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15 TEMMUZ YIL DÖNÜMÜNDE
ŞEHİTLER MEYDANI DOLDU TAŞTI

UĞUR MUMCU MAHALLE HİZMET
TESİSLERİNİN YAPIMI BAŞLIYOR

BÜLTENİ

GENÇLİK MERKEZİNİN TEMELİ ATILDI

SULTANGAZİ BELEDİYESİNDEN 110 BİN
ÖĞRENCİYE 660 BİN ÜCRETSİZ DEFTER

KİTAPLAR DEVLETTEN, DEFTERLER BELEDİYEDEN

BAŞKANDAN
Sultangazi’nin son yıllardaki
büyük değişimi ve beraberinde
gelen dönüşümünde, bugüne
kadar gerçekleştirdiğimiz belediye
yatırımlarının; sosyal, kültürel
ve altyapı alanlarında hayata
geçirdiğimiz projelerin rolü
büyüktür. Yapılan her bir yatırım,
ilçenin değerine değer katarken
vatandaşların sosyal yaşama
katılımlarını da artırmaktadır.

Sultangazi Belediyesi olarak
yaptığımız yatırımlarla, diğer
kurum ve kuruluşlarla birlikte
gerçekleştirdiğimiz projelerle yeni
kurulmuş Sultangazi'de köklü bir
değişim başlatmış olduk. Okulların
dışında bir tane kamu binası yokken
Sultangazi’yi artık eksik kamu binası
kalmadı diyebileceğimiz bir noktaya
getirdik.

Uyguladığımız sosyal projeler
sayesinde Sultangazi her geçen gün
marka şehir olma yolunda emin
adımlarla ilerlemekte.
Bugün sabırla ve ilk günkü heyecanla
Sultangazimizin problemlerine kalıcı
ve uzun vadeli çözümler üretmenin
gururunu yaşıyoruz.

Saygıdeğer hemşehrilerim!
Sultangazi Belediyesi olarak
eğitime yönelik çalışmalarımıza ve
yatırımlarımıza öncelik verdik.
Eğitime yönelik yaptığımız bazı
yatırım ve projeler şunlar:

-40 okulumuza konferans salonu
yaptık.
-Okul öncesi çocuklarımızın ruhsal
ve bedensel gelişimine katkı
sağlamak amacıyla ilçemizdeki tüm
ana sınıflarına toplam 138 adet
oyuncak kütüphanesi kurduk.

- Yaptığımız imar uygulamaları ve
çalışmalarıyla 28 yeni okulun yapımı
tamamlandı. 5 okulun yapımı devam
ediyor, 5 okul ihale aşamasında. 8
okul binası ise yatırım programına
alındı.

-Her yıl ilçemizde eğitim gören
tüm öğrencilerimize ücretsiz defter
dağıtıyoruz.

- Eğitime yönelik yatırımlarımızı
yeni üniversiteler ile taçlandırıyoruz.
Yapımını üstlendiğimiz Sosyal
Bilimler Meslek Yüksekokulunun
yapımı tamamlandı, açılış için gün
sayıyor. İstanbul Üniversitesi Eğitim
Birimleri binası inşaat çalışmaları ise
hızla devam ediyor.
- Gençlerimizin; eğitsel, sosyal,
kültürel, sanatsal ve sportif
faaliyetlerle yaşam kalitesini
artırması amacıyla gençlik
merkezlerini hayata geçiriyoruz. Bu
amaçla İsmetpaşa Mahallesi'nde
yapımına başladığımız gençlik
merkezi bitme aşamasına geldi.
Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın
Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla
temelini attığımız Sultançiftliği
Mahallesi Gençlik Merkezinin ise
yapımını başlattık.

-Kısa adı SEDA olan Sultangazi
Belediyesi Eğitime Destek
Akademisini kurduk. Burada
gençlerimizi merkezi sınavlara
hazırlıyoruz.
-Hizmete açtığımız Prof. Dr.
Necmettin Erbakan Bilim ve
Kültür Merkezinde çocuklarımızın
bilimin temel ilkelerini eğlenerek
öğrenmelerini sağlıyoruz.
- Dijital ortamda bulunan 17
bin kitap hizmete açtığımız
e-kütüphanede gençleri bekliyor.
İleriye yönelik olarak bu kitap
sayısını artıracağız.
Öte yandan gençlerimizin daha fazla
sosyal hayatın içerisinde olması
amacıyla;
• İzci kampı,
• Yüzme kursları,
• Buz pisti,

• Kültür gezileri,
• Gençlik kampları düzenliyoruz.
Her yıl okullar arası spor turnuvaları
düzenliyoruz. Çeşitli spor
branşlarında yapılan turnuvalarla
her yıl 2 bin gencimizi sporla
buluşturuyoruz.
-“Geleceğimiz Sporla Büyüsün”
projesi kapsamında okullarımızda
atıl durumda olan yerleri kapalı
spor salonu olarak düzenledik ve
malzeme ihtiyaçlarını karşıladık.
-18 halı saha, 18 suni çim saha ve
55 akrilik zeminli basket sahasını
gençlerimizin hizmetine sunduk.
-Başarılı öğrencilerimizi yurt
içi ve yurt dışı kültür gezileri
ile ödüllendiriyoruz. Ayrıca tüm
öğrencilerimize yönelik tarihi ve
turistik mekânlara şehir içi ve şehir
dışı geziler düzenliyoruz.
Gençleri kucaklayacak daha birçok
projeyi hayata geçirmeyi amaçlarken
Sultangazi’ye değer katacak ve onu
hak ettiği yere getirmeye bir adım
daha yaklaştıracak faaliyetlerimizi
de hızla çoğaltıyoruz. Sultangazi’yi
geleceğe taşıyacak hedeflere
ulaşmak için kararlı adımlarla
ilerlemeye devam ediyoruz. Hepinizi
en içten duygularla selamlıyorum.
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Fonksiyon Alanları
• Atölyeler
• Derslikler
• Sanat Kitaplığı
• Çalışma Odaları
• Hobi Odaları
• Kafeterya

SULTANGAZİ’DE
GENÇLİK MERKEZİNİN
TEMELİ ATILDI
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Sultançiftliği Mahallesi’nde yapımına başlanan
gençlik merkezinin temeline ilk harcı Gençlik ve Spor
Bakanı Osman Aşkın Bak ve Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay birlikte attılar. Burada halka
seslenen Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı
olarak gençleri uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan
korumak için büyük çaba içerisinde olduklarına
dikkat çekerek "Projelerimizi mahalli idarelerle
birlikte sürdürmek istiyoruz. Ülke genelinde 279
olan gençlik merkezinin sayısını 400'e çıkarmayı
amaçlıyoruz." dedi.

S

ultançiftliği Mahallesi’nde
yükselecek olan gençlik
merkezinin temeli, Gençlik ve
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın
katılımıyla düzenlenen törenle
atıldı. Temel atma törenine Gençlik
ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,
İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, İlçe
Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay,
siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ile çok sayıda vatandaş
katıldı.
Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, Sultançiftliği
Mahallesi'nde yapımına başlanan
gençlik merkezinin Gençlik ve Spor
Bakanlığının desteği ve Spor Toto
Teşkilatının katkılarıyla yapıldığını
söyledi. Yine Bakanlığın desteği ile
İsmetpaşa'da yapımına başlanan
2. gençlik merkezinin ise bitme
aşamasında olduğunu belirtti.
Konuşmasında gençlere seslenen
Başkan Altunay, "El birliği ile inşa
ettiğimiz yarınlar sizlerin olacaktır.
Siz bu ülkeye sahip çıktıkça, bu
ülkenin dertleriyle dertlendikçe,
bu ülkenin sevinçlerine ortak
oldukça aydınlık yarınlar da sizi
kucaklayacaktır." dedi.

"AMACIMIZ GENÇLERİ KÜLTÜR, SANAT
VE SPORA YÖNLENDİRMEK"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın
Bak yaptığı konuşmada Bakanlığa
bağlı olarak çalışmalarını sürdüren
Spor Toto Teşkilatının İsmetpaşa
ve Sultançiftliği Mahalleleri'nde 2
tane gençlik merkezinin yapımını
üstlendiğini söyledi. İlçeye yönelik
yatırımların bununla sınırlı
olmadığını ifade eden Bakan Bak,
"Gençlik merkezlerinin yanı sıra
Sultangazi'ye 13 spor sahası daha
yapıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın
gayesi gençlerimizi kültür, sanat ve
spora yönlendirmek." diye konuştu.
Bakanlık olarak gençleri uyuşturucu

ve kötü alışkanlıklardan korumak
için büyük çaba içerisinde
olduklarını kaydeden Bakan Bak,
"Projelerimizi mahalli idarelerle
birlikte sürdürmek istiyoruz.
Ülke genelinde 279 olan gençlik
merkezinin sayısını 400'e çıkarmayı
amaçlıyoruz." dedi.
Protokol konuşmalarının ardından
Gençlik ve Spor Bakanı Bak ve
Sultangazi Belediye Başkanı
Altunay, davetlilerle birlikte gençlik
merkezine ilk harcı döktü.

