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n Sultangazi’yi daha güzel ve yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek 
için yaptığımız çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Altyapıdan üst 
yapıya, eğitimden kültüre, spordan sanata her alanda gelişen bir Sultangazi 
hedefiyle çıktığımız bu yolda büyük mesafeler kaydettik.

Sizlere en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla ilçemizin dört bir yanına yeni 
tesisler kazandırıyor, hizmetlerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Bu 
yıl içinde hizmete açtığımız Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi; 
E-Spor, Yüzme Havuzu, Kütüphane, Spor Salonu, Cep Sineması ve daha 
fazlasıyla halkımıza hizmet veriyor. Yine güzel mimarisiyle dikkat çeken 
Nene Hatun Kültür Merkezimiz; bünyesinde bulunan Sanat ve Mesleki 
Eğitim Atölyeleri,  Spor Salonu, Kütüphane, Kafede Kitap ve diğer fonksi-
yonlarıyla ilçemize değer katıyor. Kadınlara özel mekanımız SU-MEKAN, 
içerisinde Avrupa yakasının en güncel Planetaryum’unu barındıran Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan Bilim Merkezi, gençlik merkezlerimiz ve diğer hiz-
met tesislerimiz komşularımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize ihtiyaçları 
duydukları her alanda hizmet sunuyor. 

Yeşil doğasıyla İstanbul’un en güzel ormanlarına sahip Sultangazi’de 
komşularımıza daha iyi hizmet verebilmek için bu tesislerimize yenilerini 
kazandırmak için yaptığımız yatırımlar devam ediyor. Sultançiftliği Ma-
hallemizde hizmete açtığımız Ana Kucağı’nda minik yavrularımızın en iyi 
şekilde yetişmesini sağlayacağız. Esentepe Gençlik ve Spor Merkezi&En-
gelliler Merkezi, Uğur Mumcu Mahallemizdeki Şerife Bacı Kültür Merkezi, 
50. Yıl Mahallesi Kültür Merkezi’nde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. 

Bütün bu hizmetlerimizi daha iyi bir Sultangazi’ye kavuşmak için yapıyo-
ruz. Bu hizmetleri yaparken ilçemizin ekonomik kaynaklarını en iyi şekilde 
kullanmaya özen gösteriyoruz. Belediyemizin bütçesine yılda 100 milyon 
TL’den fazla katkı sağlayan 73 yeni aracımızı ilçemize kazandırmaktan 
gurur duyuyoruz. Kiralamak yerine satın alma yönünde verdiğimiz bu 
karar ve yaptığımız milyonlarca liralık tasarruf, hizmet üretmek yerine 
sürekli bahaneler sunanlara verilecek en güzel cevaptır. Bu durum halka 
hizmet etmenin yolunun aslında bilgi, birikim, samimiyet, cesaret, azim ve 
kararlılık gerektiren bir yaklaşıma sahip olmakla ilgili olduğunu gösteriyor. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde çeyrek 
asırdan fazla bir süredir devam eden belediyecilik geleneği, bize bu mis-
yon ve vizyonu kazandırarak hizmet üretmemizi sağlayan asıl motivasyon 
kaynağıdır. İşte bu motivasyondur ki, bu görevi üstlenmeden önce vadetti-
ğimiz hizmetlerden çok daha fazlasını yapmamıza esin kaynağı olmuştur. 
Emaneti devraldığımız günden bu yana geçen üç sene henüz dolmadan 
şunu çok net söyleyebiliriz ki; Söz Verdik, Daha Fazlasını Yaptık. 

Bundan sonra da, sizlere en iyi şekilde hizmet sunmaya devam ederek, 
gönüller kazanmak için çıktığımız bu kutlu yolda yürümeye devam edeceğiz. 

Sizlere hizmet etmenin,  görevimizi aşk ve şevkle yapmanın verdiği huzur 
ve mutluluğa şükrediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
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Nene Hatun Kültür Merkezimizi
Muhteşem Bir Törenle 
Hizmete Açtık
Sultangazi’ye kazandırdığımız eserlerle komşularımıza modern, şık ve çok fonksiyonlu yeni yaşam alanları 
armağan ediyoruz. İsmetpaşa Mahallesi’nde yapımını tamamladığımız Nene Hatun Kültür Merkezimizi, AK 
Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un katıldığı muhteşem bir törenle hizmete açtık.

Törene AK Parti Genel Baş-
kan Vekili Prof. Dr. Numan Kur-
tulmuş’un yanı sıra İçişleri eski 
Bakanı ve AK Parti Erzurum 
Milletvekili Selami Altınok, AK 
Parti Erzurum Milletvekili Zehra 
Taşkesenlioğlu Ban, AK Parti 
İstanbul Milletvekilleri Mihrimah 
Belma Satır ve Hasan Turan, 
Çevre ve Şehircilik eski Bakanı 
İdris Güllüce, AK Parti Erzurum 
eski Milletvekili Mustafa Ilıcalı, 

Sultangazi Kaymakamı Uğur 
Kalkar, Sultangazi Belediye Baş-
kanı Av. Abdurrahman Dursun 
ve eşi Tuba Dursun, AK Parti 
İstanbul İl Başkan Yardımcıları 
Ahmet Kaan ve Hatice Sarı, AK 
Parti Sultangazi İlçe Başkanı 
Süleyman Yiğitoğlu, BBP Sultan-
gazi İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, 
Yeniden Refah Partisi İlçe Baş-
kanı Yasin Kul,  Erzurumlular 
Konfederasyon Başkanı Mustafa 
Macit, İlçe Müftüsü Abdullah 
Yılmaz, belediye başkan yardım-
cıları, meclis üyeleri, muhtarlar, 
sivil toplum kuruluşlarının tem-
silcileri ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.
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Gelecek Adına Çok Önemli Ya-
tırım
Törende katılımcılara hitap eden 
AK Parti Genel Başkan Veki-
li Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 
“Abidevi bir şahsiyet olan Nene 
Hatun’un isminin bu merkeze 
verilmesi, çok önemlidir. O; milli 
birlik ve beraberlikle, düşmana 
karşı hiç çekinmeden mücadele 
edebilecek Türk kadınıdır. Bu-
rası hem gençler hem de ilçemi-
zin kadınlarının toplanması için 
önemli bir merkezdir. Dolayısıyla 
geleceğimiz için çok önemli bir 
yatırımdır. Gözümüzün nuru 
olan gençlerimizi kitaplarla, 
kütüphaneyle ve eğitimle bu-
luşturmak demektir. Kıymetli 
kadınları da hem kitaplarla hem 
de eğitimlerle, sporla buluştur-
mak demektir. Başta Belediye 
Başkanımız olmak üzere, emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum.” 
dedi. 

“Belediye Başkanımızı takip 
ediyorum, çok güzel işlere imza 
atıyor” 
Çevre ve Şehircilik eski Bakanı 
İdris Güllüce, konuşmasının ba-
şında, tesisin mimari ve fonksi-
yonel özellikleriyle çok değerli 
bir eser olduğuna dikkat çekti 
ve şöyle devam etti: “Kıymetli 
Sultangazi Belediye Başkanımızı 
ve ekibini takip ediyorum; çok 
güzel işlere imza atıyorlar. Allah 
razı olsun diyorum ve teşekkür 

ediyorum. İşte böyle değerli eser-
lerimizle, gençlerimizle bir arada 
kalarak kültürel saldırılara karşı 
koyacağız.”

Sultangazi’de Kadınların ve 
Gençlerin Yaşam Alanları Ar-
tıyor
Nene Hatun Kültür Merkezi’nin 
Sultangazi’ye çok yakıştığını söy-
leyen Belediye Başkanımız Av. 
Abdurrahman Dursun, “Kıymet-
li komşularımızın huzur içinde 
yaşayabilecekleri, diledikleri sa-
nat ve meslek alanında eğitim-
ler alabilecekleri, çeşitli sporları 
icra edebilecekleri ve bunlar gibi 
birçok güzel imkânlarla buluşa-
bilecekleri mekânları ilçemize 
kazandırmanın gayreti içindeyiz. 
Kıymetli hanım komşularımızın 
yaşam alanlarını genişletmek 
istiyoruz ve yaptığımız tüm te-
sislerde buna dikkat ediyoruz. 
Gençlerimiz için de aynı şekilde 

imkânları artırıyoruz. Tesisimiz-
de, kadın komşularımız için bir 
spor salonuna yer verdik. Gönül 
huzuruyla buraya gelip sporla-
rını yapabilecekler. Binanın ana 
girişinden ayrı olarak, farklı bir 
girişle bu spor salonuna geçilebi-
liyor. Öte yandan, Sultangazi’de 
yoğun bir taziye kültürü var. Bu 
da çok güzel bir şey. Tesisimiz, 
kadınlar ve erkekler için ayrı ol-
mak üzere iki taziye salonuna 
ev sahipliği yapıyor. Bizler, kom-

şularımızın mutluluğu için var 
gücümüzle çalışmaya devam 
ediyoruz.” diyerek konuşmasını 
noktaladı.

Kitap, Spor, Eğitim… Hepsi Bu 
Merkezde!
Selçuklu ve Osmanlı mimari-
sinden izler taşıyan tasarımıyla 
göz dolduran tesis, bünyesinde 
topladığı hizmet fonksiyonla-
rıyla da beğeni topladı. Kadın-
lar ve erkekler için ayrı taziye 
salonlarının bulunduğu tesiste, 
kütüphane, Kafede Kitap, sanat 
ve mesleki eğitim atölyeleri ile 
kadınlara özel bir spor salonu 
yer alıyor. Özellikle kadınlar ve 
gençlere güzel imkânlar sunan 
tesis ile vatandaşlar, gönül hu-
zuruyla spor yapmanın, sanat 
ve mesleki eğitimler alarak bilgi 
ve becerilerini geliştirmenin, ki-
taplarla buluşmanın tadını çıka-
racak. Ayrıca taziye salonlarıyla, 
Sultangazi’de çok önemli bir yere 
sahip taziye kültürü de modern 
salonlarda yaşatılmaya devam 
edecek.
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Esentepe Gençlik, Spor ve 
Engelliler Merkezi ile

Sultangazi Dört Dörtlük Bir 
Yaşam Alanına Kavuşuyor

Esentepe Mahallemizde 
yapımını sürdürdüğümüz 

çok fonksiyonlu hizmet 
merkezi hızla yükseliyor. 
Çalışmaların devam ettiği 

Esentepe Gençlik, Spor 
ve Engelliler Merkezi’yle 

Sultangazimiz, göz 
dolduran yeni bir yaşam 

alanı daha kazanıyor.

Sporun Adresi
Esentepe Gençlik, Spor ve Engelliler 
Merkezi, gençlerimizi birçok spor 
branşıyla buluşturacak. Merkezi-
mizde yer alacak 4 kulvarlı kapalı 
yarı olimpik yüzme havuzu, büyük 
güreş salonu, kapsamlı e-spor mer-
kezi, masa tenisi salonu ve satranç ve 
zekâ oyunları salonu ile gençlerimiz, 
ilgi duydukları branşı geniş olanaklar 
eşliğinde icra ederek öğrenecekler. 

Kadınlar da Çok Sevecek
Merkezimiz, kadınların da gönül 
huzuruyla yararlanabilecekleri 
sportif imkânlara sahip olacak. 
Kadınlara özel düzenlenecek 
spor kurslarının yanı sıra Fin 
Hamamı, SPA merkezi ve fitness 
salonu da ağırlıklı olarak kadın-
ların hizmetinde olacak.  

Engelsiz Bir Merkez
Engelsiz komşularımıza ve ai-
lelerine her alanda destek ol-
mayı sürdürüyoruz ve onların 
her ihtiyaçlarına cevap verecek 
eksiksiz bir Engelliler Merkezi’ni 
de buraya kazandırıyoruz. Psi-
kolojik danışma odaları, grup/
bireysel çalışma odaları ve özel 

bireylere sunacağı çok sayıdaki 
imkânlarla, merkezde engelleri 
birlikte aşacağız. Ayrıca Engelsiz 
Saatler projemizle, ailelerinin 
ihtiyaç duydukları süre boyunca 
engelsiz komşularımızı merkez-
de ağırlayacak ve onlarla özel 
olarak ilgilenileneceğiz.

