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İ lçemizin daha iyi hizmet alabilmesi için var 
gücümüzle çalışıyor, hep birlikte Sultangazimizi 
daha ileriye taşımak için yoğun çaba harcıyoruz.  
Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına adalet ve eşitlik 
ışığında çözümler buluyoruz. 

Sultangazi Belediyesi olarak; altyapı, üstyapı, çevre 
ve yeşil alana yönelik çalışmalara ağırlık veriyoruz. 
Cadde ve sokaklarımıza prestijli yollar kazandırıyor, 
ilçemizin daha modern bir görünüme kavuşmasını 
sağlıyoruz.

Kadın ve gençlerimizi ön plana çıkaran projelerle 
sosyal hayatı destekliyor, “hep birlikte daha iyiye”  
sloganıyla emin adımlarla i leriye yürüyoruz. 
Tek amacımız; Sultangazi’yi Türkiye’nin örnek 
ilçelerinden biri haline getirmektir!

Eğitime verdiğimiz desteği ise her geçen gün daha 
da büyütüyoruz. Biliyoruz ki bugünün çocuğu, 
yarının büyüğüdür. Geleceğimizi emanet edeceğimiz 
çocuklarımızın iyi bir eğitim alması şarttır! Bu amaçla 
ilçemize yeni eğitim yuvaları kazandırırken mevcut 
okulların da fiziki kalitesinin yükseltilmesine katkı 
sağlıyoruz.  

Gençlik ve Bilim-Kültür merkezlerimizde gençlerimizi 
bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında geliştirmeye 
ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerine gayret 
ediyoruz. Sultangazi Eğitime Destek Akademisi yani 
kısa adı SEDA ile öğrencilerimizi merkezi sınavlara 
ücretsiz olarak hazırlıyoruz. 

Bize duyduğunuz güven ve destekle Sultangazi’yi 
daha büyük hedeflere ulaştırmak dileğiyle, sevgi ve 
saygılarımı sunarım. 

Av.AbdurrahmanDursun
Sultangazi Belediye Başkanı

Hep Birlikte
 Daha İyiye

 sultangazibelediye  sultangazibeled 
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Saygıdeğer Sultangazili Hemşehrilerim!



Yeni eğitim öğretim dönemin-
de 110 bin öğrenciye eğitim 
müfredatına uygun 600 bin 
defter dağıtımı gerçekleştirdik. 

Sultangazi Belediyesi, 
başarılı öğrencileri gezi 
turlarıyla ödüllendirdi. 

Muhtarların görüş ve önerile-
rini dinleyen Başkan Dursun, 
ilçeye yönelik yapılan çalış-
malar hakkında da bilgi verdi.
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Belediyemiz tarafından 
ilçeye kazandırılan tematik 
parklarda çocuklara çeşitli 
konularda eğitimler veriliyor.

“Seyyah Kadın” projesi ile ilçede 
ikamet eden kadınlar için Tür-
kiye’nin farklı coğrafyalarına 
geziler düzenleniyor. 

İlçe genelinde farklı cadde 
ve sokaklara modern aydın-
latma direkleri konulmaya 
başlandı. 
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15 TEMMUZ ‘UN 
YILDÖNÜMÜNDE
TÜRKİYE TEK YÜREK

15 Temmuz gecesinin 
yıldönümünde yurdun dört 
bir yanında anma törenleri 
düzenlendi.

Türkiye’nin yerli ve milli 
teknoloji hamlesi TEKNOFEST, 
ziyaretçi akınına uğradı. 

YERLİ VE MİLLİ 
TEKNOLOJİ HAMLESİ
TEKNOFEST 

16 ülkeden yaklaşık bin 
sporcu Etnospor’da bir 
araya geldi! 

GELENEKSEL SPOR 
VE KÜLTÜRLER 
ETNOSPOR’DA

Sultangazi Eğitim Destek 
Akademisi , öğrencilerini 
üniversite ve liselerle buluş-
turmanın heyecanını yaşıyor. 

KiTAPLAR DEVLETTEN, 
DEFTERLER 
BELEDİYEDEN
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Cumhurbaşkanımız 
Sultangazi’de
Toplu Açılış Yaptı 

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nin önünde yapılan törene 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül 
Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili 
Serap Yaşar, AK Parti Adıyaman Milletvekili 
Ahmet Aydın, AK Parti İstanbul İl Başkanı 
Bayram Şenocak, Sultangazi İlçe Kaymakamı 
Uğur Kalkar,  Sultangazi Belediye Başkanı Av. 

Abdurrahman Dursun, AK Parti Sultangazi 
İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, İl Sağlık 
Müdürü Kemal Memişoğlu,  Sultangazi Haseki 
Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Mesut 
Sönmez ile çok sayıda vatandaş katıldı.  

"BİRİLERİ KONUŞUR, BİZ YAPARIZ" 
Açılışta konuşan Cumhurbaşkanımız, sağlık 
alanındaki gelişmelere dikkat çekti. Yatırım be-
deli 501 milyon lirayı bulan  Sultangazi Haseki 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilçeye ha-
yırlı olmasını dileyerek, "Burası 600 klinik ya-
tağı, 120 yoğun bakım yatağı, 144 polikliniği, 
acil servisleri ve diğer birimleriyle modern bir 
hastane oldu. Birileri konuşur, biz yaparız" dedi.

SULTANGAZİ'Yİ MODERN BİR İLÇE 
HALİNE GETİRDİK
Göreve geldiklerinde Sultangazi diye bir ilçe 
olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanımız, 
"Sultangazi'yi tüm altyapısıyla, hastaneleriyle, 
okullarıyla, ulaşımıyla, doğalgazıyla tepeden 
tırnağa modern bir ilçe haline getirdik. Spor 
tesisleri, öğrenci yurdu, Habibler itfaiye bina-
sı gibi ilçemize kazandırdığımız pek çok eserin 
bugün açılışını yapıyoruz. Ne yaptınız diyenle-
re cevap olsun” diye konuştu.

Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Sultangazi’de toplu 
açılış töreni gerçekleştirildi. Kalabalığa hitap eden 
Cumhurbaşkanımız, yatırım bedeli 1 milyar 188 milyon 
lirayı bulan hizmet tesislerinin İstanbul’a ve ilçeye 
hayırlı olması temennisinde bulundu. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de toplu 
açılış törenine katıldı. Toplam değeri 1 milyar 188 milyon lirayı 
bulan hizmet tesislerinin açılış törenine ilgi yoğundu.

AÇILIŞI YAPILAN 
HİZMET TESİSLERİ
 » Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi
 » Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
 » 191 Park 
 » Uğur Mumcu Mahalle Hizmet Tesisleri 
 » Sultangazi Belediyesi Şehit Ferdi 

Yurduseven Gençlik Merkezi
 » Sultangazi Belediyesi Şehit Hikmet 

Baysal Gençlik ve Sanat Merkezi
 » Sultangazi 75. Yıl Kapalı Yüzme 

Havuzu ve  Spor Tesisleri 
 » Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve 

Mesleki Eğitim Akademisi (SU MEKÂN)
 » Sultangazi Belediyesi Cebeci Öğrenci 

Yurdu 
 » Şehit Şehmuz Poyraz Parkı ve Zemin 

Altı Otoparkı 
 » Sultangazi Habibler İtfaiye Binası 
 » Polis Merkez Amirliği 
 » 9 Yeni Okul
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Vali Yerlikaya: Sultangazi’ye yeni okullar 
kazandıracağız 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 31 Mart Mahalli 
İdareler Genel Seçimi ile göreve gelen Sultan-
gazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dur-
sun’u makamında ziyaret ederek, başarılar 
diledi. Vali Yerlikaya’ya İlçe Kaymakamı Uğur 
Kalkar da eşlik etti. Başkan Dursun, Vali Yerli-
kaya’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, ilçede yapılan çalışmalar hak-
kında bilgi verdi. Eğitime her zaman destek 
verdiklerini belirten Vali Yerlikaya, Sultanga-
zi’ye tam donanımlı yeni okullar kazandırmak 
için çalışmaların devam edeceğini belirtti. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
Sultangazi Belediyesi’ni  ziyaret etti. Be-
lediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun 
ile görüşen Bakan Kurum, önemli açıkla-
malarda bulundu. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 
ve beraberindeki heyet, Sultangazi Bele-
diyesi’ni ziyaret etti. Bakan Kurum, Be-

lediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’dan 
ilçeye yönelik yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. Görüşmede ilçenin mülkiyet, tapu ve 
planlama sorunları da masaya yatırıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gö-
rüşmenin ardından Belediye Başkanı Av. Ab-
durrahman Dursun ile birlikte esnaf ziyaret-
leri yaparak, ilçenin çeşitli bölgelerinde de 
incelemelerde bulundu. 

Bayram Şenocak’dan Sultangazi 
Belediyesi’ne Ziyaret
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şeno-
cak, seçimlerde AK Parti ile yoluna güçlü bir 
şekilde devam eden Sultangazi Belediyesi’ni 
ziyaret ederek Belediye Başkanı Av. Abdur-
rahman Dursun’u tebrik etti. “Sultangazimizin 
belediyecilik vizyonu geniş ve pozitif enerjisi 
yüksek bir Belediye Başkanı var. Sultangazili 
hemşehrilerimize yakışan eserler ve hizmet-
ler üretilmeye devam edilecek. Buna yürekten 
inanıyorum. Belediye Başkanımız ve ekibine 
başarılar diliyorum” dedi. Günün anısına çeki-
len hatıra fotoğrafının ardından belediye bi-
nasından ayrılan İl Başkanı Bayram Şenocak, 
ziyaretinin ardından AK Parti Sultangazi İlçe 
Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ve ilçe teşkilatı ile 
de bir araya geldi.

“Hepimize Büyük Sorumluluk Düşüyor”
İBB AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Be-
lediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Sultan-
gazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dur-
sun’u makamında ziyaret etti. Başkan Göksu; 
“Hepimiz büyük bir sorumluluk ve vebal altın-
dayız. İlçemizdeki yüz binlerce kişinin emane-
tini almış durumdayız. Onların bize yüklediği 
sorumluluğun bilinciyle ilçelerimize en iyi şe-
kilde hizmet etmek mecburiyetindeyiz” dedi. 