UĞUR MUMCU MAHALLE HİZMET
TESİSLERİNİN YAPIMINA BAŞLANDI
UĞUR MUMCU MAHALLE HİZMET TESİSLERİ

M
Sultangazi Belediyesi
tarafından arsa
tahsisi yapılan Uğur
Mumcu Mahalle
Hizmet Tesisleri, 5 bin
440 m2 alan üzerine
inşa ediliyor. Hizmet
tesisleri İstanbul
Büyükşehir Belediyesi
tarafından yapılıyor.

ahalle aralarında kurulan
pazarların beraberinde getirdiği
çevre, görüntü ve ses kirliliğini
ortadan kaldırmak amacıyla
Sultangazi Belediyesi yeni pazar
ve hizmet tesisi konseptini ortaya
koydu.
“Mahalle Yaşam Merkezleri"
adıyla hayata geçirilen proje ile
pazar kültürüne yeni bir ivme
kazandırılırken mahallelerin
fiziki mekân ihtiyaçlarına cevap
verilmesi amaçlandı. Mahalle yaşam
merkezleri aynı zamanda yerel
yönetimler alanında Türkiye'nin
örnek projeleri arasında yerini aldı.
İlçe genelinde 15 mahalle için
planlanan mahalle yaşam
merkezleri; Sultançiftliği, İsmetpaşa
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ve 50. Yıl Mahalleleri'nde hayata
geçirildi. Uğur Mumcu Mahalle
Hizmet Tesisleri İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından yapılıyor ve
toplam inşaat alanının 15 bin 800 m2
olması hedefleniyor.
Bu hizmet tesisinin hayata
geçirilmesiyle Çarşamba pazarı
buraya taşınacak. Böylece pazarın
kurulmasıyla oluşan çevre ve
görüntü kirliliği ile trafik sorunu da
ortadan kalkmış olacak.
Hizmet tesisinin temel kazı çalışması
bitti. Kaba inşaat yapım çalışması
hızla devam ediyor. Uğur Mumcu
Hizmet Tesislerinde bulunan
fonksiyon alanları ise şunlar: Aile
sağlığı merkezi, İSMEK, etüt merkezi,
PttBank, afet toplanma merkezi,
otopark ve sosyal donatı alanları.

ESENTEPE MAHALLE HİZMET TESİSLERİ

ESENTEPE MAHALLE HİZMET
TESİSLERİ
Toplam inşaat alanı 23 bin metrekare
alanı kapsayan Esentepe Mahalle
Hizmet Tesislerinin yapımı sürüyor.
Zorlu zeminden dolayı uzun süren
temel kazı çalışmalarının ardından
inşaatın yapım çalışması hızla devam
ediyor. Esentepe Hizmet Tesislerinin
yapımı 2018 yılının ortalarında
tamamlanması hedefleniyor.

Esentepe Mahalle Hizmet
Tesislerinde bulunan fonksiyon
alanları şunlar: Pazar alanı, aile
sağlık merkezi, 112 Acil, etüt merkezi,
çok amaçlı salon, fatura ödeme
merkezi, otopark, kafeterya, park ve
sosyal donatı alanları.

alışveriş alanları olmakla kalmıyor
aynı zamanda sosyal ve kültürel
aktivitelerin gerçekleştirildiği,
sağlık, spor ve günlük ihtiyaçların
karşılandığı merkezlerin bir arada
toplanması açısından da dikkatleri
üzerine çekiyor.

Mahalle yaşam merkezlerinin
yapım ve proje çalışmaları diğer
mahallelerde de devam ediyor.
Mahalle yaşam merkezleri sadece
temel ihtiyaçların karşılandığı

DİĞER HİZMET TESİSLERİ

MAHALLE HİZMET MERKEZİ		
DURUMU
							
Cebeci Mahalle Hizmet Tesisleri 		
Uygulama Projesi Yapım Aşamasında
Esentepe Mahalle Hizmet Tesisleri

Yapım Çalışması Devam Ediyor

Sultangazi Belediyesi Nurettin Uzun
Hizmet Tesisleri/Habipler

Yapım Çalışması Tamamlandı

Habipler Mahalle Hizmet Tesisleri

Uygulama Projesi Tamamlandı, Yapımına Başlanıyor

Yunus Emre Mahalle Hizmet Tesisleri

Uygulama Proje Çalışması Tamamlandı

Gazi Mahallesi Katlı Otopark ve		
Hizmet Tesisleri

İhale Aşaması Tamamlandı, Yapımına Başlanıyor

Malkoçoğlu Mahalle Hizmet Tesisleri

Uygulama Proje Çalışması Devam Ediyor

GAZİ MAHALLESİ
KATLI OTOPARK VE HİZMET TESİSLERİNİN YAPIMI BAŞLIYOR

Gazi Mahallesi'nde katlı otopark ve hizmet tesisleri yapımına Kasım ayının sonunda
başlanıyor. 37 bin 534 m2'lik inşaat alanına sahip olan hizmet tesisleri, birçok fonksiyon
alanını bünyesinde barındırıyor. Hizmet tesisi, mahallenin fiziki mekân ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde yapılandırılacak. Tesisin içerisinde başta pazar alanı olmak üzere iki
katlı otopark da yer alacak.
Fonksiyon Alanları
• Pazar alanı
• Aile sağlığı merkezi
• Fatura ödeme merkezi
• Etüt merkezi
• Çok amaçlı salon
• İki katlı otopark
• Acil toplanma merkezi
• Kafeterya
• Park ve sosyal
donatı alanları
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TEM-METRİS KAVŞAĞI TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
KÖPRÜLÜ KAVŞAK VE YAN YOL YAPIM ÇALIŞMASI BAŞLADI

TEM-Metris Kavşağı Sultangazi yönünde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, TEM-Metris Köprülü Kavşak ve yan bağlantı yollarının yapımına
başladı. Bu çalışma ile TEM'den Sultangazi Elma Bahçe ve Gaziosmanpaşa'ya giriş trafiğinin
rahatlatılması amaçlanıyor.
TEM ile ilçe bağlantı güzergâhı
arasında yer alan Metris-Sultangazi
girişinde yaşanan trafik sorununa
neşter vuruluyor. Söz konusu
bölgeyi içine alan güzergâhlar
üzerinde yapılan çalışmalar ile
bölgenin yeniden şekillendirilmesi
amaçlanıyor. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, TEM-Metris Köprülü
Kavşak ve yan bağlantı yollarının
yapımına başladı. Bu çalışma ile
TEM'den Sultangazi Elma Bahçe ve
Gaziosmanpaşa'ya giriş trafiğinin
rahatlatılması amaçlanıyor. Bağlantı
yolu 5 kilometreye uzarken, TEM
Otoyolu üzerine yapılacak. Köprülü
kavşak ise 120 metre uzunluğunda ve
13 metre genişliğinde olacak.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay söz konusu inşaatta
incelemelerde bulunarak
yetkililerden çalışma hakkında bilgi
aldı.

Fonksiyon Alanları
• 80 adet oda
• Atölyeler
• Spor salonu
• Oyun salonu
• Fizik tedavi
• Sosyal faaliyet alanları

SULTANGAZİ YAŞLI BAKIM
MERKEZİNİN YAPIMI BAŞLADI
Sultangazi Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde Sultangazi Yaşlı Bakım Merkezinin
yapımına başladı. Hizmet merkezinin toplam inşaat alanı 7 bin 288 m2 olacak.
Sultangazi Belediyesi, bakıma
ihtiyacı olan yaşlılar için 7/24 sağlık
hizmeti ile konaklama imkânı
sağlamak amacıyla yaşlı bakım
merkezinin yapımı için harekete
geçti. Cumhuriyet Mahallesi'nde
mülkiyeti Sultangazi Belediyesine
ait olan 2 bin 840 metrekare arsa
üzerine yapılan Sultangazi Yaşlı
Bakım Merkezinin inşaat alanı 7 bin
288 metrekare olacak. Sultangazi
Belediyesinin kendi imkânlarıyla
hayata geçirdiği yaşlı bakım
merkezinde konaklama ve bakım
ünitelerinin yanı sıra sanat atölyeleri
ve sosyal faaliyet alanları da yer
alacak.
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15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE
MİLYONLAR 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE AKIN ETTİ

FETÖ’cü hainlerin darbe
girişiminde 36 şehit
verdiğimiz 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü’nde,
milyonlarca kişinin
katıldığı görkemli
bir anma töreni
düzenlendi.