“Çok özel bir eseri kıymetli 
komşularımıza armağan ede-
ceğiz”
Esentepe Gençlik, Spor ve En-
gelliler Merkezi’nin çok özel bir 
eser olacağını ifade eden Bele-
diye Başkanımız Av. Abdurrah-
man Dursun, “Başta gençlerimiz 
olmak üzere, engelsiz kardeş-
lerimiz, kadınlar, çocuklar ve 

• Yüzme Havuzu
• E-Spor Salonu
• SPA Merkezi
• Güreş Salonu
• Kütüphane
• Bilardo Salonu
• Satranç ve Zeka Oyunları  
 Salonu
• Masa Tenisi Salonu
• Bilgisayar Atölyesi
• Fitness Salonları
• Spinning Salonu
• Konferans Salonu
• Çocuk Oyun Alanı

ENGELLİLER MERKEZİ
• Gündüz Bakım Evi
• Psikolojik Danışma Odaları
• Grup ve Bireysel Çalışma  
 odaları

tüm Sultangazili komşularımı-
za çok güzel hizmetler sunacak 
bir yaşam merkezini ilçemize 
kazandırıyoruz. Burada tüm 
engelleri birlikte aşacağız. Gü-
reşte, yüzmede, e-sporda ve 
diğer branşlarda, gençlerimize 
geniş olanaklar sunacağız. Kadın 
komşularımız burada huzurla, 
güvenle spor yapacaklar. Çocuk-
larımıza yönelik çok güzel oyun 
alanları kuracağız. Bunların yanı 
sıra çalışma odaları ve atölyeler 
olacak. Ayrıca çok önem verdi-
ğimiz bir kütüphane yapacağız. 
En üst katta da çok amaçlı kulla-
nılabilecek bir konferans salonu 
yer alacak. Esas itibariyle, kom-
şularımızın bütün ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri, çok özel bir 
kültür merkezini mahallemize ve 
Sultangazimize armağan etmiş 
olacağız.” şeklinde konuştu.

iNŞAATI
HIZLA 
DEVAM 
EDiYOR  
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Sultangazi Belediyesi, ilçenin 
önemli sorunlarından biri olan 
Cebeci Mahallesi’ndeki su bas-
kınlarını çözüme kavuşturu-
yor. Yaklaşık 96 milyon TL de-
ğerindeki ‘Cebeci Mahallesi ve 
Selçuklu Bulvarı Yağmur Suyu 
Kanalı’ projesiyle, sorunun ya-

Cebeci Mahallesi’ndeki Su Baskınları

96 Milyon TL’lik 
Dev Projeyle 

Tarihe Karışıyor

Sultangazi Belediyesi, 
Cebeci Mahallesi 2536 

Sokak’ta yaşanan 
su baskınlarını dev 
bir projeyle çözüme 

kavuşturuyor. Çalışmaları 
yerinde inceleyen 

Sultangazi Belediye 
Başkanı Av. Abdurrahman 
Dursun, “Sultangazi’nin en 

büyük problemlerinden 
biri daha tarihe karışıyor. 
Kıymetli komşularımızın 

huzuru ve güvenliği 
için çalışmaya devam 

ediyoruz.” dedi.

‘Her şey Sultangazi için’
Sultangazi Belediye Başkanı Av. 
Abdurrahman Dursun, “Cebeci 
Mahallemizde yağışlardan son-
ra oluşan su baskınları, bölge-
nin zorlu topografik yapısı se-
bebiyle ciddi sorunlara neden 
oluyordu. Cebeci‘nin ve Sul-
tangazi’nin en büyük problem-
lerinden biri olan bu sorunu, 
kapsamlı “Cebeci Mahallesi ve 
Selçuklu Bulvarı Yağmur Suyu 
Kanalı” çalışmamızla kesin bir 
şekilde sonlandırıyoruz. Proje 
yaklaşık yüzde 99 oranında ta-
mamlandı ve 10 gün içerisinde 
hizmete açılacak. Sorunun ya-
şandığı 2536 Sokak’tan başla-
yıp Selçuklu Bulvarı’nı kat eden 

şandığı 2536 Sokak’tan başlayıp 
Selçuklu Bulvarı’nı kat edecek 
büyük ve dayanıklı borular, ya-
tay delgi yöntemiyle yerin altına 
döşeniyor. Böylece trafiğin ak-
saması önlenirken çevreye de 
rahatsızlık verilmemiş oluyor. 
Sultangazi Belediye Başkanı Av. 

Abdurrahman Dursun; belediye 
başkan yardımcıları Nurcan 
Öztürkmen ve Yakup Dalkılıç, 
meclis üyeleri, AK Parti Kadın 
Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı 
ve AK Parti Gençlik Kolları Baş-
kanı Yasin Bakırcı ile birlikte 
çalışmaları yerinde inceledi.

büyük ve dayanıklı boruları, 
yatay delgi yöntemiyle yerin 
altına döşüyoruz. 1 metre, 1,4 
metre ve 2 metre olmak üzere 
3 üç farklı çapta boru kulla-
nıyoruz. Borular; sırasıyla 45, 
262 ve 380 metre uzunluğun-
da döşeniyor. Çalışmalarımızı 
yatay delgi yöntemiyle gerçek-
leştirdik. Bu yöntemle, gelişmiş 
delgi makineleri boruların dö-
şeneceği yolların altına tüneller 
açıyor ve borular bu tünellere 
yerleştiriliyor. Böylece çevreye 
daha az rahatsızlık verilirken 
ulaşım da aksatılmamış oldu. 
Bu çalışmamız Alibey Barajı’nı 
da besleyecek. Fakat bizim için 
asıl önemli olan burada yaşa-

yan insanlarımızın önemli bir 
sorundan kurtulacak olmasıdır. 
Bu çalışmayla birlikte bir daha 
burada su baskınları yaşanma-
yacak. İnsanlarımız evlerinde, 
dükkânlarında huzurla yaşa-
maya devam edecekler. Bütün 
amacımız Sultangazi’de yaşa-
yan komşularımızın huzurunu, 
konforunu artırmak ve güven 
içinde yaşamalarını sağlamak-
tır. Bunun için de ekip arkadaş-
larımızla birlikte gayretle ça-
lışıyoruz. Seçim vaatlerimizin 
arasında olmayan çalışmaları 
dahi hayata geçiriyoruz. Her 
şey Sultangazi için…” dedi.
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Gençlere yönelik 
çalışmalarımıza hız 

kesmeden devam ediyoruz 
ve şimdi de gençlerimize 

“Sahne Senin!” 
diyerek sahneyi onlara 

bırakıyoruz. Sahne Senin 
etkinliği kapsamında Sanat 

Sokağımızda hünerlerini 
sergileyen gençler, 

seyircilerden de büyük 
beğeni topluyor. 

Gençleri geleceğe en iyi şekilde 
hazırlamayı amaçlıyoruz ve eği-
timden spora ve kültür-sanata 
tüm alanlarda gençlerimizin 
yanında yer alıyoruz. Gençle-
rimizin çok keyif aldığı kültür 
etkinliklerine de bir yenisini 
ekleyerek “Sahne Senin” dedik 
ve sahneyi genç yeteneklere 
bıraktık. 

Haydi Gençler!
 “Sahne Senin!”

Sultangazi’nin Genç Yetenekleri Sahnede
Yeteneğine güvenen gençler, Sahne Senin etkinliğinde seyircilerle buluşuyor. Sahne alan 
gençlerin yanı sıra seyircilerin de büyük keyif aldığı etkinlik Sanat Sokağı’nda gerçek-
leşiyor. Gençlerin hünerlerini sergileme fırsatı bulduğu Sahne Senin, yüksek tempolu 
ve oldukça renkli bir atmosfere sahne oluyor. Hem sahne alan gençler hem de seyirci 
vatandaşlar, çok güzel bir zaman geçirdiklerini belirtiyorlar.
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Trafik Sorununu 
Çözdük

Hafriyat 
Kamyonlarının 
Sebep Olduğu

Taş ocaklarına geliş 
ve gidişlerde şehir içi 

yolları kullanan hafriyat 
kamyonları, trafikte 

yoğunluğa sebep olarak 
sürücülere ve yayalara 
zor anlar yaşatıyordu. 
Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı ile İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü 

işbirliğinde bu sorunu 
çözüme kavuşturduk. 27 

Haziran’dan itibaren şehir 
içine girişleri yasaklanan 
kamyonlar, artık Kuzey 

Marmara Otoyolu’nu 
kullanıyorlar.

Sultangazi’yi ulaşımda ileriye 
taşıyacak projeleri bir bir haya-
ta geçirirken mevcut sorunların 
çözümü için de yoğun çalışma-
lar gerçekleştiriyoruz. Bu çalış-
maların sonucunda, Sultanga-
zi’deki en önemli ulaşım 
problemlerinden biri daha çö-
züme kavuşturduk. Sultanga-
zi’deki taş ocaklarına geliş ve 
gidişlerde, özellikle Habipler, 
Malkoçoğlu ve Cebeci Mahalle-
lerinde ciddi trafik ve toz sorun-
larına sebep olan hafriyat kam-
yonları, yoğun girişimlerimizle 
Kuzey Marmara Otoyolu’na yön-
lendirildi. Kamyonların şehir 
içine girişlerinin de yasaklanma-
sıyla hem trafik rahat bir nefes 
aldı hem de toz yoğunluğu 
önemli oranda azaldı.

Birçok Noktada Denetimler Sü-
rüyor
Taş ocaklarında faaliyet gös-
teren hafriyat kamyonlarının 
Sultangazi’den geçişlerini önle-
mek amacıyla Kuzey Marmara 
Otoyolu’na yeni bağlantı yolları 
oluşturuldu. Kamyonların bu 
bağlantılar ile Kuzey Marmara 
Otoyolu’nu kullanmaları sağla-
nırken Sultangazi’den geçişleri 
de yasaklandı. Bu yasak doğrul-
tusunda, Zabıta ekiplerimizle 
Sultangazi İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, 
ilçemizdeki birçok noktada de-
netimler gerçekleştiriyor.

Heyecan Verici Bir Müjde
Sultangazi’deki önemli bir soru-
nun daha tarihe karıştığını be-
lirten Belediye Başkanımız Av. 
Abdurrahman Dursun, “Heye-
can verici bir müjdeyi vermenin 

mutluluğunu yaşıyoruz. Sultan-
gazimizin ciddi bir sorunu olan, 
taş ocaklarında faaliyet gös-
teren hafriyat kamyonlarının 
sebep olduğu trafik yoğunluğu 
meselesini, 27 Haziran 2022 
Pazartesi itibariyle çözüme 
kavuşturduk. Taş ocaklarına 
gelip giden kamyonlar, artık 
Kuzey Marmara Otoyolu’nu 
kullanacaklar. Başta Habipler, 
Malkoçoğlu ve Cebeci Mahal-
lelerimizde bulunan şehir içi 
ulaşım güzergâhlarını artık 
kullanamayacaklar. Bu güzer-
gâhların kullanılması halinde 
ciddi yaptırımlar uygulayaca-
ğız. Hafriyat kamyonlarının 
Kuzey Marmara Otoyolu’na 
bağlanan alternatif güzergâh-
ları hazır; bundan sonra şehir 
içini kullanmayacaklar. Sultan-
gazimize hayırlı, uğurlu olsun.” 
dedi.
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Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Bilim ve Kültür Merkezimiz, 
dolu dolu geçen 2021-2022 

dönemini; sergi, müzik 
korosu ve tiyatro gösterisi 
gibi etkinliklerin yer aldığı 

yıl sonu programıyla 
noktaladı. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Bilim ve Kültür Merkezimiz, 
2021-2022 dönemini çocukları-
mıza bilimi ve sanatı sevdiren 
eğitimler, atölyeler ve etkinlik-
lerle dolu dolu geçirdi. Merkezi-
miz, geride kalan sezona yine 
bilim ve sanatla dolu bir kapanış 
programıyla veda etti. 