Bakan Kurum,
Sultangazi Belediyesi’nde
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15 Temmuz ‘un Yıldönümünde

Türkiye Tek Yürek

Sultangazi’de 15 Temmuz
Fotoğraf Sergisi
Sultangazi’deki etkinliğin adresi ise Sultançift-
liği Merkez Camii oldu. Burada tüm şehitler için 
hatim duası okundu. Hain darbe girişimi gecesi 
ve sonrasında yaşanan olayları içeren fotoğraf 
sergisi de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler 
Meydanı’nda açıldı. Açılışa Sultangazi Kayma-
kamı Uğur Kalkar, Belediye Başkanı Av. Abdur-
rahman Dursun ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

15 Temmuz günü anayasayı askıya almak is-
teyen darbecilere karşı milletin tek vücut ol-
duğunu söyleyen Başkan Dursun, “15 Temmuz 
destanı yazılırken bu kutlu topraklarda şehit 
düşenleri, gazi olanları ve yetim kalanları saygı 
ve hürmetle anıyoruz” dedi.

İstanbullular, "15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü” buluşması için Atatürk 
Havalimanı'na akın etti. Binlerce kişi el-

lerinde Türk bayraklarıyla alanı hınca hınç 
doldurdu. Törene katılan Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip  Erdoğan'ı ilk olarak 15 Temmuz 
gazileri karşıladı. 

Tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 251 
şehit, minnet ve şükranla anıldı. Kürsüye 
çıkan Cumhurbaşkanımız sözlerine, "Milleti-
mizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini ko-
rumak için uçakların,   tankların, kurşunların 
karşısına dikilen kahraman milletimizin her 
bir ferdini   hürmetle, muhabbetle selamlıyo-
rum." diyerek başladı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
15 Temmuz gecesi milletin demokrasiye sahip 
çıktığını belirtti; "15 Temmuz gecesi Türkiye'yi 
karanlığa gömmek istediler ama başarama-
dılar. Allah kurdukları tuzakları sahiplerinin 
başlarına geçirdi" diye konuştu. Cumhurbaş-
kanımız, ülkeyi bölmek isteyenlerin emel-
lerine ulaşamayacaklarının da altını çizdi; 
"Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve 
elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça, 
Allah'ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, 
bu milleti kimse köle yapamaz" dedi.

Hain darbe girişiminin üzerinden 
3 yıl geçti. 15 Temmuz gecesinin 
yıldönümünde yurdun dört bir 
yanında anma törenleri düzenlendi.

S U LTA N G A Z İ  B Ü LT E N İ 
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Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU,

Sultangazi Belediyesi’ni 
Ziyaret Etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler 
Genel Seçimleri’nde Sultangazi Belediye Başkanı seçilen Av. Abdurrahman Dursun’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, Sultangazi Belediye Baş-
kanı Av.  Abdurrahman Dursun’u maka-

mında ziyaret ederek, 31 Mart Mahalli İdareler 
Seçimlerinde göreve gelmesinden dolayı başarı 
dileklerini iletti.

“GENÇLİK MERKEZLERİYLE GENÇLERİMİ-
ZE DESTEK OLMAYI HEDEFLİYORUZ” 
Başkan Dursun, Bakan Kasapoğlu’nun ziyare-
tinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, 
ilçede spora yönelik yapılan çalışmalar ve genç-
lik merkezleri hakkında bilgi verdi. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı tarafından ilçeye iki ayrı gençlik 
merkezinin kazandırıldığına dikkat çeken Baş-

kan Dursun, “Kendine güveni yüksek ve yep-
yeni fikirler üretebilen, vizyonu geniş bireylerin 
oluşması eğitim anlayışımızın temelini oluştur-
maktadır. Bu anlamda gençlik merkezlerinde 
uygulamaya koyacağımız eğitim programları 
ile gençlerimize eğitsel, sosyal, kültürel ve spor 
alanlarında destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

10 BİN POTA PROJESİ
Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada “10 bin 
pota” projesi ile tüm illerde ilkokul ve ortaokul-
larda basketbol potası kurulacağını söyledi. Ba-
kan Kasapoğlu, “Sporu sadece futboldan ibaret 
saymıyoruz. Tüm branşlarıyla ülkemizin her 
yerinde sporu yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

SULTANGAZİ’DE 
MÜLKİYET VE PLANLAMA

Sultangazi Belediyesi ile Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı yetkilileri ilçedeki 
mülkiyet ve planlama sorunları için bir 

araya geldi.  Sultangazi Belediye Başkanı Av. 
Abdurrahman Dursun başkanlığında yapılan 
toplantıya Mekansal Planlama Genel Müdür 
Yardımcısı Hacı Abdullah Uçan, Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak 
Daire Başkanı Kadir Çokçetin ile Sultangazi 
Belediye yetkilileri katıldı. 

Toplantıda öncelikle ilçedeki tapu, imar ve 
mülkiyet sorunları ele alındı.  Yayla, Gazi, Zü-
beyde Hanım ve Habibler mahalleleri başta 
olmak üzere diğer mahalleleri de ilgilendiren 
mülkiyet, imar ve planlama sorunlarının çö-
zümüne yönelik atılacak adımlar değerlen-

dirildi. Öte yandan bölgede ihtiyaç duyulan 
kamu hizmet alanlarının sağlanması konu-
sunda koordinasyon ve işbirliği konuları ma-
saya yatırıldı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Sultangazi Be-
lediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 
Sultangazi’yi şehr-i emin mantığıyla çok daha 
ileriye taşımayı amaçladıklarını belirterek, 
“Sultangazimizi  kendine has özellikleri ve 
güzellikleri ile her parçasıyla bütünleşen bir 
şehir haline getirmek istiyoruz. Bu amaçla 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  yetkilileri ile bir 
araya gelerek ilçemizde tapu sorunları başta 
olmak üzere mülkiyet ve planlama sorunları-
nı masaya yatırıp, çeşitli değerlendirmelerde 
bulunduk” dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun başkanlığında yapılan 
toplantıda ilçedeki tapu, imar ve mülkiyet sorunları ele alındı. 
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Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdur-
rahman Dursun, esnaf ziyaretleri ve ev 
ziyaretleri ile halkla beraber olurken, 

vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyerek, 
sorunlarını anında çözüme kavuşturuyor. Baş-
kan Dursun, belediyenin yaptığı çalışmaları ise 
aralıksız denetliyor. 

“HALKIMIZLA BİREBİR İLETİŞİM 
KURUYORUZ”
Vatandaşların sorun ve beklentilerine cevap 
verebilmek, Sultangazi’yi İstanbul’un sayılı ca-
zibe merkezlerinden birisi haline getirebilmek 
için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade 
eden Başkan Dursun şunları söyledi:
 

“Esnaf ve ev ziyaretlerimiz, insan odaklı hiz-
met anlayışımızın en güzel örneğidir. Bu sa-
yede vatandaşımızın ihtiyaçlarını tespit ede-
biliyor, hizmet noktasında çok daha hızlı ve 
verimli hareket edebiliyoruz. Aynı zamanda 
halkımızla birebir iletişim kurabiliyoruz. İhti-
yaçları doğrudan muhatabından dinleyebili-
yor, hizmeti en kısa sürede ulaştırmanın mut-
luluğunu yaşıyoruz.”  

‘Ulaşılabilen bir başkan’ olmak  için çaba göster-
diğini kaydeden Başkan Dursun, “Bize Sultanga-
zi’ye hizmet görevini veren hemşehrilerimizin 
umudunu umudumuza, heyecanını heyecanı-
mıza katarak çalışıyoruz” diye konuştu. 

“Her zaman halkımızla 
beraber, ilçemizi 
birlikte yönetiyoruz” 
diyen Sultangazi 
Belediye Başkanı Av. 
Abdurrahman Dursun, 
esnaf ziyaretleri  ve ev 
ziyaretleri ile hizmeti 
yerinde denetliyor, 
vatandaşların  talep ve 
görüşlerini dinleyerek 
sorunlara anında çözüm 
üretiyor.

Sultangazi Belediye Başkanı  Av. Abdurrahman Dursun’dan

Esnaf ve Ev Ziyaretleri

BAŞKAN DURSUN:

"KAPIMIZ VE 
GÖNLÜMÜZ
HERKESE AÇIK"
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Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesi TEKNOFEST, ziyaretçi akınına uğradı. 
Festivale katılan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, “ Artık teknolojinin 
üreticisi olmak istiyoruz” dedi. 12 yaşındaki kas hastası Samet Efe’nin gökyüzü 
hayali, Sultangazi Belediyesi’nin TEKNOFEST sürprizi ile gerçek oldu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülü-

ğünde düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay 
ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)’ne katıldı. 
Kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanımız, Tür-
kiye’nin teknoloji alanında önemli bir yol ka-
tettiğini belirterek; “Teknolojinin pazarı değil 
üreticisi olmak istiyoruz” dedi.  Ayrıca, TEK-
NOFEST’i yerli ve milli teknoloji hamlesi olarak 
gördüklerinin altını çizdi. 

KAS HASTASI GENCİN HAYALLERİ 
GERÇEK OLDU
Teknofest’in sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Sul-
tangazi’de yaşayan 12 yaşındaki Samet Efe 
Aslan’ın gökyüzü hayali gerçek oldu. Evde so-
lunum cihazına bağlı yaşayan Samet Efe, Sul-
tangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman 
Dursun’un sürprizi ile evinden ambulansla 

alınarak festival alanına götürüldü. Yerli im-
kanlarla üretilen hava araçlarını inceleyen 
Samet Efe, unutulmaz anlar yaşadı.

1 milyon 720 bin kişinin katıldığı festival, dün-
ya rekorlarını alt üst etti. TEKNOFEST, dünya-
nın en büyük havacılık etkinliği olma unvanı-
nı kazandı.

Dünya Etnospor Konfedarasyonu’nun 
geleneksel sporları yaşatmak ve ta-
nıtmak adına düzenlediği Etnospor 

Kültür Festivali, renkli görüntülere sahne 
oldu. “Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın” sloga-
nıyla kapılarını açan festivalde azim, kararlılık 
ve mücadele vurgusu yapıldı. 

Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan’ın kat-
kılarıyla festivale 16 ülkeden yaklaşık bin 
sporcu katıldı. Festivalde geleneksel okçuluk, 
yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba 
güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı 
cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve Arjantin’in gele-
neksel sporu pato olmak üzere 12 geleneksel 
spor dalında mücadele gerçekleştirildi. 

Ata sporlarının Türk kültüründe önemli bir 
yeri olduğunu belirten Bilal Erdoğan, “Önce-
likle kendi kimliğimizi ve kültürümüzü kuşa-
nacağız. Bunun için de bizim olana sahip çıka-
cağız “ dedi. 

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman 
Dursun ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman 
Yiğitoğlu da festivali ziyaret etti. Başkan 
Dursun ve Yiğitoğlu alanı gezerek geleneksel 
sporları yakından takip etti.

Ziyaretçilerin ata sporlarını deneyimleme fır-
satı bulduğu festivale ilgi yoğundu.  Atatürk 
Havalimanı’nda 4 gün süren Etnospor Kültür 
Festivali’ne 1 milyon 200 bin kişi katıldı. 

