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Başkandan
Değerli Kardeşlerim;
Bir Ramazan ayına daha erişmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan rahmet ve bereket ayı
olması hasebiyle tüm dünya Müslümanlarının önemsediği ve ayrıca değer verdiği bir aydır. Özellikle
Türk toplumunda geleneksel hale gelmiş bir sürü etkinliği beraberinde getiren bu ay, insanlar arasında kardeşlik hukukunu pekiştirmek için bir fırsattır.
Bu mübarek günlere erişmek toplumumuzda en güzel duyguları ortaya çıkaracağı için buna katkı
sağlamak amacı ile Sultangazi Belediyesi olarak sizlere, bu duyguları perçinleyecek hizmetler sunmak gayretindeyiz. Gerek iftar çadırlarımız gerekse diğer sosyal faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimiz mekanlarda, Ramazan ayı içerisinde sizleri ağırlayacağız. Bu yıl da ilçemizin farklı noktalarında
çorba çeşmelerinden binlerce kişiye sıcak çorba, ekmek ve su dağıtımı yapacağız. Ramazan ayının
bizlere emrettiği gibi ihtiyaç sahiplerini gözeterek yapacağımız gıda yardımlarıyla belediye olarak
her zaman ki gibi vazifemizi hakkıyla yerine getirmeye çalışacağız.
Değerli Sultangazili hemşehrilerim;
Cenab-ı Hakka’a şükürler olsun ki bu yıl da Ramazan ayına yetiştik. Bu mübarek ayın, rahmet, bereket ve feyzinden toplum olarak nasiptar olalım. İhtiyaç sahiplerini bulalım, onlarla aşımızı paylaşalım, kırgın gönülleri onaralım, küsleri barıştıralım. Özellikle kimsesizlere kol kanat gererek Ramazan
ayının getirdiği manevi güzellikleri kat be kat artıralım.
On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının milletimize ve tüm mazlum coğrafyada bu ayın bereketini
hasretle bekleyen kardeşlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tüm İslam alemini ve siz
sevgili hemşehrilerimizi saygı ve sevgi ile kucaklıyorum.
Belediye Başkanı
CAHİT ALTUNAY
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Sultangazi Mahalle Hizmet Tesisleri

MAHALLE HİZMET TESİSLERİ
Mahalle aralarına kurulan pazarların beraberinde getirdiği çevre, görüntü ve ses kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla yeni pazar ve hizmet tesisi konseptini ortaya koyduk. Bu proje ile pazar
kültürüne yeni bir ivme kazandırılırken, mahallelerin de fiziki mekan ihtiyaçlarına cevap verilmesi
amaçlandı. Hizmet tesisleri aynı zamanda yerel yönetimler alanında Türkiye’nin örnek projeleri
arasında yerini aldı. İlçe genelinde 15 mahalle için planlanan hizmet tesisleri projesini Sultançiftliği, İsmetpaşa ve 50. Yıl Mahallelerinde hayata geçirdik. Projenin diğer mahallelerde de yapım ve
proje çalışmaları devam ediyor.

•Yapımı Devam Eden Projeler

UĞUR MUMCU MAHALLESİ HİZMET TESİSLERİ
Uğur Mumcu Mahallesi Hizmet Tesisleri’nin toplam inşaat alanını 15 bin 800 m2 olarak projelendirdik. Bu hizmet
tesisinin hayata geçirilmesiyle halk arasında, “Çarşamba Pazarı” olarak adlandırılan pazar buraya taşınacak. Böylece
çevre ve görüntü kirliliği ile trafik sorunu da ortadan kalkmış olacak. Hizmet Tesisi’nin temel kazı çalışması bitti.
Kaba inşaat yapım çalışması hızla devam ediyor. Mahalle Hizmet Tesisleri’nde bulunacak fonksiyon alanları şunlar:

•AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ •İSMEK •ETÜT MERKEZİ •KÜTÜPHANE •PTTBANK
•AFET TOPLANMA MERKEZİ •OTOPARK VE SOSYAL DONATI ALANLARI
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Sultangazi Mahalle Hizmet Tesisleri

SULTANGAZİ YAŞLI BAKIM MERKEZİ
Yaşlılar için 7/24 sağlık hizmeti ile konaklama imkânı sağlamak amacıyla yaşlı bakım merkezinin yapımı için
harekete geçtik. Cumhuriyet Mahallesi’nde mülkiyeti Sultangazi Belediyesi’ne ait olan 2 bin 840 m2 arsa üzerine
yapılan Sultangazi Yaşlı Bakım Merkezi’nin inşaat alanı 7 bin 288 m2 olacak. Kendi imkânlarımızla hayata
geçirdiğimiz yaşlı bakım merkezinde konaklama ve bakım ünitelerinin yanı sıra hobi ve sanat atölyeleri, sosyal
faaliyet alanları da yer alacak.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ HANIMLAR MERKEZİ
Sultangazi Belediyesi Hanımlar Merkezi,
Gazi Mahallesi’nde inşa ediliyor. Projenin
toplam inşaat alanı 2 bin 885 m2 olacak.
Sultangazi Belediyesi Hanımlar
Merkezi’nde bulunacak fonksiyon alanları
şunlar:

•FİTNESS SALONU
•KUAFÖR ATÖLYESİ
•RESİM, SERAMİK VE YEMEK
ATÖLYELERİ
•ÇOK AMAÇLI SALON
•ÇOCUK OYUN ODALARI
•KAFETERYA
•MUHTARLIK
•FATURA ÖDEME MERKEZİ
•OKUMA ALANI
•BİLGİSAYAR SINIFI
•KÜTÜPHANE
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Sultangazi Mahalle Hizmet Tesisleri

778 YATAK KAPASİTELİ
SULTANGAZİ DEVLET HASTANESİ
Sultangazi’ye 178’i yoğun bakım ünitesi olmak üzere 778 yataklı Sultangazi Devlet Hastanesi’nin yapımında sona
gelindi. Sağlık Bakanlığı tarafından Uğur Mumcu Mahallesi’nde toplam 46 bin 500 m2 alan üzerine inşa edilen
hastane binasının toplam inşaat alanı ise 169 bin m2. İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi burada hizmet
verecek. Hastanede 178 adet yoğun bakım ünitesi ile 30 ameliyathane yer alacak.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ’NDEN
ÜNİVERSİTE BİNALARI
İ.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / SAĞLIK BİLİMLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Kendi özkaynaklarımızla İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’nu inşa

ediyoruz. Başbakan Yardımcısı Sayın Hakan Çavuşoğlu’nun katılımıyla Uğur Mumcu Mahallesi’nde temelini
attığımız ve 52 bin m2 inşaat alanına sahip olan proje, iki üniversiteyi tek bir çatı altında topluyor. Binada; amfi
salonları, derslikler, mesleki uygulama alanları ile konferans salonları yer alacak.