15 Temmuz’un birinci yıl dönümü
nedeniyle 15 Temmuz Şehitler
Köprüsü girişinde milyonlarca kişinin
katıldığı görkemli bir anma töreni
düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi
ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne
katılmak amacıyla 3 farklı noktada
toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü'ne doğru "Milli
Birlik Yürüyüşü"nü başlattı. Kur'an-ı
Kerim tilavetinin ardından kürsüye
çıkan Başbakan Binali Yıldırım, "Bize
yaşattıkları acılardan hiçbir şey elde
edemeyecekler. Bugün oynadıkları
tiyatrolar bize yaşattıkları acıdan
daha acı bir sonla bitecek." mesajını
verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, sözlerine tüm şehitlere

Allah’tan rahmet dileyerek
başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
konuşmasında özetle şu
açıklamalarda bulundu:
"Milletimiz kullanılan yönteme ve
üsluba bakarak anında bu darbe
girişiminin arkasında FETÖ ihanet
çetesinin bulunduğunu tespit
etmiştir. Türkiye’nin FETÖ ihanet
çetesi aracılığıyla bir saldırıya, bir
işgal girişimine maruz kaldığını
gören milletimiz hemen harekete
geçmiştir.
Türk milleti aman dileyene ne kadar
merhametli ise ihanetinde ısrar
edene o kadar şedittir. Millet o
gece imanıyla dünyanın en modern
silahlarına galebe çaldı. Tekbirle

tankın üzerine giden milleti kim
esir edebilir? Sırtındaki tişörtünü
tankın egzoz borusunun içine
tıkamak suretiyle, onu çalışamaz
hale getiren imandır, iman. Önünde,
arkasında, sağında, solunda onlarca
kişi vurulup düştüğü hâlde geri
dönüp gitmeyi bir an bile aklından
geçirmeyen, tam tersine bulduğu ilk
fırsatta yeniden hainlerin üzerine
yürüyen bu milleti kim durdurabilir?
Ah şu köprünün dili olsa da o gece
burada yaşanan kahramanlıkları bir
anlatsa. Ah o gece şehit kanlarıyla
sulanan her karış toprağın, her
taşın, her santim asfaltın dili olsa da
yiğitlik nasıl olurmuş tüm dünyaya
anlatsa. Çünkü bizim dilimiz bunları
kelimelere dökmekte kifayetsiz
kalıyor.''

15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE
SULTANGAZİ ŞEHİTLER
MEYDANI DOLDU TAŞTI

15 Temmuz darbe girişiminin yıl
dönümü sebebiyle Sultangazi
Belediyesinin düzenlediği anma
programında meydanlar doldu taştı.
Sultangazi Şehitler Meydanı’nda
düzenlenen etkinliğe on binlerce
Sultangazilinin ellerinde Türk
bayraklarıyla akın etmesiyle her yer
kırmızı beyaza büründü.
Program şehitler için Kur’an-ı
Kerim tilaveti ve mevlid-i şerifin
okunmasıyla başladı. Burada coşkulu
kalabalığa seslenen Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay,
“Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’da Türkiye,
siyasi tarihinin en ağır saldırısı
ile karşı karşıya kaldı. FETÖ terör
örgütünü sahaya süren güçler, işgal
girişimi için harekete geçmişti.
Amaçları Cumhurbaşkanımız
Erdoğan’ı devirip, devleti işlemez
hâle getirmek, ardından milleti
birbirine kırdırmak ve Türkiye’yi
parçalamaktı.” dedi.
Karanlık güçlerin hesap edemediği
tek noktanın ise Türk milletinin
imanı ve gücü olduğunu belirten
Başkan Altunay, “Milletimiz birkaç
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saat içinde tek yürek ve tek yumruk
oldu. Türkiye’nin her köşesinde yüz
binler sokaklara döküldü. Bu coşkulu
kalabalık tanklara, kurşunlara
karşı yürüdü. Türk milleti dünya
tarihinin görmediği cesaret örneğini
sergiledi.” diye konuştu.
Darbecilerin de, onları yöneten
küresel efendilerin de Türk milletinin
inancı ve gücü karşısında hüsrana
uğradığını kaydeden Başkan
Altunay, “Cumhurbaşkanımız Sayın

Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla
milyonlar Türkiye’nin kaderine
el koydu. Darbe ve işgale karşı
tek vücut oldu. O gece, yüzyılın
mücadelesi birkaç saate sığdırıldı.
O gece bütün Türkiye’de; selalarla
kendine gelen, ezanla dirilen,
dualarla korunan bir millet vardı.
O gece, Birinci Dünya Savaşı’ndan
sonraki en büyük saldırı geri
püskürtüldü.” ifadelerini kullandı.

Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz
ve siyasi partilerin ilçe başkanları da
birer selamlama konuşması yaparak
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü ile ilgili duygu ve düşüncelerini
dile getirdiler. Sultangazi’de görev
yapan muhtarlar adına ise Sultangazi
Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki
Yıldız kalabalığa seslendi. Programa
katılan şehit yakınları ve gaziler
duygu dolu anlar yaşadılar. Protokol
konuşmalarının ardından Mustafa
Yıldızdoğan ve Saleh Sabr sahne aldı.
Sanatçılar, vatan temalı ezgileriyle
demokrasi nöbeti için meydanı
dolduran vatandaşlara duygu dolu
anlar yaşattılar. Öte yandan 15
Temmuz Şehitler Köprüsü ve Türkiye
Büyük Millet Meclisinde düzenlenen
programlar, meydana kurulan dev
ekranda canlı yayın olarak verildi.
Gece, ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun
duasıyla sona erdi.
ETKİNLİKLER PAZAR GÜNÜ DE
DEVAM ETTİ
15 Temmuz darbe girişiminin yıl
dönümü etkinlikleri, Pazar günü
de devam etti. Yağmurlu havaya
rağmen Sultangazi Şehitler
Meydanı'nı dolduran on binler,
meydanda açılan sergide darbe
girişimi esnasında objektiflere
takılan görüntüler ile dakika dakika
15 Temmuz'u anlatan kronolojiyi
duygu dolu gözlerle izledi. Şehitler
için okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve
protokol konuşmalarının ardından
15 Temmuz'u anlatan belgesel film
gösterime sunuldu.

SULTANGAZİ'DE GAZİLER GÜNÜ

Sultangazi Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlediği programda şehit yakınlarını
ve gazileri bir araya getirdi. Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay,
"Şehitliği en yüksek manevi mertebe sayan bir kültürün çocukları olarak şehitlerimize ve
gazilerimize duyduğumuz derin saygı, bizi millet yapan en önemli manevi değerlerimizden
biridir." dedi.

S

akarya Meydan Muharebesi’nin
kazanılmasının ardından,
TBMM’nin Başkomutan Mustafa
Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921
günü mareşallik rütbesi ve gazilik
unvanı vermesi nedeniyle her
yıl 19 Eylül günü Gaziler Günü
olarak kutlanmaktadır. Sultangazi
Belediyesi de Gaziler Günü nedeniyle
düzenlediği etkinlikte şehit yakınları
ve gazilerle bir araya geldi.
Sultangazi Belediyesi Nikâh ve
Düğün Sarayında düzenlenen
programa Arnavutköy Kaymakamı
Kasım Fikret Dayıoğlu, Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK
Parti İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan
ile sivil toplum kuruluş temsilcileri
katıldı.
Program şehitler için okunan
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Protokol konuşmalarının öncesinde
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ise bir Kıbrıs gazisi, "vatan" temalı
şiir okudu.
Programda konuşan Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay,
"Şehitliği en yüksek manevi mertebe
sayan bir kültürün çocukları olarak
şehitlerimize ve gazilerimize
duyduğumuz derin saygı, bizi
millet yapan en önemli manevi
değerlerimizden biridir." dedi.
Başkan Altunay, "Şehit ve gazilerimiz
vatanımızın bağımsızlığı için
hayatlarını ortaya koydular,
milletin kurtuluşu için cepheden
cepheye koştular. Bu kültür, bugün
şehitlerimize ve gazilerimize
duyduğumuz derin saygı ve rahmet
dualarında bizi birleştiriyor, 'millet'
olmamızı resmediyor." ifadelerini
kullandı.