Bilim Merkezi
Öğrencilerinden Görsel Şov

Engelsiz komşularımızın hayata daha fazla ka-
tılmalarına destek olmak amacıyla bu yıl, Sultan-
gazi Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde ücretsiz 
EKPSS kursları düzenlemeye başlamıştık. Kamuda 
istihdam olmak isteyen engelsiz bireyler için dü-
zenlenen EKPSS’nin bu yılki Türkiye şampiyonu, 
sınava belediyemiz kurslarında hazırlanan Mehmet 
Hüseyin Can Ağkoç oldu. 17 yaşındaki Ağkoç, ilk 
kez girdiği sınavdan 100 tam puan alarak büyük 
bir başarıya imza attı.

Geleceğin Başarılı Yazılımcısına Bilgisayar Sürp-
rizi
Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun, 
Hüseyin Ağkoç ile ablası Cansel Ağkoç ve anne 
Fadime Ağkoç’u ağırladı. Fadime Ağkoç, sınava 
hazırlık sürecinde Sultangazi Belediyesi’nden çok 
güçlü bir destek gördüklerini belirterek Başkan 
Dursun’a teşekkür etti. Başkan Dursun ile bir araya 
gelmekten çok büyük mutluluk duyduğunu belirten 
Hüseyin Ağkoç ise, gelecekte iyi bir yazılımcı olmak 
istediğini söyledi. Bunun üzerine Başkan Dursun, 
Hüseyin’e son model bir bilgisayar armağan ederek 
sürpriz yaptı. Başkan Dursun, abla Cansel Ağkoç’u 

da tebrik ederek hediyeler takdim etti.  Tüm en-
gelleri birlikte aşmaya kararlı olduklarını söyleyen 
Başkan Dursun, “EKPSS kurslarımızla özel gençle-
rimizi sınava en iyi şekilde hazırlıyoruz.”dedi.

E-KPSS’ye Sultangazi Belediyesi ile Hazırlanan Genç 

Türkiye Birincisi Oldu

EKPSS’ye (Engelli 
Kamu Personeli Seçme 
Sınavı) belediyemizin 

kurslarında hazırlanan 
Mehmet Hüseyin Can 
Ağkoç, sınavdan 100 

puan alarak büyük bir 
başarıya imza attı ve 
Türkiye birincisi oldu. 

EKPSS
TüRKiYE 
BiRiNCiSi 
Sultangazi’den 
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Bilim Otobüsümüz 
Çocuklarımız için Yollardaydı

BiLiM FiRARDA!

İlginç Deneyler, Uzay Gözlemle-
ri, Heyecan Verici Yarışmalar… 
Hepsi Bilim&Sanat Otobüsünde!
İstanbul’un en büyükleri ara-
sında yer alan Bilim Merkezimiz 
ve Avrupa Yakası’nın en büyü-
ğü olan Planetaryumumuz ile 
gençlere ve çocuklara hizmet 
veriyoruz. Yaz aylarında da bi-
lim-sanat atölyelerini mahalle-
lere taşıyoruz. Bilimi ve sanatı 
çocuklarımıza götürmek için bir 
otobüsü “Bilim&Sanat Otobüsü” 
haline getirdik. Her iki günde bir 
farklı bir mahalleyi ziyaret eden 
Bilim&Sanat Otobüsümüz, bir-
birinden ilginç ve heyecan verici 
bilim-sanat atölyeleriyle Bilim ve 
Sanat Firarda programını çocuk-
larımızla buluşturdu. Otobüste 
yer alan Fen Bilimleri, Astrono-
mi, Akıl-Zeka, Dil Sanatları, Dra-
ma, Müzik, Resim, Oryantasyon 
ve Boyama Atölyeleriyle Bilimsel 
Sergi, çocuklardan yoğun ilgi 
gördü. Ayrıca, yıl boyunca Bilim 
Merkezimizin Müzik Atölyesi’nde 
eğitim alan öğrencilerimiz de, 
her mahallede birer mini konser 
düzenlediler. 

“Çocuklarımız keşfetmenin 
mutluluğunu tadıyorlar”
Bilim&Sanat Otobüsü ile ço-
cuklara bilimi ve sanatı sev-
dirdiklerini söyleyen Belediye 
Başkanımız Av. Abdurrahman 
Dursun, “Bilim&Sanat Otobüsü 
ile çocuklarımızı çok sevdikleri, 

Bilim Otobüsümüz, 
ilçemizin tüm 

mahallelerini gezerek 
bilimi ve sanatı yaz 

boyunca çocuklarımıza 
götürdü. Bilim 

Merkezimizin birbirinden 
eğlenceli ve ilgi çekici 
atölyeleriyle buluşan 
çocuklar, açık havada 

bilim ve sanat şöleninin 
tadını çıkardı.

Merak eden, okuyan ve araş-
tıran nesiller yetiştirmek için 
yaz tatilini fırsat bilerek “Bilim 
ve Sanat Firarda!” dedik. Bu yıl 
bilimin yanına sanatı da ekleye-
rek,  yıl boyunca Bilim Merkezi-
mizde büyük ilgi gören atölye-
leri Bilim&Sanat Otobüsü ile 
açık havaya taşıdık. Sultangazi-
mizin tüm mahallelerini ziyaret 
eden Bilim&Sanat Otobüsümüz, 
çocuklara yaz tatilinde hem eği-
tici hem de eğlenceli bir bi-
lim-sanat şöleni sundu. 

heyecan duydukları birçok bi-
lim-sanat etkinliğiyle buluşturu-
yoruz. Bilimi ve sanatı, bu güzel 
yaz günlerinde açık havaya çıka-
rarak adeta bir şölen havasında 
çocuklarımıza götürüyoruz. 
Bilim&Sanat Otobüsümüz, yaz 
tatili boyunca Sultangazimizin 
on beş mahallesini de ziyaret 

ediyor. Tüm çocuklarımıza ula-
şalım, bu mutluluğu hep bera-
ber yaşayalım istiyoruz.” dedi. 
“Bilim Merkezimiz yıl boyunca 
çocuklarımızı bekliyor”
Bilim Merkezi’nin birbirinden 
öğretici atölyeleri ve Planetar-
yumla, yıl boyunca çocukları 
ağırladığını belirten Başkan 
Dursun, “Avrupa yakasının en 
büyük uzay evi Planetaryum da 
Bilim Merkezimizde bulunuyor. 
Çocuklarımız burada, oldukça 
gerçekçi görsel materyaller eşli-
ğinde uzay hakkında bilgi sahibi 
oluyor. Çocuklarımızı robotik, 
fen bilimleri, müzik, akıl-zekâ, 
astronomi, drama gibi alanlar-
daki bilim-sanat atölyelerimize, 
Planetaryuma, yani bilimi ve 
sanatı keşfetmeye, Bilim Mer-
kezimize bekliyoruz.”şeklinde 
konuştu.
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Çocuklarımıza 
Okumayı Sevdiren 
Etkinlik:

Okumayı, araştırmayı seven 
ve analitik düşünme becerileri 
gelişmiş nesiller yetiştirmeyi 
hedefliyoruz. Bu amaçla eğitim 
alanında hayata geçirdiğimiz 
birçok projenin yanı sıra Kü-
tüp-Anne ve Çocuk Saati ile de 
komşularımızın beğenisini top-
luyor. Belediye Başkanımız Av. 
Abdurrahman Dursun’un eşi 
Tuba Dursun’un ev sahipliğinde 
gerçekleşen Kütüp-Anne ve Ço-
cuk Saati, 6-11 yaş aralığındaki 
çocukları anneleriyle birlikte 
okumanın ve keşfetmenin tadı-
nı çıkarmaya davet ediyor. Şehit 
Ferdi Yurduseven Gençlik Mer-
kezi’ndeki Çocuk Kütüphane-
si’nde gerçekleşen program, 
her çarşamba saat 15.00’te, mi-
nik konuklarını ve annelerini 
ağırlıyor.

Okumanın Sevgiyle Buluştuğu 
Saat 
Çocuk Kütüphanesi’ndeki bin-
lerce çocuk kitabının yanı sıra 
birbirinden eğlenceli eğitsel 
aktiviteler ve akıl-zekâ oyun-

ları da Kütüp-Anne ve Çocuk 
Saati’nde minikleri bekliyor. 
Hep birlikte oynanan oyunlar, 
söylenen şarkılar ve heyecan 
dolu yarışmalarla kütüphane, 
çocuklar için çok daha çekici ve 
renkli bir hâl alıyor. Tüm etkin-
liklere eşlik eden Tuba Dursun, 
çocukların mutluluğuna ortak 
olurken annelerle de keyifli soh-
betleri paylaşıyor. 

“Çocuklarımız sevgiyle okusun-
lar ve geleceğe en güzel şekil-
de hazırlansınlar istiyoruz”
Sultangazi’yi her alanda ileri-
ye taşımak istediklerini ve bu 
alanların başında da eğitimin 

geldiğini belirten Belediye Baş-
kanımız Av. Abdurrahman Dur-
sun, “Çocuklarımızı ve gençleri-
mizi, işlenmeyi bekleyen paha 
biçilemez cevherlerimiz olarak 
görüyoruz. Bu değerli cevher-
lerin en güzel şekilde işlenme-
si demek, onların okumayı ve 
araştırmayı seven, düşünen, 
vatanına ve milletine gönülden 
bağlı nesiller olarak yetiştiril-
mesi demektir. Eğitim, bunu 
başarabilmenin temel anahta-
rıdır. Bizler de bu doğrultuda, 
eğitim alanında önemli çalış-
malar gerçekleştiriyoruz. Bu 
çalışmalarımızdan biri de Kü-
tüp-Anne ve Çocuk Saati’dir. 
Kitap sevgisini küçük yaşlardan 
itibaren aşılamak amacıyla, ço-
cuklarımızı anneleriyle birlikte, 
yine onlara armağan ettiğimiz 
Çocuk Kütüphanemizde ağırlı-
yoruz. Burada eğitmenlerimiz 
eşliğinde hem kitaplar okuyor-
lar hem de kütüphaneleri on-
lar için daha çekici kılacak çok 
güzel etkinliklere katılıyorlar. 
Kıymetli anneler de bu etkinlik-
lerde çocuklarının yanında yer 
alıyorlar. Böylece hem çocuklar 
hem de anneler için çok değerli 
bir zaman dilimi oluşuyor. Ço-
cuklarımıza okuma, öğrenme 
ve keşfetme sevgisini aşılayarak 
onları geleceğe en güzel şekilde 
hazırlamaya devam ediyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Okumayı seven 
nesillerin yetişmesi 

adına çocukları, 
anneleriyle birlikte 
özel bir etkinlikte 
buluşturuyoruz. 
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Spor Akademilerimiz
Her Yıl 10 Binin Üzerinde 
Öğrenciye Eğitim Veriyor
Milli şampiyonları yetiştirdiğimiz Spor Akademilerimiz, coşku dolu kapanış 
töreniyle 2021-2022 dönemine veda etti. Törene eşi Tuba Dursun ile birlikte 
katılan Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun, “Buradaki genç 
kardeşlerimiz, başarılarıyla şimdiden göğsümüzü kabartıyorlar. Geleceğimizin 
en iyi, en başarılı sporcuları şu anda aramızda. Sultangazi’yi sporun parlayan 
yıldızı haline getiriyoruz.” dedi.

Sultangazimizin pırıl pırıl 
gençleri, Spor Akademilerimiz 
ile milli şampiyonluklara hazır-
lanıyor. Akademilerimiz bu yıl, 
10 bini aşkın gencimizi sporla 
buluşturarak yine başarı dolu 
bir sezonu geride bıraktı. Yüz-
meden okçuluğa, güreşten ka-
rateye, 16 branşta eğitim alan 
gençlerimiz, Spor Akademileri 
Kapanış Töreni ile sertifikaları-
na ve madalyalarına kavuştu. 
Gençlerimizin akademilerde 
geliştirdikleri hünerlerini sergi-
ledikleri anlar ise görülmeye 
değerdi.

“Sporla iç içe olan bir şehir, çok 
daha sağlıklı bir şehirdir”
Törende katılımcılara hitap 
eden Belediye Başkanımız Av. 
Abdurrahman Dursun, “Bu-
gün sevincimiz çok fazla. Çünkü 
sporla iç içe olan bir şehir, çok 

daha sağlıklı bir şehirdir. Bu 
amaçla spora çok önem veri-
yoruz. 2019 yılında, seçim ha-
zırlıklarımıza başladığımızda, 
Sultangazi’yi sporda öncü ilçe 
yapmak, en büyük amaçlarımız-
dan birisiydi. Bu doğrultuda, 
güçlü ekibimizle üç yıldır çok 
büyük bir gayretle çalışıyoruz.” 
dedi. 