SULTANGAZİ
BELEDİYESİ
SULTANÇİFTLİĞİ
MAHALLESİ
GENÇLİK ve
SANAT MERKEZİ
Sultangazi Belediyesi’ne ait arazi üzerinde
inşa edilen Gençlik Merkezi’nin inşaatı

3 bin 390 m2 alandan oluşuyor. Proje,
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe desteği ile
yapılıyor. Merkezde gençlerin kendilerini
geliştirmelerine, meslek edinmelerine yönelik
kültür, sanat ve hobi alanlarında eğitimlerin
verileceği bölümler yer alacak. Gençlik
Merkezi’nde yer alan fonksiyon alanları
şunlar:

•ATÖLYELER •DERSLİKLER •SANAT KİTAPLIĞI •ÇALIŞMA ODALARI •HOBİ ODALARI
•FİTNESS SALONU •KAFETERYA

GAZİ MAHALLESİ
KATLI OTOPARK VE HİZMET TESİSLERİ
Gazi Mahallesi’nde katlı otopark ve Hizmet Tesisleri yapımına başlandı. 37 bin 534 m2‘lik inşaat alanına sahip olan
Hizmet Tesisleri, birçok fonksiyon alanını bünyesinde barındırıyor. Hizmet Tesisi, mahallenin fiziki mekân ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde yapılandırıldı. Başta pazar alanı olmak üzere iki katlı otopark da yer alacak. Mahalle Hizmet
Tesisleri’nde bulunacak fonksiyon alanları şunlar:

•PAZAR ALANI •AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ •FATURA ÖDEME MERKEZİ •ETÜT MERKEZİ
•ÇOK AMAÇLI SALON •İKİ KATLI OTOPARK •ACİL TOPLANMA MERKEZİ •KAFETERYA
•PARK VE SOSYAL DONATI ALANLARI •MUHTARLIK
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Sultangazi Mahalle Hizmet Tesisleri

•Yapımı Planlanan Projeler

YUNUS EMRE MAHALLESİ HİZMET TESİSLERİ
Yunus Emre Mahallesi’nde inşaa edilecek Hizmet Tesisleri’nin toplam inşaat alanı 31 bin 683 m2 olacak. Hizmet
Tesisleri, mahallenin fiziki mekân ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırılacak. Mahalle Hizmet Tesisleri’nde
bulunacak fonksiyon alanları şunlar:

•PAZAR ALANI •FATURA ÖDEME MERKEZİ •ETÜT MERKEZİ •ÇOK AMAÇLI SALON
•OTOPARK •KAFETERYA •PARK VE SOSYAL DONATI ALANLARI •KÜTÜPHANE

SULTANGAZİ BELEDİYESİ HİZMET TESİSİ
Uğur Mumcu Mahallesi’nde inşa
edilecek Sultangazi Belediyesi
Hizmet Binası 1249,14 m² inşaat
alanına sahip olacak şekilde
projelendirildi. Binada yer alacak
fonksiyon alanları ise şunlardır;

•ÇOK AMAÇLI SALON
•MUHTARLIK
•FATURA ÖDEME MERKEZİ
•DERSLİKLER
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Sultangazi Mahalle Hizmet Tesisleri

CUMHURİYET MAHALLESİ HİZMET TESİSLERİ
Cumhuriyet Mahallesi Hizmet Tesisleri’nin toplam inşaat alanı 17 bin 362 m2 olacak şekilde projelendirildi. Hizmet
Tesisleri mahallenin fiziki mekân ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırılacak. Mahalle Hizmet Tesisleri’nde
bulunacak fonksiyon alanları şunlar:

•PAZAR ALANI •OTOPARK •KAFETERYA •SPOR ALANLARI •KÜTÜPHANE
•PARK VE SOSYAL DONATI ALANLARI

CEBECİ MAHALLESİ HİZMET TESİSLERİ
Cebeci Mahallesi’nde 92 bin m2‘lik inşaat alanına sahip olacak Hizmet Tesisleri, mahallenin fiziki mekân ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde yapılandırılacak. Cebeci Mahallesi Hizmet Tesisleri’nde bulunacak fonksiyon alanları şunlar:

•KAPALI PAZAR ALANI •OTO GALERİLER •AÇIK HAVA SPOR ALANLARI •AİLE SAĞLIK
MERKEZİ •E-KÜTÜPHANE •AFET TOPLANMA ALANI •İSMEK •PTTBANK •112 ACİL
•ETÜT MERKEZİ •ÇOK AMAÇLI SALON •OTOPARK •KAFETERYA
•PARK VE SOSYAL DONATI ALANLARI
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2. BÖLGE BELEDİYE BAŞKANLARI
SULTANGAZİ’DE
İstanbul 2. bölge belediye başkanları, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın ev sahipliğinde biraraya geldi. Toplantıda belediye başkanları ilçelerde
yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundular.
İstanbul 2. bölge belediye başkanları Sultangazi’de kahvaltılı toplantıda biraraya geldi. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın ev
sahipliğinde gerçekleşen toplantıda belediye
başkanları bilgi alışverişinde bulundular.
Toplantıya Başkan Altunay’ın yanı sıra Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın,
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa
Demir, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç,
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın,
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner ile
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ahmet

10 | SULTANGAZİ BÜLTEN 2018 MAYIS

Cin, AK Parti İstanbul İl yönetim Kurulu Üyesi
Abdurrahman Dursun katıldı.
Toplantının ardından belediye başkanları, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın makamına geçerek bir süre daha burada ilçelerinde
yaptıkları projeleri ve çalışmaları mercek altına
aldı. Bu tür istişare toplantılarının verimliliklerini
artırdıklarına dikkat çeken Başkan Altunay, “Periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarla
İstanbulumuz’un ve ilçeleri üzerinde fikir alışverişinde bulunuyoruz. Oldukça samimi bir ortamda
gerçekleşen bu toplantıya katılan meslektaşlarımı ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Onlara
çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sultangazi Güncel

İBB BAŞKANI UYSAL’DAN
SULTANGAZİ’YE ZİYARET
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay’ı makamında ziyaret etti. Başkan Uysal, ilçe hakkında bilgi aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt
Uysal, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan
Uysal, ilçe hakkında bilgi aldı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, İstanbul’daki tüm ilçeleri gezerek yapılan çalışmaları
yakından takip ettiğini ve ilçelerde yaşanan
sorunların çözümüne yönelik gerekli adımların
atıldığı söyledi.
Başkan Altunay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Uysal’a teşekkür etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal ve
Sultangazi Belediye Başkanı Altunay daha sonra İBB Cebeci Spor Kompleksi’ne geçti. Burada
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın
katılımıyla gerçekleştirilen amatör spor kulüplerine spor malzeme dağıtım törenine katıldılar.
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Sultangazi Güncel