"TÜRKİYE TEK YÜREK, TEK
SES KARANLIK GÜÇLERİN
KARŞISINDADIR"
Konuşmasında 15 Temmuz darbe
girişimine de değinen Başkan
Altunay, "15 Temmuz, tarihimiz
açısından bir milattır. 15 Temmuz,
şanlı destanımızın miladıdır. O
gece darbeye karşı milli irade
dimdik ayakta durmuştur. O gece
canlarını feda eden şehitlerimiz ile
canları pahasına mücadele eden
gazilerimizi unutmayacağız. Bu
millet onlara her zaman minnettar
olacaktır. Türkiye'miz Birinci
Dünya Savaşı'ndan sonraki en ağır
saldırıyla karşı karşıya. O zaman bir
imparatorluğu çökertmişlerdi, şimdi
ise yeniden yükselişi durdurmaya,
bizi bir yüzyıl daha esir almaya
çalışıyorlar ama başaramayacaklar.
Türkiye tek yürek, tek ses karanlık
güçlerin karşısındadır." dedi.

SULTANGAZİ'DE AŞURE
KAZANLARI KURULDU

Sultangazi Belediyesi tarafından Muharrem ayının en önemli simgelerinden olan aşure dağıtımı
yapıldı. Sultançiftliği Merkez Camisi önünde uzun kuyruklar oluşturan Sultangazililer, kazanda
kaynatılan aşurelerin bereketini paylaştı.

S

ultangazi Belediyesi, Muharrem
ayı nedeniyle aşure dağıttı.
Sultançiftliği Merkez Cami önünde
düzenlenen aşure dağıtımına
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay ve İstanbul Milletvekili Şirin
Ünal'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş
katıldı.
Cuma namazı sonrasında aşure
kazanının önünde uzun kuyruklar

oluşturan Sultangazililer, Muharrem
ayının bereketini paylaştılar.
Sultangazi Belediye Başkanı Altunay
ve İstanbul Milletvekili Ünal,
vatandaşlara aşure kazanından
dağıtım yaparken Muharrem ayının
önemine dikkat çektiler.
Başkan Altunay, Muharrem ayı ve
aşurenin tüm İslam âlemi için tarihi
ve kültürel olarak özel bir yeri

olduğuna dikkat çekerek "Böyle özel
ay ve günler; birlik, beraberlik ve
kardeşliğin daha da güçlenmesine
katkı sağlamaktadır. Bu vesileyle
bütün İslam âleminin Muharrem
ayını tebrik ediyor, başta Hz. Hüseyin
olmak üzere bütün aziz şehitlerimizi
rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ
HAFTASI KUTLANDI

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Sultangazi Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından
düzenlenen programda, ilçede görev yapan din görevlileri bir araya geldi. Programda konuşma
yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "Camiler, varlığıyla İslam beldelerinin
bağımsızlığının göstergesidir. Minaresiyle tevhidin sembolüdür." dedi.

S

ultangazi Belediyesi ve İlçe
Müftülüğü, Camiler ve Din
Görevlileri Haftası dolayısıyla
ilçede görev yapan din görevlilerini
ağırladı. Sultangazi Belediyesi Nikâh
ve Düğün Sarayında düzenlenen
programa Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, İlçe Müftüsü
Abdullah Yılmaz ve ilçede görev
yapan din görevlileri katıldı.
Program, Sultangazi Merkez Cami
Hatibi Davut Önal’ın okuduğu
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda Sultangazi İlçe Müftüsü
Abdullah Yılmaz ve Sultangazi
Din Görevlileri Derneği Başkanı
Muhammed Hanefi Özkan birer
selamlama konuşması yaptı.
Konuşmalarda bilinçli bir neslin
16

yetişmesinde öğretmenlere olduğu
kadar din görevlilerine de büyük
sorumluluklar düştüğüne dikkat
çekildi.
Başkan Altunay konuşmasında
camilerimizin, varlığıyla İslam
beldelerinin bağımsızlığının
göstergesi olduğunu belirtti. Başkan
Altunay, "Camilerimiz minaresiyle
tevhidin sembolü, ezanlarıyla
şehadetin ifadesidir. Selalarıyla ise
bir milleti dirilten ve ayağa kaldıran
merkezlerdir." dedi.
Başkan Altunay konuşmasında
Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl ki
temayı “Cami, Şehir ve Medeniyet”
olarak belirlediğine dikkat çekerek
şunları söyledi:

"İslam düşüncesinde şehirlerin
ruhu vardır ve şehir o ruh ile anlam
kazanır. Şehri anlamlı kılan üzerine
imar edildiği manevi değerlerdir.
İslam şehirlerinin ruhunu cami
merkezli değerler oluşturur.
Camilerin, bireyi ve toplumu
güzelleştiren işlevselliğini yeniden
güçlendirmeliyiz. Caminin temsil
ettiği tevhid, birlik, beraberlik,
samimiyet, kardeşlik, paylaşma,
tevazu gibi değerlerin bireysel ve
toplumsal hayatımızda daha etkin
olması için gayret sarf etmeliyiz."

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU:
"HASEKİ HASTANESİ SULTANGAZİ’YE TAŞINACAK"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu yapımı devam eden 600 yataklı Sultangazi
Devlet Hastanesinin yapım çalışmalarını denetledi. Burada soruları cevaplandıran İl Sağlık
Müdürü Memişoğlu, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yenileme çalışmaları nedeniyle
Sultangazi Devlet Hastanesine taşınacağını söyledi.
600 yataklı Sultangazi Devlet
Hastanesinin yapımı hızla
devam ediyor. İstanbul İl Sağlık
Müdürü Kemal Memişoğlu 2018
yılında hizmet vermesi beklenen
hastanedeki çalışmaları, 29 Eylül
Cuma günü yerinde inceledi.
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, Haseki
Eğitim ve Araştırma Hastanesinin
yenileme çalışmaları nedeniyle
Sultangazi’de yapımı devam eden
hastaneye taşınacağını söyledi.
Memişoğlu, “Biz her zaman düzenli
olarak buraya gelip denetlemelerde
bulunuyoruz. Hastaneyi Ocak ayında
bize teslim edecekler. Biz Ocak
ayından itibaren birkaç ay içerisinde
burada sağlık hizmeti sunmaya
başlayacağız." dedi.
Haseki Eğitim ve Araştırma
Hastanesinin Sultangazi'ye taşınması
noktasında yapılan tartışmalara da
değinen Memişoğlu, "Haseki bizim
ecdadımızın 1551 yılında yaptığı bir
hastane. Biz Türkiye’de çok Haseki
olsun istiyoruz. Haseki’yi de çok

yakın bir zamanda yıkıp, burada
nasıl modern bir şekilde yaptıysak
orada da yeniden yapacağız. Ama
bu aşamada Haseki Sultangazi’ye
gelecek. Burada yeni Haseki
fidanı olacaktır. Haseki bittikten
sonra da oraya dönmek isteyenler
dönecekler ama burada da yeni bir
Haseki yapmış olacaklar. Haseki’nin
kültürünü biz burada yaşatacağız."
ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yapılan en iyi
hastanelerden birisinin
Sultangazi'de yükseldiğine de dikkat
çeken Memişoğlu, "Bu hastane
Haseki’nin kültürüyle kuruluyor.
Haseki buraya geçici bir süreyle
geliyor. Haseki uygulamalarını
burada yapacak ve sonra da binası
bittiğinde yeni yerine geçecek ama
burası bir Haseki fidanı olarak
devam edecek.” dedi.

YAPIMI TAMAMLANDI
AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

SULTANGAZİ KAPALI
YÜZME HAVUZU
VE SPOR TESİSLERİ
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Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'ndeki kapalı
yüzme havuzu yapım çalışmasında
bitme aşamasına gelindi. Sultangazi
Belediyesinin girişimleri ile İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan
tesis 4 bin 653 m2 alanı kapsıyor. Projede
kapalı yüzme havuzunun yanı sıra fitness
salonları, pilates salonu, kütüphane ve
otopark da yer alıyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI
SULTANGAZİ’DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ı
makamında ziyaret ederek ilçedeki spor alanlarını ve gençlere yönelik yapılan çalışmaları
inceledi.