Sultangazi Belediyesi Gençleri 
Sporla Buluşturuyor
Sultangazi’nin çok genç bir ilçe 
olduğuna dikkat çeken Başkan 
Dursun, “Sultangazi’nin en bü-
yük gücü, gençliktir. İlkokul, 
ortaokul ve lise kademelerinde 
okuyan yaklaşık 125 bin karde-
şimiz var. Bu, bir şehir için çok 
büyük bir güç ve imkândır. Peki, 
bu gücü, imkânı nasıl başarıya 
çevirebilirsiniz? Gençlerin önü-
nü açarak, onlara ihtiyaç duy-
dukları imkânları sağlayarak 
ve onlara en iyi desteği sunarak. 

Bu çerçeve içerisinde, üç yıl 
içinde geldiğimiz nokta şurası:  
Sadece 2022 yılının ilk yarısın-
da, 10 bini aşkın gencimiz, Sul-
tangazi Belediyesi’nin sportif 
hizmetlerinden faydalanmış 
ve spor yapmıştır. 2021 yılın-
da, yaklaşık 22 bin kardeşimiz, 
Sultangazi Belediyesi’nin Spor 
Akademilerinde ve Yaz Spor 
okullarında sporla buluştu. 
Sporla buluşan bu kardeşleri-
miz hem kendilerini çok daha 
değerli hissetmişler hem de 
yerel ve uluslararası müsaba-
kalarda büyük başarılara imza 
atarak gurur kaynağımız ol-
muşlardır.” diye konuştu. 
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Sultangazi’nin İlk 
E-Spor Merkezi 
Gençlerimizin 
Hizmetinde
Sultangazi’nin ilk E-Spor Merkezi, Özdemir Bayraktar Gençlik ve Spor 
Merkezimizde dijital oyun tutkunlarını buluşturuyor. Gençlerimize armağan 
ettiğimiz merkez, son model ekipmanları ve dinamik tasarımıyla da dikkat 
çekiyor. Merkeze gelen gençlerimiz, zararlı ortamlardan ve alışkanlıklardan 
uzakta, güvenilir bir mekânda e-sporun tadını çıkarıyor.

Gençlerin yoğun ilgi göster-
diği e-spor dalında geleceğin 
şampiyonlarını yetiştirmek adı-
na kolları sıvadık. Aynı zamanda 
Belediye Başkanımız Av. Abdur-
rahman Dursun’un seçim vaadi 
olan E-Spor Merkezi, Özdemir 
Bayraktar Gençlik ve Spor Mer-
kezimizde gençleri ağırlıyor. 
E-Spor Merkeziyle gençlerimizi 
zararlı ortamlardan ve alışkan-
lıklardan korunmayı ve vakitle-
rini güvenilir bir ortamda, ala-
nında uzman eğitmenler ile 
psikologlar eşliğinde değerlen-
dirmelerini amaçlıyoruz.

Yüksek Standartlarda 
Bir Merkez
E-Spor Merkezimiz, gençlerin 
ihtiyaç duyacakları tüm mal-
zeme ve koşulları bünyesinde 
barındıran yüksek standartlı 
bir tesis olarak dikkatleri çeki-
yor. Hepsi son model donanıma 
sahip 20 oyun bilgisayarının 
yanı sıra profesyonel imkânlar 
sunan yayın odası, ulusal ve ye-
rel müsabakalara seyirci eşli-
ğinde katılımın sağlanabileceği 
Turnuva Odası, 2 playstation 
konsolu, 2 fiziksel antrenman 
salonuyla merkezimiz, gelece-

ğin şampiyonlarını bekliyor. 
Profesyonel koçlarımızın ver-
diği eğitimler, e-sporun tarihin-
den başlayarak oyun esnasında 
hızlı karar verme, doğru strateji 
üretme ve oyunlara hâkimiyet 
kurmaya uzanan kapsamlı bir 
içerik sunuyor.

Gençlerimizin Sağlıklı 
Gelişimine Önem Veriyoruz
Her şeyden önce gençlerimizin 
bedenen ve zihnen sağlıklı bir 
şekilde gelişmesini amaçlıyoruz. 
Bu doğrultuda, merkezimizde 
eğitim alan gençlere yalnızca 
e-spor eğitimleri değil, psiko-
lojik destek ve fiziksel antren-
manlar da sunuyoruz. 5’er kişi-
nin rahatlıkla idman yapabildiği 
2 fiziksel antrenman odasıyla 
gençlerimiz, sürekli bilgisayar 
başında oturmak yerine doğru 
idmanlarla beden sağlıklarını 
muhafaza ediyorlar. Ayrıca mer-
kezde görev alan psikologları-
mız, gerek ergenlik sürecinden 
gerekse de gencin yaşamındaki 
diğer faktörlerden kaynakla-
nabilecek sorunların birlikte 
üstesinden gelmek amacıyla 
gençlere güçlü bir psikolojik 
destek sunuyorlar.  

VALORANT / CS:GO 
TURNUVALARI 
HEYECANI 
Sultangazi Belediyesi’nin dü-
zenlediği GençOFest, E-Spor 
tutkunlarını buluşturan heye-
can dolu turnuvalara sahne 
oldu. 16-25 yaş aralığındaki 240 
gencin katıldığı turnuvalarda 
5’er kişiden oluşan 48 takım 
mücadele etti. 16 takım CS: GO 
Turnuvası’nda, 32 takım ise Va-
lorant Turnuvası’nda yer aldı. 
Oldukça çekişmeli geçen karşı-
laşmaların finalleri sonucunda; 
CS: GO Turnuvası’nda Konya 
Meram Belediye E-Spor Takımı, 
Valorant Turnuvası’nda ise Tec-
rübe5 Takımı birinciliğe ulaştı. 
Turnuvada dereceye giren ta-
kımlara çeşitli ödüller verildi. 
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Yaz Spor Okullarımızda 
Spor ve Eğlence Bir Arada

7-18 yaş aralığındaki 
çocuklarımızı yaz 

tatillerinde, Yaz Spor 
Okullarımızda sporla 
buluşturuyoruz. 12 

branşta düzenlediğimiz 
Yaz Spor Okullarımızla, 

yaklaşık 10 bin 
çocuğumuza 

ücretsiz spor eğitimi 
veriyoruz. Okçuluktan 
karateye, yüzmeden 

basketbola profesyonel 
antrenörlerimizden 

eğitim alan çocuklarımız, 
geleceğin milli 

şampiyonları olmaya 
hazırlanıyorlar. 

12 Spor Branşında Nitelikli ve Ücretsiz Eğitim
Yaz Spor Okullarımızdaki kurslar, Mimar Sinan Şehir Ormanı ile Sul-
tangazi’nin 8 farklı noktasında gerçekleşiyor. Mimar Sinan Şehir Or-
manlarında eğitim alan çocuklarımız buraya ücretsiz servislerimizle 
rahatça ulaşabilirken diğer noktalarsa ulaşımın kolay olduğu merkezi 
konumlarda yer alıyor. Yaz Spor Okullarımızdaki 12 branş ve konumları 
şöyle sıralanıyor:

1- Basketbol - Mimar Sinan Şehir Ormanları
2- Tenis - Mimar Sinan Şehir Ormanları
3- Okçuluk - Mimar Sinan Şehir Ormanları
4- Bocce - Mimar Sinan Şehir Ormanları
5- Wushu Kung-Fu - Nurettin Uzun Hizmet Tesisi
6- Masa Tenisi - Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi
7- Karate - Cevher Dudayev Hizmet Tesisi / Nurettin Uzun Hizmet Tesisi
8- Voleybol - Orhangazi Spor Salonu
9-Taekwando - Uğur Mumcu Hizmet Tesisi
10- Güreş - Sultangazi Belediyesi Etkinlik ve Spor Salonu
11- Yüzme - Sultangazi Belediyesi’nin Yanındaki Açık Yüzme Havuzu
12- Kick Boks - Cevher Dudayev Hizmet Tesisi

Sporun Parlayan Yıldızı Sultangazi
Sultangazi’de yılın dört mevsimi 
spor eğitimleri düzenlediklerini 
belirten Belediye Başkanımız Av. 
Abdurrahman Dursun, “Çocuk-
larımızın hem fiziksel ve zihin-
sel açıdan sağlıklı gelişimlerine 
destek olmak hem de geleceğin 
milli şampiyonlarını yetiştirmek 
için Spor Akademilerimizi ve 
Yaz Spor Okullarımızı hayata 
geçirdik. Spor Akademilerimiz 
okulların açık olduğu dönemde 
aktifken yaz tatillerinde de Yaz 
Spor Okullarımız çocuklarımı-
zı sporla buluşturuyor. Yüzme, 
voleybol, basketbol, karate, ok-
çuluk ve diğer spor branşların-

da nitelikli ve ücretsiz eğitimler 
sunuyoruz. Her yıl binlerce çocu-
ğumuz, Sultangazi Belediyesi ile 
spor eğitimleri alıyor, sporu daha 
fazla seviyor, geleceğe sağlıkla ve 
güvenle hazırlanıyor. Çocukları-
mız, şimdiden hem ulusal hem de 
uluslar arası turnuvalarda göğ-
sümüzü kabartan şampiyonluk-
lar kazanıyorlar. Rahatlıkla söy-
leyebiliriz ki, gelecekte ülkemizi 
temsil edecek milli şampiyonları 
Sultangazi’de yetiştiriyoruz. İl-
çemize kazandırdığımız spor 
tesisleriyle ve komşularımıza 
sunduğumuz spor eğitimleriyle 
Sultangazi, sporun parlayan yıl-
dızı oluyor.” dedi.
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Yeşil Alanlarımızın 
Bakımını

Titizlikle Sürdürüyoruz
Yeşili korumak ve artırmak adına çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz. 

Ekiplerimiz, başta Şehir Ormanları ve parklar olmak üzere ilçemizin dört bir 
yanındaki yeşil alanlara titiz bir bakım uyguluyor. 

“Çevremizi hep birlikte koru-
yalım”
Çevreyi korumak ve yarınlara 
daha yeşil bir dünya bırakmak 
için herkesin üzerine düşen so-
rumluluklar olduğunu belirten 
Belediye Başkanımız Av. Abdur-
rahman Dursun, “Çocuklarımı-
za daha yeşil, daha yaşanabilir 
bir şehir bırakmak için gayret 
ediyoruz. Yeşil alanlarımızı 
özenle korumaya ve kıymetli 
komşularımızı buralarda en 
güzel şekilde ağırlamaya büyük 
önem veriyoruz. Ekiplerimiz, 
ilçemizin dört bir yanında yeşil 
alan düzenleme ve bakım-ona-
rım çalışmalarını sürdürüyor-
lar. Çevremizi, ancak hep bir-
likte gereken özeni gösterirsek 
koruyabiliriz. Unutmayalım; en 
güzel temizlik, kirletmemek-
tir. Parklarımızı, bahçelerimizi 
kirletmezsek, buralardaki ekip-
manlara zarar vermezsek, yeşili 
korursak, hep birlikte çok güzel 
bir çevreye sahip oluruz.” dedi.

Caddeleri güzelleştiren refüjler, mahalle sakinlerinin nefes aldığı park-bahçeler ve Sultangazi’nin 
göz bebeği Şehir Ormanları... Yeşili koruyarak artırmak ve geleceğe daha güzel bir şehir bırakmak 
adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Uyguladığımız titiz bakımla pırıl pırıl olan 
parklar ve bahçeler, yediden yetmişe tüm Sultangazilileri nefes almaya çağırıyor.
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Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezimizin çatı katına kazandırdığımız 
Planetaryum, Avrupa yakasındaki en büyük uzay evi olma özelliğini taşıyor. 

Avrupa
Yakasının En 

Büyük Uzay Evi 
Sultangazi’de!

Uzay evimiz, bünyesindeki çok boyutlu ekranlarla son derece gerçekçi görüntüler 
sunarak ziyaretçilerine uzayın derinliklerine yolculuk yapma hissi yaşatıyor. Planetar-
yum’da yılda yaklaşık 20 bin öğrenci fizik ve astronomi eğitimleri alıyor.

