e gönderildi. 

Kar lapa lapa yağıyor. Tüm sokakları ve caddeleri kaplayan kar işe gitmek 
isteyenler için tam bir kabus gibi gözükürken; devreye kar küreme ve tuzlama 
ekipleri giriyor. Araçlara özel olarak tasarlanan aparatlar takılarak karla 
mücadele çalışması yapılıyor. "Kar Fareleri" olarak adlandırılan bu araçlar; 
büyük araçların giremediği sokaklarda kar küreme ve tuzlama yapıyor.

Sultangazi Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerine yönelik yaptığı sosyal yardımlar ise 
aralıksız sürüyor. Asker ailelerine nakdi yardım yapılırken diğer ihtiyaç sahiplerine ise 
giyimden gıda yardımına kadar birçok sosyal yardım ulaştırılıyor.

Sultangazi 
Belediyesi 
Küçük Melek'in 
Yüreğini Isıttı

Sanlıurfa’nın Siverek ilçesinden televizyon ekranlarına 
yansıyan görüntüler tüm yürekleri burkmuştu. Kar 
yağışının yoğun bir şekilde hissedildiği köyden mi-
nibüsle öğrenciler Siverek’teki Selimpınar İlköğretim 

Okulu’na taşınıyor. Ancak karın şiddetli etkisi nedeniyle yolda 
kalan aracı itmek gerekiyor. Servisteki öğrenciler teker teker 
araçtan iniyor ve aracın hareket etmesi için uğraşmaya baş-
lıyor. Öğrencilerin içinde montsuz ve terlikli bir kız çocuğu 
kameralara takılıyor. Melek Özgulan.
Melek, Özgulan çiftinin altı çocuğunun ikincisi. Maddi koşul-
larının iyi olmayışından dolayı 9 yaşında okula gitmeye başla-

mış. Kar kış demeden diğer arkadaşları gibi taşımalı sistemle 
okumaya çalışıyor.
Melek ve arkadaşlarının izleyenleri sarsan görüntüleri Sul-
tangazi Belediyesi’ni harekete geçirdi. “Sultangazi’den Urfa’ya 
Sevgi Eli” kampanyası başlatan Sultangazi Belediyesi, ilçedeki 
sivil toplum kuruluşları ve tekstil firmalarının desteğini aldı.
Sultangazi Belediyesi Elden Ele Yardım Merkezi’nde toplanan 
“Sultangazi’den Urfa’ya Sevgi Eli” yardım kampanyası çer-
çevesinde 1500 çift bot, 1000 adet mont, 250 adet converse 
pantolon, 350 adet kızlar için iç çorap ve 250 adet havalı yelek 
toplanarak Siverek’e gönderildi.

• 8 bin kişiye her gün sıcak yemek servisi yapılıyor. 

• 23 bin koli gıda malzemesi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

• İlçede ikamet eden ihtiyaç sahibi asker ailelerine nakdi destek sağlanıyor. 

• 350 adet tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

• Yatalak durumda bulunan hastalarımıza yönelik hasta bezi yardımı yapılıyor.

• Kadınca Yaşam Merkezi ekiplerince özellikle Ramazan ayında yüzlerce ev ziyareti yaparak, 
ihtiyaç sahibi ailelere erzak ve bayramlık dağıtımını gerçekleştiriyor.

• Doğal afet ve sel felaketinde zarara uğrayan ailelere  eşya ve gıda yardımı yapıldı. 

Sosyal Yardımlar

S
ultangazi Belediyesi ekipleri, karın olumsuz et-
kisini bertaraf etmek için 5 açık tuzlama aracı,  9 
kar küreme ve tuzlama aracı, greyder, kamatsu,  
loder ve 5 adet JSP araçları ile sürekli hareket 

halinde karla mücadele çalışmalarını yürüttü.
Ana arterler ve sokaklarda yürütülen karla mücadele 
çalışmaları zaman zaman karla oynamak isteyen çocuk-
ların yüzlerini ekşitmesine neden oldu. Kar küreme ve 
tuzlama farelerini gören çocuklar eğlenceleri olan karı 
temizleyecek olan araçlara kar topu attı. 

200 kişiden oluşan temizlik ekibi de karla mücadele 
çalışmalarına destek vermek üzere hazır bulundu-
ruldu. 20 ayrı grup olarak çalışan ekipler; okullar, 
kamu kurumları, hastane, aile sağlığı merkezleri, 
otobüs ve tramvay durakları gibi noktalarda halkın 
ulaşımını kolaylaştırmak için kar küreme çalışmala-
rı yaptı.  Sultangazililer bir yandan karın oluşturdu-
ğu kartpostal görüntülerini hayranlıkla izlerken bir 
yandan da gece gündüz demeden çalışan Sultan-
gazi Belediyesi ekiplerini takdirle izledi. 

Kar Fareleri Görev Başında 

Her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Sultangazi Belediyesi, çocuklara kışlık bot 
ve mont yardımında bulundu. Elden Ele Yardım Merkezi’nde çocukları elleriyle giydiren 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 
ulaşarak ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarımız yaz kış aralıksız devam ediyor’ dedi. 

Elden Ele Yardım Merkezi’nden Çocuklara Bot ve Mont

K
ar yağışının da etkisiyle kışın soğuk etkisini 
arttırmaya başladığı şu günlerde Sultangazi Be-
lediyesi de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 
ulaşmak için harekete geçti. Sultangazi Beledi-

yesi Elden Ele Yardım Merkezi tarafından  mont ve botlar 
ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtıldı. Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay ihtiyaç sahibi çocukları 
elleriyle giydirdi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Altunay, 

“Kışın soğuğun etkisinden çocuklarımızı korumak için ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin ço-
cuklarına ulaşarak onların kışın zor şartlarını kolay atlatması 
ve sıcak bir kıyafete sahip olmasını sağlamak amacındayız” 
dedi. 
Sultangazi Belediyesi, ayrıca sivil toplum kuruluşları tarafın-
dan başlatılan Suriye’ye Yardım Kampanyası’na destek olmak 
amacıyla ihtiyaç duyulan 5.000 bereyi ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırmak üzere gönderdi. 



www.sultangazi.bel.tr20

Sultangazi Bülteni

21444 23 32

TEKNOLOJİ - ALTYAPI

e-kampüs Uygulamasına Büyük İlgi

Sultangazi Arşivleri Dijital Ortamda

Sultangazi Belediyesi’nin başlattığı bilişim eğitimlerini kapsayan “e-kampüs” uygulaması büyük ilgi görüyor. Teknoloji çağında vatandaşların 
gelişimlerine katkı sunmak ve istihdam amacıyla ücretsiz olarak sunulan e-kampüs uygulaması ile 1074 kişi eğitim almaya devam ediyor. Bilgisayar ve 
bilişimle ile ilgili programların öğretildiği e-kampüs eğitimleri sonunda başarılı olanlara sertifika veriliyor. 