G

ençlik ve Spor Bakanı Osman
Aşkın Bak, Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay’ı makamında
ziyaret etti. Sultangazi Belediyesinin
spor alanında yaptığı yatırımlar ve
gençlere yönelik yapılan çalışmalar
hakkında bilgi alan Bakan Bak,
ilçedeki spor alanlarını ve gençlere
yönelik yapılan çalışmaları inceledi.
GENÇLERLE SPOR ETKİNLİĞİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın
Bak, Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay ile birlikte İsmetpaşa
Mahallesi’nde yapımı devam eden
gençlik merkezinde incelemelerde
bulundu. Sonraki adres ise
Malkoçoğlu Mahallesi Şehit Polis
Bülent Özkan Parkı oldu. Bakan Bak
ve Başkan Altunay, burada gençlerle
bir süre basketbol oynadı.

Cebeci Mahallesi'nde bulunan
Sultangazi İsmetpaşa Spor
Kulübü’nün yeni sahasını ziyaret
eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman

Aşkın Bak ve Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, kaleciye
penaltı çektiler.

SULTANGAZİ'DE
DEPREM EĞİTİM
PARKI HİZMETE
AÇILDI
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Sultangazi Belediyesi Şehit Özay Gezgin
Deprem Eğitim Parkı’nı düzenlediği
törenle hizmete açtı. Marmara depreminin
yıl dönümünde yapılan açılış töreninde
Belediye Başkanı Cahit Altunay, deprem
kuşağında bulunan ülkemizin depreme
hazırlıklı olması gerektiğini ve en önemli
hazırlığın kentsel dönüşüm olduğunu
söyledi.

S

ultangazi Belediyesi tarafından
doğal afetler hakkında çocukları
bilinçlendirmek amacıyla inşa
edilen deprem eğitim parkı
düzenlenen törenle hizmete açıldı.
50. Yıl Mahallesi, D Caddesi üzerinde
bulunan parkın açılış törenine
Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz,
Belediye Başkanı Cahit Altunay,
AK Parti İlçe Başkanı Suzan Dağlar
Civan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesi ve Deprem Araştırma
Enstitüsü yetkilileri ile çocuklar ve
aileleri katıldı.
Şehit Özay Gezgin Parkı’nı yeniden
düzenleyip alanını genişleterek
deprem eğitim parkı olarak hizmete
sunduklarını belirten Başkan
Altunay, Boğaziçi Üniversitesi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araştırma Enstitüsü ile imzalanan
protokolle deprem eğitimlerinin
devam edeceğini belirtti.
EL BİRLİĞİYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Başkan Altunay, ''17 Ağustos 1999
yılında yaşadığımız o derin acıyı bir
daha yaşamamak adına tedbirler
alıyoruz. Hükümetimizin bu konuda
çıkarmış olduğu yasalarla eski
yapıların yıkılarak yenilenmesine
yönelik büyük adımlar atıldı.
Sultangazi Belediyesi olarak
halkımızı teşvik ederek binalarını
yenilemeleri ve dönüşümün
yapılması için çalışma içerisindeyiz.
2009’dan bu yana ilçemizde 54
bin yeni konut üretildi. Bunların
5 bini eski yapılardı ve yenilendi.
İlçemizdeki tüm eski yapıların
yenilenmesi için sivil toplum
kuruluşlarımızdan vatandaşlarımıza

kadar herkes bu bilinçle hareket
etmeli. Beklenen bir Marmara
depremi var. Bu depremde can
ve mal kayıpları yaşamamak için
el birliğiyle kentsel dönüşümü
ilçemizde hızlandırmamız gerekiyor.
Vatandaşlarımız Kentsel Dönüşüm
Müdürlüğümüze gelerek her türlü
bilgi ve desteği alabilirler.” dedi.
SİMÜLASYONLU DEPREM EĞİTİMİ
2500 metrekare alan üzerine inşa
edilen park içerisindeki deprem
eğitim binasına yerleştirilen
simülasyon ile eğitimlerin
uygulamalı olarak verileceğini
belirterek konuşmasına devam eden
Başkan Altunay, eğitimlerde ayrıca
afetlerin oluşumu ve afet anında
yapılması gerekenler hakkında

uzman eğitimciler tarafından bilgiler
verileceğini söyledi.
SULTANGAZİ'DE 276. PARK
Başkan Altunay, Şehit Özay Gezgin
Deprem Eğitim Parkı içerisinde
çocukların aileleri ile birlikte vakit
geçirmelerini sağlayacak alanların
da oluşturulduğunu ifade ederek
“Açık hava amfi alanından, çocuk
oyun gruplarına, fitness aletlerinden
yürüyüş, oturma ve yeşil alanlara
kadar parkımıza çeşitli fonksiyonlar
yükledik. İlçemizdeki 276. parkı
hizmete açtık.'' dedi. Yeşil alan
ve park sayılarını artırmak için
çalışmaların devam edeceğini
belirten Başkan Altunay, parkın açılış
kurdelesini davetliler ve çocuklar ile
birlikte kesti.

ŞEHİRCİLİK•İMAR•KENTSEL DÖNÜŞÜM•PRO
HABİPLER
MAHALLESİ'NDE
KENTSEL
DÖNÜŞÜM
ÇALIŞMALARI
Habipler Mahallesi'nde havza sınırı içinde kalan bir kısım alanda İSKİ yönetmeliğinden kaynaklanan sebeplerle
kentsel dönüşümün önü tıkanmıştı. Sultangazi Belediyesi, Habipler Mahallesi'nde bu sorunun ortadan
kaldırılması ve daha elverişli şartlarda yapılaşmanın olması için harekete geçti. Çalışmalar kapsamında parseller
birleştirilerek otoparklı, sosyal donatılı ve nitelikli yapılaşmanın önü açılmış oldu. Çalışma kapsamında
750 metrekare alandan küçük müstakil parsellerde yapılacak yapıların çıkmaları emsal hesabı dışında tutularak
yüzde 40-50'lere varan artışlar sağlandı. Buradaki çalışmalar Meclis tarafından onaylanacak imar planlarıyla kısa
zamanda hayata geçirilecek.

SULTANGAZİ
BELEDİYESİNDEN
PARSEL
KAYMALARINA
NEŞTER
Sultangazi'de geçmiş dönemlerde yeterli teknolojik araç gereç bulunmaması dolayısı ile hatalı ölçümler sonucu
yapılan inşaatların büyük bir kısmında komşu parsellere taşkınlıklar meydana gelmişti. Bunun sonucunda
komşu parsel malikleri arasında ihtilaflar doğmuş, yapıların tamamlanmış olmasından dolayı da çözümü zor
problemler ortaya çıkmıştı. Sultangazi Belediyesi, ilçe halkının inisiyatifi dışında gelişen ve mağduriyetlere yol
açan parsel kaymalarının çözümüne yönelik çalışma başlattı. Sultangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
tarafından yapılan çalışma ile parsel kaymalarının bulunduğu Cebeci, Cumhuriyet ve 50. Yıl Mahalleleri'nde imar
uygulamasına gidilerek yapılaşma ile parselasyon birbirine uyumlu hale getirildi. Başlanan çalışmalar sonucunda
bugüne kadar toplam 88 dönüm alanı kapsayan 31 adada uygulamaya gidildi. Yaklaşık 19 dönüm alandaki 10
adada uygulama sonuçlandı. Diğer mağduriyetlerin sona erdirilmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor.
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JELER•ŞEHİRCİLİK•İMAR•KENTSEL DÖNÜŞÜM
YENİ İMAR
UYGULAMALARIYLA
SULAR VADİSİ
HAYAT BULDU
Sultangazi Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan ve Sular Vadisi olarak tabir edilen bölgede yeni
yapılan imar planı ile eski, karmaşık yapılaşmalardan ve gecekondulardan temizlendi. Bölge, yapılan çalışma
ile bahçeli, nizamlı, yeşil alanlı, düzenli yapılaşma ve altyapıya sahip bir hale getirilerek kentsel dönüşümün
önü açıldı. Yapılan plan uygulaması doğrultusunda tapularını alan hak sahiplerince günümüz şartlarına
uygun, depreme dayanıklı inşai faaliyetlere başlanmış olup, diğer taraftan belediyemizce altyapı hizmetlerinin
tamamlanması için çalışmalar ivedilikle sürdürülmektedir.