Sunduğu nitelikli eğitimlerle 
adından söz ettiren Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan Bilim ve Kültür 
Merkezi, Avrupa yakasının en 
büyük uzay evini barındırmasıy-
la da dikkatleri üzerine çekiyor. 
Aynı anda 35 öğrenciyi ağırla-
yabilen Planetaryum, kubbeli 
tasarımı ve çok boyutlu ekranla-
rıyla, ders kitaplarındaki bilgileri 
gerçekçi ve eğlenceli görüntülere 
dönüştürüyor. Öğrenciler, büyük 
patlamadan (Big Bang) yıldızla-
rın doğuşuna, uzaya dair bilgileri 
son derece gerçekçi görüntüler 
eşliğinde öğreniyor.
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Engelli Gençlerimizi 
Coşkuyla Askere Uğurladık

Temsili askerlik görevini 
yerine getirecek özel 

gençlerimiz için coşkulu 
bir kına gecesi düzen-
ledik. Temsili Askerlik 

Uygulaması kapsamında 
vatani görevlerini yerine 

getirecek olan gençle-
rimizi özel bir geceyle 

askere uğurladık.

Özel Gece Duygu Dolu 
Anlara Sahne Oldu
Geceye aileleriyle birlikte katılan 
gençlerin mutluluğu görülme-
ye değerdi. Tüm gençlerle özel 
olarak ilgilenen Başkan Dursun, 
gençlere tülbentlerini de kendi-
si taktı ve eşi Tuba Dursun da 
gençlerin ellerine kınalarını yak-
tı. Duygularını gizleyemeyen ai-
leler ise, çocuklarının çok güzel 
bir geceyle askere uğurlandığını 
belirterek teşekkür ettiler.

Divan Araştırma ve 
Eğitim Derneği iş 

birliğinde, gençlerimize 
tarih, siyaset, 

coğrafya ve diplomasi 
alanlarında yeni ufuklar 
kazandırmak hedefiyle 

düzenlediğimiz 
Genç Diplomasi 

Sempozyumumuz, 
gençlerin imza attığı 
birbirinden nitelikli 

çalışmalara sahne oldu.

Divan Araştırma ve Eğitim 
Derneği iş birliğinde düzenledi-
ğimiz “Diplomasi Elçileri Kahve-
si” ve “Genç Diplomasi Akade-
misi”nin başarıyla geçen bir 
yıllık eğitim süreci, “Genç Diplo-
masi Sempozyumu” ile taçlandı. 
Sempozyumda Avrupa, Afrika, 
Balkanlar, Doğu Akdeniz, Göç 
ve Diplomasi, Suriye ve Orta 
Doğu başlıklı oturumlar yapıldı.
İki gün süren sempozyuma 
İstanbul’da gerçekleştirilen 
projelerin yanı sıra Erzurum 
ve Mardin Diplomasi Akademi-
si öğrencileri de katıldı. Atöl-
ye stantları, bilgi yarışmaları 
gibi etkinliklerin de bulunduğu 
sempozyumda, alanında uzman 
akademisyenler de konuşmacı 
olarak yer aldı.

Genç Diplomasi 
Sempozyumu
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Tam Destek, Yüksek Başarı
Öğrencileri LGS ve YKS’ye üc-
retsiz hazırlayan SEDA, sundu-
ğu üstün nitelikli eğitimle dikkat 
çekiyor. Öğrenciler, sınavlara 
ferah sınıflarda ve SEDA’nın sağ-
ladığı kaliteli eğitim materyalleri 
eşliğinde hazırlanıyor. Hepsi de 
kendi alanlarının en iyilerinden 
olan SEDA öğretmenleri, tüm 
öğrencilerle bire bir ilgilenerek 
kişiye özel eğitim programı uy-
guluyor.

Tercih Sürecinde de En Doğru 
Adres: SEDA
Öğrencileri sınavdan sonra da 
yalnız bırakmayan SEDA, her 
yıl ilçenin birçok noktasında 
ücretsiz lise ve üniversite tercih 
desteği sunuyor. Doğru okul 
seçimi konusunda tecrübeli olan 
SEDA öğretmenleri, öğrencileri 
puanları ve ilgi alanları doğrul-
tusunda kendileri için en uygun 
olabilecek seçeneklere yönlen-
diriyor. Ayrıca bu yıl başlayan 
mentorluk uygulamasıyla, SE-
DA’nın geçtiğimiz yıllarda ba-
şarılı olan öğrencileri, üniversite 
tercih sürecindeki öğrencilerle 
tecrübelerini paylaşıyor.

Gençlere YKS Öncesi Moral 
Pikniği
YKS’ye girecek gençlerimiz için, 
sınavdan bir hafta önce eğlenceli 
bir piknik düzenledik. Oldukça 
neşeli geçen piknikte Başkan 

• TIP FAKÜLTESİ 22
• MİMSRLIK VE MÜHENDİSLİK 74
• DİŞ HEKİMLİĞİ- ECZACILIK 17

• HUKUK FAKÜLTESİ 12
• İTÜ, ODTÜ,YTÜ, BOĞAZİÇİ, GS ve  
 KOÇ ÜNİVERSİTELERİ 23

• PSİKOLOJİ VE PDR 23
• EĞİTİM FAKÜLTESİ 32

• YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 25
• UÇAK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ 4

• HEMŞİRELİK VE EBELİK 21
• DİĞER BÖLÜMLER 220

LGS ve YKS’de Başarının 
Değişmeyen Adresi: SEDA

2 0 2 2 

GURUR 
TABLOMUZ

Bu yıl LGS’ye SEDA ile 
hazırlanan 171 öğrenci, 
Türkiye’nin en başarılı 
yüzde 10’luk dilimin-

de yer almayı başardı. 
YKS’de ise, sınava SEDA 
ile hazırlanan her üç öğ-
renciden biri, Türkiye’nin 
en başarılı yüzde 10’luk 
diliminin içinde yer aldı. 

Dursun, gençlerle sohbet ettik-
ten sonra voleybol oynayıp halay 
çekti.
“Gençlerimizin iyi bir geleceğe 
sahip olması için tüm gücümüz-
le onların yanındayız”
En büyük önceliklerinin yeni 
nesilleri geleceğe en iyi şekilde 
hazırlamak olduğunu söyleyen 
Başkan Dursun, “SEDA, ücretli 
sınava hazırlık kurslarını her 
yıl geride bırakarak Sultanga-
zi’de başarının değişmeyen ad-
resi olduğunu gösteriyor. SEDA 
ile gençlerimizin ailelerine de 
önemli bir destek sağlıyoruz. 
Eğer bu gençler SEDA yerine üc-
retli kurslara giderlerse, bunun 
ailelere yansıması yıllık, toplam-
da 15-25 milyon TL tutarında 
bir masraftır. Çocuklarımızı, 
gençlerimizi geleceğe en gü-
zel şekilde hazırlamak için var 
gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz.” dedi.

ÜNİVERSİTEYE
YERLEŞEN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYIMIZ 

446
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Gençlerimizi Diplomasi 
Dünyasından İsimlerle 
Buluşturuyoruz

Kurum İçi Afet Eğitimlerimizi 
Başarıyla Tamamladık

Divan Derneği işbirliğinde düzenlediğimiz Diplomasi Söyleşileri ile gençlerimizi diplomasi dünyasından 
uzman isimlerle buluşturuyoruz. Söyleşiler kapsamında Gençlik ve Spor eski Bakanı, TBMM Dış 
İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Sultangazili gençlerimizle buluştu.

AFAD ve Kızılay işbirliğinde düzenlediğimiz, afet durumlarında arama kurtarma ve ilkyardım 
eğitimlerimiz tamamlandı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan personellerimiz, sertifikalarını Belediye 
Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun’dan aldılar.

Gençlerimize yeni ufuklar 
kazandıracak söyleşilerimizi, 
birbirinden değerli isimlerin 
katılımlarıyla gerçekleştiriyo-
ruz. Divan Derneği işbirliğinde 
düzenlediğimiz Diplomasi Söy-
leşilerine bu kez, Gençlik ve 
Spor eski Bakanı, TBMM Dış 
İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif 
Çağatay Kılıç konuk oldu. Ulus-
lar arası gündem, yurt dışında-
ki eğitim ve yaygın öğrenme 
temelli gençlik aktivitelerinden 
bahseden Kılıç, gençlere ufuk-
larını geniş tutmaları konusun-
da tavsiye verdi.

AFAD ve Kızılay işbirliğinde 
düzenlediğimiz eğitimlere, be-
lediye personellerimizden olu-
şan ve SAK-E’nin de (Sultangazi 
Arama Kurtarma Ekibi) dâhil 
olduğu 40 kişi katıldı. Eğitimler, 
ilkyardım ve kentsel arama kur-
tarma konularını kapsadı. Bele-
diye Başkanımız Av. Abdurrah-
man Dursun, teorik ve 
uygulamalı eğitimlerin tümünü 
başarıyla tamamlayan kursiyer-
leri tebrik ederek onlara sertifi-
kalarını takdim etti. Ayrıca, Tür-
kiye’deki orman yangınlarına 
hızla intikal ederek müdahale 
eden belediye su tankerlerinin 
operatörleri, AFAD’ın kendileri 
için düzenlediği teşekkür belge-
lerini yine Başkan Dursun’dan 
aldılar.
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Sultangazi’de Ramazan 
akşamları gönülleri buluşturdu 
İlçemizde ağırladığımız birbirinden değerli isimlerin gönülleri buluşturan söyleşileri, şiirleri ve ilahi 
dinletileriyle Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde hissettik.

Hayatlarımıza güzellik, evlerimize bereket 
getiren bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. 
Ramazan ayının maneviyatından hep birlikte, en 
güzel şekilde istifade edebilmek için birbirinden 
değerli isimleri ilçemizde ağırladık. 

Aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim, “Ramazan 
ayından istifade etmemiz demek ahlakımızda ka-

lıcı güzelliklerin oluşması, bakış açımızda sağlam 
bir perspektif oluşturmamız ve daha iyiye doğru 
evrilmemiz demektir.” dedi. Prof. Dr. Nihat Hati-
poğlu ise bu ayda gerçekleştirilecek ibadetlerin 
ve tutulan orucun faziletini vurguladı.  İlahiyatçı 
- yazar Mehmet Fatih Çıtlak Kur’an-ı Kerim’i oku-
manın ve anlamanın önemi üzerinde durdu.  Eylül 
ayı içinde hayatını kaybeden rahmetli mutasavvıf, 

yazar ve müzisyen Ömer Tuğrul İnançer ve Dr. 
Tacettin Kutay ise yaptıkları programda tasavvuf 
dünyasından hikmet dolu bilgileri bizlerle paylaş-
tılar. Serdar Tuncer ve Mehmet Ercan, gönüllere 
işleyen şiirleri bizler için seslendirirken Murat 
Necipoğlu, Abdurrahman Önül, Ömer Karaoğlu ve 
Sedat Uçan’ın ilahi dinletileriyle Ramazan ayının 
mutluluğunu birlikte yaşadık.
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Sultangazi’de Ramazan 
Akşamları Bir Başka Güzel
Ramazan ayının neşesini Ramazan Şenliklerimizle hep birlikte hissederek, bu mübarek 
ayın manevi bereketinden mutlulukla istifade ettik. 

 Sanat Sokağı’nda düzenlediğimiz ve dolu dolu 
geçen Ramazan Şenliğimizde  konserler, çocuklar 
için yarışmalar, masal dinletileri, Hacivat-Kara-
göz’den interaktif şova, fasıldan meddah gösteri-
sine birbirinden neşeli etkinlikler yer aldı. Etkin-
likler kapsamında Grup Ravza, sevilen 
ilahileriyle muhteşem bir konser verdi. Şenlikler-
de, özellikle çocuklar oldukça eğlenceli vakitler 

geçirdi. İkram edilen pamuk şekerler ve şerbet-
lerle ağızları tatlanan çocukların neşesi görülme-
ye değerdi.