Sultangazi Belediyesi,  ilçeye görüntü kirliliği veren elektrik kablolarının 
yer altına alınması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Boğaziçi 
Elektrik Dağıtım A.Ş  ile protokol imzalayan Sultangazi Belediyesi, 
elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmalarını üstlendi. İsmetpaşa 
Mahallesi’nde kabloların yeraltına alınması tamamlanırken, çalışmalar 
50.Yıl ve Uğur Mumcu Mahallesi’nde devam ediyor.  İlçenin estetik 
görünümüne zenginlik katacak elektrik kablolarının yer altına alınma 
çalışması tüm mahallelerde sürdürülecek. 

Tüm bilgi ve belgeler dijital ortama taşınıyor. Bölgedeki ekonomik sektörlerin teknoloji odaklı üretim yapmalarını sağlayacak “Belge, Bilgi ve Arşiv 
Yönetim Sistemi” projesini hayata geçiriliyor. Proje ile vatandaşların da dijital ortamda evrak takibi yapmaları sağlanacak. 

S
ultangazi Belediyesi, Çizgi Tagem Tekno-
loji Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merke-
zi ile yaptığı protokolle internet üzerinden 
ücretsiz bilgisayar ve bilişim eğitimleri 

sunuyor. 
 Sultangazi Belediyesi’nin web sitesinden “www.
sultangazi.bel.tr” üye girişiyle başlayan e-kampüs 
uygulamasında halen 1074 kişi eğitim almayı sür-
dürüyor. Bu eğitimlere yalnız Sultangazi’de ikamet 
edenler değil; yurdun dört bir yanından eğitimleri 
almak isteyenler katılıyor.
Teknolojik gelişimlerin takip edilmesi amacıyla 
başlatılan e-kampüs uygulamasında ofis program-
larından, web sitesi ve grafik tasarımına, bilgisaya-

EĞİTİM PROGRAMLARI
Microsoft Office  Eğitimi Tübider Bilişim Sektörü Derneği

Evde Kişisel Bilgisayar Kurulumu CompTIA Vakfı

Evde Ağ Bağlantısı Prometric Test Merkezi 

MedyaSoft Adobe CS4 Web Tasarımı Microsoft

MedyaSoft Adobe CS4 Grafik Tasarımı İntel

A+ Bilgisayar Teknik Servis Elemanı İTÜ Bilişim Enstitüsü

A+ Bilgisayar İleri Teknik Servis Elemanı Chip Online 

Strata Bilişim Teknolojileri Temelleri Cebit Eurasia Bilişim 

Harvard Computer Science E1 Tübisad 

Professor Messer Network+ MedyaSoft

Sayısal Devreler Tübifed 

Logisim ile Bilgisayar Mimarisi Empa Electronics

Deeds Digital Electronics Education Superonline

Hades - Hamburg Design System AMD, ASUS, ATI

FPGA Eğitim Programı Tubitak UEKAE

Joomla! 1.6 Temel Eğitimi AVEA

Developing Apps for iOS İstanbul Teknik Üniversitesi

AutoCad 2011 Temel Eğitimi Boğaziçi Üniversitesi

rın kurulumundan teknik servisliğine kadar birçok 
alanda temel eğitim veriliyor.
Halen başvuruların devam ettiği e-kampüs uygu-
lamasındaki eğitimler internet üzerinden veriliyor. 
Kursiyerler daha sonra internet üzerinden sınava 
tabi tutuluyor. Sınavlarda başarılı olan katılımcılara 
eğitim sertifikaları veriliyor. 
Şimdiye kadar 50 kişinin sertifika almaya hak ka-
zandığı uygulamada sertifika belgeleri ise her kul-
lanıcının kendi kullanıcı hesabında yer alan bağ-
lantıdan yüksek çözünürlüklü olarak bilgisayara 
indirilebiliyor. 
Katılımcılara Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Bel-
gelendirme Merkezi onaylı sertifikaları veriliyor.

S
ultangazi Belediyesi Bilgi İşlem 
Müdürlüğü’nün, İstanbul Kalkınma 
Ajansı’na sunduğu “Belge, Bilgi ve Ar-
şiv Yönetim Sistemi” projesi sözleşmesi 

imzalandı. Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen 

toplantıya Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Al-

tunay, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 

Doç. Dr. Abdülmecit Karataş katılarak proje söz-

leşmesini imzaladı.

“Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik bilgi 

odaklı ekonomik kalkınma mali destek programı” 

kapsamında mali destek almaya hak kazanılan 

proje ile bölgedeki ekonomik sektörlerin bilgi ve 

teknoloji odaklı üretim yapmaları sağlanacak.

Proje kapsamında dijital arşiv altyapısı oluşturula-

rak mevcut 4 milyon arşiv belgesi ile bundan sonra 

oluşacak tüm belgeler dijital olarak kayıt altına alı-

nacak. Bir yılda tamamlanacak proje aşama aşama 

uygulamaya alınacak.

Vatandaşlardan Dijital Takip
Proje ile birlikte vatandaşlar da belediye ile ilgi-
li işlemlerini dijital ortamda da takip edebilecek. 
Hizmetlerin daha hızlı bir şekilde yapılmasını 
sağlayacak projede her bir arşiv belgesi, türünün 
tespit edilmesiyle belge analizleri yapılarak kentsel 
dönüşüm gibi büyük ölçekli projelerde altlık olarak 
kullanılabilecek. 
Proje sözleşmesini imzalayan Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, dijital arşivin hayata geç-
mesiyle belediye çalışmalarında performansın da 
artacağını söyledi. Başkan Altunay, “Proje ile va-
tandaşlarımız gönderdiği evrakın hangi durumda 
ne aşamada olduğunu rahatlıkla öğrenebilecek. 
Gayrimenkul sektörünün bölgemizde daha aktif, 
canlı ve verimli olmasını sağlamak amacıyla onli-
ne gayri menkul değerleme haritası ve bilgi sistemi 
oluşturuyoruz. Arşiv belgelerinin fotokopi ile ço-
ğaltılarak kağıt israfı yapılmasının önüne de geç-
miş olacağız. Hizmetlerimizin kalitesini arttırmak 
amacındayız” dedi.

Elektrik Kabloları
Yer Altına Alınıyor

S
ultangazi Belediyesi ilçenin önemli so-
runları arasında yer alan elektrik kablola-
rının yer altına alınması için çalışmalarını 
hızlandırdı. Bu amaçla  Sultangazi Bele-

diyesi, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ile 
imzaladığı protokolle elektrik hatlarının yer altına 
alınması işini üstlendi. 
Protokoller kapsamında havai hatların yer altına 
alınması için çalışmalar başlatan Sultangazi Be-
lediyesi, sokaklara Avrupa standartlarına getir-
meyi hedefliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 

yürüttüğü çalışmayla İsmetpaşa Mahallesi’nde 
kabloların yeraltına alınma ve aydınlatma direkle-
rinin yenilenme çalışması tamamlandı. Öte yandan 
Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerin-
deki elektrik kabloları da yer altına alınırken, su ve 
doğalgaz hatları da revize ediliyor.  
 50. Yıl ve Uğur Mumcu Mahallesi’nde  yoğunla-
şan çalışmalar, Sultançiftliği Mahallesi'nde de de-
vam edecek. İlçenin estetik görünümüne zenginlik 
katacak elektrik kablolarının yer altına alınma çalış-
ması tüm mahallelerde sürdürülecek.
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Sultangazi Bülteni ZABITA - SEMİNER

Sertifikalarını Aldı 
Sultangazi Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiği 
“Bilinçli Anne Sağlıklı Nesil” eğitim programını tamamlayan anne 
adaylarına sertifikaları düzenlenen törenle dağıtıldı. Bilinçli bir hamilelik 
dönemi geçirilmesinden, sağlıklı bir çocuk yetiştirilmesine kadar pek çok 
konuda eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay takdim etti. 