16 ülkeden yaklaşık bin sporcu Etnospor’da bir araya geldi. Atlı ciritten yağlı güreşe, 
okçuluktan mangalaya tüm ata sporları Etnospor festivali ile tekrar hatırlatıldı.

Geleneksel Spor ve Farklı 
Kültürler Etnospor’da

TEKNOFEST
Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi 
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Seyyah Kadın

Sultangazi Belediyesi; Bursa, Edirne, 
Konya ve Çanakkale'ye kültür gezileri dü-
zenliyor. Katılımcılar şehirlerin tarihi ve 
doğal güzelliklerini yakından görme im-
kanı buluyor.

Sultangazi Belediyesi, Türkiye’nin tarihi 
ve kültürel mekanlarına geziler düzen-
lemeye devam ediyor. Kültür gezileri 

kapsamında Sultangazililer Bursa, Edirne, Kon-
ya ve Çanakkale illerini görme imkanı buluyor. 

Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olan Bursa'nın 
Ulu Cami ve Yeşil Cami’si, Edirne'nin Enez Kale-
si ve Hıdırlık Tabyası, Mevlana Şehri Konya'nın 
İnce Minareli Medresesi ve Çanakkale destanı-
nın yazıldığı Gelibolu Yarımadası başta olmak 
üzere önemli noktalar rehber eşliğinde katılım-
cılara tanıtılıyor. Sultangazililer, kültür gezileri 
ile tarihte kısa bir yolculuğa çıkıyor.

Sultangazili kadınlar “Seyyah Kadın” ile Türkiye’nin bir çok noktasını 
keşfetme imkanı buluyor. Edirne, Konya, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa 
illerinin tarihi yerleri rehber eşliğinde katılımcılara tanıtılıyor.

Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? Cevabı herkese göre değişiklik gösterse 
de görmek, okumaktan daha etkilidir. Yeni yerler görüp keşfetmek, insanın 
yaşayarak öğrenmesini sağlar.

İnsan okuduğunu unutabilir ama yaşadığını asla unutmaz. Bundan yola çıkan 
Sultangazi Belediyesi, ‘Seyyah Kadın’ projesi ile ilçede ikamet eden kadınlar için 
Türkiye’nin farklı noktalarına geziler düzenliyor. Bu sayede Sultangazililer farklı 
coğrafyaların tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde keşfediyor.

Proje kapsamında Edirne, Konya, Nevşehir, Çanakkale 
ve Bursa illerine seyahat düzenleniyor. İllerin önemli 
noktaları tecrübeli rehberler eşliğinde katılımcılara 
tanıtılıyor. Katılımcılar sosyalleşmenin yanı sıra bölge 
halkının yaşam tarzı, örf ve adetlerini de yakından 
tanıma fırsatı buluyor.

Kültür Gezileri 
Başladı
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SEDA’DAN
BÜYÜK BAŞARI
Sultangazi Eğitim Destek Akademisi (SEDA), öğrencilerini üniversite ve liselerle 
buluşturmanın heyecanını yaşıyor. SEDA’nın çatısı altında YKS’ye hazırlanan 357 
öğrenci, çeşitli üniversitelere yerleşmeye hak kazandı. Öte yandan LGS’ye hazırlanan 
yüzlerce kişi yüksek taban puanı ile öğrenci alan liselere yerleşme başarısı gösterdi.

Sultangazi Eğitim Destek Akademisi 
(SEDA), lise ve üniversite sınavlarına ha-
zırlanan öğrencileri yalnız bırakmıyor, 

onlara ücretsiz eğitim veriyor. SEDA, öğrencile-
rini üniversitelerle ve liselerle buluşturmanın 
heyecanını yaşıyor.. Merkezi sınavlara hazırlık 
kursları sayesinde 357 öğrenci üniversiteye 
yerleşmeye hak kazandı. İçlerinden 6 öğrenci, 
tıp fakültesi kazanarak ilçenin gurur kaynağı 
oldu. Öte yandan LGS’ye hazırlanan yüzlerce 
kişi, yüksek taban puanı ile öğrenci alan liselere 
yerleşme başarısı gösterdi.

Merkezi sınavlarda SEDA'yı farklı kılan en önem-
li nokta, her öğrenciye özel başarı programları 
oluşturması ve öğrenci-aile ilişkilerini de prog-
rama dahil etmesidir. Öğrenmenin bir amaç de-
ğil bir süreç olduğu fikrinden yola çıkan SEDA, 
her öğrenciye öğrenmeyi öğretiyor ve böylece 
öğrencinin eline hazır balık vermek yerine ona 
nasıl balık tutacağını gösteriyor. SEDA çatısı al-

tında merkezi sınavlara hazırlanan  Sultangazili 
gençler, Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile Yüksek Öğ-
retim Kurumları Sınavı (YKS)’nda birçok başarı 
elde etti.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının başında SE-
DA’ya 642 öğrenci başvurdu. Yıl sonunda üni-
versiteyi kazanan 640 öğrenciden 357’si önemli 
başarılar elde ederek üniversiteyi kazandı. 
6 öğrenci tıp fakültesine, 15 öğrenci hukuk fa-
kültesine, 6 öğrenci eczacılık ve diş hekimliği 
fakültesine, 45 öğrenci mimarlık ve mühendis-
lik fakültesine, 13 öğrenci hemşirelik, 37 öğrenci 
öğretmenlik ve 236 öğrenci de diğer fakültele-
re yerleşti. LGS'de ise 2 öğrenci Sakıp Sabancı 
Anadolu Lisesi’ne, 7 öğrenci Fen Liselerine, 167 
öğrenci Vefa Anadolu Lisesi, Pertevniyal Ana-
dolu Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi, Çemberli-
taş Anadolu Lisesi olmak üzere merkezi sınav 
ile alım yapan liselere yerleşti. Böylece SEDA, bir 
kez daha başarısını göstermiş oldu.
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Sultangazi Belediyesi 2019-2020 Eğitim 
Öğretim Yılında okullara yönelik çalış-
malarına ağırlık verdi. Her yıl eğitim-öğ-

retim yılı öncesinde ilçedeki okulların boya 
badana ihtiyaçlarını karşılayan Sultangazi Be-
lediyesi, bu yılda tüm okulların boya işlemleri 
için 16,5 ton iç cephe, 8 ton yağlı boya ve 13 ton 
tavan boyası dağıtımını gerçekleştirdi. 

OKULLARA ÇEVRE DÜZENLEME VE 
GELENEKSEL OYUN ALANLARI
Eğitime yönelik çalışmalarını bununla sınırlı 
tutmayan Sultangazi Belediyesi,  okul binala-
rının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarına de-
vam ediyor. Okul bahçelerinin düzenlenmesi ve 
eğitim malzemelerinin sağlanmasına yönelik 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçedeki tüm 
okulların çevre ve bahçe düzenlemesini yapan 
Sultangazi Belediyesi, okullara açık hava spor 
alanları oluşturdu. İlk ve orta okul bahçelerine 
de geleneksel oyun çizgi alanları yaptı. 

OKULLARA 93 TON TEMİZLİK 
MALZEMESİ DAĞITILDI
Öğrencilerin kişisel hijyen ve sağlığını önem-
seyen Sultangazi Belediyesi; ilçedeki okullara 
öğrenci sayısıyla orantılı sıvı sabun, yüzey te-
mizleyici ve çamaşır suyu takviyesinde bulun-
du. İlçedeki 86 okula 93 ton temizlik maddesi 
dağıtıldı.

Yayla Mahallesi’nde bulunan Hamit Süreyya 
Eremsel İlk ve Ortaokulu ne yıkılabiliyor, ne de 
bina içine bir çivi çakılabiliyordu. Olası bir dep-
rem anında yıkılma riski bulunan, sağlık koşul-
larına elverişli olmayan, kısaca eğitimi aksatan 
eski binanın 20 yıldır devam eden problemi, Sul-
tangazi Belediyesi’nin girişimleriyle çözüldü.

Hamit Süreyya Eremsel İlk ve Ortaokulu’nun 
yanında bulunan okul binası, riskli bulunduğu 
gerekçesi ile İlçe Kaymakamlığı’nın talebiyle 
yıkıldı. Yerine Sultangazi Belediyesi tarafından 
deprem yönetmeliğine uygun çelik konstrük-
siyonlu bina yapıldı.  1.890 m2 inşaat alanına 
sahip olacak şekilde planlanan okul binasının 
yapımına 04 Eylül 2019 tarihinde başlandı. Sul-
tangazi Belediyesi, yoğun bir çalışma temposu 
ile 15 Kasım 2019 tarihinde okulun yapımını ta-
mamladı.  19 derslikli yeni okul binası; kütüpha-

ne, rehberlik odası, bilgisayar odası, destek eği-
tim odası, müzik atölyesi, mescid gibi alanlarıyla 
birlikte eğitim-öğretime hazır hale getirildi. 

72 günde inşa edilen okulun yapımını yakından 
takip eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Ab-
durrahman Dursun, “Her türlü hukuki sorunu 
aşarak, 3 milyon liralık yatırımla okulu yeniden 
inşa ettik.  Eski ve kullanılamaz durumda olan 
14 derslikli  okulu kısa sürede 19 dersliği, atöl-
yeleri ve sosyal alanlarıyla  modern bir eğitim 
yuvası haline getirdik. Bu, eğitime verdiğimiz 
önemin kanıtıdır” diye konuştu.

Yeni yapılan okula  İstanbul Valiliği tarafından 
Nadide-Ahmet Tütüncüoğlu ilkokulu/Ortaoku-
lu adı verildi. Öğrenci ve öğretmenler, ara tatilin 
ardından 25 Kasım günü yeni okullarında eği-
tim-öğretime başlayacak. 

Her yıl eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okulların boya-badana ihtiyaçlarını 
karşılayan Sultangazi Belediyesi, ilçe genelinde 86 okula boya işlemleri için 38 ton iç 
cephe boya dağıtımı gerçekleştirdi. 

Yayla Mahallesi’ndeki Hamit Süreyya Eremsel İlk ve Ortaokulu binası riskli olduğu 
gerekçesiyle yıkıldı. Yerine Sultangazi Belediyesi tarafından deprem yönetmeliğine 
uygun, 19 derslikli bina inşa edildi. 

SULTANGAZi BELEDiYESi’NDEN 

OKULLARA DESTEK
YAYLA MAHALLESİ’NE

YENİ OKUL BİNASI 
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Sultangazi’de de coşkuyla 
kutlandı. Belediye etkinlik alanında düzenlenen törene vatandaşların da ilgisi yoğundu.