Komşularımızla bir araya gelerek bu güzel atmos-
ferin mutluluğunu paylaşan Belediye Başkanımız 
Av. Abdurrahman Dursun, “Ramazan ayında 
komşularımızla daha çok bir araya gelmek, sıcak 

sohbet ve muhabbet ortamları oluşturmak ama-
cıyla bu Ramazan Şenliği’ni düzenledik. Gördüm 
ki, başta çocuklarımız olmak üzere kıymetli kom-
şularımızla bir araya gelerek gönülden muhabbeti 
paylaşmak bizim için de çok güzel anlar oluşturu-
yor. Bundan sonra da renkli, eğlenceli ve şenlikli 
etkinliklerimizi komşularımızla buluşturmaya 
devam edeceğiz.” dedi.
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Başkan Dursun, 
Gençlerle İftarlarda Buluştu
Muhabbet, bereket ve komşuluk ayı olan 
Ramazan boyunca, ilçemizde öğrenim 
gören öğrencilerimize yönelik olarak 
Gençlik İftarları düzenledik. 

Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun 
da iftarlara katılarak gençlerle gönül sofralarında 
buluştu. Eski BM Genel Kurul Başkanı ve eski 
Avrupa Birliği (AB) Bakanı Volkan Bozkır da Sul-
tançiftliği Mahallesi’ndeki Gençlik İftarlarına ko-
nuk oldu Sultangazili gençlerle iftarda bir araya 
gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirt-
ti. Sultançiftliği Mahallesi’ndeki Bahattin Yıldız 
Anadolu Lisesi’nde düzenlediğimiz Gençlik İfta-
rına, eski BM Genel Kurul Başkanı ve eski Avrupa 

Birliği (AB) Bakanı Volkan Bozkır da konuk oldu. 
Bozkır, “Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman 
Dursun’u sizlere yönelik çalışmaları dolayısıyla 
tebrik ediyorum.” dedi. Her daim gençlerle bir 
arada olduklarını belirten Belediye Başkanımız 
Av. Abdurrahman Dursun ise, “Kıymetli genç 
kardeşlerim; isteklerinizi yerine getirmek adına, 
tüm imkânlarımızla gayret ediyoruz. Hepinize 
gönülden teşekkür ederek hayırlı iftarlar diliyo-
rum.” dedi.

Bereket Komşulukta, 
Ramazan Sultanşehir’de

Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun, 
eşi Tuba Dursun ile birlikte her akşam farklı bir 
ailenin iftar sofrasına konuk oldu ve Ramazan 
ayının manevi iklimini Sultangazi’nin sakinleriyle 
birlikte yaşadı. 

Ramazan ayının muhabbet, bereket ve komşuluk 
ayı olduğunu söyleyen Başkan Dursun, “Teravih 
namazlarımızı, her akşam farklı bir camide, yine 
komşularımızla saf tutarak eda ettik. Teravihin 
ardından komşularımızı limonata ve şerbet ikram-
larımızla karşıladık. Mübarek Ramazan ayının 
ruhunu bizlere en güzel şekilde hissettiren, değer-

li komşularımızla paylaştığımız gönülden muhab-
betimiz oluyor. Kıymetli komşularımızla gönülden 
bir samimiyeti ve muhabbeti paylaştığımız iftar 
sofralarıyla mübarek Ramazan ayının anlamını en 
güzel şekilde idrak ettik” dedi.
AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğ-
lu ve meclis üyeleri de Başkan Dursun’a eşlik etti. 
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4. İstanbul Akıl Zekâ 
Oyunları  Turnuvası  

Sultangazi Belediyesi 
olarak çocuklarımızın 

çok yönlü 
gelişimlerine destek 

olmak amacıyla 
İstanbul İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü 
ve Tüm Akıl ve Zekâ 

Oyunları Federasyonu 
işbirliğiyle 4. İstanbul 

Akıl Zekâ Oyunları 
Turnuvası ve Ödül 

Töreni’ne ev sahipliği 
yaptık. 

Turnuvaya İstanbul’un 38 il-
çesinden, ilk ve orta öğretim 
kademesindeki 340 öğrenci ka-
tıldı. Oldukça çekişmeli geçen 
oyunların sonunda dereceye 
giren öğrenciler, törenle ödülle-
rine kavuştular.

Ramazan Ayının Muhabbetini 
Komşularımızla Paylaştık

Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman 
Dursun ve eşi Tuba Dursun, Ramazan boyunca 
her iftarda farklı bir aileye konuk olarak 
komşularımızla gönül sofralarında buluştular. 

Sultangazi’nin tüm sakinlerine ayrım yapma-
dan büyük değer verdiklerini vurgulayan Beledi-
ye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun, “Yal-
nızca Ramazan ayında değil, yılın tüm 
zamanlarında kıymetli komşularımızla beraberiz. 
Sultangazi’de yaşayan kıymetli büyüklerimiz ve 
engelli kardeşlerimize yıl boyunca destek olmaya 
devam ediyoruz. Değerli komşularımızı Ramazan 

ayında da yalnız bırakmıyoruz. Bizim işimiz, gö-
nüller yapmaktır.” şeklinde konuştu. Ayrıca Tuba 
Dursun, Sultangazi’de yaşayan yaşlı, engelli ve 
yalnız yaşayan komşularımızı Ramazan boyunca 
evlerinde ziyaret etti. “Ramazan ayının muhabbe-
tini komşularımızla paylaşıyoruz.” diyen Dursun, 
vatandaşların dile getirdiği ihtiyaçları da dikkatle 
dinleyerek bunların hızla çözülmesini sağladı.
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Sultangazimizin 
Ulaşım Kalitesini Yükseltmeye 

Devam Ediyoruz
Sultangazimizi her alanda ileriye 

taşımayı hedefleyerek ulaşım 
yatırımlarımıza da hız kesmeden 
devam ediyoruz. İlçe genelindeki 

altyapı, asfalt ve aydınlatma 
çalışmalarımızla Sultangazimiz 

yepyeni bir görünüme kavuşuyor.

“Sultanşehir” hedefimizle her alanda olduğu 
gibi ulaşımda da çalışmalarımızı hız kesmeden 
sürdürüyoruz. Cebeci, Cumhuriyet, Esentepe, 
İsmetpaşa ve Yunus Emre Mahallelerimizle bir-
likte, 15 mahallemizde de asfaltlama ve altyapı 
çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 

Yollar Tamamen Yenileniyor 
2022 yılı içinde, şu ana kadar 23 bin tonun üze-
rinde asfaltı yollarla buluşturduğumuz çalışma-
larımızda altyapı düzenlemelerini de gerçek-
leştiriyoruz. Yeni yağmur suyu hattı döşenen 
Cebeci Mahallesi T Caddesi, kaldırımlarıyla 
birlikte baştan başa yenilendi. Cumhuriyet Ma-
hallesi’ndeki Hendek Sokak’taysa, asfaltlama 
çalışmalarından önce havai hatları yer altına 
aldık. Esentepe Mahallesi’ndeki çalışmalarımız-
da da havai hatları yer altına alırken sokakların 
kaldırımlarını da baştan başa yeniledik. Yunus 
Emre Mahallesi, Şehit Murat Celep Caddesi’nin 
alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra, 800 

metre boyunca, 2700 ton yeni asfaltın serimini 
gerçekleştirdik ve kaldırımlar ile refüjleri tama-
men yeniledik. Ulaşım ve altyapı çalışmalarımız 
Sultangazimizin tüm mahallelerinde, hız kesme-
den devam edecek. 

Sultangazi, Ulaşımda da Sultanşehir Oluyor
Sultangazi’yi her açıdan Sultanşehir yapmaya 
kararlı olduklarını söyleyen Belediye Başkanı-
mız Av. Abdurrahman Dursun, “Ulaşım, bizim 
büyük önem verdiğimiz hizmet alanlarından biri. 
Göreve geldiğimiz günden beri, Sultangazimizin 
dört bir yanında kilometrelerce asfaltlama ça-
lışması gerçekleştirdik. Havai hatları yer altına 
alırken yollarımızı modern, şık ve tasarruflu yeni 
aydınlatma üniteleriyle buluşturduk. İlçemize 
çok yakışan prestij caddelerimizi komşularımıza 
armağan ettik. Kronikleşmiş altyapı sorunlarını 
kısa sürede çözüme kavuşturduk. İlçemizin ula-
şım standartlarını, 15 mahallemizde de yükseğe 
taşımaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.
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Bu doğrultuda, aralarında geri dönüşüm araç-
ları, iş makineleri ve temizlik kamyonlarının da 
bulunduğu 73 yeni aracı bünyemize dâhil etik. 
Böylece hem yılda 100 milyon TL’lik bir tasarruf 
sağladık hem de güç kazanan ve niteliği artan araç 
filomuzla hizmet standartlarımızı yükselttik. Ay-
rıca, şehir ormanları ile park ve bahçelerdeki mo-
bilyaları da kendi bünyemizde üretiyoruz. Kendi 
atölyemizde bank, piknik masası, kamelya gibi 
yüzlerce şehir mobilyasını üretmenin yanı sıra 
bunların bakım ve onarımını da burada yapıyoruz.

“Hem tasarruf ediyoruz, hem en iyi hizmeti 
sunuyoruz”
Sultangazi’de yaşayan yaklaşık 550 bin vatandaşı 
en güzel hizmetle buluşturmayı amaçladıklarını 
belirten Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman 
Dursun, “Kaynaklarımızı büyük bir titizlikle de-
ğerlendiriyoruz. İsrafa asla izin vermiyoruz ve eğer 
kendi bünyemizde yapabileceğimiz bir iş varsa, 
bunu dış kaynaklar yerine kendi imkânlarımızla 
gerçekleştiriyoruz. Böylece hem önemli oranda bir 
tasarruf elde ediyoruz hem de daha özenli, daha 
nitelikli bir hizmet sunuyoruz. Hasta nakil araçla-

rı, geri dönüşüm araçları, iş makineleri ve temizlik 
kamyonlarının aralarında bulunduğu 73 yeni aracı 
bünyemize kattık. Kapasitemizi sürekli artırarak, 
önceden ihale yoluyla gerçekleştirdiğimiz temizlik 
gibi alanlarda artık kendi, güçlü imkânlarımızla 
hizmet sunuyoruz. Bu şekilde yılda 100 milyon 
TL’den fazla tasarruf yapıyoruz. Benzer şekilde, 
şehir mobilyalarını da biz üretiyoruz ve onların 
bakım ve onarımlarını da yine biz yapıyoruz. 
Sultangazimizi geliştirmeye ve var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Sultangazi Belediyesi olarak, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı ve hizmet kalitemizi 
daima yükseltmeyi amaçlıyoruz.” Belediyemize kazandırdığımız 73 yeni araçla yılda 100 milyon 
TL tasarruf ediyoruz. 

73
 Y

ENİ A
RAÇLA YILD

A100 
MİLYON 
TASARRUF

KİRALAMADIK, SATIN ALDIK
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Şehir Ormanlarımız 
Herkesi Doğayla 
Buluşmaya Çağırıyor
Yıl boyunca özenli bir bakım uygulayarak titizlikle koruduğumuz Hacı Bektaş-ı Veli ve Mimar Sinan 
Şehir Ormanlarımız, herkesi doğayla buluşarak huzur bulmaya ve yenilenmeye davet ediyor. 

Yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan piknik alanları, açık hava spor alanları, macera plat-
formları, oyun grupları, seyir kulesi, amfi tiyatrolar, hobi bahçeleri, mescit, çeşmeler, etkinlik 
alanları ve Binicilik Tesisleri… Alibey Havzası’nda toplam 1600 dönüme yayılan Sultangazi 
Şehir Ormanları, 7’den 70’e herkese hitap eden geniş olanaklarıyla İstanbulluların gözde do-
ğayla buluşma noktalarından birini oluşturuyor. 

Piknik, Spor, Binicilik… 
Hacı Bektaş-ı Veli ve Mimar Sinan Şehir Or-
manları; daima bakımlı bankları, çeşmeleri, 
oyun grupları ve mescidiyle ziyaretçilere, 
aileleriyle birlikte güzel bir piknik için ih-
tiyaç duyacakları tüm olanakları sunuyor. 
Ağaçların hemen yanı başında bulunan 
spor sahaları, başta çocukların gözdesi olan 
sevimli midilliler olmak üzere eğitimli atları 
ve uzman personeliyle Binicilik Tesisleri, 
dileyenlerin kendi mahsullerini ekip yetiş-
tirdikleri Hobi Bahçeleri… Hepsi ve dahası 
Şehir Ormanlarımızda! 