Bilinçli Anneler 

S
ultangazi Belediyesi Kadınca Yaşam 
Merkezi tarafından hamilelik sürecinde 
anne adaylarına destek olmak amacıyla 
düzenlenen “Bilinçli Anne Sağlıklı Nesil” 

seminerlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları 
verildi. 
Kursiyerlerin eşleri ile birlikte katıldığı sertifika 
töreni Salon Venedik’te düzenlendi. Programa, 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, eşi İlk-
nur Altunay ile sivil toplum kuruluş temsilcileri ve 
kursiyerler katıldı. 
Programda konuşma yapan Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, kadınlarımızın toplumsal ve 
ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel öğe-
si olduğunu söyledi. Aile kurumumun temel taşı 
olan kadınların eğitiminin önemli olduğuna vurgu 
yapan Başkan Altunay, “Kadınlarımız sağlıklı, hu-
zurlu ve mutlu bir toplumun oluşmasının dayanağı 
olmuşlardır. Sultangazi Belediyesi olarak sağlıklı 

bir neslin sağlıklı annelerden geçtiğini biliyoruz. 
Bu nedenle, geleceğimizi ellerinde yoğuran, top-
luma sağlıklı bireyler yetiştiren kadınlarımızın eği-
timlerine öncelik veriyoruz” dedi. 
Başkan Altunay, sosyal sorumluluk projeleri-
nin önemine dikkat çekerek, “Sosyal sorumluluk 
projelerimiz arasında yer alan Bilinçli Anne Sağ-
lıklı Nesil projemizle de kadınlarımızın hamilelik 
döneminden çocuk bakımına kadar konusunda 
uzmanlaşmış kişiler tarafından eğitim almalarını 
amaçladık. Annelerimizin en değerli varlıkları olan 
çocuklarını sağlıklı bir hamilelik sürecinin ardın-
dan sağlıklı bir şekilde dünyaya getirip sağlıklı bir 
şekilde yetiştirmelerini sağlamayı hedefledik” ifa-
delerini kullandı. 
Program sonunda Başkan Altunay, protokol üye-
leriyle birlikte katılımcılara sertifikalarını vererek; 
aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir ömür geçir-
melerini diledi. 

Sultangazi’nin Gülen Yüzü: Zabıtalar
Onlar Sultangazi’nin gülen yüzleri. Sultangazililerin daha sağlıklı bir yaşam sürmesi, daha güvenilir gıdalara ulaşması ve daha 
düzenli bir çevrede yaşamasını sağlayan Sultangazi Zabıta Müdürlüğü ekipleri…

7
/24 görev yapan Sultangazi Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleriyle bir gün geçiriyoruz. İlk 
durağımız semt pazarları.  İlçede kurulan 
15 semt pazarında sürekli denetimler ya-

pan zabıta ekipleri, pazar kurma belgelerinde kont-
roller yaparak halkın sağlıklı gıdalara ulaşmasını 
sağlıyor. 
112 personelin görev yaptığı Zabıta Müdürlüğü 
ekiplerinin güler yüzlü yaklaşımları hizmetlerin ya-
pımını kolaylaştırıyor. Zabıta ekipleriyle beraber in-
ternet kafelere geçiyoruz. İnternet kafelerde ruhsat 
belgeleri denetlenirken, küçük yaştaki çocukların 
kafelere alınması engelleniyor. İnternet kafe orta-
mında çocukların kötü alışkanlıklar edinmesinin 
önüne geçmek amacıyla gerekli denetimleri yapan 
zabıta ekipleri, kurallara uymayanlara uyarı ve ce-
zalar veriyor. 
Sultangazililerin sağlıklı gıdalara ulaşmasını he-
defleyen zabıta ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü 
ekipleriyle beraber fırın ve gıda üretimi yapılan 
işyerlerinin denetimlerini de yapıyor. İşyerlerinin 
hijyenik kurallara uygunluğunu denetleyen ekipler, 
gıdaların uygun şartlarda üretilmesi konusunda 
esnafı uyarıyor. Ayrıca okul çevrelerindeki işyerleri 
de denetlenerek çocukların sağlığını tehdit edici 
unsurları ortadan kaldırıyor.   

Çevre sağlığı ve görüntüsüne de önem veren za-
bıta ekipleriyle, Cebeci Köyü girişinde kamyonları 
kaçak döküm denetimlerini yapmak üzere dur-
duruyoruz. Kamyonların ruhsat ve branda takma 
denetimleri de yapılıyor. Kurallara uygun olmadığı 
belirlenen araçlara tutanaklar tutulup cezalar veri-
liyor. 
Okul çıkışlarında trafiği denetleyerek öğrencilerin 
güvenli bir şekilde giriş çıkışlarını sağlayan zabıta 
ekipleri, Sultangazililer için “koruyucu memur-
lar” görevini de üstleniyor. Öğrencilerin rahatlık-
la okuldan çıkmasına ve girmesine ön ayak olan 
zabıta ekiplerinin, çevre halkı tarafından da takdir 
edildiğini gözlemliyoruz. Eğitim programı her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri periyodik olarak devam ediyor.
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Sultangazi Bülteni KÜLTÜR - SANAT

Sultangazili Kadın Ressamlardan 

“Mor Esintiler”
GAMAS’ta bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay Sergi Salonu’nda 
“Mor Esintiler” çarpıyor yüzümüze. Hayatın güzelliklerini, kadının çalışma 
azmini, sevgiyi ve şefkati anlatan bu esintinin akışına bırakıyoruz kendimizi. 
5 kadının hazırladığı birbirinden güzel 60 tablonun hikayesini dinliyoruz.  Arzu 
Kızıl, Ferdane Şahin, Gülsüm Şen, Hayriye Taş ve Yasemin Karakışla’nın İSMEK 
resim kursunda başlayan arkadaşlıkları küratör Cevat Sarıkartal’ın teşvikiyle 
çalışmalarını sergilemeye kadar gidiyor. 