HABİPLER
MAHALLESİ'NDE
BAZI BÖLGELERDE
YAŞANAN
DOĞAL GAZ
SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Habipler Mahallesi'nde bazı sokaklarda, geçmişten gelen hukuki meseleler ve plan uygulamalarından
kaynaklanan sebeplerden dolayı doğal gaz hizmetlerinin bölgeye ulaşımında aksaklıklar yaşanıyordu. Bu
aksaklığın ortadan kaldırılması ve bu alanda ikamet eden semt sakinlerinin doğal gaz ihtiyaçlarının karşılanması
amacı ile Sultangazi Belediyesi, İGDAŞ Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulundu. Yapılan görüşmeler
sonucunda Sultangazi Belediyesi, yetkisi alanında kalan sokaklarda gerekli planlama çalışmalarını yaparak İGDAŞ
Genel Müdürlüğüne gönderdi ve doğal gaz hizmetlerinin bölgeye getirilmesi için çalışmalara başlandı. Bununla
birlikte Alibey Havzası içerisinde kalan yerleşim alanlarına da doğal gaz hizmetinin götürülebilmesi için İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve İGDAŞ Genel Müdürlüğü ile görüşmeler sürdürülüyor.

1. CEBECİ YOLU
PRESTİJ CADDE
OLUYOR
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Sultangazi’de araç ve yaya trafiğinin yoğun
olduğu 1. Cebeci Yolu prestij cadde haline
getiriliyor. 900 metre uzunluğunda alanı
kapsayan proje kapsamında caddenin araç trafiği
tek yönlü olarak düzenlenecek, geniş kaldırımlar
ve yürüme yolları, bisiklet parkurları, oturma
grupları, aydınlatma ve yeşil alan çalışması
yapılacak. Bu çalışmanın bitmesinin ardından 1.
Cebeci Yolu'nun açık hava alışveriş merkezine
dönüştürülmesi amaçlanıyor.

S

ultangazi Belediyesi, ilçenin
estetiğine uygun yol ve
kaldırım çalışmalarına bütün
hızıyla devam ediyor. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ile ortak
yürütülen çalışma ile ilçenin en
işlek caddelerinden olan 1. Cebeci
Yolu'nda prestij cadde çalışmalarına
başlandı.
BİSİKLET YOLU VE YEŞİL BANT
1. Cebeci Yolu'nun modern bir
görünüme kavuşturulacağı Prestij
Cadde Projesi; Sultangazi Belediyesi
Cebeci Sosyal Tesisleri önünden
başlayarak Çanakkale Şehitleri
Caddesi’ne doğru 900 metre
uzunluğunda bir alanı kapsıyor.
Caddenin araç trafiği, Eski Edirne
Asfaltı yönüne doğru tek yön
olarak işleyecek. İki şeritli araç yolu
yapılırken, 2 metre genişliğinde
bisiklet yolu ve yeşil bant
oluşturulacak.
GENİŞ YAYA KALDIRIMLARI
Yaya trafiğini rahatlatmak amacıyla
geniş kaldırımlar yapılacak.
Proje kapsamında caddeyi kesen
sokaklardan tek yönlü araç trafiği
ile ulaşım sağlanacak. Öte yandan
1. Cebeci Yolu'nda şehir estetiğine
uygun oturma grupları ve yeşil alan
çalışması yapılacak. Caddeye ayrıca
modern aydınlatma ekipmanları
yerleştirilecek.

ESKİ HALİ

1. CEBECİ YOLU AÇIK HAVA ALIŞVERİŞ
MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR
Bu çalışmanın bitmesinin ardından
1. Cebeci Yolu'nun açık hava
alışveriş merkezine dönüştürülmesi
amaçlanıyor. Geniş yürüme yolu,
bisiklet parkuru, şehrin estetiğine
uygun oturma grupları, aydınlatma,
yeşil alan ve sosyal donatı
alanlarıyla 1. Cebeci Yolu modern bir

YENİ PROJE

çehreye kavuşuyor.
Prestij Cadde uygulaması açık
havada alışveriş yapma ve ailece
vakit geçirme imkânı sağlayacak.
1. Cebeci Prestij Caddesi yalnız
mahalle sakinlerinin değil, bölgenin
de yeni buluşma adresi olacak.

CİRİT ATLARI
SULTANGAZİ'DE ŞAHLANDI

S

ultangazi Belediyesi, Orta Asya ve
Anadolu’da Türklerin yüzyıllardan
beri oynadıkları ata sporumuz olan
atlı ciriti yaşatmayı sürdürüyor. Bu
yıl 7’ncisi düzenlenen “Sultangazi
Belediyesi Geleneksel Atlı Cirit
Müsabakaları”nda Türkiye’nin önde
gelen cirit takımları mücadele etti.
Cirit müsabakalarına ev sahipliği
yapan Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, Orta Asya’dan
günümüze kadar taşınmış olan ata
sporunun hâlen en canlı şekilde
devam ettiğini söyledi. Atlı ciritin
mertliğin ve cesaretin sembolü
olduğuna dikkat çeken Başkan
Altunay, “Türk milletinin genlerinde
olan bir sporu gelecek nesillere
taşımaktan gurur duyuyoruz.” dedi.
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4 profesyonel takımın mücadele
ettiği yarışmaya ilginin oldukça
fazla olduğunu ifade eden Altunay,
konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Halkımızın teveccühü her yıl
olduğu gibi bu yıl da oldukça güzel.
Alparslan’ın Anadolu’ya gelişiyle
başlayan bu spor hâlen Türkiye’de
en canlı şekilde devam ediyor.
Bizden sonra bazı Avrupa ülkeleri ve
Arabistan’a gitmiş olsa da asıl yuvası
burası olmuş. Türk insanı atla çok
barışık, iç içe yaşamış. Atın sırtında
doğmuş ve büyümüş. Sultangazi
Belediyesi olarak, Sultangazi Şehir
Ormanları’nda kurduğumuz binicilik
tesislerinde çocuklarımızı atla
buluşturuyoruz.”

İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi
Çamlı ve Sultangazi Kaymakamı Uğur
Kalkar birer selamlama konuşması
yaparak Sultangazi Belediyesinin ata
sporlarına yönelik yaptığı çalışmaları
takdirle karşıladıklarını belirttiler.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği
müsabakalarda Erzurum Atlı Spor
Kulübü, Erzincan Safari Atlı Spor
Kulübü, Bayburt Balca Atlı Spor
Kulübü ve Sivas Önder Atlı Spor
Kulübü takımlarından oluşan 32 at
ve sporcu kıyasıya yarıştı.
Yarışmalar sonucu geçen yıl olduğu
gibi bu yıl da Erzurum Atlı Spor
Kulübü birinci oldu. Yarışmaların
sonunda ise kara cirit kurallarının
geçerli olduğu gösteri maçı sunuldu.

BAŞKAN ALTUNAY’DAN
YENİ KAYMAKAMA ZİYARET

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi ilçesinde yeni görevine başlayan
Kaymakam Uğur Kalkar’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Konya ili Çumra ilçesinden
Sultangazi Kaymakamlığına atanan
Uğur Kalkar, yeni görevine başladı.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, Kaymakam Uğur Kalkar’ı
makamında ziyaret ederek yeni
görevinde başarılar diledi.
Sultangazi ilçesiyle ilgili bilgi
veren Başkan Altunay, “İlçemiz
her geçen gün büyümekte ve
gelişmektedir. İlçemizin gelişmesine
ve büyümesine katkı sunan
sizden önceki kaymakamlarımızın
emekleri büyüktür. Sizinle birlikte
ilçemize önemli katkılar ve eserler
bırakacağımıza, güzel hizmetlere
birlikte imza atacağımıza gönülden
inanıyorum.” dedi.
Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti
dile getiren Kaymakam Kalkar,
“Önceliğimiz ülkemize hizmet. Daha
önce başka ilçelerde halkımıza
hizmet etmek için mücadele
ediyorduk. Şimdi Sultangazi’ye

hizmet için buradayız." ifadelerini
kullandı.
Sultangazi ilçesini daha ileriye
götürmek için çaba sarf edeceklerini
sözlerine ekleyen Kalkar,
"Vatandaşlarımızın huzur ve refahı
için başta belediyemiz olmak üzere
tüm kamu kurum ve kuruluşları ile el
ele çalışacağız.” diye konuştu.
UĞUR KALKAR KİMDİR?
1974 yılında Hatay'da doğdu. İlk ve
ortaokul eğitimini Kumlu’da, lise
eğitimini Kırıkhan'da tamamladı.
1994 yılında Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu
Yönetimi bölümünden mezun oldu.
Mülki İdare Amirliğine 1996 yılında
Hatay Kaymakam Adayı olarak
başladı. 1999 yılında Tokat ili Almus
Kaymakam Vekilliği görevinde
bulundu.
2000 yılında Burdur - Altınyayla
Kaymakamı olarak atandı. Daha
sonra sırasıyla; Siirt - Baykan, Muş -

Bulanık Kaymakamlıkları görevini ifa
etti. 2005 yılında Hakkâri - Yüksekova
Kaymakamı olarak görevlendirildi.
Yüksekova Kaymakamlığının
ardından Trabzon - Çaykara, Denizli
- Acıpayam ve Konya - Çumra
Kaymakamı olarak görev yaptı.
19 Ağustos 2017 tarih ve 2017/345
sayılı müşterek kararname ile
Sultangazi Kaymakamlığına atandı.
İyi derecede İngilizce bilen Uğur
Kalkar, evli ve iki çocuk babasıdır.