“Ormanlarımıza birlikte sahip çıkalım”
Şehir Ormanlarına büyük değer verdikle-
rini belirten Belediye Başkanımız Av. Ab-
durrahman Dursun, “Vatandaşlarımızın 
buralardan en güzel şekilde istifade etmesi 
için gayret ediyoruz. Ormanlarımızı, ancak 
onlara hep birlikte sahip çıkarsak koruyabi-
liriz: Kurallara riayet edelim, ateş yakarak bu 
güzelim ağaçlarımızı riske atmayalım, etrafı 
kirletmeyelim, ormanlarımızdaki banklara 
ve aletlere zarar vermeyelim… Bu düşünce-
lerle, tüm komşularımızı doğayla buluşmaya, 
doğayla şifa bulmaya, bu güzel imkânların 
tadını çıkarmaya, Şehir Ormanlarımıza 
davet ediyoruz.” dedi. 
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Tutam Tutam Matematik 
Festivali’ne Katıldık

Matematiği korkutucu ol-
maktan çıkarıp herkese sevdir-
meyi amaçlayan “Tutam Tutam 
Matematik Festivali”, 14-15 Ma-
yıs’ta, Galatasaray Üniversite-
si’nin Ortaköy Kampüsü’nde 
gerçekleşti. Birbirinden keyifli 
ve eğitici etkinliklerle matema-
tiğin eğlenceli yanını gösteren 
festivale katılım yoğundu. Fes-
tivalde, Prof. Dr. Necmettin Er-
bakan Bilim Merkezimizin ha-
zırladığı Matematik ve 
Akıl-Zekâ Standı da her yaştan 
ziyaretçinin uğrak noktası ola-
rak Sultangazi’yi başarılı bir 
şekilde temsil etti. 
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Sultangazililer 
Boğaz’ın Tadını 

Çıkarıyor
Sultangazi Belediyesi’nin GençOFest kapsamında düzenlediği Boğaz Gezileri 

vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Rehberlerin anlatımları eşliğinde İstanbul Boğazı’nı 
keşfe çıkan Sultangazililer, belediyenin ikramları ve neşeli müziklerle gezilerin tadını 

çıkarırken bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Sultangazi Belediyesi’nin GençOFest 
kapsamında düzenlediği Boğaz Gezileri, 
vatandaşların en sevdikleri etkinlikler ara-
sında yer alıyor. Belediyenin servisleriyle 
Kabataş İskelesi’ne ulaşan vatandaşlar, yine 
Sultangazi Belediyesi’nin kendileri için ha-
zırladığı vapurda yerlerini alarak Boğaz 
Gezisine başlıyorlar.

‘Komşularımız İstanbul Boğazı’nın güzel-
liklerine keyifle şahit oluyorlar’
Sultangazililerin mutluluğu için gayretle ça-
lışmaya devam ettiklerini belirten Belediye 
Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Kıymet-
li komşularımız için düzenlediğimiz GençO-
Fest, çok güzel etkinliklerle devam ediyor. 
Festival kapsamında gerçekleştirdiğimiz 
Boğaz Gezilerimiz; rehberlerin anlatımları, 
keyifli müzikler ve ikramlarımızla komşuları-
mıza son derece keyifli bir deneyim sunuyor. 
Komşularımızın mutluluğunu gördükçe biz 
onlardan daha fazla mutlu oluyoruz. ” dedi.



5958

S
U

LT
A

N
G

A
Z

İ 
B

E
L

E
D

İY
E

S
İ

B
A

S
IN

D
A

N
 H

A
B

E
R

L
E

R

Hep Aranan “O” Festival 
Sultangazi’de: 

GençOFest!
Sultangazi Belediyesi’nin GençOFest kapsamında 
düzenlediği Boğaz Gezileri vatandaşlardan büyük 
ilgi görüyor. Rehberlerin anlatımları eşliğinde 
İstanbul Boğazı’nı keşfe çıkan Sultangazililer, 
belediyenin ikramları ve neşeli müziklerle 
gezilerin tadını çıkarırken bol bol fotoğraf 
çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Sultangazi Belediyesi, başta gençler olmak 
üzere tüm vatandaşlara hitap eden çarpıcı bir 
festivale imza atıyor. Eylül ayı boyunca devam 
eden GençOFest ile Sultangazililer, birbirinden 
güzel etkinliklerin tadını çıkarıyor. 

Tadına Doyum Olmayan Bir Festival 
Konserler, Yaz Sinemaları ve Sahne Senin ile 
GençOFest akşamlarının tadına doyum olmuyor. 
Gençlik Kamplarındaysa gençleri, doğayla buluşup 
huzur bulacakları, birbirinden heyecanlı sportif 
aktivitelere katılacakları ve güzel arkadaşlıkları 

paylaşacakları bir kamp deneyimi bekliyor. Oyun 
tutkunu, klavyesine güvenen gençler, Özdemir 
Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi’ndeki E-Spor 
Merkezi’nde düzenlenen “E-Spor Turnuvası”n-
da buluşuyor. Şehir Ormanlarında düzenlenen 
“Hareketlilik Haftası” ile bisiklet turları ve yarıș-
ları gibi birçok güzel aktivite gerçekleşiyor. “3x3 
Ödüllü Sokak Basketbol Turnuvası” ile sonunda 
dostluğun kazandığı çok heyecanlı mücadeleler 
gerçekleşiyor.

Birbirinden Güzel “O” Etkinlikler GençOFest’te!
İçindeki ressamı duvarlara yansıtmak isteyen 
gençler, graffitinin inceliklerini öğrenip uygula-
malı eğitimler aldıkları “Graffiti Workshop” ile 
buluşurken, “Kitap Günleri” ve “Yazı Akademisi” 
ile de sevilen yazarlarla bir arada geçecek edebi-
yat şöleni gerçekleşiyor. Boğaz Gezileri, Kültürel 
Geziler ve Sultangazi’ye Değer Kat Proje Yarışması 
ile coşku ve mutluluk dolu GençOFest, Sultanga-
zililere unutamayacakları bir festival deneyimi 
sunuyor.
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GençOFest Konserleri 
Coşkulu Geçti

Sultangazi Belediyesi’nin GençOFest kapsa-
mında düzenlediği konserler, çok sevilen isimlerin 
katılımlarıyla devam ediyor. Kolpa’nın muhteşem 
konseriyle başlangıcını yapan festival, Haluk Le-
vent’in efsaneleşen şarkılarını seslendirdiği unu-
tulmaz akşamla seriyi sürdürdü. Cüneyt Şen-
türk’ün ardından Emre Aydın ve Ceza 
konserleriyse, Sultangazilileri Türk müzik dünya-
sının diğer iki usta ismiyle buluşturarak harika 
bir festival deneyimi yaşatıyor. 

Sultangazi’de GençOFest coşkusu, birbirinden ünlü isimlerin katıldığı konserlerle 
devam ediyor. Sultangazi Belediyesi’nin ilçede ağırladığı Kolpa, Haluk Levent, Cüneyt 
Şentürk, Emre Aydın ve Ceza ile mutluluk tavan yapıyor!
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Konserlerimizle 
Çok Eğleniyoruz Tuğkan Konseriyle

Bayram Coşkusu
Genç kuşak sanatçıların en be-
ğenilen isimlerinden Tuğkan, 
Ramazan Bayramında muhte-
şem bir konser eşliğinde Sultan-
gazili gençlerle buluştu. Gençler 
de telefon ışıklarıyla sanatçıya 
eşlik edince çok güzel görüntü-
ler ortaya çıktı.

Eypio’dan YKS Öncesi 
Moral Yüklemesi
Türk Rap müziğinin popüler 
ismi, Naim gibi unutulmaz eser-
lerin sahibi Eypio, en sevilen 
eserlerini Sultangazili gençler 
için seslendirdi. YKS’den bir 
gün önce gerçekleşen konserde 
gençler gönüllerince eğlenirken 
Eypio ile sahnede dans etme 
fırsatı da yakaladılar.

“Gençlerimizi çok seviyoruz!”
Sultangazili gençler mutlu ol-
dukça kendilerinin daha faz-
la mutlu olduğunu belirten 
Belediye Başkanımız Av. Ab-
durrahman Dursun, “Çünkü 
gençlerimizi çok seviyoruz. 
Gençlerimizin mutluluğu için 
elimizden gelen tüm gayretle ça-
lışıyoruz. Her şey gençlerimizin 
mutlu olması; Sultangazi’de hu-
zurla, en güzel şekilde geleceğe 
hazırlanması için.” dedi.

Eğitimden kültüre, sanattan spora her alanda yanlarında olduğumuz genç-
lerimizle, birbirinden güzel konserlerde buluşuyoruz. Binlerce gencimizin 
katılımıyla muhteşem bir coşkuya sahne olan konserlerimiz, birbirinden 
özel isimlerle devam edecek.
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Açık Havada 
Sinema Akşamları Keyfi 
Sultangazi Belediyesi’nin GençOFest kapsamında düzenlediği Sinema Akşamları, sevilen filmler ve bol 
ikramlar eşliğinde adeta birer açık hava şölenine dönüşüyor.

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği GençO-
Fest, birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. 
Festival kapsamında gerçekleşen Sinema Akşam-
larının ilki, Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı’n-
da gerçekleşti. Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin 
açık havada, belediyenin ikramları eşliğinde se-
yircilerle buluştuğu etkinliğe ilgi yoğundu. Sinema 
Akşamları, gişede yoğun ilgi gören filmlerin gös-
terimleriyle devam ediyor.

Sultangazi Belediyesi 
Yazı Akademimiz 4. Dönem 
Öğrencilerini Kabul Ediyor 
Sultangazi Belediyesi’nin, gençlerin okuma, 
düşünme ve yazma becerilerini geliştirme 
hedefiyle Anadolu Yazarlar Birliği işbirliğinde 
hayata geçirdiği Sultangazi Yazı Akademisi, 
dolu dolu geçen üç yılın ardından 4. dönem 
öğrencilerini kabul ediyor.

Her Zaman “Ümitvar”
Gençler akademide öğrendiklerini Ümitvar der-
gisiyle uygulama fırsatı buluyor. Sultangazili genç 
kalemlerin kaleme aldıkları makale, öykü ve şiir-
lerle Ümitvar, gerçek bir edebiyat şöleni sunuyor. 
Öte yandan akademinin genç kalemleri arasında 
yer alan birçok isim, şimdiden ülkemizin önemli 
ulusal edebiyat dergilerinde şiir ve yazılarıyla boy 
göstermeye başladılar. 

“Geleceğimizin değerli edebiyatçılarını Sultan-
gazi’de yetiştiriyoruz”
Her şeyin eğitimle başladığını söyleyen Sultangazi 
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sul-
tangazi’nin gençleri, ihtiyaç duydukları desteği 
aldıklarında, Türkiye’nin en başarılı sanatçıları, 
bilim insanları ve sporcuları olabilecek potansi-
yele sahipler. Bizler, kıymetli genç kardeşlerimize 
bu desteği verebilmek için önemli gayret gösteri-
yoruz.  Geleceğimizin en değerli edebiyatçılarını 
yetiştirmek amacıyla Yazı Akademimizi hayata 
geçirdik” dedi.

İlçedeki lise öğrencilerinin katıldığı Sultangazi 
Yazı Akademisi’nde bu güne kadar yaklaşık 350 
öğrenci eğitim gördü. Genç kalemlerin usta şair 
ve yazarlardan eğitim aldığı akademide her yıl 
ortak okuma listelerinin yanı sıra bireysel oku-
malara da yer veriliyor. Böylece gençler Türk ve 
Dünya edebiyatını daha yakından tanıyor, farklı 
yazarların dünyasına giriyor ve farklı yazı teknik-
lerini tanıma imkânı buluyorlar.  