DEDECİĞİM BEN GELDİM
Sultangazi Belediyesi İzcilik Kulübü, Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde düzenlenen “Dedeciğim Ben Geldim” temalı Çanakkale Milli Bilinç Kampı’na katıldı.
Sultangazili izciler etkinlikler kapsamında 20 kilometrelik 57. Alayın İzinde yürüyüşüne katıldı.
Sultangazi Belediyesi Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda düzenlediği İzci Kampı’nda her yıl
yüzlerce genci ağırlıyor. Sultangazi Belediyesi
İzcilik Kulübü çatısı altında düzenlenen bu etkinliklerde gençlerin doğa ile buluşması sağlanırken aynı zamanda şehir dışı kamplarda da
Sultangazi Belediyesi’ni temsil ediyorlar.
Sultangazi Belediyesi İzcilik Kulübü’nün bu
sefer ki durağı Çanakkale oldu. Sultangazi
Belediyesi İzcilik Kulübü, fedakâr ecdadımızı
yad etmek için Türkiye İzcilik Federasyonu’nun
Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde düzenlediği
“Dedeciğim Ben Geldim” temalı Çanakkale Milli
Bilinç Kampı’na katıldı. Sultangazili izciler etkinlikler kapsamında 20 kilometrelik 57. Alayın
İzinde yürüyüşüne de katıldı.
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Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda düzenlenen törenle Sultangazili izciler, Çanakkale’ye uğurlandı. Uğurlama törenine İstanbul Milletvekili Şirin
Ünal, İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar ve Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay katıldı.
Burada gençlerle sohbet eden Başkan Altunay
şu açıklamalarda bulundu:
“Çanakkale; kimliğimizin, benliğimizin ve
mukaddesatımızın kodlarının saklı tutulduğu
kutsal mekanlardandır. Çanakkale Savaşı aynı
zamanda, ‘Talebe Savaşı’ olarak da anılır. Çünkü
Osmanlı Devleti girdiği Birinci Dünya savaşında
yurdun her yerinde cephe açmış, yedi düvele
karşı savaşıyordu. Çanakkale cephesine asker
göndermede sorun yaşamıştı.

Sultangazi Güncel

Genç Mektepliler bu kutsal göreve talip oldular. Tahsil çağındaki gençlerimiz, Anadolu’nun dört bir köşesinden
okullarını, kalemlerini ve ideallerini
geride bırakarak, ülkesini, mukaddesatını ve medeniyetini müdafaa etme
şuuruyla cepheye koştular. Bir hilal
uğruna, hayatının baharında gençlerimiz şehit oldu.”
“Sultangazi Belediyesi İzcileri, tarihimizin bu kutsal kodlarına dokunmak istediler” diyen Başkan Altunay,
“Tarihimize akıl ve yüreğinle dokunsan
tarih bilincine sahip olursun. Doğaya dokunursan doğa bilincine sahip
olursun.Biz Sultangazi Belediyesi
olarak gençlerimizin vatanımıza, tarihimize, kültürümüze ve tüm insanlara
akılarıyla ve yürekleriyle dokunmasını
istedik. Buradaki gençlerimiz 103 yıl
önce Çanakkale’ye yola çıkan ecdadımızın izlerini takip edecek” diye
konuştu.
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Sultangazi Güncel

DÜNYA AKILLI ŞEHİRLER KONGRESİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, “Dünya Akıllı Şehirler” Kongresi düzenlendi. Kongrede konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay,
Sultangazi Belediyesi’nin bilişim teknoloji uygulamaları arasında yer alan e-kütüphane, e-mimar, dijital arşiv sistemi ve yeşil bina konseptiyle yapılan mahalle
hizmet tesisleri hakkında bilgi verdi.
Dünya Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Yenikapı’da
bulunan Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi’nde
düzenlendi. Kongrede konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, şehirlerin aslında
hafızalarda yer alması gerektiğini ve şehrin
adının okunduğunda bir şeylerin hatırlanması
gerektiğini söyledi.
Değişen ve gelişen dünyada insanların idarelerden beklentilerini arttırdığını belirten Altunay,
“Bilgi işlem konusunda yaptığımız çalışmalar
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akıllı şehirler konusunda çok büyük önem arz
ediyor. Eskiden ne verirsen teşekkür eden bir
toplum varken bugün toplum hesap soruyor,
sorguluyor, bilgi ediniyor ve takibini yapıyor.
Böyle bir topluma hizmet ederken nelere dikkat
etmemiz gerektiği çok önemli” diye konuştu.
Elektronik arşivden önce dosyalar yoluyla arşivlerin tutulduğunu hatırlatan Altunay, seneler
öncesinde saklanan bu dosyaların bilgiye ulaşmadaki zorluğun yanı sıra sağlık açısından da
ciddi riskler barındırdığını ifade etti.

Sultangazi Güncel

E-KÜTÜPHANE
Başkan Altunay, hem belediye yöneticilerinin hem de halkın dijital kanallardan bu
arşivlere rahatlıkla ulaştığını dile getirerek,
şunları kaydetti:
“Vatandaşlar, e-imar durumları, ekspertiz
raporları ve dijital kütüphaneden yararlanabiliyor. Açtığımız dijital kütüphaneye 17
bin kitap aldık. Vatandaşlar dijital ortamda
kitabını okuyabiliyor. Bu kitapları telefonuna yükleyebiliyor. Ulaşım araçlarında bu
kitaplara ulaşabiliyor. Kurban satış alanımız da artık online. Eskiden kuyruklara
girilirdi ya da noter satışları ile bir sürü
çile çekiliyordu. Şimdi hayvan satıcısı köyünden sisteme bağlanarak kurban satış
yerini belirliyor ve ödemesini yaparak,
hayvanını yükleyerek belediye hiç görmeden yerine geçiyor.”
MAHALLE HİZMET TESİSLERİ
Başkan Altunay konuşmasında Sultangazi
Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve
Türkiye’de örnek projeler arasında gösterilen mahalle hizmet tesisleri hakkında
da bilgi verdi. Mahalle hizmet tesislerinin
yeşil bina ve engelsiz bina özelliği taşıdığını dikkat çeken Başkan Altunay, “Arsası
çok kıt ve çok pahalı olan İstanbul’dan bir
kumaştan çok elbise çıkarma projesidir.
Her mahallenin en uygun noktasına binayı
inşa ediyoruz. Bu binada 14 fonksiyon icra
ediyoruz. Hızır acil, aile sağlığı merkezi, İSMEK, etüd merkezi, PTT, gençlik ve kadın
merkezleri, çok amaçlı salonlar, otopark
ve pazar alanı var. Bu uygulamalar sayesinde belediyeye gelen insan sayısı yarı
yarıya azaldı. 2019’da Sultangazi’de sokak
pazarı kalmayacak” diye konuştu.
Kongrede diğer ilçe belediye başkanları da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi
verdi. sokak pazarı kalmayacak” diye
konuştu.
Kongrede diğer ilçe belediye başkanları da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi
verdi.
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DÜNYA YETİMLERİ SULTANGAZİ’DE
BARIŞ GÜVERCİNLERİ UÇURDU
Sultangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri
kapsamında, dünya yetimlerini “4. Uluslararası Yetim Buluşması” programıyla biraraya getirdi. Türkiye, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kırgızistan, Afganistan,
Azerbaycan,Doğu Türkistan, Lübnan, Suriye,Filistin, Makedonya, Burkina Faso
ülkelerindeki yetimlerin buluştuğu programda çocuklar, barış güvercinleri uçurdu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna ortak oldu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
etkinlikleri kapsamında Sultangazi Belediyesi
ile İnsani Yardım Vakfı (İHH) “4. Uluslararası
Yetim Buluşması” düzenledi.
Etkinlik kapsamında Türkiye, Bosna Hersek,
Bulgaristan, Kırgızistan, Afganistan, Azerbaycan,Doğu Türkistan, Lübnan, Suriye,Filistin,
Makedonya, Burkina Faso ülkelerindeki yetim
çocuklar biraraya geldi.
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Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen etkinliğin açılış törenine Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay, İHH Yetim Birim Başkanı Reşat Başer, AK Parti İlçe Başkanı
Abdurrahman Dursun, MHP İlçe Başkanı Yusuf
Özel ile çok sayıda davetli katıldı. Program halk
dansları illüzyon ve jonglör gösteri ile başladı.
Mahalli kıyafetleriyle programa gelen çocuklar,
ülkelerinin bayraklarını taşıyarak renkli görüntüler oluşturdu.