K
adınlar yeteneklerini köreltmemeli di-
yorlar hazırladıkları resimlere baktıkla-
rında… “Ev hanımı olmak için gelme-
dik bu dünyaya. Sadece çocuk bakmak, 

misafirleri ağırlamak gibi görevlerimiz olmamalı. 
Her birimizin birbirinden farklı yetenekleri var. 
Evlerimizden çıkıp bu yeteneklerimizi keşfetme-
liyiz” 

Mor Esintiler sergisinde karakalem, röprodük-
siyon, gravür, pastel ve soyut resimlerden olu-
şan çalışmalar oldukça ilgi görüyor. Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın da katılarak 
açılışını yaptığı sergideki resimlerin çoğu alıcı 
buluyor. 

Gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını ifade 
eden kadın ressamlar, hedeflerinin daha büyük 
bir sergiyle daha geniş kitlelere ulaşmak olduğu-
nu söylüyorlar. 
“Mor’un kadına yönelik şiddeti değil, kadınların 
başarılarını simgelemesini istiyoruz. Şiddet ima-
jından uzaklaşarak kadınların istedikleri zaman 

neleri başarabileceğini gösterdiğimize inanıyoruz”
Sanatın insan ruhunu beslediğine olan inançla-
rıyla, el emeği göz nuru eserlerini sanatseverlerle 
buluşturmaya devam edeceklerini anladığımız 
“Mor Esintiler”in mimarları, sözlerini şöyle ta-
mamlıyor; “Erkeklerin arkasında kalan kadınların 
artık bir adım önde olduklarını görmeliyiz”. 

M.Akif Ersoy’u Anma Gecesi
Sultangazi Belediyesi, milli şairimiz ve İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif 
Ersoy’un vefatının 76. yılında anma programı düzenledi. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde 
Selahaddin Kocaaslan’ın sunumuyla yapılan anma programına tarihçi- yazar Yavuz 
Bahadıroğlu katılarak milli şairimizin hayatını anlattı. Konuşmasında ailelere de 
seslenen Bahadıroğlu, “Akif, hiçbir zaman haksızlığa karşı zulmü alkışlamazdı. 
Onun gibi yürekli insan yetiştirmek derdimiz olmalıdır” dedi.

İsa Karakaş 2. kişisel fotoğraf sergisini Sultangazi’de açtı. “Türkiye’den Manzaralar” 
ismini taşıyan sergide; Anadolu’nun değişik bölgelerinde objektifine takılan 
görüntülerde yaşamın farklı yüzünü fotoğraf severlere gösteriyor. 50. Yıl Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen sergide manzara fotoğraflarının yanısıra Anadolu’nun 
gizemli yüzünü de bizlere gösteriyor. 

S
ultangazi Belediyesi Gençlik Meclisi, Mil-
li Şairimiz ve İstiklal Marşı'mızın yazarı 
Mehmet Akif Ersoy’u, vefatının 76. yıldö-
nümünde anma programı düzenledi. 

Selahaddin Kocaaslan’ın sunumuyla yapılan anma 
programında milli şairimizin şiirleri okundu.
Tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu da M. Akif Ersoy’un 
şiirini okuyarak başladığı söyleşide, milli şairimizin 

gözüyle “Kurtuluş Savaşı’nda ortaya konulan özgür-
lük mücadelesi”, “İstiklal Marşı’nın yazılış hikayesi” 
ile ünlü şairin hayatını anlattı.  
Bahadıroğlu, M. Akif Ersoy’un milli şairimiz olduğu-
nu belirterek, “Mehmet Akif yüreği iman dolu vatan 
şairidir; önemlidir, kahramandır. Nesillerin yetişme-
sine katkıda bulunduğu için kahramandır” dedi.  
Kahramanlarımıza sahip çıkmamız gerektiğine 
vurgu yapan Bahadıroğlu, “Ulubatlı Hasan, Seyid 
Onbaşı gibi kahramanlarımızı elimizden almaya 
çalışıyorlar. 
Çanakkale Geçilmez mührünü vuran kahramanla-
rımıza sahip çıkmalıyız. Geçmişin kökleri üzerinde 
gelecek inşa edebiliriz ancak. Bu nedenle Akif 76 
sene sonra anılıyor; 1076 yıl sonra yine anılacak” 
ifadelerini kullandı.
Ailelere Akif yürekli çocuklar yetiştirmesini öneren 
Bahadıroğlu, “Akif, hiçbir zaman haksızlığa karşı 
zulmü alkışlamazdı. Yürekli insan yetiştirmek gibi 
bir derdimiz olmalıdır. Televizyonlardan biraz va-
kit ayırarak Akif yürekli çocuk yetiştirmeye zaman 
ayırın” dedi.

“Türkiye’den Manzaralar”

İsa Karakaş: 1978 İstanbul Fatih’te doğdu. Liseyi Fatih’te okudu. Evli ve bir çocuk sahibi. İlk karma 
sergisini 2011 yılında yaptı. İlk kişisel sergisini 2012’de GAMAS Cahit Altunay Sergi Salonu’nda açtı. 
İkinci kişisel sergisini 50. Yıl Kültür Merkezi’nde “Türkiye’den Manzaralar” adıyla sergiliyor.  
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Sultangazi Bülteni SOSYAL ETKİNLİKLER

Engellilere 
Trafik Eğitimi
Engelli öğrencilere Trafik Eğitim 
Parkı’nda uygulamalı trafik eğitimi 
verildi. Uzman eğitmenler eşliğinde 
trafik dersi alan öğrenciler, daha sonra 
tatbikat alanında uygulamalı olarak 
trafikte yapılması gerekenleri öğrendiler. 

Engellilere 
Ağız ve Diş 
Sağlığı Semineri
50. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
seminerde Diş Hekimi Mesut Mercan, 
ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi verdi. 
Seminer sonrasında ise engellilere diş 
taraması yapıldı.

Engelliler 
Sertifikalarını Aldı

Sultangazi Belediyesi, İstanbul Engelliler 
Merkezi Derneği ile İŞKUR işbirliğinde 
yürütülen engellilere yönelik “Servis 
Elemanı Yetiştirme” projesine katılan 
kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı. 5’er 
aylık eğitimler sonunda 50 engellinin 
sertifika aldığı törende Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
engellileri sosyal ve ekonomik hayata 
katmak için toplumsal birliktelikle hareket 
edilmesi gerektiğine işaret etti. 

S
ultangazi Belediyesi, genç ve çocuk en-
gellileri sosyal ve ekonomik hayata ka-
zandırmak amacıyla hazırladığı “Engelsiz 
Eğitim Merkezi” projesini hayata geçi-

riyor. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın “Çocukların 
ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini 
Destekleme Mali Destek Programı” kapsamında 
mali destek almaya hak kazanan proje için başvu-
rular başladı. 
Engelsiz Eğitim Merkezi’nde engelli ve ailelerine 
psikolojik danışmanlık hizmetinin yanısıra çeşitli 
konularda da eğitimler verilecek. Proje kapsamın-
da sunulacak temel, meslek ve sanatsal eğitimlerle 

Engelsiz Eğitim Merkezi AçılıyorEngelsiz Eğitim Merkezi Açılıyor
Sultangazi Belediyesi’nin engellileri sosyal ve 
ekonomik hayata kazandırmak amacıyla hazırladığı 
“Engelsiz Eğitim Merkezi”ne başvurular başladı. 
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın mali destek sunduğu 
proje ile 810 engelliye; psikolojik danışmanlık 
hizmeti, temel eğitimler başta olmak üzere meslek 
edindirme ve sanatsal eğitimler verilecek.