Sultangazi’de
29 Ekim Coşkusu

Sultangazi Belediyesi, 2019-2020 Eğitim 
Öğretim Yılında ilçedeki tüm ilk, ortao-
kul ve lise öğrencilerine ücretsiz defter 

dağıtımını gerçekleştirdi. 110 bin öğrenciye, 
eğitim müfredatına uygun 600 bin defter da-
ğıtımı yapıldı. 

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ne-
deniyle Piri Reis İlkokulu’nda ilçe protokolü   bir 
araya gelerek öğrencilerin heyecanına ortak 
oldu. Buradaki programa Sultangazi Kaymaka-
mı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Av. 
Abdurrahman Dursun ve İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü İbrahim Demir katıldı. Programda ayrıca 
öğrencilere defter dağıtımı da gerçekleştirildi. 
Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman 
Dursun, eğitimin önemine dikkat çekti.  “Yapımı 

tamamlanan ve bu yıl eğitime kapılarını açan 
Piri Reis İlkokulu’nda defter dağıtımı gerçekleş-
tiriyoruz. Her şey hayatta daha başarılı olmanız 
için… Önce gayret göstereceğiz, sonra başarı 
kendiliğinden gelecek” dedi.

Sultangazi Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde 110 bin öğrenciye eğitim 
müfredatına uygun 600 bin defter dağıtımı gerçekleştirdi. Sultangazi Belediye 
Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Piri Reis İlkokulu’ndaki öğrencilerle aynı sırayı 
paylaşarak defter dağıtımı yaptı. 

KiTAPLAR DEVLETTEN, 
DEFTERLER BELEDİYEDEN

Cumhuriyetin ilanının 96. yıldönümü 
kutlamaları, 28 Ekim 2019 günü Kay-
makamlık önündeki Atatürk Anıtı’na 

çelenk sunulması ile başladı. 29 Ekim Salı günü 
ise Sultangazi Belediyesi  etkinlik alanında tö-
ren düzenledi. Törene Sultangazi Kaymakamı 
Uğur Kalkar, Belediye Başkanı Av. Abdurrah-
man Dursun, Garnizon Komutanı Tankçı Albay 
Ömer Vural, siyasi parti temsilcileri ile çok sa-
yıda vatandaş katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tö-
ren renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler 
günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. 
Ardından folklor ekibi sahnedeki yerini aldı. 
Okullarda dereceye giren öğrencilere ödülleri 
takdim edildi. Coşkulu kutlama, tören geçidi ile 
sona erdi. 
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Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’nde öğ-
renciler mezuniyet heyecanı yaşadı. Bu 

yıl ilk mezunlarını veren Bilim Merkezi’nde öğ-
renciler, çeşitli atölyelerde gerçekleştirdikleri 
proje ürünlerini sergiledi. Atölyeler içerisinde 
robotik kodlama, zeka ve akıl oyunları, felsefe, 
astronomi, drama ve fen bölümleri yer aldı.

Sanat atölye öğrencilerinin sahne perfor-
mansları ise göz doldurdu. Tiyatro ekibi BKM 
skeçlerinden uyarlayarak hazırladıkları 4 skeç 
ile sahne alırken, Sultangazi Belediyesi Gençlik 
Merkezi öğrencileri ise kendi yazmış oldukları 
tiyatro oyununu sahneledi. 

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, ilk 
mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde öğrencileri yalnız bırakmayan Sultangazi 
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, gençlerin mezuniyet sevinçlerine 
ortak oldu.

BiLiM VE KÜLTÜR MERKEZi’NDE 
MEZUNiYET HEYECANI

Mezuniyet töreninde öğrencileri yalnız bı-
rakmayan Sultangazi Belediye Başkanı Av. 
Abdurrahman Dursun, gençlerin mezuniyet 
sevinçlerine ortak oldu. 214 öğrenciye mezu-
niyet belgesi ve 882 öğrenciye de karnelerini 
veren Başkan Dursun, eğitimin önemine dik-
kat çekti. İyi yetişmiş bir neslin, Türkiye’nin en 
önemli sermayesi olduğunu ifade eden Başkan 
Dursun, “Güçlü ve kalkınmış bir Türkiye’nin 
yolu eğitimden geçmektedir. Çağdaşlaşma ve 
ekonomik kalkınmanın temeli, yetişmiş insan 
gücüdür. Genç ve dinamik ülke nüfusumuza 
iyi bir eğitim imkânı sağlandığı takdirde, güçlü 
bir ülke olmamızın önünde hiçbir engel kalmaz” 
diye konuştu.

“BİLİM MERKEZİMİZDE 12.500 
ÖĞRENCİMİZİ MİSAFİR ETTİK”
Konuşmasında Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’nin 
faaliyetleri hakkında da bilgi veren Başkan 
Dursun, şunları söyledi. “Bilim merkezimizde 
gençlerimizin bilimi, hayatlarının her alanın-
da bütünleştirebilmelerini amaçlıyoruz. Bilim 
Merkezimizdeki farklı bilim atölyeleri, çocuk-
larımızın ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini 
sağlıyor.  Bilim Merkezimizde 12 atölye ve 21 
farklı branş ile eğitim veriyoruz. Bu zamana  
kadar 2 bin 100 öğrenciye eğitim verirken, de-
neysel sergi alanımızda 12 bin 500 öğrencimizi 
misafir ettik.”
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“Kendine değer ver, hayatında spora yer ver” 
sloganıyla sportif faaliyetlere ağırlık veren 
Sultangazi Belediyesi, 3x3 Sokak Basketbol 
Turnuvası düzenledi. Belediye binası yanında-
ki etkinlik alanında düzenlenen turnuvada 4’ü 
kadın, 38 takım; yıldızlar, gençler ve büyükler 
olmak üzere 3 ayrı kategoride mücadele etti. 

Etkinliği izleyenler arasında  Sultangazi Be-
lediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK 
Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu , eski 
milli basketçi ve Türkiye Basketbol Federas-
yonu eski Başkanı Harun Erdenay da vardı. 
Turnuva, Başkan Dursun ve Harun Erdenay’ın 
hava atışı ile başladı. Gün boyu devam eden 

turnuvada takımlar kıyasıya mücadele etti.
Dereceye giren takımlara ödüllerini Sultan-
gazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dur-
sun takdim etti. Başkan Dursun, “Sultangazi 
Belediyesi olarak sporu, sporcuyu ve gençleri 
önemsiyor, etkinliklerimizi de bu doğrultuda 
gerçekleştiriyoruz. Sultangazi’nin eğitim, kül-
tür, sanat ve sporla anılır sultan bir şehir ha-
line gelmesi için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” 
dedi.

TBF eski Başkanı Harun Erdenay da tüm spor-
cuları tebrik etti, “ Sporu bu tip organizasyon-
larla sevdirmek gerçekten çok önemli. Burada 
başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Dereceye Giren Takımlar

Kadınlar                                         Erkek Yıldızlar              Erkek Gençler                  Erkek Büyükler

1. İstanbul  Yıldızları                 1. Dikiş Makineleri          1. Uçan Kolsuzlar               1. Akıncılar

2. Gazinin Yıldızları                   2. Doğuş                                2. Roketler                             2. Grup İndirimi 

3. Potanın Sultanları               3. Ezel 2005                        3. Grup Zammı                     3. Alabora

3X3 SOKAK 
BASKETBOL
TURNUVASI
Sultangazi Belediyesi, 3x3 Sokak 
Basketbol Turnuvası düzenledi. 
Turnuvada  4’ü kadın, 38 takım 
kıyasıya mücadele etti. Dereceye 
girenlere madalyalarını Sultangazi 
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman 
Dursun takdim etti. 
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DEPREM VE 
GÜVENLi 
TRAFiK 
EĞİTiMi
SULTANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN 

İLÇEYE KAZANDIRILAN TEMATİK 

PARKLARDA ÇOCUKLARA ÇEŞİTLİ 

KONULARDA EĞİTİMLER VERİLİYOR. 

“DEPREM EĞİTİM PARKI”NDA DÜZENLENEN 

SİMÜLASYON DESTEKLİ EĞİTİMLERLE 

ÇOCUKLAR DOĞAL AFETLER HAKKINDA 

BİLİNÇLENDİRİLİRKEN, “UYGULAMALI 

TRAFİK EĞİTİM PARKI”NDA  İSE TRAFİK 

KURALLARI ÖĞRETİLİYOR.

Deprem ve trafik, çağımızın en önemli 
sorunları arasında yer almaktadır. Tür-
kiye'nin deprem kuşağında bulunması 

deprem konusundaki bilinçlenmenin önemini 
arttırıyor.  Günlük yaşamımızın bir başka soru-
nu da trafik... Her geçen gün artan araç sayısı 
trafikte bilinçlenmeyi de beraberinde getiriyor.

Sultangazi Belediyesi tarafından ilçeye kazan-
dırılan Deprem Eğitim Parkı’nda, doğal afetler 
hakkında çocuklarımız bilinçlendirilirken, Uy-
gulamalı Trafik Eğitim Parkı’nda da trafik ku-
ralları öğretiliyor.

SİMÜLASYONLU DEPREM EĞİTİMİ
50. Yıl Mahallesi'nde yapılan "Şehit Özay Gezgin 
Deprem Eğitim Parkı"nda çocuklara olası do-
ğal afet ve deprem konusunda çeşitli eğitimler 
veriliyor. Park içerisinde yer alan özel simüla-
törle öğrencilerin olası bir deprem halinde ne 
yapmaları gerektiği konusunda bilgiler akta-
rılıyor. Deprem sırasında yapılması gerekenler 
eğitimciler tarafından anlatıldıktan sonra, 7.4 
büyüklüğündeki bir depreme göre ayarlanan 
simülatörde, sınıfta veya evde depreme yaka-
lananların yapması gerekenler, uygulamalı ola-
rak gösteriliyor.

UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİM PARKI
Habibler Mahallesi’nde yer alan Uygulamalı 
Trafik Eğitim Parkı’nda ise çocuklara trafik ku-

ralları öğretiliyor. Eğitim parkında yatay-düşey 
trafik işaretleri, sinyalizasyon sistemleri, bisik-
let yolları, yaya geçitleri, hemzemin geçit, yaya 
kaldırımları, eğitim pisti, üst geçit ile eğitim la-
boratuvarı bulunuyor. Çocuklara akülü araçlar 
eşliğinde trafik polisleri tarafından teorik ve 
uygulamalı trafikle ilgili bilgiler veriliyor.