Sultangazi Güncel

SAVAŞLARDAN EN FAZLA ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR
Programda konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Dünyada yaşanan
savaşlara ve acılara dikkati çekerek, “Dünyanın
farklı coğrafyalarında yaşanan savaşlar nedeniyle en fazla çocuklar olumsuz etkileniyor”
dedi. Başkan Altunay, “Bizim inancımız, tarihimiz ve kültürümüzde yetimin ve yoksulun, yani
korunmasız kişilerin el üstünde tutulduğu, onların haklarının titizlikle takip edildiği bir toplumsal modele örneklik etmektedir” diye konuştu.
“TÜRKİYE, MAZLUM COĞRAFYALARA ŞEVKAT ELİ UZATIYOR”
Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm mazlum coğrafyalara şefkat elini uzattığının altını çizen Başkan
Altunay, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
“Türkiye, yardıma ihtiyacı olan tüm coğrafyalara
ulaşmış, devletimizin imkanları ölçüsünde desteğini sunmuştur ve sunmaya devam etmektedir.
Sultangazi Belediyesi olarak bizler de, medeniyet değerlerimizin ışığında sosyal belediyeciliği
önemsiyoruz. Başta yetimlerimiz olmak üzere
tüm ihtiyaç sahiplerine şefkat eli uzatmaya çalışıyoruz. Buradan çocuklarımıza da seslenmek
istiyorum. 23 Nisan’ın tarihsel anlamı ışığında
kalplerinizdeki sonsuz iyilik ve barış duygularını
gelecek kuşaklara aktarın. 23 Nisan coşkusunu
tüm dünya çocukları barış ve kardeşlik içerisinde
yaşasınlar.” Programda ayrıca AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Dursun ve MHP İlçe Başkanı
Yusuf Özel de birer selamlama konuşması yaptı.
Program sonunda ise dünya yetimleri ve protokol üyeleri barış güvercinleri uçurularak, dünyaya
barış mesajları verildi.

“AĞAÇLARIMIZI KARDEŞLİK VE BARIŞ İÇİN
DİKİYORUZ”
Etkinlikler kapsamında Sultangazi Dünya Yetimleri Hatıra Ormanı’nda yetim çocuklar fidan
dikti. Burada basın mensuplarının sorularını
cevaplandıran Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, “Sultangazi Belediyesi olarak
dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz yetim buluşmasının bir ayağı da ağaç dikme kampanyasıydı. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen özel
konuklarımızla birlikte ağaçlarımızı kardeşlik ve
barış için dikiyoruz” dedi.
Misafir çocukların ülkelerine güzel anılarla dönmelerini arzuladıklarını ifade eden Başkan Altunay, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya
çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan coşkusunu
minik konuklarımızla birlikte yaşayacağız. Bu
çocuklar, ülkelerine döndüklerinde Türkiye’yi
unutmayacakları bir hatıra olarak hafızalarında
saklayacaklar ve arkadaşlarına anlatacaklar”
diye konuştu.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay,
ağaç dikiminin ardından yine ormanın içerisinde bulunan İzci Kampı’nda hazırlanan tuvallere
çocuklarla beraber barışı ve sevgiyi simgeleyen
resimler çizdi. Çocukların sonraki durağı ise
İstanbul Boğaz’ı oldu. Burada Boğaz turuna
katılan çocuklar, doyasıya eğlendi.
Misafir çocuklar, İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı resmi kutlama törenine de katıldılar ve
23 Nisan coşkusuna ortak oldular.
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SULTANGAZİ BELEDİYE MECLİSİ
ABD’NİN KUDÜS KARARINI KINADI
Sultangazi Belediye Meclisi ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma
planına karşı, ortak bildiri yayınlayarak bu kararı kınadı. Bildiriyi Sultangazi
Belediye Başkanı Başkanı Cahit Altunay okudu. Kudüs’ün, üç semavi din içinde hakkaniyet temelli özgürlük ve barışı arayan Ortadoğu’nun yüreği olduğunu
vurgulayan Belediye Başkanı Cahit Altunay, “ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti
olarak tanıma planını şiddetle kınıyoruz. Kudüs’ün statüsü değiştirilemez, BM
kararları ihlal edilemez” dedi.
Sultangazi Belediye Meclisi, 2017 yılının son
toplantısında ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma planına karşı hazırlanan ortak
bildiri yayınladı. Bildiriyi Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay okudu.
Kudüs’ün, üç semavi din içinde hakkaniyet
temelli özgürlük ve barışı arayan Ortadoğu’nun
yüreği olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı
Cahit Altunay, “ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma planını şiddetle kınıyoruz.
Kudüs’ün statüsü değiştirilemez, BM kararları
ihlal edilemez. Kudüs ilk kıblemiz, Harem-i Şerif
ile birlikte üç semavi dinin kutsal mekanlarıyla tarihi, kültürel, dini kimliğini kazanmış olan
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ve bu niteliğiyle dünya esenliğinin göz bebeği
bir şehirdir. Kudüs’ün bu özel statüsüne sahip
çıkmak, korumak, tüm renkliliği ile barış içinde
bir dünyayı gerçek kılmak bakımından hayati
derecede önemlidir. İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra Kudüs merkezli olmak üzere Ortadoğu
coğrafyasında bir dizi insani, ahlaki ve siyasi
dram yaşanmıştır.” ifadesine yer verdi.
Başkan Altunay’ın okuduğu ortak bildiride,
Filistin sorununun gerçekte bir insanlık sorunu
olduğu ve halen tüm barış çabalarıyla birlikte,
bunları tahrip eden saldırgan politikalar nedeniyle insanlığın gündeminde yerini koruduğu
kaydedildi.