SULTANGAZİLİ ÇOCUKLARIN
YÜZME KEYFİ

Sultangazi Belediyesi, çocukların yaz tatilini değerlendirmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz
yüzme kursları düzenledi. Gazi, Yayla ve Uğur Mumcu Mahalleleri'nde kurulan portatif
havuzlarda binlerce çocuk yüzme eğitimi aldı.

S

ultangazi Belediyesi, çocuklara
güzel bir yaz tatili geçirtmek
amacıyla uzman eğitimcilerin
gözetiminde ücretsiz yüzme kursları
açtı. Gazi, Yayla ve Uğur Mumcu
Mahalleleri'nde kurulan portatif
havuzlarda binlerce çocuk yüzme
eğitimi aldı.
Fiziksel ve zihinsel gelişime önemli
katkılar sağlayan yüzme sporuna
çocukları teşvik etmek amacıyla
açılan kurslara katılan çocukların
eğlenceli bir yaz geçirmeleri
sağlandı. 6-12 yaş arasında
çocukların başvuru yaptığı kurslar,
uzman eğitmenler tarafından verildi.
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Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, ilçenin farklı noktalarında
hizmet veren yüzme havuzlarında
binlerce çocuğa yüzme eğitimi
verildiğini söyledi.
Her yıl yaz aylarında düzenli olarak
hizmet veren bu kurslarda uzman
eğitimciler tarafından eğitim

verildiğine dikkat çeken Altunay, şu
açıklamalarda bulundu:
“Çocuklara ve gençlere yönelik yaz
etkinliklerimiz bunlarla sınırlı değil.
Sultangazi İzci Kampı ve Enez’de
düzenlediğimiz gençlik kampı ile
gençlerimiz doğa ile baş başa
olurken spor yapma imkânı da
buluyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan

Bilim Merkezinde ise çocuklarımıza
çeşitli alanlarda eğitim verirken,
bilimi keşfetmelerine imkân
sağlıyoruz. Tüm bu etkinliklerde
çeşitli konularda eğitim seminerleri
de düzenliyoruz.”
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PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN BİLİM VE KÜLTÜR MERKEZİ KÜTÜPHANESİ ÖĞRENCİ VE KİTAPSEVERLERİ BEKLİYOR

ÇOCUKLAR BİLİMİ
EĞLENEREK KEŞFEDİYOR
PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN
BİLİM VE KÜLTÜR MERKEZİ
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Sultangazi Belediyesi tarafından
hayata geçirilen Prof. Dr. Necmettin
Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi
çocukların ilgi odağı oldu.
Çocuklar, bilim merkezinde yer
alan atölyelerde eğlenerek bilimin
temel ilkelerini öğreniyor. Merkezde
ayrıca yetişkin ve çocuklara yönelik
kütüphane ile spor salonu da yer
alıyor.

S

ultangazi Belediyesi Prof.
Dr. Necmettin Erbakan Bilim
ve Kültür Merkezi; çocukları
bilimle buluşturmayı, farklı
mesleklere yönelecek gençlerin
bilimi hayatlarının her alanıyla
bütünleştirmelerini sağlamayı
amaçlıyor.
Bilim merkezi; çocukların ilgi
alanlarına göre farklı bilim
atölyelerinde yeteneklerini
keşfetmelerini sağlıyor. Bilim
merkezi; öğrenme şevkini,

keşfetmenin mutluluğunu ve deney
yapmanın heyecanını yaşatabilmek
amacıyla aktif eğitim programları
sunuyor.
Sultangazi Belediyesi Prof. Dr.
Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür
Merkezinde yer alan atölyeler ise
şunlar:
• Fen Bilimleri Laboratuvarı
• Kimya - Biyoloji Laboratuvarı
• Robotik ve Kodlama Atölyesi
• Akıl ve Zekâ Oyunları

• Astronomi
• Matematik Atölyesi
• Resim ve Plastik Sanatlar
• Drama
• Müzik
Bilim merkezinde bu atölyelerin yanı
sıra sinema gösterimleri ve söyleşi,
kitap ve film eleştirisi etkinlikleri,
spor aktiviteleri, kültürel gezi
programları da yer alıyor. Merkezde
ayrıca yetişkin ve çocuklara hitap
eden geniş içeriğe sahip kütüphane
de bulunuyor.

SULTANGAZİ ŞEHİR ORMANLARI'NDA
KÜÇÜK KAŞİFLER
S

ultangazili çocuklar ve gençler
yaz tatili keyfini doyasıya yaşadı.
Sultangazi Belediyesi öğrencilerin
hem okul yorgunluğunu atmaları
hem de yeni şeyler öğrenmeleri
için farklı projeleri hayata geçirdi.
Bu kapsamda Orman Kaşifleri Doğa
Atölyesi, bilim merkezi yaz okulu,
izci kampı, gençlik kampı ve yüzme
havuzları ile çocuklara bilim, spor
ve eğlencenin yanı sıra görerek,
duyarak, dokunarak ve yaşayarak
hayatın öğretilmesi amaçlandı.
Orman Kaşifleri Doğa Atölyesi
öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği
etkinlikler arasında yer aldı. Orman
Kaşifleri Doğa Atölyesinde çocukların
doğayı sevmelerini; yaşamın tüm
renklerine, varlıklarına ve canlılarına
saygılı bireyler olarak yetişmelerini
sağlamak amaçlandı.
Sultangazi Şehir Ormanları'nda
hayata geçirilen proje kapsamında
öğrenciler Sultangazi Binicilik
Tesislerinde ata binme keyfini
yaşarken uzman eğitimcilerin
gözetiminde bilimsel yürüyüşlere,
doğa günlüğü çalışmalarına,
biyomimikri (Doğayı taklit ederek
yeni tasarımlar oluşturmak) ve açık
havada sanat çalışmalarına katıldı.
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SULTANGAZİ BELEDİYESİ BAŞARILI GENÇLERİ ÖDÜLLENDİRDİ
GENÇLİK KAMPI VE KÜLTÜR GEZİLERİ
Sultangazi Belediyesi, başarılı öğrencileri bu yıl da kültür gezileriyle ödüllendirdi. Okullarında
başarılı olan ortaokul öğrencilerine Akdeniz Bölgesi, lise öğrencilerine ise Balkan turu
düzenledi. Bununla da yetinmeyen Sultangazi Belediyesi yüzlerce öğrenciyi Enez Gençlik
Kampı'nda ağırladı.

S

ultangazi Belediyesi, başarılı
öğrencileri her yıl olduğu gibi
kültür gezileriyle ödüllendirdi.
Okullarında başarılı olan ortaokul
öğrencilerine Akdeniz Bölgesi,
lise öğrencilerine ise Balkan turu
düzenledi.
Bununla da yetinmeyen Sultangazi
Belediyesi ilçede ikamet eden
yüzlerce öğrenciyi Kuzey Ege’nin
saklı incisi Enez Kampı'nda ağırladı.
Gençler, Enez Kampı’nda eğitimden
spora kadar pek çok aktiviteyle
birlikte doğanın tadını çıkardı.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, Enez Kampı’nda gençleri
yalnız bırakmadı. Gençlerle bir araya
gelen Başkan Altunay, Sultangazi
Belediyesi’nin eğitime ve gençlere
yönelik çalışmaları hakkında bilgi
verdi. Başkan Altunay, “Yaptığımız
tüm çalışmalarda gençlere yönelik
hizmetlere öncelik verdik. Spordan,
kültür ve sanat etkinliklerine,
sosyal tesislerden, gençlerin ilgi
duyacağı farklı organizasyonlara
kadar birçok projeyi hayata geçirdik.
Gençlerimizin ihtiyaç duyduğu fiziki