Uygulamalı Trafik Eğitim Parkı’nda çocuklarla 
bir araya gelen Başkan Dursun, trafik polisle-
rinin verdiği eğitime katıldı. Konuyla ilgili açık-
lamalarda bulunan Başkan Dursun, “Güvenli 
trafik bilinci oluşturmak için buradayız. Trafik 
güvenliğinin yalnızca kamu görevlilerinin ça-
lışmaları ve gayretleriyle sağlanamayacağı 
herkes tarafından bilinen bir gerçekliktir. Dola-
yısıyla sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaş-
larımızın bu konuda sorumluluk duygusuyla 
yapacağı katkılar çok önemlidir” diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi olarak çocuklarda gü-
venli trafik bilincinin oluşturulması için Uygu-
lamalı Trafik Eğitim Parkı’nda çeşitli eğitimler 
verildiğini ifade eden Başkan Dursun, “Her şey-
de olduğu gibi trafik alanında da iyi bir eğitimin, 
çocuklarımızın gelecekteki hayatını daha iyi ve 
daha korunaklı bir hale getireceğini umuyoruz. 
Trafik eğitim pisti, gerçek trafik hayatının bir 
minyatürü gibi tasarlandı. Çocuklarımıza bura-
da hem teorik, hem de pratik trafik eğitimi ve-
riyoruz” dedi.
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TÜRKİYE’Yİ 
DUYGULANDIRAN 
Küçük Kahramanlara
Ziyaret İstanbul’da meydana 

gelen 5.8 şiddetindeki 
depremde Sultangazi 
Yunus Emre İlkokulu’ndaki 
tahliye sırasında 2 minik 
öğrenci yürüme engeli 
olan arkadaşlarının koluna 
girerek dışarı çıkmasına 
yardımcı olmuştu. Olayın 
ardından Sultangazi Belediye 
Başkanı Av. Abdurrahman 
Dursun, küçük kahramanları 
sınıflarında ziyaret etti. İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki 

deprem, okullarda da büyük paniğe neden 
oldu. Deprem esnasında, sınıflar hızla tahli-

ye edildi. 1950 öğrencinin eğitim gördüğü Sul-
tangazi'deki Yunus Emre İlkokulu'nda kamera-
ya yansıyan görüntüler Türkiye'nin içini ısıttı.

Öğrenciler, deprem anında can havliyle kendi-
lerini dışarı atmaya çalıştı. 3/C sınıfı öğrenci-
leri 8 yaşındaki Berat Yalçın ve Aleyna Revna 
Çelik ise paniğe kapılmadan aynı sınıfta eğitim 
gördükleri Ecrin Başkaya'ya yardım eli uzattı. 
İki küçük öğrenci, yürüme engelli Ecrin Başka-
ya'nın koluna girerek dışarıya çıkardı. Kamera-
ya yansıyan o görüntüler tüm Türkiye'yi duy-
gulandırdı. 

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman 
Dursun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim De-
mir, küçük kahramanları sınıflarında ziyaret 
etti. Başkan Dursun, gerçekleştirdiği ziyarette 
Berat Yalçın, Aleyna Revna Çelik ve Ecrin Baş-
kaya’ya dizüstü bilgisayar hediye ederken, di-
ğer öğrencilere de oyuncak hediye etti.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 
yardımlaşmanın güzelliğini bir kez daha bü-
yük, küçük herkese gösteren üç öğrenciye te-
şekkür etti, "Onlar Türkiye’nin umudu oldular. 
Yardımlaşmanın nasıl olması gerektiğini, dost-
luğun nasıl olması gerektiğini, en zor zamanda 
bile dostunu geride bırakmamayı öğrettiler 
bize. 5,8 şiddetindeki deprem onlara etki etme-
di. Ben, küçük yavrularımızı gönülden tebrik 
ediyorum" dedi. 

"Doktor Olmak İstiyorum"
Başkan Dursun, yürüme engelli öğrenci Ecrin 
Başkaya ile bol bol sohbet etti, küçük kıza büyü-
yünce ne olmak istediğini sordu. Ecrin Başkaya 
bu soruya "Doktor olmak istiyorum, ben de has-
talara yardım edeceğim" diyerek yanıt verdi. 

Başkan Dursun, Ecrin'e yardım eli uzatan iki 
öğrenciyle de yakından ilgilendi. Aleyna Revna 
Çelik, "Ecrin'in sınıfta kaldığını görünce yardım 
ettik" derken, Berat Yalçın ise "Orada bıraka-
mazdım, sınıfta kalsa üzülürdüm" diyerek olay 
anını anlattı.  
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Sultangazi 

Kentleşme ve artan betonlaşma, şüp-
hesiz ki yeşil alanların tahrip olmasına 
neden oluyor. Burada en önemli görev 

ise belediyelere düşüyor. Daha yeşil bir Sul-
tangazi için çalışmalarını sürdüren Sultanga-
zi Belediyesi, halkın doğayla bütünleşmesini 
sağlıyor. 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bölgenin gelişen 
yapısını göz önüne alarak, sosyal yaşam alan-
larının kalitesini artırmak için önemli adımlar 
atıyor. Çocukların yeşil alanlarda zaman geçir-
mesi adına ilçeye, içinde tematik parkların da 
olduğu 305 park kazandırıldı. Kentin yoğun-
luğundan bunalan ve dilediği meyve-sebzeyi 
yetiştirmek isteyenler için Şehir Ormanları’na 
hobi bahçeleri yapıldı. Sokak ve caddeleri yeşil-
lendirme çalışmaları da hız kazandı. 

Habibler Mahallesi’nde yapılan ağaçlandırma 
çalışmasına katılan Belediye Başkanı Av. Ab-
durrahman Dursun, vatandaşla birlikte fidan 
dikimi gerçekleştirdi. Başkan Dursun, dikilen 
her bir fidanın geleceğe yatırım olduğuna dik-
kat çekti, “Gelecek nesillere bırakabileceğimiz 
en değerli ve paha biçilemez miras yeşil alanla-
rımızdır. Bu bilinçle çevre düzenleme çalışma-
larına ağırlık veriyoruz. Kişi başına düşen yeşil 
miktarını her geçen gün daha da artırıyoruz” 
dedi.

Yeni park alanlarının tespiti, projelendirilme-
si ve yapımı aşamasında da çalışmalar devam 
ediyor. Park yapımına müsait olmayan alan-
larda ise kentin estetiğine uygun peyzaj çalış-
malarıyla bölgenin yeşillendirilmesine katkıda 
bulunuluyor.

Sultangazi Belediyesi, sosyal yaşam 
alanlarının kalitesini artırmak için 
yeşillendirme çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor.  Bu kapsamda yapılan 
305 park, hobi bahçeleri ve tematik 
parklara her geçen gün yenisi 
ekleniyor. 

     Yeşile Bürünüyor
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Sağlıklı bir yaşam için şüphesiz ki düzen-
li spor yapmak gerekiyor. Ancak kimi 
bunu göz ardı ederken, kimi de uygun 

ortam bulamadığı için spor yapamıyor. “Kendi-
ne değer ver, hayatında spora yer ver” sloga-
nıyla yola çıkan Sultangazi Belediyesi, kadın-
ları spor merkezleriyle buluşturuyor.

Çalışan ve ev kadınlarının rahatça spor ya-
pabilmeleri için, Sultançiftliği Hizmet Tesisle-
ri, 50. Yıl Hizmet Tesisleri, İsmetpaşa Hizmet 
Tesisleri, Uğur Mumcu Hizmet Tesisleri, Ha-
bibler’deki Nurettin Uzun Hizmet Binası, Gazi 

Mahallesi’ndeki Sultangazi Kadın Kültür Sanat 
ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN) ve 
Yayla Mahallesi’nde spor merkezleri oluşturul-
du. Konusunda uzman eğitimciler, haftanın 6 
günü fitness, aerobik ve plates eğitimi veriyor. 
Kurslar, Sultangazili kadınlardan yoğun ilgi 
görüyor. Öyle ki spor merkezlerine katılanların 
sayısı her gün daha da artıyor. 

www.sultangazi.bel.tr adresine girerek ya 
da 444 23 32 numaralı çağrı merkezini araya-
rak spor merkezlerimize kayıt olabilir,  sağlıklı  
bir yaşam için adım atabilirsiniz. 

Sultangazi Belediyesi, kadınları spor merkezleriyle buluşturuyor. 
7 ayrı belediye hizmet binasında oluşturulan spor merkezleri, kadınlara 
fitnesstan plates eğitimine kadar farklı branşlarda spor imkanı sunuyor. 

Mahallelere kurulan semt pazarları, birçok so-
runu da beraberinde getiriyor. Bunların başın-
da araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmesi 
geliyor. Sultangazi Belediyesi, çevre  ve gürül-
tü kirliliğine son vermek amacıyla mahalle 
aralarına kurulan pazarları kapalı alanlara ta-
şımaya devam ediyor. 

Sultangazi'nin en büyük sokak pazarı olan Çar-
şamba Pazarı, proje kapsamında yeni adresin-
de halka hizmet veriyor. Uğur Mumcu Hizmet 
Tesisleri, modern ve kapalı pazar konseptiy-
le vatandaşa kolaylık sağlıyor. 2 Ekim'den bu 
yana Uğur Mumcu Hizmet Tesisleri'nde bulu-
nan kapalı pazar alanı, hem esnafı hem de zi-
yaretçilerini ağırlıyor.

Sultangazi Belediyesi, vatandaşın rahatça 
alış-veriş yapabilmesi adına Çarşamba günleri 
kapalı pazar alanına ücretsiz servislerle ula-
şım sağlıyor.

Çarşamba Pazarı 
Artık Yeni Adresinde!

Kendine değer ver 
HAYATINDA
SPORA YER VER!

Kendine değer ver 
HAYATINDA
SPORA YER VER!

Sultangazi Belediyesi, cadde ve sokaklara gelişigüzel kurulan pazarların kaldırıl-
ması çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçenin en büyük semt pazarı olan 
Çarşamba Pazarı, artık  Uğur Mumcu Hizmet Tesisleri'nde  halka hizmet veriyor.

S U LTA N G A Z İ  B Ü LT E N İ 
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“Sıfır Atık” Projesine 
Sultangazi’den Tam Destek!

Sultangazi Belediyesi, sıfır atık 
projesi kapsamında çalışmalarını 
genişleterek devam ediyor. Çöpe giden 
atık miktarını azaltmak adına ilçede 
atık toplama merkezleri oluşturuluyor, 
atıklar için kumbaralar konuluyor. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 
başlatılan,   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından yürütülen “Sıfır Atık” projesi; atık 
oluşumunu en aza indirerek israfın önüne geç-
meye, oluşan atığın toplanmasına ve geri kaza-
nımının sağlanmasına yardımcı oluyor. 

İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden olan  Sul-
tangazi’de her gün 500 ton atık toplanıyor. 
Atıkların geri dönüşümü konusunda farkında-
lık kazandırmak için “Sıfır Atık” çalışmalarını 

sürdüren Sultangazi Belediyesi, atık toplama 
ekipmanlarını artırdı. 5 adet belediye aracı, am-
balaj atıklarının toplanması için görevlendirildi. 
Ekipler, haftanın belirli günlerinde apartman-
ların önüne konulan atıkları alıyor, bu sayede 
çöpe giden atık miktarı azaltılmış oluyor.

Tekstil atıklarının konulması için 150 ayrı nok-
taya kumbaralar yerleştirildi. Kumbaraların ko-
nulduğu günden bu yana 20 ton giysi atığı top-
landı. Böylece toplanan atıkların iplik, temizlik 
bezi gibi malzemelere dönüşmesi sağlandı.

Tekstil atıkları, kağıt, atık pil, metal, plastik, cam, 
elektronik atıkların bırakılması için ilk etapta  
Sultangazi İlçe Kaymakamlığı ile 15 Temmuz 
Demokrasi ve Şehitler Meydanı’ndaki Merkez 
Cami’nin önüne atık getirme merkezleri konul-
du. Bu sayının ilerleyen zamanda daha da art-
ması planlanıyor.

Sultangazi ilçesi, spor ayakkabı ve tekstil sek-
törüyle ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Sıfır 
Atık projesi kapsamında sanayi işletmelerinin 
atıkları ayrı toplanarak, ayrıştırılan atıkların bir 
kısmından enerji üretilmesi sağlanacak. 

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman 
Dursun, Sıfır Atık projesinin uygulanmasında 
herkese büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. 
”Her atık çöp değildir! Bu bilinçle, evdeki atıkları 
cinsine göre ayırıp, geri dönüşüm araçlarına bı-
rakabilir ya da atık kumbaralarına atabilirsiniz. 
Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya 
bırakmak hepimizin görevidir “ diye konuştu.

Belediye ekiplerinin mahallelerde hangi gün 
atıkları topladığını www.sultangazi.bel.tr 
adresinden öğrenebilirsiniz. Unutmayalım ki bu 
dünya hepimizin! 
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Sultangazili gençler, Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen doğa ve yaz 
kamplarında misafir edildi. Sultangazi Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla 
yaptığı protokol çerçevesinde ilçede ikamet eden gençler; Bolu Aladağ, Çanakkale 
Eceabat, Kastamonu Yolkonak ve Marmaracık gençlik kamplarında düzenlenen çeşitli 
spor ve kültürel aktivitelere katıldı. 

Sultangazi Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla yaptığı protokol çerçevesinde 
erkekler Bolu Aladağ Gençlik Kampı’nda, kızlar ise Kastamonu Yolkonak ve Çanakkale 
Eceabat gençlik kamplarında misafir edildi.

Doğa ve yaz kamplarına katılan gençlerin 
konaklama ihtiyaçları Sultangazi Belediyesi 
tarafından karşılandı. Belediye Başkanı Av. 
Abdurrahman Dursun “Anadolu’nun farklı böl-
gelerindeki doğa kamplarında gençlerimizi ko-
nuk ettik. Gençlerimizin sosyalleşmesi, keyifli 
zaman geçirmesi bizim için çok kıymetli. Bu 
etkinliklerin devam etmesi için çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz” dedi.

Bolu Aladağ Kampı 
Bolu Aladağ Gençlik Kampı, Bolu’ya 40 kilo-
metre uzaklıkta yer alıyor. Kampta el sanatları, 
tiyatro, müzik, halk oyunları, yapay tırmanış, 
okçuluk, oryantring, paintball, santranç, kano, 
badminton, voleybol, futbol, tenis, okçuluk ve 
doğa yürüyüşü gibi etkinlikler düzenlendi.

Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı
Yolkanak Gençlik Kampı, Kastamonu’ya 10 ki-
lometre uzaklıkta bulunan Kadıdağı Yaylası 
mevkiinde yer alıyor. Sportif aktivitelerin yanı 
sıra öğrencilere Kastamonu, Safranbolu, Ilgaz 
Dağı ve Daday at çiftliği gezdirildi. 

Çanakkale Eceabat Gençlik Kampı 
Öğrenciler, Eceabat Konuk Evi’nde beş yıldızlı 
otel standartlarında konakladı. Kız öğrencilere 
Eceabat turu düzenlendi. Öğrenciler Çanakka-
le destanının yazıldığı Gelibolu Yarımadası’nı 
da yakından görme fırsatı buldu.

Marmaracık Gençlik Kampı
Sultangazi ilçesinde ikamet eden kız öğrenciler  
11-14 Ekim tarihinde, erkek öğrenciler de 18-21 
Ekim tarihinde Marmaracık Gençlik ve Eğitim 
Kampı’nda ağırlandı. Konaklama dörtlü gruplar 
halinde bungalov evlerde yapıldı. 

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrah-
man Dursun, gençleri yalnız bırakmadı. Kamp 
alanını ziyaret eden Başkan Dursun, öğrenci-
lerle birlikte sportif aktivitelere katıldı. 

Grup oyunlarıyla güzel vakit geçiren öğren-
ciler, müziğe de doydu. Müzik öğretmeni, öğ-
renciler için bağlama çaldı. Ardından kampın 
çevresindeki doğal güzellikleri keşfetmek için 
öğrenciler için yürüyüş düzenlendi.  

    Sultangazili Gençler,

Doğa ve Yaz Kamplarında

Misafir Edildi



SULTANGAZİLİ  İZCİLERDEN 

VEDA ATEŞİ
SULTANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “İZCİ KAMPI” ÇOCUKLARIN İLGİ 

ODAĞI OLDU. BU YIL DÜZENLENEN İZCİ KAMPINDA EĞİTİM ALAN İLK ÖĞRENCİ GRUBU 

ALTI GÜN SÜREN EĞİTİMİN ARDINDAN VEDA ATEŞİ PROGRAMIYLA EĞİTİMLERİNİ 

TAMAMLADILAR. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI AV. ABDURRAHMAN DURSUN DA 

ÖĞRENCİLERİN VEDA ATEŞİ HEYECANINA ORTAK OLDU.

Sultangazi Belediyesi,  yaz ayları boyunca izci olmak isteyenleri misafir etti. 
Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda düzenlenen “Sultangazi Belediyesi İzci Kampı”nda 09-16 
yaş grubundaki öğrencilere ücretsiz eğitim verildi. Gruplar halinde verilen eğitimlerde 

binlerce öğrenci, izciliğe ilk adımlarını attı. 

Kampta altı günlük eğitimlerini tamamlayan 
öğrenciler, veda ateşi programıyla uğurlandı. 
İzcilik kampında yapılan etkinliklere Sultangazi 
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile 
veliler de katıldı.

Kamp ateşinin yakılmasıyla başlayan veda 
programlarında, bir haftalık izcilik eğitimi alan 
öğrenciler kol kola girerek “Ateş Rondu”nu oku-
du. İzcilerin sunduğu gösteriler ailelerinden de 
büyük beğeni aldı.

"ÇOCUKLARIMIZA DOĞADA
 MÜCADELEYİ ÖĞRETİYORUZ"
Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman 
Dursun, izcilik kampında yapılan etkinliklerle 
doğa koşullarında mücadeleyi öğreterek, öğ-
rencileri hayata hazırladıklarını söyledi. Başkan 
Dursun, "İzciler, doğada nasıl davranacaklarına 
dair 6 günde edinmiş oldukları tecrübeleriy-
le hayata karşı çok daha dirençli hale geldiler. 
Emek verip gayret edince ve birlikte aynı duy-
guyu teneffüs edince buradan çok iyi izciler ve 
sporcular çıkması kaçınılmaz olur. Hizmet ve-
ren bütün ekibi canı gönülden tebrik ediyorum. 
Farklı ilçelerden gelen izciler, burada çok güzel 
dostluklar edindiler" dedi.
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Sultangazi Şehir Ormanları, piknikçilerin gözde mekanı oldu. 
Ormanlık ve mesire alanlarını tercih eden binlerce İstanbullu, Hacı Bektaş-ı Veli ve Mimar 

Sinan Şehir Ormanı’nda ağaçlar altında ve Alibey Havzası’nın muhteşem manzarası 
karşısında piknik keyfini yaşıyor. 

İstanbulluların Gözde Mekanı 
SULTANGAZİ

ŞEHİR ORMANLARI

Günden güne betonlaşan şehirlerde, hafta 
sonlarının vazgeçilmez aktivitesi piknik 
yapmaktır.  Sultangazi Belediyesi tara-

fından hayata geçirilen ve İstanbulluların uğrak 
noktalarından biri haline gelen Sultangazi Şehir 
Ormanları, Ocak ayından bu yana yaklaşık 3 
milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaparak bu yıl da 
piknikçilerin öncelikli tercihi oldu. 

Alibey Havzası’nda toplam 1.600 dönüm alanı 
kapsayan Sultangazi Şehir Ormanları, İstan-
bulluların gözde mekanı oldu. Orman ve mesire 
alanlarını tercih eden binlerce İstanbullu, Hacı 
Bektaş-ı Veli ve Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda 
ağaçlar altında ve Alibey Havzasının muhteşem 
manzarası karşısında piknik keyfini yaşıyor. 

Sultangazi Şehir Ormanları’nda piknik alan-
larının yanı sıra açık hava spor alanları, seyir 
kulesi, amfi tiyatrolar, mescit, çeşmeler ve et-
kinlik alanları yer alıyor. Sultangazi Şehir Or-
manları’nda ayrıca çocukların eğlenip keyifli 
vakit geçirebilecekleri macera platformları ve 
oyun grupları da bulunuyor. Çocuklara yönelik 
etkinlikler bunlarla sınırlı kalmıyor. Sultangazi 
Belediyesi atlı sporları sevdirmek, temel eğitim 
vermek ve doğada at binme konusunda geziler 
düzenlemek amacıyla Mimar Sinan Şehir Orma-
nı’nda kurduğu at binme tesisleri de yine ziya-
retçilerin uğrak mekanları arasında yer alıyor. 
Bu tesiste çocuklara ve at meraklılarına binicilik 
eğitimleri veriliyor.
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Güney Doğu Anadolu Turu
80 ortaokul öğrencisine Güneydoğu Gezisi kapsamında sırasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve 
Adıyaman illeri gezdirildi. Mardin'in eşsiz mimarisiyle büyülenen öğrenciler, Balıklıgöl ve  Nemrut 
Dağı'na da hayran kaldı. Farklı kültürlerle buluşan öğrenciler, beş gün boyunca tarihi yerleri ziyaret 
etti. Geziden dönen öğrenciler, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’u makamında 
ziyaret ederek teşekkür etti. 