Sultangazi Güncel

SULTANGAZİ BELEDİYE MECLİSİ’NİN KUDÜS İÇİN YAYINLADIĞI BİLDİRİ

KUDÜS’ÜN STATÜSÜ DEĞİŞTİRİLEMEZ
BM KARARLARI İHLAL EDİLEMEZ
Kudüs’ün statüsü değiştirilemez. Birleşmiş Milletler kararları ihlal edilemez. Kudüs üç semavi din
içinde hakkaniyet temelli özgürlüğü ve barışı arayan Ortadoğu’nun yüreğidir. Kudüs ilk kıblemiz,
Harem-i Şerif ile birlikte üç semavi dinin kutsal mekanlarıyla tarihi, kültürel, dini kimliği kazanmış
olan ve bu niteliği ile dünya eserlerinin göz bebeği bir şehirdir. Kudüs’ün bu özel statüsüne sahip
çıkmak, korumak, tüm renkliliği ile barış içinde bir dünyayı gerçek kılmak bakımından hayati derecede önemlidir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kudüs merkezli olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında bir dizi
insani, ahlaki, siyasi dram yaşanmıştır. Filistin sorunu dediğimiz ve gerçekte bir insanlık sorunu
olan konu, bu yaşananların bir ürünüdür ve halen tüm barış çabalarıyla birlikte bunları tahrip eden
saldırgan politikalar nedeniyle insanlığın gündemindedir.
1947’den bu yana tüm Birleşmiş Milletler kararlarında Kudüs’ün İsrail hakimiyeti altında bulunması
kabul edilmemiş, 1967’de İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal etmesinden sonra yine Birleşmiş Milletler
İsrail’i Kudüs’ün statüsünü değiştirecek girişimlerden kınamaya çağırmıştır. Keza İsrail’in 1980’de
ilhak kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nce kınanmış, bu konuda İsrail hükümetinin almış
olduğu tüm kararların hükümsüzlüğü kayıt altına alınmıştır. Bu kararda ayrıca İsrail’deki diplomatik misyonların Kudüs’te bulunamayacağı ifade edilmiştir.
İsrail’in bu türden politikalarını özetleyen, Kudüs’ü başkent yapan girişimlerine bugüne kadar
mesafeli duran Amerika Birleşik Devletleri’nin bu defa destek verme olarak anlaşılabilecek yola
girmesi, asla kabul edilemez. Filistin sorununu çözme bölgeye barış ve istikrar getirme temelli
uzun yıllardan bu yana arabulucu olarak davranan, dünya kamuoyuna kendi misyonunu bu şekilde anlatan Amerika’nın bugünkü tavrı bölgede bir dizi tehlikeli gelişmeyi tetikleyecek, çatışma
doğuracak, yeni insani dramlara sebep olacak yaklaşımdır. Halen Filistin sorununu çözmek için
gösterilen barışçıl çabalar, bu girişim karşısında muhakkak büyük darbe alacak, Ortadoğu’da bir
dizi istikrarsızlık yaşanacaktır. İsrail ile Filistin arasında adil, kalıcı, dengeli, tarihi ve manevi haklara
riayet eden barış gerçekleşmeden insanlığı huzur ve selamete ulaşması mümkün olmayacağı
unutulmamalıdır.
Bu kabul edilemez gelişmeler karşısında Türkiye Cumhuriyeti’ni, oluşturan 80 milyonun her ferdinin Birleşmiş Milletlerin kararları hilafına, Kudüs’ün tarihi statüsünü
değiştirmeye yönelik maceracı girişimleri kesin ve tartışmasız şekilde reddetme iradesini Sultangazi Belediye Meclisi olarak ifade ve ilan ederiz.

Sultangazi Güncel

SULTANGAZİ KUDÜS İÇİN
AYAKTAYDI
ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ve büyükelçiliğini Kudüs’e
taşıma sürecini başlattığını açıklamasının ardından tepkiler çığ gibi büyüyor.
Sultangazi Belediyesi de ilçe halkının tepkilerini dile getirmek amacıyla “Direniş ve Dirilişin Öyküsü Kudüs” adlı etkinlik düzenlendi. Cuma namazı sonrası Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda toplanan binlerce Sultangazili ABD’yi ve İsrail’i
protesto etti.
ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesine yönelik tepkiler sürüyor. ABD’nin Kudüs’ü
İsrail’in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv’deki
büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıma kararına tepki
göstermek amacıyla Türkiye’de bir çok kentte
protesto gerçekleştirildi.
DİRENİŞ VE DİRİLİŞİN
ÖYKÜSÜ KUDÜS
Sultangazi Belediyesi de ilçe halkının tepkilerini
dile getirmek amacıyla Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda “Direniş ve Dirilişin Öyküsü
Kudüs” adlı etkinlik düzenlendi. Cuma namazı
sonrası meydanda toplanan binlerce Sultan-
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gazili, ABD’yi ve İsrail’i protesto etti. Kalabalık
ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile “Vatana
nasıl sahip çıktıysak, Kudüs’e de öyle sahip
çıkarız” ,” Kudüs bitmeyen duamızdır”, “Kudüs
Direnişine Selam” yazılı dövizler taşıdı. Etkinlikte selamlama konuşması yapan İstanbul
Milletvekili Şirin Ünal ve AK Parti İlçe Başkanı
Suzan Dağlar Civan, ABD’nin almış olduğu bu
kararı sert dille eleştirirken, İsrail’in Filistin halkına yaptığı zulümlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğine vurgu yaptılar.
“FİLİSTİN BU DAVADA YALNIZ DEĞİLDİR”
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ise
yaptığı konuşmada İsrail’in mazlum Filistin halkına kadın ve çocuk demeden saldırdığına dikkat çekerek, “Filistin halkına bu zulmü yapanlar
tarihin en utanç verici sayfalarında yer alacaktır.
Kudüs bizim onurumuzdur. Filistin bu davada
yalnız değildir, her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız “ dedi.
Bugün Türkiye’nin Kudüs için verdiği mücadelenin gelecek kuşakların zihinlerinde çok derin
izler bırakacağına işaret eden Başkan Altunay
şu açıklamalarda bulundu:
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan,Filistin konusunda tüm dünyayı alarma
geçirdi. İstanbul Zirvesi’nden ABD ve İsrail’e