çocuk ve genç engellilerin daha donanımlı hale 
gelerek istihdam edilebilecek düzeye ulaşmalarına 
imkân tanınacak.

Engelliler Meslek Sahibi Olacak 
Engelli çocuk ve gençlerin sosyal ve ekonomik 
hayata katılımlarının sağlanması amaçlanan proje 
ile 810 çocuk ve genç engelli bireylere eğitim ve-
rilmesi planlanıyor.   
Ortopedik, konuşma, işitme, görme, zihinsel ve di-
ğer engelli gruplarının başvuruları Sultangazi Bele-
diyesi Plan Proje Müdürlüğü proje ekibinin oluştu-
racağı komisyon tarafından değerlendirilecek. 
Projenin ortaklarından Medipol Üniversitesi ile 

iştirakçiler İstanbul İl Özel İdaresi ve Sultangazi 
Halk Eğitim Merkezi projenin hazırlık aşamasından 
sunumuna kadar tüm süreçlerde katkı sunuyor.  
Temel, Mesleki ve Sanatsal eğitimler olarak üç 
başlık halinde belirlenen proje; temel bilgisayar 
okuryazarlığı, yabancı dil, işaret dili, bilgisayar iş-
letmenliği, çağrı merkezi operatörlüğü, bilgisayar 
destekli muhasebe, santralist, kadın giysileri kalıp 
hazırlama, kuaförlük, resim guaj boya tekniği, bağ-
lama, tiyatro eğitimlerinden oluşuyor. 
Donanımlı ve uzman bir eğitim kadrosuyla verile-
cek eğitimler sonunda başarılı olan katılımcılara 
sertifikaları verilecek. 

Engellilerle Radyo Sohbetleri
Sultangazi Belediyesi, Dünya Engelliler Günü’nde engellilerle radyo programcılarını buluşturdu. 50. Yıl Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Radyo 7’nin tanınmış programcılarından Umut Öztürk, Ahmet Selim ve Mehmet Ercan 
engellilerle sohbet etti. Ahmet Selim ayrıca gitarıyla sevilen şarkıları seslendirdi. 

S
ultangazi Belediyesi, Dünya Engelliler 
Günü dolayısıyla engellilerle radyo prog-
ramcılarını bir araya getirdi. 50. Yıl Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Sultan-

gazi Belediye Başkan Yardımcılarından Fevzi Dülger, 
Halil Sayın ile çok sayıda engelli ve aileleri katıldı. 
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sultangazi 
Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, engel-
lilere yönelik düzenlenen etkinliklerle engellilerle 
bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.
Engellilerin sosyal ve ekonomik hayatta karşılaş-

tıkları sorunları ortadan kaldırmak için çalıştıklarını 
ifade eden  Dülger, “Sultangazi Belediyesi olarak 
engellilerin sorunlarını çözmek ve onları sosyal 
hayatın içine katmak için tüm imkanlarımızı sefer-
ber ediyoruz. Engellilerimize iş imkanı sağlayacak 
projeleri hayata geçirdik. Sivil toplum kuruluşla-
rımızın da gayretleriyle engellilerimizin ekonomik 
hayatta var olmalarını sağlama gayretindeyiz. En-
gellilerimize maddi ve manevi desteklerimizi her 
zaman sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Etkinlikte Radyo 7 programcılarından Umut Öz-

türk, Ahmet Selim ve Mehmet Ercan engellilerle 
bir araya gelerek sohbet etti. Radyo programlarını 
sunarken karşılaştıkları ilginç ve komik anılarını 
engellilerle paylaşan radyo programcıları, engelli-
lerin keyifli vakit geçirmesini sağladı. 
Radyo Programcıları Umut Öztürk, Ahmet Ercan ve 
Ahmet Selim, herkesin bir engelli adayı olduğuna 
dikkat çekerek;  “Hepimiz bir engelli adayıyız. Bu 
nedenle engelli kardeşlerimizden ayrı sayılamayız. 
Ancak trafikte öyle şuursuzlar var ki asıl onlara en-
gelli demek gerekiyor” ifadelerini kullandılar. 
Radyo programcılarından Ahmet Selim programda 
ayrıca gitarıyla sevilen şarkıları seslendirdi. 

A
rastaya gittiğimizde her köşede bir başka 
güzellik gözlerimizi alıyor. Bir yanda el 
işi bereler, diğer yanda göz nuru yaz-
malar... Takılar ve el sanatları ürünler 

tezgahları süslüyor.. Sultangazili kadınların göz 
nuru döktüğü;  nakış nakış, ilmek ilmek işledikleri 
ürünleri incelemeye koyuluyoruz. 
Boş zamanlarını değerlendirdiği atkı, takı ve çen-
tiklerinin başında bize gülümsüyor Makbule Kaba. 
“İnsanın kendi ürünlerini sergilemesi çok 
güzel; beğenilmesi daha da güzel oluyor” 
diyerek; Sultangazi Arastası’ndaki memnuniyetini 
bizlerle paylaşıyor.  Küçüklüğünden beri yapmayı 
sevdiği iğne oyaları, namaz örtüleri, lifler ve hav-
luları göstererek; “Bunların her ilmiğinde alın 
terim var. Hani bir çocuğu büyütür emek 
verirsiniz de bir yerlere geldiğini görünce 
gurur duyarsınız. İşte öyle bir duygu be-
nimkisi de. Bunların beğenilip satılmasını 
görmek beni oldukça mutlu ediyor” şeklinde 
konuşuyor. 

50. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen ahşap bo-
yama kursunun ardından kendini el sanatlarına ve-
ren Faniye Turan’yla tanışıyoruz. Ahşap, seramik, 
polyester ev aksesuarları ve hediyelik eşyalardan 
oluşan dükkanda bir yandan satış yaparken bir 
yandan sanatını icra etmeye de devam ediyor. Ta-

lep oldukça daha fazla yaptığını söylüyor: 
“Sadece evime yapacağımı düşündüğüm 
malzemeleri burada satmak bambaşka bir 
duygu. Sattıkça daha fazla yapıyorum. 15 
malzememin sayısı 100’ü geçiyor şu anda. 
Ev hanımlarının yeteneklerini keşfetmele-
rini ve çalışma hayatında olmalarını öneri-
rim. Çok güzel bir duygu...” 
Arastanın bir başka tarafında genç kızların etrafını 
sardığı Nurcan Yavuz’un tezgahında alıyoruz solu-
ğu. Birbirinden farklı takıların görenleri cezbettiği 

tezgah başında konuşuyoruz kendisiyle: 
“Ben bir boncuk sevdalısıyım” diyor gü-
lümseyerek. “Herkesin zevki farklıdır. Ben 
boncuklarla uğraşarak terapi uyguluyorum 
kendime. Huzur buluyorum.” 7 senedir uğ-
raştığı takı mesleğini geliştirmek için mes-
lek edindirme kurslarında devam ediyor. 
“Burada sattığım takılarla çocuklarımın 
yüzünü güldürmenin sevincini hiçbir sözle 
anlatamam”.
Sultangazi Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Başkanı 

Nurcan Öztürkmen’i de Sultangazili kadınlarla soh-
bet ederken karşılaşıyoruz. Kadınların sosyal ve 
ekonomik hayatta var olmalarını sağlayan projenin 
nasıl geliştiğini anlatıyor: 
“Kadınlarımız sürekli yaptıkları malzeme-
leri satmak için bizden yer talep ederlerdi. 
Belediyemizin sunduğu imkanlarla kadın-
larımızın yüzünü güldürmeyi başardık.” 
35 dükkanın bulunduğu arastadaki manzaralardan 
oldukça memnun olduklarını ifade ediyor Öztürk-
men:
“Burada kadınlarımızın sosyal hayatta el 
emeği ürünleriyle kendilerini ifade ede-
bilecekleri bir alan oluşturduk. Yaptıkları 
satışlarla ailelerine katkı sunabilen kadın-
larımız bir değer olarak kendilerini daha 
fazla önemsemeye ve toplumda bir itibar 
edinmeye başlıyorlar. Erkeğin karşısında 
edilgen duran kadınlarımızın burada “Ben 
de varım; ben de güçlüyüm; ben de başa-
rabilirim” demelerini sağlamaktan çok 
mutluyuz.”

Sultangazi Arastası’ndan ayrılırken Sultangazili 
kadınların sürekli tekrarladıkları sözler kafamızda 
yankılanıyor: 
“Belediyemizin biz kadınları önemseyerek 
sunduğu hizmete minnettarız...” 

Arasta'da Sultangazili Kadınların Arasta'da Sultangazili Kadınların 

Göz Nuru EserleriGöz Nuru Eserleri
Ramazan ayında Osmanlı geleneğinin yaşatıldığı arasta, kapılarını ev 
hanımlarına açtı. Sultangazi Belediyesi ile Kent Konseyi Kadınlar Meclisi’nin 
organizasyonuyla Meslek Edindirme kurslarında eğitim gören Sultangazili 
kadınların, el emeği, göz nuru ürünler arastada satışa sunuluyor.
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Başkan Altunay’dan Dernek Ziyaretleri Eğitim ve 
Motivasyon 
Seminerleri

Aşure Kazanı Kaynadı 12.12.2012’de Nikah Yoğunluğu 

Belediye Başkanları Sultangazi’de

Öğretmenler Günü’nde Eğitimciler Bir Arada

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, sivil 
toplum kuruluşları ve esnaf ziyaretlerini periyodik 
olarak sürdürüyor.  Başkan Altunay özellikle haftasonu 
programlarını, hemşehri derneklerine ayırıyor. Dernek 
ziyaretlerinde konuşma yapan Belediye Başkanı Altunay, 
halk buluşmalarındaki amacın ilçenin gelişimine yönelik 
istek ve talepleri dinleyerek Sultangazi için ortak akılla 
hareket etmek olduğunu söyledi. Derneklerin gelenek ve 
görenekleri korumak gibi önemli bir işlevinin olduğunu 
vurgulayan Başkan Altunay, “Derneklerimiz sadece 
yörelerine hizmet etmekle kalmamalı; bulundukları 
yere katkı sunmaları da önemlidir. Yörelerinin gelenek 
ve göreneklerini koruyan derneklerimizin bu adetleri 
yaşatırken ilçemizin gelişimine katkı sunacak projeler 
geliştirmelerini bekliyoruz” dedi.

Hedeflerinin ilçedeki sorunlarını çözüme ulaştırarak halkı 
memnun etmek olduğunu ifade eden Başkan Altunay, 
“İnsanlarımızın memnuniyeti için çalışıyoruz. Bu nedenle 
halk ziyaretlerimizle de eksikliklerimizi yerinde görerek 
halkımızın memnuniyetini yakalamaya çalışıyoruz. 
Çocuklarımızın geleceğine yönelik işler yapma 
gayretimizi de her zaman sürdüreceğiz” ifadelerini 
kullandı. 

Sultangazi Belediyesi, çalışanlarına yönelik “İletişim, Beden Dili 
ve İkna Teknikleri” ile“Tanıtım, Reklam ve Organizasyon” konulu 
seminerler düzenledi. Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen 
seminerlerde Uzman Pedagog Mehmet Teber iletişim ve ikna 
tekniklerini sunarken; İş Geliştirme Danışmanı Murat Baykurt da 
tanıtım ve pazarlama konularında katılımcıları bilgilendirdi.
İletişimin hayatımızın her alanında olduğunu ifade eden Uzman 
Pedagog Teber, “İletişimi hayatın her alanında olması yönüyle suya 
benzetebiliriz. Yaşamsal ihtiyacımız olan su gibi iletişimsiz bir ortam 
ve dünya da düşünemeyiz. Bu nedenle iletişimi önemsemeliyiz. 
İletişimdeki kusurlar ilişkileri de her yönüyle etkiler. Doğru bir 
iletişim anlama, dinleme ve empati kurmayı gerektirir” dedi.
Belediyeler gibi sosyal kurumların toplumları değiştirme işlevi 
olduğuna dikkatleri çeken Teber, “İnsanlarla sürekli iletişim halinde 
bir kurum olduğunuz için onları dinlemek ve onlarla doğru bir 

iletişim yöntemiyle konuşmak sizin için önemlidir. Bu noktada 
insan onuru kutsaldır anlayışıyla yaklaşarak insanları incitmeden 

konuşulduğunda iyi bir iletişim süreci ortaya çıkar. Her sorunu 

çözemeyebilirsiniz ama iyi bir dinleyici olarak karşınızdakine 

anlaşıldığı hissini vererek rahatlatabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

İş Geliştirme Danışmanı Murat Baykurt, reklam,  tanıtım ve 

organizasyonların iş analizi yapılarak başlandığına dikkat çekti. İş 

geliştirme yaklaşımında ihtiyaçların doğru tespit edilmesi gerektiğini 

ifade eden Baykurt şunları söyledi:

 “Mevcut ihtiyaçlara göre stratejik büyüme hedefiyle beraber 

pazarlama modelleri geliştirilmeli.  İş ortaklarının da yer alacağı bir 

çalışmada araştırma ve geliştirme oluşumu sağlanarak orta ve uzun 

vadeli planlamalar yapılmalıdır. Yapılacak çalışmanın kazandıracağı 

katma değere de inanmak gerekmektedir.”