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE

GEZİ ÖDÜLÜ
Sultangazi Belediyesi, başarılı öğrencileri gezi turlarıyla ödüllendirdi. Okullarında 
dereceye giren lise öğrencileri Bosna Hersek’i , ortaokul öğrencileri ise Güney Doğu 
Anadolu’yu yakından görme fırsatı buldu.

S U LTA N G A Z İ  B Ü LT E N İ 

Bosna Hersek Gezisi
Gezi kapsamında lise öğrencilerinin ilk durağı Saraybosna oldu. Bölgenin turistik noktaları 
rehber eşliğinde 40 kişilik öğrenci grubuna tanıtıldı. Osmanlı döneminden günümüze kadar 
ulaşan eserleri gören öğrenciler, tarihte kısa bir yolculuğa çıktı. Geziye katılan öğrenciler, 
dört gün boyunca Bosna Hersek'in tarihi ve doğal güzelliklerini tanıma imkanı buldu.
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Sultangazi’ye Taziye Evleri SU-MEKÂN 
Kadınlara Destek Oluyor

Türk toplumunda taziye geleneği; acıya 
ortak olma, zor günde birlik, beraberlik 
gösterme açısından oldukça önemlidir. 

Bu bilinçle hareket eden Sultangazi Belediye-
si, cenaze sahiplerinin acılarını paylaşmak ve 
onlara kolaylık sağlamak adına ilçeye taziye 
evleri  inşa ediyor.

İsmetpaşa mahallesine inşa edilecek taziye 
evinin proje aşaması tamamlandı. Selçuklu ve 
Osmanlı mimarisinden esinlenerek tasarlanan 
taziye evinin yapımına başlanacak. Bin 556 
metrekare alanı kapsayacak dört katlı bina, iki 
ayrı girişi olacak şekilde planlandı. Binanın bir 
bölümünde taziyelerin kabul edileceği bay ve 
bayanlara ait alanlar, mescitler ve yemekha-

ne bölümü yer alırken diğer kısımda kadınlara 
yönelik sosyal aktivitelerin ve eğitimlerin ger-
çekleşeceği derslikler ve spor salonu bulunacak. 

Uğur Mumcu mahallesine kurulacak hizmet 
tesisinin projesi tamamlanmak üzere. 1.276 m2 
alana inşa edilecek hizmet tesisi, içinde taziye 
evini de barındıracak. 

Taziye evlerine önem verilmesi gerektiğini be-
lirten Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dur-
sun, "Taziye geleneği,  kültürümüzün ayrılmaz 
bir parçasıdır. Hedefimiz ilçemizdeki tüm ma-
hallelerimize taziye evleri kazandırmak, va-
tandaşımızın acılarına bir nebze de olsa ortak 
olmaktır" dedi. 

Kadınların sosyal ve ekonomik hayatını 
desteklemek adına çalışmalarını sürdü-
ren Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Ka-
dın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Aka-
demisi (SU-MEKÂN)’ni ilçeye kazandırdı. 
Kadınlar burada hem keyifli zaman geçi-
recek, hem de aile bütçesine katkıda bu-
lunma fırsatı elde edecek.

Sultangazi Belediyesi, kadın ve gençleri 
ön plana çıkaran projelerle hizmetlerine 
devam ediyor. Sadece kadınlara yönelik 

kültürel, eğitim ve sportif faaliyetlerin gerçek-
leştirileceği  Sultangazi  Kadın Kültür Sanat ve 
Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKÂN) hizme-
te hazır hale getirildi. 2.885 m2 alanı kapsayan 
4 katlı bina, Sultangazi Belediyesi tarafından 
inşa edildi. 

SU-MEKAN’da bilgisayar eğitiminden modelist-
liğe, giyimden iğne oyasına, aşçılıktan çocuk 
gelişimine kadar birçok alanda meslek edindir-
meye yönelik kurslar verilecek. Kadınlar; ingi-
lizce, arapça, diksiyon, işaret dili, fotoğrafçılık, 
osmanlı türkçesi gibi kişisel gelişime katkı sağ-
layacak kurslardan da faydalanabilecek. 

Sultangazili kadınlar kültürel ve sanatsal ça-
lışmalarla enstrüman çalmayı öğrenebilecek, 
spor salonlarıyla sağlıklı bir yaşamın kapılarını 
aralayacak.

Kadınlar SU-MEKÂN’da ürettikleri materyalle-
ri burada satma imkanı da bulacak. Güzel vakit 
geçirmelerinin yanı sıra ev ekonomisine katkı-
da bulunma imkanı tanınacak.

Sultangazi Belediyesi, toplumsal dayanışma ve beraberliğin göstergesi olan 
taziye evlerini ilçeye kazandırıyor. Taziye evlerinin kısa süre içerisinde daha da 
yaygınlaştırılması planlanıyor.
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Sultangazi Belediye Başkanı 
Av. Abdurrahman Dursun’un ilçeye 

estetik görünüm kazandırmak amacıyla 
başlattığı ‘Prestij Caddeleri’nin yapım 
çalışmaları devam ederken, cadde ve 

sokaklara modern aydınlatma direkleri 
konulmaya başlandı. 

CADDE VE 
SOKAKLARA

MODERN 
AYDINLATMA 

DİREKLERİ

Sultangazi Belediyesine bağlı ekipler, Fev-
zi Çakmak Caddesi, B ve C caddeleri, Haseki 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresi, Şehit 
Eyüp Gönen Caddesi, 100. Yıl Caddesi ve İsmet-
paşa Caddesi ile Yunus Emre Bulvarı'na prestij 
cadde uygulamaları ve modern aydınlatma 
direkleri konulma çalışmalarına devam ediyor. 
Bu çalışmalar ile gelişigüzel yerleştirilen elekt-
rik direkleri ve kabloların oluşturduğu görüntü 
kirliliği ortadan kaldırılırken, modern aydınlat-
ma direkleri ile ilçeye estetik görünüm kazan-
dırılıyor. Çalışmalar kapsamında bu bölgelerde 
altyapı, engelli erişimi ve yağmur suyu kanal-
ları da yapılıyor. 

ÖZEL TASARIMLI 
AYDINLATMA DİREKLERİ 
Cadde ve sokaklara yerleştirilen aydınlatma 
direkleri özel olarak tasarlandı. Direkler hem 
kaldırımı, hem de caddeyi aydınlatacak tarzda 
çift konsollu olarak imal edildi. Direk taşıyıcıları 
silindir şekilli, kaynaksız, özel kalıpta tek parça 
formda üretildi. Galvaniz direklerin üzeri yeni 
özel elektrostatik toz boya ile kaplandı. Aydın-
latma için tasarruflu led ışıklandırmalar seçildi. 

PEYZAJ ÇALIŞMALARI
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri söz konu-
su yerlerde orta refüj ve peyzaj çalışmaları ile 
sokakları ağaçlandırıyor. Ayrıca semt sakinle-
rine mevsimlik çiçek dağıtımı gerçekleştiriliyor. 

"CADDELERE PRESTİJ 
KAZANDIRIYORUZ"
Çalışmaları yerinde inceleyen Sultangazi Be-
lediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bir 
kentin marka değeri olabilmesi için altyapı so-
rununun ortadan kaldırılması gerektiğini be-
lirtti. Başkan Dursun, "Sultangazi Belediyesi 
olarak cadde ve sokaklara prestijli yollar yapı-
yoruz. Geleneksel mimari ile modern çizgileri 
sentezleyen bir anlayışla ilçenin silüetini de-
ğiştirmeye ve caddelere prestij kazandırmaya 
çalıyoruz" dedi. 

"Prestij caddeleriyle Sultangazimizi Türki-
ye'nin örnek ilçelerinden biri haline getirmeyi 
hedefliyoruz" diyen Başkan Dursun,  prestij 
cadde uygulamaları ve modern aydınlatma di-
reklerinin konulması çalışmalarının ilçenin ge-
nelini kapsayacağını da sözlerine ekledi.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un seçim vaatleri arasında yer alan 
prestij cadde yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında ilçe genelin-
de havai hatların yer altına alınması, sokak ve caddelere estetik aydınlatma direklerinin 

yerleştirilmesi, yaya yürüyüş konforunun arttırılması ve araç sirkülasyonunun rahat bir şekilde 
sağlanması amaçlanıyor. 
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SULTANGAZİ’YE
10 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Işıl Işıl Bir Sultangazi sloganı kapsamında 
yapılan aydınlatma ve elektrik direklerini 
yenileme çalışmalarına havai hatların yer 

altına alınması da eklendi. Sultangazi Belediye 
Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un BEDAŞ 
(Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) ile yaptığı gö-
rüşmelerin ardından bölgede çalışmalar baş-
latıldı. Proje kapsamında Cumhuriyet Mahal-
lesine trafo merkezi de tesis edilecek. Böylece 
mahallenin enerji sıkıntısı giderilmiş olacak. 
Ayrıca iki ayrı noktada yapılacak olan Elektrik 
Dağıtım Merkezi, ilçenin en önemli sorunların-
dan biri olan elektrik kesintisinin de önüne ge-
çecek.

Sultangazi’ye 10 milyon lira değerinde 7,5 ki-
lometrelik 2 ayrı elektrik dağıtım merkezi ka-
zandırılacak. Projenin 6,8 kilometrelik kısmı 

tamamlandı. Cumhuriyet Mahallesi Hendek 
Sokak’ta devam eden havai hatların yer altına 
alınması kısa sürede tamamlanarak çalışmala-
rın diğer mahallelerde de devam etmesi plan-
lanıyor.

Sultangazi’de görüntü kirliliği oluşturan havai hatları yer altına alma çalışmaları 
aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalarla ilçe genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin de 
önüne geçilmesi hedefleniyor.

Muhtarlarla 
İstişare Toplantısı

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdur-
rahman Dursun, istişare toplantısında 
mahalle muhtarları ile bir araya geldi. 

Programa Başkan Dursun’un yanı sıra muhtar-
lar ve belediye başkan yardımcıları da katıldı.

Başkan Dursun, toplantıda mahallelerde yapı-
lacak olan çalışmalar hakkında bilgi verirken, 
muhtarlar da talep ve önerilerini dile getirdi.

Her mahalleye ihtiyaçları doğrultusunda eşit 
hizmet götürmeyi amaçladıklarını ifade eden 
Başkan Dursun, “Muhtarlar sokaktaki gözü-
müz ve kulağımız. Mahallelere yönelik yapıla-
cak tüm çalışmalarda muhtarlarımızla istişare 
içerisinde olacağız” dedi.