açıkça meydan okuyan bir karar çıktı. Hemen
ardından BM Güvenlik Konseyi görüşmesi oldu
ve ABD o görüşmede yapayalnız kaldı. Birkaç
adı bile hatırlanamayacak ülke dışında, dünya
ABD’ye çok ağır bir ceza verdi. ABD’nin artık
dünyaya öncülük edemeyeceğinin, baskı ve
şantajlarla iş yürütemeyeceğinin, ahlaki değerlerini kaybettiğinin, ABD dışında bir dünya
kurulduğunun ilanıdır.”
İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, gözyaşları içerisinde Kudüs’teki acı ve akan kanın durması
için dualar ederken, kalabalık hep birlikte amin
nidaları ile Sultangazi Demokrasi ve Şehitler
Meydanı’nı inletti. Döngeloğlu konuşmasında
ayrıca bağımsız Filistin Devleti’nin başkenti özgür Kudüs’te, Mescidi Aksa’da da dua edebilme
dileğinde bulundu. Program sonunda ise Grup
Yürür sahne aldı.
KUTSAL EMANETİMİZ KUDÜS FOTOĞRAF
SERGİSİ
Öte yandan Sultangazi Belediyesi’nin, Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda açtığı “Kutsal
Emanetimiz Kudüs” adlı fotoğraf sergisi ise
büyük ilgi gördü. Fotoğraf sergisinde Kudüs’ün
tarihi anlatılırken, İsrail zulmüne karşı Filistin halkının 3 farklı tarihte başlattığı intifada
hareketinde objektiflere takılanlar da fotoğraf
sergisinde yer alıyor.
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İSTANBUL GENÇLİK FESTİVALİ’NDE
SULTANGAZİ BİLİM VE KÜLTÜR MERKEZİ
ÇALIŞMALARINI SERGİLENDİ
İstanbul Gençlik Festivali’nde Sultangazi Bilim ve Kültür Merkezi Çalışmalarını
Sergilendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen spor, sanat, kültür, teknoloji gibi alanlarda çeşitli etkinliklerin yer aldığı İstanbul Gençlik
Festivali binlerce gencin katılımıyla Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yapıldı. Festivale
Sultangazi Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’nin
yaptıkları çalışmalar ile katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen,”İstanbul Gençlik Festivali” binlerce
gencin katılımıyla Yenikapı Etkinlik Alanı’nda
yapıldı. Festival, geleneksel sanatlar atölyelerinden sanal gerçeklik aktivitelerine kadar
uzanan birçok farklı dalda faaliyete ev sahipliği
yaptı.
SULTANGAZİ PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN BİLİM VE KÜLTÜR MERKEZİ
İstanbul Gençlik Festivali’ne Sultangazi Belediyesi de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve
Kültür Merkezi’nin yaptığı çalışmalar ile katıldı.
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Festivalde açılan stantta robotik kodlama atölyesinde öğrencilerin kendi yazılımlarıyla yaptıkları robotlar ile 3 boyutlu yazıcıda tasarladıkları
ürünler sergilendi.
El sanatları atölyesinde çalışmalarının da yer
aldığı stantta, gelen ziyaretçilere akrilik boya ile
soyut resim çalışmaları ve ebru sanatıyla ilgili
örnek sunumlar yapıldı. Festival kapsamında
ayrıca akıl zeka oyunları ile fen, fizik, kimya
ve biyoloji laboratuar çalışmaları da yer aldı.
Sultangazi Belediyesi standını gezen ziyaretçiler teleskopla gündüz gözlem yapma imkanı da
buldu.

Sultangazi Güncel

SULTANGAZİ BÜLTEN 2018 MAYIS | 23

Sultangazi Güncel

SULTANGAZİ ŞEHİR ORMANLARINDA
DOĞA KAŞİFLERİ İSTANBUL GENÇLİK
FESTİVALİ’NDE
Eğitim hayatına farklı bir soluk getiren Sultangazi Belediyesi; birbirinden renkli
ve farkındalık oluşturan atölyelerinden biri olan, “Orman Kaşifleri Doğa Atölyesi”ni hayata geçirdi. Sultangazi Şehir Ormanları’nda uygulamaya konulan proje
kapsamında öğrenciler; bilimsel yürüyüşler, doğa günlüğü çalışmaları, biomimikri
ve açık havada sanat çalışmalarına katılıyorlar. Mimar Sinan Şehir Ormanları’nda çocuklarla biraraya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, projenin
start verdi.
Orman Kaşifleri Projesi bu
yılda Sultangazi Şehir Ormanlarında uygulanacak. Orman
Kaşifleri Doğa Atölyesi’nde
çocuklara doğayı sevdirmek;
yaşamın tüm renklerine, varlıklarına ve canlılarına saygılı
bireyler yetiştirmek amaçlanıyor.
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Sultangazi Şehir Ormanları’nda hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler Sultangazi
Binicilik Tesislerinde ata binme
keyfini yaşarken, uzman eğitimcilerin gözetiminde bilimsel
yürüyüşler, doğa günlüğü çalışmaları, biyomimikri (doğayı
taklit ederek yeni tasarımlar
oluşturmak) ve açık havada

sanat çalışmalarına katılıyorlar.
Sultangazili çocuklar Orman
Kaşifleri Doğa Atölyesi projesiyle ormanı keşfe çıktı. Bir
yandan ormanda bitki türlerini
inceleyen çocuklar bir yandan da ata binerek doyasıya
eğlendi.
Mimar Sinan Şehir Orman-
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ları’nda çocuklarla biraraya
gelen Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, bu projenin
startını verdi. İlçede eğitim
gören 4 ve 5’inci sınıf öğren-

cisi çocukların katıldığı atölye
kapsamında çocuklar, uzman
biyologlarla birlikte ormanda
gezintiye çıkarak bitki türlerini
büyüteçle yakından inceledi.

Ardından Başkan Altunay,
Sultangazi Binicilik Tesisleri’nde hem çocuklara ata binmelerinde yardımcı oldu hem de
onlarla birlikte ata bindi.

“ÇOCUKLAR ORMANI
KEŞFETMEYE
ÇIKTILAR”
Çocukların doğal ortamda
hem değişik canlı türlerini
gözlemlediğini hem de birçok
aktiviteye katıldığını belirten
Sultangazi Belediye Başkanı

Cahit Altunay, “Orman kaşifleri
projemiz her sene uygulanır
hale geldi. Bu sene de baharla
birlikte çocuklar adeta ormanı
keşfetmeye çıktılar. Burada
hem canlılarla hem bitkilerle ciddi incelemeler, bilimsel
yürüyüşler yapıyorlar. Burada