Baykurt, pazarlama ve reklam çalışmalarına dayalı stratejilerin kamu 

kurumlarında da rahatlıkla uygulanabileceğini sözlerine ekledi.

Bereket ve feyzin bollaştığı ay olarak adlandırılan 
Muharrem ayı nedeniyle Sultangazi’de aşure 
kazanı kaynadı. Sultangazi Belediyesi tarafından 
aşure dağıtımı gerçekleştirildi. 
Sultançiftliği Merkez Cami önündeki aşure 
dağıtımına Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 

Altunay  da katıldı. Cuma namazı sonrası cami 
önüne kurulan kazandan yapılan aşure dağıtımına 
halk yoğun ilgi gösterdi. 
Başkan Altunay vatandaşlara kendi elleriyle aşure 
dağıtımı yaparken, Muharrem ayının tüm insanlığa 
hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. 

Sultangazi Belediyesi Muharrem ayı nedeniyle ilçenin değişik 
noktalarında aşure dağıttı. Sultançiftliği Merkez Camisi önünde aşure 
dağıtımına katılan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Muharrem 
ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. 

Sultangazi Belediyesi tarafından Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen 
gecede eğitimciler bir araya geldi. Gecede bir konuşma yapan Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, eğitimin toplumların çağdaş uygarlık 
düzeyine yükselmesinde en önemli araç, öğretmenlerin de bu anlamda 
en büyük güç olduğunu söyledi.  Gecede sahne alan ve  öğretmenlerden 
oluşan Faslı İstanbul grubu ise Türk Sanat ve Türk Halk Müziği'nden 
sevilen eserleri seslendirdi. 

Sultangazi Belediyesi, 
belediye çalışanlarının eğitim 
ve motivasyonunu arttırmak 
amacıyla “İletişim, Beden Dili 
ve İkna Teknikleri” ile “Tanıtım, 
Reklam ve Organizasyon” konulu 
seminerler düzenledi. Uzman 
Pedagog Mehmet Teber ile İş 
Geliştirme Danışmanı Murat 
Baykurt’un konuşmacı olarak 
katıldığı seminerlerde doğru 
iletişim yöntemleri ile reklam ve 
organizasyon çalışmaları hakkında 
bilgiler verildi. 

İstanbul 2. Bölge Belediye Başkanları Koordinasyon 
Toplantısı, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay’ın ev sahipliğinde Sultangazi’de yapıldı. 
Hayat Restaurant’da yapılan toplantıya Eyüp Belediye 
Başkanı İsmail Kavuncu, Fatih Belediye Başkanı 
Mustafa Demir, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan, Bayrampaşa Belediye Başkanı 
Atilla Aydıner, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat 
Aydın, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç katıldı.
Toplantıda Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
periyodik olarak gerçekleştirdikleri istişare toplantıları 
ile İstanbul’un ve ilçelerinin sorunları üzerinde fikir 

alışverişinde bulunduklarını söyledi. Meslektaşlarına 
katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Altunay, 
Sultangazi’yi marka yapmak için çalışmalarını hız 
kesmeden sürdürdüklerini söyledi. 
Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda 
belediye başkanları, ilçelerinde hayata geçirilen  
projeler hakkında bilgiler verdi.  
Toplantının ardından konuk belediye başkanları, 
inşaatı devam eden Sultangazi Belediye Hizmet 
Kompleksi’nde incelemelerde bulundular. 
Konuk belediye başkanları daha sonra Sultangazi 
Mimar Sinan Kent Ormanı’nı gezdiler. 

Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu 12.12.2012 
tarihinde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftlerin 
yoğunluğunu yaşandı. Aylar öncesinden 
12.12.12 tarihinde  evlenmek için gün alan çiftler 
saat 12.00'yi 12’i geçe nikahını kıydırmak için 
heyecanlı dakikalar yaşadı. 12.12.12 tarihinde 
evlenerek yüz yılda bir karşılaşılan unutulmaz 
günü anlamlandıran Sultangazili 60 çiftin nikahı 
kıyıldı. 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da 
bu özel günde çiftlerin mutluluğunu paylaştı. 

Nikah Salonu’nda 12 çiftin nikahını kıyan Başkan 
Altunay, “Bu unutulmaz tarihte nikahını kıydıran 
çiftlerimizi kutluyorum. Mutlulukların miladını 
attığımız bu günde çiftlerimizin ömür boyu 
sağlıklı ve mutlu olmasını diliyorum” dedi.  
Başkan Altunay ayrıca çiftlere günün anısına 
hediye de takdim etti. 

Sultangazi Belediyesi, Öğretmenler Günü 
dolayısıyla ilçedeki eğitimcilerle bir araya geldi. 
Nota 2 Düğün Salonu’nda düzenlenen geceye  
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve eşi 
İlknur Altunay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamit 
Çakır, AK Parti İlçe Başkanı Murat Atım, belediye 
meclis üyeleri ile öğretmenler katıldı. 
Programda konuşma yapan Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, eğitimin toplumların 
çağdaş uygarlık düzeyine yükselmesinde en 
önemli araç, öğretmenlerin de bu anlamda 
en büyük güç olduğunu söyledi.  Türkiye’nin 
hedeflerine ulaşmasında öğretmenlere büyük 
görev ve sorumluluklar düştüğünü ifade eden 
Başkan Altunay, “Öğretmenler yalnızca 24 
Kasım'da değil, her zaman değerli ve öyle 
kalacaklar. Büyüyen her fidanda emeğiniz, açılan 
her çiçekte alın terinizin kokusu var" dedi. 
Sultangazi Belediyesi olarak eğitime yönelik 
yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan 
Altunay şunları söyledi:
“Geçen sene olduğu gibi bu sene de 97 bin 

öğrencimize 580 bin defter dağıtımı yaptık. 

Okullarımızın boya ihtiyaçlarını da karşıladık. 

Yeni eğitim sistemiyle birlikte ortaya çıkan 

derslik ihtiyacını gidermek için 7 okulumuza 22 

derslik yaptırıyoruz. 16 tanesi bitti; 6 tanesi de 

tamamlanmak üzere. Bu derslikler daha sonra 

anaokulu olarak hizmet verecek.”

Programda konuşma yapan İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Hamit Çakır ise  öğretmenlerin toplumun 

şekillenmesinde öncü görev üstlendiklerini 

söyledi. Öğretmenlik mesleğinin her yönüyle 

kutsal, zor ve meşakkatli bir görev olduğuna 

vurgu yapan Çakır, “Öğrencinin gönlüne kadar 

mühürlenen bir yapısı vardır öğretmenlerin. 

Topluma faydalı bireyler yetiştirmekte önemli 

sorumlulukları olan eğitimcilerimizin Öğretmenler 

Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı. 