Başkan Dursun, konuşmasında ayrıca diğer 
kurum ve kuruluşların ilçeye yönelik yaptığı 
çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

İlçede görev yapan muhtarlar, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun 
ile bir araya geldi. Muhtarların görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Dursun, ilçeye 
yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.
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Sultangazi Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı ile birlikte 
“19 Eylül Gaziler Günü” kapsamında şehit yakınları ve 
gazileri bir araya getirdi. Vatanı için göğsünü siper eden 
kahramanlar minnetle anıldı.

Sultangazi Belediyesi ve İlçe Kaymakam-
lığı,  19 Eylül Gaziler Günü’nde şehit ve 
gazileri anma programı düzenledi. Kay-

makamlık önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk 
bırakma töreninin ardından Sultangazi Beledi-
yesi Nikah ve Düğün Sarayı’nda şehit yakınları 
ve gaziler ağırlandı. Şehitler için Kur’an tilaveti 
okundu, dualar edildi. Malazgirt’te Anado-
lu’nun kapılarını açan, Çanakkale’de yüzyıllar-
ca konuşulacak bir destan yazan ve 15 Tem-
muz darbe girişiminde vatanı için göğsünü 
siper eden kahramanlar şükranla anıldı.

Programa; Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, 
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve 

eşi Tuba Dursun, ilçe siyasi parti temsilcileri ile 
şehit yakınları ve gaziler katıldı. Programda 
konuşan Başkan Dursun, şehit ve gazilik unva-
nının maddi değerle ölçülemeyeceğini söyledi, 
“Bu topraklarda huzur ve güvenle yaşamamızı 
sağlayan kahramanlarımıza minnettarız. Biz 
bir olduğumuz sürece kimsenin bizi bölmeye 
gücü yetmez” dedi.

Başkan Dursun, en yakın tarih olan 15 Temmuz 
hain darbe girişimine de değindi. “Milletimiz o 
gece Çanakkale ruhuyla destan yazdı. Halkın 
kahramanca duruşu sayesinde darbe girişimi 
başarısızlıkla sonuçlandı” dedi.

SULTANGAZi’DE 
ŞEHiT YAKINLARI
VE GAZİLER
BiR ARADA

Sultangazi Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtımı gerçekleştirdi. 15  Temmuz 
Demokrasi ve Şehitler Meydanı’ndaki aşure dağıtımına vatandaşların ilgisi yoğundu. 

Muharrem ayı denilince akıllara hemen 
aşure gelir. Aşure;  birlik, beraberlik, 
muhabbet ve paylaşmanın simgesi-

dir. Sultangazi Belediyesi de Muharrem ayının 
bereketini paylaşmak için aşure dağıtımı ger-
çekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’na 
dev kazanlar kuruldu. Aşure dağıtımına Sul-
tangazi Belediye Başkan Av. Abdurrahman 
Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiği-
toğlu, Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayıda va-
tandaş katıldı. 

Aşure yemek isteyen vatandaşlar meydan-
da metrelerce kuyruk oluşturdu.  Sultangazi 
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 

kazanın başına geçerek vatandaşlara aşure ik-
ramında bulundu.  Muharrem ayı ve Aşure’nin 
tüm İslam alemi için tarihi ve kültürel olarak 
özel bir yeri bulunduğuna dikkat çeken Başkan 
Dursun, “Kerbela’da yaşanılan katliam, geçen 
asırlara rağmen hala yüreklerimizi yakıyor. 
Kerbela olayı, bize ayrışma ve husumetin fena-
lığını, muhabbet ve birliğe olan ihtiyacımızı her 
yıl bir kez daha hatırlatıyor. Muharrem oruçla-
rının, yapılan ibadetlerin Hak katında kabulünü 
diliyorum” dedi.

Başkan Dursun, birlik ve beraberlik vurgusu da 
yaptı, “Hepimiz bu güzel ülkenin renkleriyiz. 
Biz birlikte güzeliz. Her vesileyle kardeşliğimi-
zi güçlendirelim. Sultangazi hep birlikte güzel” 
diye konuştu. 

Bereket, Paylaşma ve 
Birliğin Simgesi: Aşure
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Sultangazi’de yer alan organize sanayi siteleri, ülke ekonomisine katma değer 
sunarken, aynı zamanda binlerce kişiye iş imkanı sağlıyor. Avize üreticilerini tek 
çatı altında toplayan Avizeciler Sitesi, Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. 
GAMAS  konsept mobilya ürünleriyle ön plana çıkarken, SANKO  oto sektörü,  
Küçük Sanayi Sitesi ise gıda ve kimya sanayi alanında hizmet veriyor.

organize sanayi siteleri, üretim yaptıkları 
bölgeler için büyük önem taşıyor. Ekono-
mik katma değerin artışında büyük rol 

oynayan organize sanayi siteleri, ekonomik ge-
lişmişliğin de en önemli göstergeleri arasında 
yer alıyor.  

İstanbul’un ekonomiye katkısı tartışılamaya-
cak derecede büyük.  8 ayrı organize sanayi 
bölgesi bulunan megakentte, Sultangazi ilçesi 
önemli bir konumda yer alıyor. Mobilya ve ay-
dınlatma ürünlerinin büyük bir kısmı Sultan-
gazi'de  üretiliyor. Avize üreticilerini tek çatı 
altında toplayan Avizeciler Sitesi, Türkiye’de 

ilk ve tek olma özelliği taşıyor. GAMAS, konsept 
mobilya ürünleriyle ön plana çıkarken, SANKO  
oto sektöründe,  Küçük Sanayi Sitesi ise gıda, 
kimya ve sanayi alanında hizmet veriyor.

AYDINLATMANIN NABZI:
AVİZECİLER SİTESİ
Girişte ışıl ışıl vitrinler karşılıyor sizi. Trendleri 
takip etmek isteyen ya da klasikten vazge-
çemeyenlerin adresi burası… 30 bin metreka-
re alana kurulan avizeciler sitesi, 120 avize 
imalatçısına ev sahipliği yapıyor. Aydınlatma 
ürünleri yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda toptan 
satılırken, perakende satış da gerçekleştiriliyor. 

Ürün alternatifinin çokluğu nedeniyle sadece 
Sultangazi’den değil, Türkiye’nin dört bir ya-
nından ziyaretçilerini ağırlıyor. 

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 
Gıdadan plastiğe, oyuncaktan kimya imalatı-
na… Küçük Sanayi Sitesi, adının aksine yüzler-
ce metrekarelik bir alanı kaplıyor.  Çeşitli alan-
larda faaliyet gösteren bir çok firmayı çatısı 
altında toplayan site, ülke  ekonomisine önemli 
katma değer sunuyor. Burada yer alan firmalar, 
yurtdışı ve yurtiçi ihracatın yapılmasının yanı 
sıra perakende satış da gerçekleştiriliyor.

  

MOBİLYAYA DAİR HER ŞEY: GAMAS
“Biz üretiyoruz, biz satıyoruz” sloganı ile yola 
çıkan Sultangazi Mobilyacılar Sitesi, mobilyaya 
dair her şeyi içinde barındırıyor. GAMAS, 1985 
yılından bu yana hizmet vermeye devam edi-

yor. Kaliteli ve uygun fiyatlı mobilyaları tüke-
ticiyle buluşturmayı amaç edinen esnafıyla 
her geçen gün daha büyüyor… Öyle ki 35 yıllık 
birikimiyle bugün dünyanın her noktasına mo-
bilya ve aksesuar ihraç eder konumda.

Modern, klasik ya da spor..  Onlarca mağazada 
mutlaka aradığınız modele ulaşıyorsunuz. GA-
MAS, yıllardır güler yüzlü esnafıyla evlenecek 
ya da evini yenilemek isteyenlerin vazgeçil-
mez tercihi… 

SANKO, OTOSANAYİNİN KALBİ 
Sanko Oto Sanayi Sitesi, 1989 yılında faaliyete 
başladı.  220 kuruluşuyla kısa sürede oto sana-
yi sektöründe önemli bir konuma geldi. Araba-
ların tamir, bakım ve onarımlarının yapıldığı 
aynı zamanda yedek parçalarının da bulundu-
ğu site, oto sanayinin kalbi durumunda.
 
İçerisinde onlarca işyerinin olmasına rağmen, 
çalışanlar birbirleriyle uyum içerisinde.  Müş-
terinin şikayet ve istekleri dikkatle dinleniyor, 
not alınıyor, ardından sistemli bir şekilde ye-
rine getiriliyor. Servise yüksek ücret ödemek 
istemeyen araç sürücülerinin adresi de SANKO 
oluyor. Böylece hem esnaf kazanıyor, hem de 
araç sahipleri buradan güler yüzle ayrılıyor.

SULTANGAZİ’DE YER ALAN 
SANAYİ SİTELERİ
ÜLKE EKONOMİSİNE
KATMA DEĞER VE 
İSTİHDAM SUNUYOR

SULTANGAZİ’DE YER ALAN 
SANAYİ SİTELERİ
ÜLKE EKONOMİSİNE
KATMA DEĞER VE 
İSTİHDAM SUNUYOR



HALKIMIZIN HİZMETİNDE

Kendine Değer Ver
Hayatında
Spora Yer Ver
60 Adet Basketbol Sahası
22 Adet Halı Saha
12 Adet Kaykay Parkuru,
10 Ayrı Tesis (Kadınlar ve Erkeklere Özel)
   1 Tenis Kortu

İkinci Eviniz 
Millet 
Kıraathanelerimiz 
Binlerce Kitap
E-Kütüphane
Okuma-Etüt Odaları
Sanat Atölyeleri
Etkinlikler

HALKIMIZIN HİZMETİNDE

•	 İSMETPAŞA	MAHALLESİ	ŞEHİT	FERDİ	
YURDUSEVEN	GENÇLİK	MERKEZİ

•	 SULTANÇİFTLİĞİ	MAHALLESİ	ŞEHİT	HİKMET	
BAYSAL	GENÇLİK	VE	SANAT	MERKEZİ	

•	 GAZİ	MAHALLESİ	SU-MEKAN



SULTANGAZİ’DE
CADDELER
PRESTİJ
KAZANIYOR

İlçemize Hayırlı Olsun

50. YIL MAHALLESİ
 B ve C CADDELERİ
GAZİ MAHALLESİ
 FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ
İSMET PAŞA CADDESİ
ESENTEPE MAHALLESİ
 ŞEHİT EYÜP GÖNEN CADDESİ
YUNUS EMRE MAHALLESİ
 YUNUS EMRE BULVARI
CUMHURİYET MAHALLESİ
NECİP FAZIL CADDESİ
UĞUR MUMCU MAHALLESİ
HASEKİ HASTANESİ ÇEVRESİ