kurdukları doğa atölyesinde
birlikte çalışıyorlar. Burası
canlılarıyla, ağaçlarıyla ve bitki
örtüsüyle örnek bir yer. Burada
birçok fonksiyon var çocuklar
bu keşiflerle ilgilenirken aynı
zamanda ata binme zevkini
yaşıyorlar” dedi.
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VAKIFLAR VE İSLAM EKONOMİSİ PANELİ
Sultangazi Belediyesi ve Vakıf Katılım Bankası desteğiyle, “‘Vakıflar ve İslam Ekonomisi Paneli” düzenlendi. Panelde, vakıf kültürünün tarihsel gelişimi ve para
vakıflarının İslam ekonomisine katkısı masaya yatırıldı. Konuyla ilgili görüşlerini
açıklayan Başkan Altunay, faiz lobisinin ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.
“Vakıflar ve İslam Ekonomisi Paneli”
Sultangazi Belediyesi ve Vakıf Katılım
Bankası desteğiyle gerçekleşti. Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı’nda
düzenlenen panele Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay’ın yanı sıra Gazeteci Niyazi Dölek, Tarihçi-Yazar Ahmet
Anapalı, Bankacılık ve Finans Uzmanı Abdullah Güzeldülger ile alanında
uzman isimler ve çok sayıda vatandaş
katıldı.
FAİZSİZ BANKACILIĞIN DÜNÜ BUGÜNÜ ve YARINI
Panelde, Selçuklu’dan Osmanlı’ya,
Osmanlı’dan günümüze uzanan vakıfla-
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rın ekonomik alandaki etkileri
ele alındı. Faizsiz bankacılığın
gelişmesiyle sermaye piyasalarındaki hareketlenmelerin ve
modern toplumun faizsiz kurumlara bakış açısının değerlendirildiği panele katılımcılar
yoğun ilgi gösterdi.
“SON YÜZYILDA FAİZ LOBİSİ
YAYGINLAŞTI”
Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Başkan Altunay, faiz lobisinin ülke ekonomileri üzerindeki
olumsuz etkilerine dikkat çekti.
Başkan Altunay, “Sultangazi
Belediyesi ve Vakıf Katılım
Bankası’nın ortaklaşa düzenlediği panelin ilçemiz ve ülkemiz
için çok hayırlı sonuçlar vereceğine gönülden inanıyorum.
Çünkü bizim bu noktadaki en
büyük eksikliğimiz belki tanıtım eksikliğidir. Toplumumuz
bilinçlendikçe bu yöne yöneliş
daha fazla olacaktır” dedi.
Son yüz yılda da faiz lobisinin
yaygınlaştığını ve Türkiye’nin
de bundan olumsuz etkilendiğini kaydeden Başkan Altunay, “Şu an vakıf katılımlar
olarak yüzde 5 katılım sağlama
oranındayız. Bunu çok kısa
sürede çok yükseklere taşımamız gerekiyor. Çünkü bunların
diğer türlü sonuçları çok vahim. Sosyal patlamalara sebep
oluyor ve insanlar borçlu yaşamaya alıştırılıyor. Ödeyemediği
faizler yüzünden aileler yuvalar çöküyor. Tüm bu manalarda
faizsiz finans kurumlarını ve
faizsiz finans bankalarını desteklememiz gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.
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ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Sultangazi Belediyesi, Engelliler Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi.
Etkinliklerin açılış töreninde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay,
engellilerin yaşadığı sorunların tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu belirterek,
“Bu yıl Sultangazi Belediyesi Engelliler Sarayı’nın temelini atacağız” diye konuştu.
Sultangazi Belediyesi, Engelliler Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi. Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen etkinlerin
açılış töreni, halk oyunları gösterisi ile başladı.
Maskot Mehter ve animasyon ekiplerinin sahne
aldığı programa engelliler ve aileleri katıldı.
Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, engelli sorunlarının tüm
insanlığın ortak sorunu olduğuna dikkat çekti.
Başkan Altunay, “Aramızda bulunan ve her biri
bir zafer hikayesi olan engelli kardeşlerimizin
mücadeleleri, gayretleri, kararlılıkları hepimize
örnek olmalıdır. Engellilik, bir sağlık meselesi
olduğu kadar çok boyutlu bir konudur. Dolayısıyla, bu konudaki sorunların çözümünde toplumun bütün kesimleri rol üstlenmeli, herkes elini
vicdanına koymalı, herkes sorumluluk almalıdır.
Devletimizde bu çerçevede, anayasamızda yap-
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tığı değişiklikle engelli kardeşlerimize pozitif
ayrımcılık sağlamış ve engellere yönelik bir çok
projeyi hayata geçirmiştir” dedi.
Başkan Altunay konuşmasında engellilere bir
de müjde verdi. Sultangazi Belediyesi Engelliler
Sarayı’nın temelinin bu yıl atılacağını kaydeden
Başkan Altunay, Sultangazi Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi’nin çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Engelliler Koordinasyon
Merkezi ile ilçedeki tüm engellilere ulaştıklarını
ifade eden Başkan Altunay, “Engellilerimizin
bütün ihtiyaçlarını Engelliler Koordinasyon
Merkezimizle birlikte takip ediyoruz. Engellilerimiz günlük hayatlarında sıkıntı yaşamamaları
için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.
Başkan Altunay konuşmasında ayrıca Sultangazi Belediyesi’nin gençlere yönelik yaptığı
çalışmalar hakkında da bilgi verdi.
Etkinlikler kapsamında Engelliler Koordinasyon
Merkezi, askerlik çağına gelen engelliler için
kına gecesi ve temsili asker uğurlama programı
düzenledi.
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SULTANGAZİ’DE 14 MART
TIP BAYRAMI ETKİNLİĞİ
Sultangazi Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanlarını
bir araya getirdi. Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay; “İnsanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinen, bu kutsal mesleği
büyük fedakârlıkla yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımıza emeklerinden dolayı
teşekkür ediyorum” dedi.
Sultangazi Belediyesi, 14 Mart
Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık
çalışanlarını bir araya getirdi.
Sultangazi Belediyesi Nikah

Sarayı’nda düzenlenen etkinliğe Sultangazi Kaymakamı Uğur
Kalkar, Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay ve İlçe

Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray
ile sağlık çalışanları katıldı.
“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA
VERİLEN DEĞER MESLEĞİMİZİN KUTSALLIĞININ KANITIDIR”
Hipokrat’ın; “Tıp bir sanattır,
hem de onda insanlık sevgisinin kopamadığı çok zor bir
sanat” sözüyle konuşmasına
başlayan Dr. Eray, şu açıklamalarda bulundu:
“Hastalarımız karşılık beklemeden derdine derman olan
sağlık çalışanlarının değerini
çok iyi bilir, sevgi ve saygı duyar. Kendi kültürü içinde sağlık
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Başkan Altunay konuşmasında ayrıca Sultangazi de sağlık
alanında yapılan yatırımlar ve
çalışmalar hakkında da bilgi
verdi.

çalışanına ve hizmet aldığı
kuruma bu duygusunu yansıtır. Halkımızın bu davranışı
mesleğimizin kutsallığının bir
kanıtıdır.”
“Dün Çanakkale ve Kurtuluş
Savaşı’nda harekete geçen ruh,
bugün 15 Temmuz’da vatanın
dört bir yanında, tüm terör
örgütlerine karşı milletimizin
yanında yer almış, şehitlerimizin ve gazilerimizin yaralarını
sarmıştır. İlçemizde sağlık çalışanlarından; ‘Ordumuz ile bende Suriye’de olmak istiyorum’
diye dilekçe almaktayız. Ben
aynı ruhla çalışmaya devam
eden vatandaşlarımızın sağlığını kendi yakınının sağlığı gibi
düşünen sağlık çalışanlarından
gurur duyuyorum.”
“KUTSALLIK ATFEDİLEN YEGANE MESLEK HEKİMLİKTİR”
Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay da konuşmasına

sağlık çalışanlarının bayramını
kutlayarak başladı. Başkan Altunay, “İnsanlığa daha sağlıklı
bir yaşam sunmayı ilke edinen,
bu kutsal, saygın ve onurlu
mesleği büyük fedakârlıkla
yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımıza emeklerden dolayı
teşekkür ediyorum” dedi.
Diğer mesleklerden ayrı olarak
varlığına “kutsallık” atfedilen
yegane mesleğin hekimlik
olduğuna dikkat çeken Başkan
Altunay, “Sağlık çalışanlarının
özü, insana karşılıksız ve beklentisiz hizmet, fedakârlıktır.