Protokol konuşmalarının ardından 

öğretmenlerden oluşan Faslı İstanbul grubu Türk 

Sanat ve Türk Halk Müziği'nden sevilen eserleri 

seslendirdi. 
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Çınarlarla Yaşlılar Günü Kutlandı

Öğrencilere Tiyatro Gösterimleri 50.Yıl Kültür Merkezi Etkinlikleri

Sultangazi Belediyesi, Dünya 
Yaşlılar Günü dolayısıyla 
Sultangazili çınarlarla biraraya 
geldi. Diyanet İşleri eski Başkan 
Yardımcısı Necmettin Nursaçan’ın 
konuk olduğu programda yaşlıların 
önemi üzerinde duruldu. 

Sultangazi Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü 
dolayısıyla Sultangazili çınarlarla biraraya geldi. 
Nota 2 Düğün Salonu’nda düzenlenen programa 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK 
Parti İl Başkan Yardımcısı Yıldız Konal Süslü, AK 
Parti İlçe Başkanı Murat Atım, AK Parti İl Başkanı 
Aziz Babuşçu’nun eşi Gülser Babuşçu, Sultangazi 
Yaşlılar Koordinasyonu Başkanı Alihan Genç ile 
çok sayıda Sultangazili çınarlar katıldı. 
Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yapılan 
programda Sultangazi Yaşlılar Koordinasyonu 
Başkanı Alihan Genç, yaşlılarla biraraya 
gelmek amacıyla ev ev dolaştıklarını belirterek 
“Yaşlılarımızın tecrübelerinden, deneyimlerinden, 
bilgilerinden yararlanan bir nesil olarak 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. 
AK Parti İlçe Başkanı Murat Atım, selamlama 
konuşması yaparak yaşlılarımıza her zaman 

gereken değeri vermemiz gerektiğini söyledi. 
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yıldız Konal 
Süslü de konuşmasında yaşlılarımızın önemine 
değinerek “Gençlerimiz zorluklar karşısında 
dimdik duran atalarımızın tecrübelerinden 
faydalanmalıdır. Allah onların eksikliğini 
vermesin” dedi. 
AK Parti İl Başkanı Aziz Babuşçu’nun eşi Gülser 
Babuşçu, yaptığı konuşmasında yaşlıların 
bir toplumun hafızaları olduğunu belirterek, 
“Yaşlılarımıza her zaman minnet borçluyuz. 
Onlara saygımızı ve sevgimizi göstermeliyiz” 
ifadelerini kullandı. 
Programda söz alan Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, derin bir tarihe ve köklü 
bir kültüre sahip olduğumuzu belirterek, “Bu 
kültürü oluşturan yaşlılarımıza şükran borçluyuz. 
Kültürümüzü yaşatabilmek, önümüzdeki nesillere 

aktarmak sorumluluğunu taşıyoruz” dedi. 
Belediye olarak yaptıkları birçok projede yaşlılara 
yer verdiklerini kaydeden Başkan Altunay, 
“Nesilden Nesile projemizle gençlerimizle 
yaşlılarımızı buluşturduk. Gençlerimizin 
yaşlılarımızın tecrübelerinden faydalanmalarını 
sağladık. Gençlerimizle yaşlılarımız arasında 
köprü olduk. Yaşlılara Bakım İstihdama Katılım 
projemizle de 120 kişiyi yaşlı bakımı konusunda 
yetiştirdik. Mezun olanların iş sahibi olmalarını 
sağladığımız gibi evlerindeki hastalarına da nasıl 
bakacaklarını öğrettik” ifadelerini kullandı. 
Toplumu ayakta tutan en önemli gücün 
yaşlılarımız olduğuna vurgu yapan Başkan 
Altunay, “Yaşlılarımız aileyi birbirine bağlayan 
köprülerdir. Ataerkil ailelerle çekirdek aileler 
arasında baktığımız zaman fark vardır. Türkiye’nin 
aile yapısını korumak hepimizin ulvi görevidir” 
şeklinde konuştu.
Programda konuşma yapan AK Parti İl Yönetim 

Kurulu üyesi Şevki Şar da yaşlılarımıza toplum 
olarak vefa borcu olduğumuzu belirterek, 
“Yaşlıları kimseye muhtaç olmadan yaşatma 
görevimiz var. Bunu da Sultangazi Belediyesi, 
projeleriyle çok iyi bir şekilde yapıyor” dedi. 
Programa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri 
eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, 
sohbetiyle  geceye renk kattı. Nursaçan, hadis-i 
şerifler, ayetler ve yaşantısından örneklerle yaşlılara 
verilmesi gereken önemi anlattı. 
“Büyüğe saygı, küçüğe sevgi göstermeyen 
bizden değildir” hadisi şerifini örnek veren 
Necmettin Nursaçan, “Annemize babamıza nasıl 
davranırsak evladımızdan torunumuzdan da onu 
görürüz. Anneye ve babaya of demeyin; yüksek 
sesle konuşmayın; gönül alıcı konuşun; şefkat 
kanatlarınızı açın. Rızkının bol, ömrünün uzun 
olmasını isteyen ana babasının duasını alsın. 
Streslerden, bunalımdan kurtulmanın yolu ana ve 
babanın duasını almaktır” ifadelerini kullandı.

Tiyatronun çocuklar için en hızlı ve kolay 
öğrenme aracı olduğu düşüncesiyle hareket eden 
Sultangazi Belediyesi ilçesindeki okullarda tiyatro 
gösterimleri sunuyor. Element İstanbul Tiyatrosu 
tarafından hazırlanan “Hababam Sınıfı” adlı tiyatro 
oyunu ile  çocuklar eğlenirken öğrenmenin 
keyfini yaşıyor. Ali Cevat İlkokulu, Aydın Uçkan 
İlkokulu, Sultangazi İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu, 

Cumhuriyet İlkokulu, Esentepe İlkokulu, 125.
Yıl İlkokulu, Nurettin Uzun İlkokulu, Fevzi 
Kutlu Kalkancı İlkokulu ve Hüseyin Ersu 
İlkokulu’nda sahnelenen oyunla çocukların sosyal 
gelişimlerine de katkı sağlanıyor.  
Sultangazi Belediyesi’nin organizasyonuyla  
sahnelenen “Hababam Sınıfı” oyunu çeşitli 
okullarda 20 seans gösterimde olacak. 

50. Yıl Kültür Merkezi etkinlikleri, tüm hızıyla 
sürüyor. Sultangazi Belediyesi ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen 
etkinliklerde, tiyatrodan Türk Sanat ve Türk 
Halk Müziği konserlerine kadar birçok etkinlik 
sürüyor. Çocuklar için ayrıca “Akıllı Doktor”, 
“Herşey Elimizde”, “Bilgisayardaki Canavar”, 

“Bay Vıcık Köpek Çiçoyu Rahat Bırak” gibi tiyatro 
gösterileri sahneleniyor.  Öte yandan Sultangazi 
Belediyesi'nin düzenlediği “Aile İçi İletişim” 
seminerleri Salı ve Cuma günleri, “Bilinçli Anne, 
Sağlıklı Nesil” konulu seminerler ise Pazartesi 
ve Perşembe günleri 50. Yıl Kültür Merkezi’nde 
verilmeye devam ediyor