AKDENİZ BÖLGESİ KÜLTÜR GEZİSİ

GENÇLİK KAMPI/ENEZ
mekânlar oluşturduk.” diye konuştu.
Başkan Altunay, Enez Gençlik
Kampı’nın geleneksel hale
getirildiğini ve her yıl düzenlenmeye
devam edeceğinin müjdesini verdi.
Konuşmasında gençliğin önemine
de değinen Başkan Altunay,
“Milletlerin bir medeniyet ve varlık
olarak devamı, mevcut birikimin
gelecek kuşaklara sağlıklı biçimde
aktarılabilmesi ile mümkündür.
Kendi kuşakları arasındaki kültür

BALKAN KÜLTÜR GEZİSİ

ve medeniyet iletişimini kopartan
milletler, tarih sahnesinden
silinmeye mahkÛmdur.” diye
konuştu.
Enez Gençlik Kampı’nda; yüzme,
masa tenisi, basketbol gibi çeşitli
spor etkinliklerinin yanı sıra çuval
yarışı, yakar top, halat çekme gibi
eğlenceli yarışmalar düzenlendi. Öte
yandan gençlerin zihinsel ve fiziksel
gelişimine katkı sunmak amacıyla
çeşitli seminerler düzenlendi.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ E-KÜTÜPHANE
KİTAPSEVERLERİ BEKLİYOR

Eğitim yatırımlarına aralıksız devam eden Sultangazi Belediyesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi
üzerinde "E-Kütüphane"yi hayata geçirdi. Hukuktan sağlık bilimlerine, ekonomiden dil ve
edebiyata, mimarlıktan mühendislik, bilgisayar, tasarım, teknik bilimlere kadar 28 temel konu
başlığında 17.000'den fazla e-kitap okuyucularını bekliyor.

S

ultangazi Belediyesi, basılı ve
elektronik ortamda bulunan bilgi
kaynaklarını öğrenci, kitapsever
ve araştırmacılarla buluşturmak
amacıyla "E-Kütüphane"yi hayata
geçirdi.
Muhsin Yazıcoğlu Caddesi üzerinde
kurulan Sultangazi Belediyesi
E-Kütüphane'de hukuktan
sağlık bilimlerine, ekonomiden
dil ve edebiyata, mimarlıktan
mühendisliğe, bilgisayar, tasarım,
teknik bilimlere kadar 28 temel konu
başlığında 17.000'den fazla Türkçe
e-kitap yer alıyor.
KÜTÜPHANELER VE TEKNOLOJİ
Değişen dünya ve gelişen teknoloji,
bireyleri ve kurumları da etkilemiş
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ve değişime zorlamıştır. Değişen
şartlara göre kütüphanelerin,
kütüphane teknolojilerinin ve buna
bağlı olarak kütüphanecilerin de
değişime ayak uydurmaları ve
kendilerini yenilemeleri kaçınılmaz
bir hale gelmiştir. Kütüphaneler
bilgisayar teknolojisini kullanarak
klasik anlamdaki kütüphanecilik
anlayışından çıkmış ve bilgisayara
bağlı elektronik (sayısal, dijital)
bilgi merkezleri olmaya doğru
yönelmişlerdir.
Teknoloji, bilimin uygulamaya
geçirilmiş hâlidir. Kütüphaneler ise
insanlık tarihinin her döneminde
bilginin toplandığı, korunduğu,
organize edilerek kullanıma
sunulduğu merkezler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bilgi ve
teknolojinin uygulanması sonucu

kütüphaneler de değişime ayak
uydurmuşlardır. Üretilen bilginin
elektronik ve saydam ortama
aktarılmasında bilgisayar teknolojisi
kütüphanelere çağ atlatmış ve
üretilen bilginin hem basılı olarak
hem de saydam ve dijital ortamda
depolanmasıyla kütüphaneler
enformasyon merkezleri hâline
dönüşmüşlerdir.

SULTANGAZİ BELEDİYESİNDEN
ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ DEFTER YARDIMI

Sultangazi Belediyesi, ‘‘Kitaplar devletten, defterler belediyeden’’ sloganı ile beş yıl önce
başlatmış olduğu proje kapsamında bu yıl da 110 bin öğrenciye 660 bin adet farklı ebatlarda
defter dağıttı. Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulunda öğrenciler ile bir araya gelen
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, çocukların ilk okul günü heyecanına ortak oldu.
Çocuklara defterlerini dağıtan Başkan Altunay, çocuklarla sohbet ederek onlardan yeni eğitim
öğretim yılında başarılı olmalarını istedi.

S

ultangazi Belediyesi, ilçe sınırları
içerisinde yer alan ilkokul,
ortaokul ve lise öğrencilerine
ücretsiz defter dağıtımı yaptı.
Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip
Ortaokulunda öğrenciler ile bir
araya gelen Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, çocukların
ilk okul günü heyecanına ortak
oldu. Çocuklara defterlerini dağıtan
Başkan Altunay, çocuklarla sohbet
ederek onlardan yeni eğitim öğretim
yılında başarılı olmalarını istedi.
Öğrencilerle yakından ilgilenen
Altunay, çocuklara geleceğe dair
öğütlerde bulundu.
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Başkan Altunay, "Öğrencilerimiz
okullarına, arkadaşlarına ve
öğretmenlerine kavuşmanın
heyecanını ve sevincini yaşıyor.
Değerli öğretmenlerimiz de
geleceğimizi emanet edeceğimiz
çocuklarımızı yetiştirmenin haklı
gururunu taşıyor." dedi.
Eğitimin hayat boyu devam eden
bir süreç olduğuna işaret eden
Başkan Altunay, "Kişinin öğrenme
etkinlikleri ve ihtiyaçları değişse
de; aile durumu, çevresel etkileşimi
ve okul, öğrencilerimizin başarı
düzeyini etkileyen en önemli

etkenler. Çocuklarımız değerlidir,
yarınlarımız için umuttur. Onları
iletişim becerileri gelişmiş, araştıran,
sorgulayan, problem çözebilen, bilgi
teknolojilerini kullanabilen, girişimci
bireyler olarak yetiştirmek bizim asli
görevimizdir." diye konuştu.
"110 BİN ÖĞRENCİMİZE 660 BİN
DEFTER DAĞITIYORUZ"
Sultangazi Belediyesinin düzenlediği
kampanya hakkında da bilgi veren
Başkan Altunay, "Her yıl olduğu gibi
bu sene de defterler belediyeden,
kitaplar devletten olmak üzere

çocuklarımızın yükünü biraz daha
hafifletmeye çalışıyoruz. Kampanya
kapsamında 110 bin öğrenciye 660
bin defteri ücretsiz dağıtıyoruz."
ifadelerini kullandı.
Sultangazi Belediyesi olarak
derslerinde ve çeşitli alanlarda
başarılı olan öğrencilerin de
ödüllendirildiğini söyleyen Başkan
Altunay, "Başarılı öğrencilerimizi
de ödüllendiriyor ve çeşitli
kültürel geziler düzenliyoruz. Bu yıl
öğrencilerimizi Balkanlar ve Akdeniz
bölgelerinde ağırladık." diye konuştu.

BAŞKAN ALTUNAY İZCİ KAMPINDA
GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Y

az aylarının hem eğlenceli hem
de eğitici ve öğretici nitelikte
olması amacıyla Sultangazi
Belediyesinin "Yaz etkinlikleri"
başlığı altında düzenlediği
etkinlikler, gençlerin ilgi odağı oldu.
SULTANGAZİ İZCİ KAMPI
Sultangazi Belediyesi tarafından
hayata geçirilen "Sultangazi
İzci Kampı", 9-16 yaş arasındaki
öğrencileri ağırladı. Proje
kapsamında doğayla iç içe yapılan
aktivitelerle çocuklar izciliğe ilk
adımlarını attı. İzci kampında
eğitimlerini tamamlayan öğrenciler
veda ateşi programlarıyla uğurlandı.
Veda ateşi programına katılan
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, izcilik kampında yapılan
etkinliklerle öğrencilere doğal
koşullarla mücadeleyi öğrettiklerini
ve onları hayata hazırladıklarını
söyledi. Başkan Altunay, izci
kampının yoğun ilgi gördüğünü ve
gençlerin doğayla iç içe yaşayacak
şekilde hazırlandığını söyledi.
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VEDA ATEŞİ
Kamp ateşinin yakılmasıyla başlayan
veda programında izcilik eğitimi
alan öğrenciler kol kola girerek
“Ateş Rondu”nu okudu. Çeşitli skeç
ve oyunlar sergileyen çocuklar,
ailelerinden büyük beğeni topladı.
Kamp ateşinin etrafında toplanan
izcilere program sonunda katılım
belgeleri verildi.