“OLMAYA DEVLET CİHANDA
BİR NEFES SIHHAT GİBİ”
Sultangazi Kaymakamı Uğur
Kalkar ise konuşmasına sağlığın önemine vurgu yaparak
başladı. Kalkar, “Kanuni Sultan Süleyman’ın çok veciz bir
ifadeyle dile getirdiği, ‘Olmaya
devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ anlayışı temel felsefemiz olmalıdır. Cihan padişahı;
ne makamın ne mevkiinin, ne
de servetin bir nefes sıhhatin
yerini tutamayacağını hatırlatıyor” dedi.
“İnsan sağlığı adına yapılan
çalışmalara ve hayatlarını
insan sağlığına adamış sağlık
çalışanlarımıza şükran borcumuz var” diye konuşan Kalkar,
hekimliğin özünü insana karşılıksız ve beklentisiz hizmet
ve fedakârlık oluşturduğunu
ifade etti.

İyileştirmeye ve yaşatmaya
vesile olma görevi hekimliği,
belki de en zor ve sorumluluğu
en ağır mesleklerden birisi haline getirmiştir” diye konuştu.
Başkan Altunay, insana yapılan en büyük yatırımın, sağlık
yatırımları olduğunu ifade etti.
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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
ETKİNLİĞİ
Sultangazi Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki kadınları bir araya getirdi. Düzenlenen etkinlikte konuşan Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, kadının toplumdaki önemine dikkat çekti. Başkan Altunay, “Kadının ihmal edildiği bir toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi mümkün
olmaz” dedi.
Sultangazi Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü dolayısıyla ilçedeki kadınları bir araya
getiren etkinlik düzenledi. İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa
Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay ile eşi İlknur
Altunay ve ilçede yaşayan çok sayıda kadın
katıldı.

Kadınların toplum hayatındaki yeri ve önemine
dikkat çekilen etkinlik, radyocu Umut Öztürk ve
Hopdedik Ayhan’ın “Memleket Hikayeleri” adlı
şiir ve söyleşi programı ile başladı. Programda
kadının önemine vurgu yapıldı.
Etkinlikte konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, kadının toplumdaki
önemine dikkat çekti. Kadının ihmal edildiği bir
toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesinin mümkün olmadığına vurgu yapan Başkan
Altunay şunları söyledi: “Kadınlar Günü dendiği
zaman hep, aile içi şiddete maruz kalan, dövülen, horlanan, dışlanan kadınlar akla gelir. Kadınlarımızın toplumda layık oldukları değerler
içerisinde yaşamaları için eğitim kurumlarımızdan sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlerden kadın örgütlerine kadar herkes üzerine
düşeni yapmalıdır. Kadının hak ettiği onuru
yaşaması kanunla, yönetmelikle olacak şeyler
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değildir. O değerler ancak ve ancak insanların
kalplerindedir. Bu sevgiyi kalbimizde yaşattığımız müddetçe kadınlarımızın yüzü gülebilir.”
Başkan Altunay konuşmasında ayrıca ülke
olarak birlik ve beraberliğin önemine değindi.
Kadın iş gücünün ülke kalkınmasında önemli
olduğunu belirten Başkan Altunay, “Kadını ve
erkeği ile hep beraber üretir, beraber çalışırsak
Türkiye’nin kalkınma hızı da ikiye katlanır” dedi.
Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, 8 Mart
Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak konuşmasına
başladı. Kadın ve erkeğin bir bütünün iki yarısı
olduğunu ifade eden Kalkar, “Kadın ve erkek
arasında hak ve hukuk anlamında hiç bir fark yoktur. Kadına verilecek değerlerin toplumumuzda
ebediyen yaşaması için hepimizin üzerine düşeni
yerine getirmemiz lazım” diye konuştu.

Konuşmasında cinsiyet ayrımcılığı yanlışlığına
dikkat çeken Sultangazi Kaymakamı Kalkar,
konuşmasında şu açıklamalarda bulundu: “Cinsiyeti ayrımcılık konusu haline getirmek, kabul
edemeyeceğimiz bir durumdur. Cinsiyet ayrımcılığını şiddetle reddediyoruz. Kadın, fedakarlığın sembolüdür. Kadınlar, bizlerin arkasındaki
en büyük destektir. İnsana verilecek hiçbir
maddi desteğin kadınlarımızdan aldığımız bu
güçten daha etkili olabileceğine inanmıyorum.
Kadınlar, senenin belli bir gününde hatırlanıp, diğer zamanlarda ihmal edilecek varlıklar
değildir. Kadınlar, ömür boyu sevgiye, saygıya,
hizmete ve hürmete layık en yüce varlıklardır.”
Protokol konuşmaların ardından “Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları” konulu tiyatro
gösterimi sunuldu.
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AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE
DESTEK
Sultangazi Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerini desteklemeye devam ediyor. Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen törenle 21 amatör spor kulübüne spor malzemesi dağıttı. Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, “Amatör spor kulüplerine desteğimiz, bu güne kadar olduğu gibi
bundan sonrada artarak devam edecek” diye konuştu. Programa katılan Eski milli
futbolcu Tuncay Şanlı spor yaşamındaki bilgi ve deneyimlerini gençlerle paylaştı.
Sultangazi Belediyesi, amatör
spor kulüplerini desteklemeyi
sürdürüyor. Sultangazi Belediyesi Nikah ve Düğün Sarayı’nda
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düzenlenen etkinlikte 12 futbol,
6 karate, 2 basketbol, 1 voleybol takımına toplamda 4225
parça spor malzemesi dağıtıldı.

Programa Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay, eski milli futbolcu Tuncay
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Şanlı ile amatör spor kulüp

niyor. İlçemizde kapalı ve açık

rum. Futbolun beşiği aslında

yöneticileri ve sporcular katıl-

hava spor alanlarımız çoğaldı”

amatörlüktür. Amatör ruhu-

dı. Programda konuşma yapan

diye konuştu. Başkan Altunay

nuzu kaybederseniz profes-

Sultangazi Belediye Başka-

konuşmasında ayrıca Sultan-

yonel olamazsınız. Sultangazi

nı Altunay, sporun önemine

gazi Belediyesi’nin gençlere ve

Belediyesi gibi spor ve spor-

dikkat çekti. Gençlerin zararlı

spora yönelik yaptığı çalış-

cuya yönelik bu tür destekler

alışkanlıklar yerine sportif faa-

malar hakkında da bilgi verdi.

sayesinde başarılı sporcuların

liyetlere yönelmesi gerektiğini

Gençlerin küçük yaşlardan

yetişmesi sağlanacaktır” dedi.

ifade eden Başkan Altunay,

itibaren desteklenmesinin çok

“Amatör spor kulüplerine des-

önemli olduğunu ifade eden

Program sonunda ise proto-

teğimiz, bu güne kadar olduğu

eski milli Futbolcu Tuncay

kol üyeleri tarafından çeşitli

gibi bundan sonrada artarak

Şanlı, “Gençlere yönelik yaptığı

yarışmalarda başarı gösteren

devam edecek. Sultangazi’de

çalışmalardan dolayı Başka-

kulüplere ve sporculara ödüller

gençler sporla daha çok ilgile-

nımıza teşekkür etmek istiyo-

verildi.
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