S U L T A N G A Z İ  Y A Z I  A K A D E M İ S İ  D E R G İ S İ  •  2 0 2 2  •  S A Y I  3

SULTANGAZİ YAZI AKADEMİSİ DERGİSİ • Sayı: 3 • Eylül 2022

Sultangazi Yazı Akademisi
Üçüncü Yılını Tamamladı
Öğrencilerimizin Yazı ve Şiirleri
Ulusal Dergilerde
Genç Yazar Adaylarımızdan
Hikâye, Şiir ve Denemeler

Edebiyatımız
yeni kalemler
kazanıyor...
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Kadınların ürettikleri el emeği eserlerle bir yandan 
hayata daha aktif katılmalarını bir yandan da 
aile bütçelerine katkı elde etmelerini amaçlayan 
Sultangazi Belediyesi, Sultan Kadın Sanat ve El 
Emeği Çarşısı’yla ilçedeki kadın girişimciliğine 
önemli bir destek sunuyor. Sanat Sokağı’nda hayata 
geçen projeyle kadınlar, önce ürün pazarlama ve 
çeşitlendirme, müşteri karşılama gibi konularda 
kapsamlı bir girişimcilik eğitimi alıyor, ardından 
ürettikleri el emeği ürünleri müşterilerle 
buluşturarak öğrendiklerini uygulama fırsatı 
yakalıyor.

Kadın Girişimciliğine Tam Destek
Sultan Kadın Sanat ve El Emeği Çarşısı, güvenlik-
ten elektriğe ve teknik ekipmanlara, kadınların 
ihtiyaç duyabilecekleri tüm imkânlara sahip 20 
satış standından oluşuyor. Stant dizaynı, ürün 
çeşitlendirme, müşteri karşılama, pazarlama 
teknikleri gibi onlarca konu da, Sultangazi Bele-
diyesi’nin kadınlar için düzenlediği ücretsiz giri-
şimcilik eğitiminde ele alınıyor. Böylece kadınlar, 
eğitimde öğrendiklerini Sultan Kadın Sanat ve El 
Emeği Çarşısı’nda uygulama fırsatı elde ediyor. 

“Kadınların hayata daha güçlü bir şekilde katıl-
maları için desteğimizi sürdürüyoruz”
Sultangazi Belediyesi’nin hizmet üretirken ka-
dınlara daima öncelik verdiğini belirten Belediye 
Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Kadınlarımı-
zın başarılı birer girişimci olarak kendilerinin ve 
ailelerinin geçimine destek sağlayan ve en önemlisi 
hayata değer katan bireyler olması için onlara ge-
reken tüm desteği veriyoruz. Sultan Kadın Sanat 
ve El Emeği Çarşısı’nı da bu doğrultuda kendile-
rine armağan ettik. Her zaman kadınlarımızın 
yanında yer alacağız.” dedi.

Sultangazi Belediyesi Destek Veriyor, 
Girişimciliğe Kadın Eli Değiyor:
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4 MEVSİM 
YÜZME KEYFİNİ 

YAŞAYIN
Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezimizde yer alan kapalı yüzme havuzu, hem çocuklara 

hem de yetişkinlere dört mevsim yüzme keyfi sunuyor. Haftada yaklaşık 850 vatandaşın faydalandığı 
havuzda, uzman eğitmenlerimiz eşliğinde yüzme dersleri de düzenliyoruz.

Eksiksiz Havuz
Tesisimiz; başta duşlar, giyinme kabinleri 
ve eşya dolapları olmak üzere, komşuları-
mızın ihtiyaç duyabilecekleri tüm imkânları 
bünyesinde barındırıyor. Komşularımız, 
yüzmenin ardından dilerlerse, merkezdeki 
kafeteryada çay ve kahvelerini yudumlaya-
rak dinlenebiliyorlar.

Hijyene ve Sağlığa Önem Veriyoruz
Tamamen ücretsiz olan eğitimlere başlama-
dan önce, bazı sağlık testlerinin yapılmasını 
zorunlu tutuyoruz. Böylece bulaşıcı hasta-
lıkların havuz yoluyla yayılması önlüyoruz. 
İlaçlama, temizlik ve bakımlarını düzenli 
olarak yaptığımız havuzda komşularımız, 
sporlarını gönül yapabiliyorlar.

Kadınlara Özel Yüzme Dersleri
Haftanın altı günü hizmet veren havuzumuz-
da, 3 günü kadınlara ayırıyoruz. Yalnızca 
kadınların katıldığı bu eğitimleri yine kadın 
eğitmenlerimiz düzenliyor. 

Çocuklar Kapalı Havuzu Çok Seviyor
Havuzun tadını en çok çıkaranlarsa şüp-
hesiz çocuklar oluyor. Eğitmenlerimizin 
dikkatli gözetimi altında gönüllerince yüzen 
çocuklar, bir yandan da yüzme sporunu 
öğreniyorlar. 

“Kendine Değer Ver, Hayatında Spora Yer Ver” diyoruz ve tüm komşularımızı Özdemir Bayraktar 
Gençlik ve Spor Merkezimizdeki kapalı yüzme havuzuna davet ediyoruz. Havuza gelen komşularımız, 
uzman eğitmenler eşliğinde yüzme eğitimleri alıyor ve dört mevsim yüzebilmenin tadını çıkarıyor. 
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Lisanslı Sporcularıyla 
İstanbul’un Zirvesinde

Minik Tay 
Sevinç Kaynağı Oldu

Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Binicilik 
Tesislerimizde 

Dünyaya 
Gelen 

Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün 
başarıdan başarıya koşan genç yetenekleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.

Mimar Sinan Şehir Ormanlarında bulunan Binicilik Tesislerimizde, erkek bir tay dünyaya geldi. Büyük bir 
mutluluk kaynağı olan sevimli tay ile annesine özenle bakılıyor.

Gençlik ve Spor Kulübü’nün yetenekli sporcula-
rı, yerel ve uluslar arası arenalarda elde ettikleri 
başarılarla Sultangazimizi gururlandırmaya devam 
ediyorlar. Göreve geldiği günden itibaren kulübün 
imkânlarını önemli oranda geliştiren ve sporcuları 
güçlü bir şekilde destekleyen Belediye Başkanımız 
Av. Abdurrahman Dursun, başarılı gençlerle kah-
valtı programında buluştu.

Bugün elde edilen başarıların gelecekteki çok daha 
büyük başarıların habercisi olduğunu söyleyen Baş-
kan Dursun, “Şu anda, İstanbul’un en çok lisanslı 
sporcuya sahip kulübüyüz. Sporcuyu artırmaya, 
yani spora teşvik ederek spor yapan insan sayısı-
nı artırmaya gayret ediyoruz. Göreve geldiğimiz 
günden beri, hem altyapı olanaklarımızı oldukça 
geliştirdik hem de sporcularımızı ve eğitmenlerimi-
zi sürekli destekledik. Taekwando, okçuluk, güreş, 
basketbol ve diğer 14 branşta gençlerimiz, gerek 

yurt içi gerekse de uluslar arası turnuvalarda bizleri 
gururlandıran, çok güzel başarılar elde ediyorlar. 
Hepsini can-ı gönülden tebrik ediyorum ve onları 
en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğimizi 
bir kez daha vurguluyorum.” dedi.

Programın sonunda Başkan Dursun, tüm spor-
cuları ayrı ayrı tebrik ederek onlara hediyelerini 
takdim etti.

Yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Bi-
nicilik Tesislerimizde dünyaya gelen sevimli tay, 
ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 20 Haziran’da doğan 
erkek taya, veteriner hekimler ve görevli personel-
ler tarafından titiz bir bakım uygulanıyor.

Tesislerin Hiçbir Sevimli Sakini İhmal Edilmiyor
Minik tayın dünyaya gelmesiyle, tesislerimizdeki 
sevimli sakinlerin sayısı 18’e yükseldi. Ekiplerimiz, 
tesislerdeki tüm atlara özenle yaklaşıyor, bakım-
larını aksatmadan gerçekleştiriyor. Veteriner he-
kimlerimiz de, sevimli atları haftada en az iki kez 
ziyaret ederek sağlık durumlarını kontrol ediyorlar 
ve bir sağlık sorunuyla karşılaşırlarsa, gerekli mü-
dahaleleri hızla uyguluyorlar.

Bunların yanı sıra, tesislerin temizliği de ihmal 
edilmiyor. Kapalı alanlar iki günde bir ilaçlı su-
larla yıkanırken, atların kaldığı ağıllar da her gün 
temizleniyor. Ayrıca yıl içinde periyodik olarak 
boya-badana işlemleri gerçekleştiriliyor. 
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Başkan Dursun Liseli Gençlerin 
Mezuniyet Mutluluğuna 
Ortak Oldu
Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun, ilçedeki liselerin mezuniyet törenlerinde gençlerle 
buluşarak onların mutluluklarını paylaştı. Gençleri tebrik ederek hayatlarında başarılar dileyen Başkan 
Dursun, “Ben bu işi başarırım derseniz önünüzde kimse duramaz. Yeter ki kendinize güvenin, inanın.” 
diyerek gençlere olan güvenini vurguladı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman 
Dursun, lise eğitimlerini Sultangazi’de tamamlayan 
gençlerle okullarında düzenlenen mezuniyet tö-
renlerinde bir araya geldi. Gençlerin mutluluğunu 
paylaşan ve onları tebrik ederek güzel bir gelecek 
dileyen Başkan Dursun’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Necati Tekbaş, Başkan yardımcıları ve meclis üye-
leri de eşlik etti. 

Gençlere Olan Güvenle, Hep Birlikte Daha İyiye!
Gençlerin mezuniyet mutluluğunu kendilerinin 
de hissettiklerini belirten Başkan Dursun, “Genç 
kardeşlerimiz, on iki yıllık bir eğitim döneminin 
ardından mezuniyet heyecanını ve mutluluğunu 
yaşıyorlar. Onların bu mutluluğuna şahit olmak, 
mezuniyetlerinde onların yanında yer almak bizleri 
de oldukça mutlu ediyor. Onların gözlerindeki ışığı 
gördükçe, geleceğimizden daha da emin oluyoruz. 
Anlıyoruz ki bu kardeşlerimiz, ülkemizi bilimde, 
teknikte, kültürde, sanatta, sporda ve diğer tüm 
alanlarda çok güzel yerlere taşıyacaklar. Bizler de, 
genç kardeşlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazır-
lanmaları için tüm desteğimizle onların yanındayız. 
Mezuniyetlerini kutladığımız kardeşlerimize, on-
lara olan bu derin güvenimizi ifade ediyoruz. Eğer 
bir şeyi başarmak isterlerse, Allah’ın yardımıyla, 
onları kimsenin durduramayacağını vurguluyoruz. 
Yeter ki onlar da kendilerine inansınlar, güvensinler 
ve sahip oldukları yüksek potansiyelin bilincinde 
olsunlar. Tüm genç kardeşlerime yaşamlarında gü-
zellikler, mutluluklar ve başarılar diliyorum.” dedi.
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Kahramanlığı ve Fedakârlığıyla 
    Tüm Nesillere Örnek Bir Türk Kadını:

22 yaşında, bebeği henüz 
kundakta, gencecik bir 
anne. Osmanlı, en kuvvetli 
düşmanlarından Rusya ile 
savaşıyor. Cepheden acı 
haberler geliyor: “Düşman, 
amansız bir şekilde şehre, 
Erzurum’a yaklaşıyor.” Vakit, 
vatanı müdafaa vaktidir. Genç 
anne hiç düşünmeden, “Bu 
bebeği bana Allah verdi, ona 
Allah bakar.” diyerek cepheye, 
güçlü düşmanla çarpışmaya 
koşuyor. İşte bu fedakârlığın, 
cesaretin ve kahramanlığın 
adıdır Nene Hatun.

NENE
HATUN

1877-1878 Osman-
lı-Rus Savaşı. Diğer 
adıyla, “93 Harbi”. 
Ordularımız, yıllarca 
süren savaşlarla yıpran-
mış ve yorulmuş. 
Ruslarsa son derece 
kuvvetli ve “hasta 
adam” dedikleri Os-
manlı’ya öldürücü bir 
darbe vurmak istiyor-
lar. Savaş istedikleri gibi 
ilerliyor ve Doğu Anado-
lu’yu hızla işgale girişi-
yorlar. Fakat hesaba 
katmadıkları bir engelle 
karşılaşıyorlar.

Söz Konusu Vatansa…
Düşmanın Aziziye Tabyalarını işgalinden sonra 
sırada Erzurum vardı. Bu vaziyet üzerine, o gece 
şehir sakinleri (erkekler, kadınlar ve hatta çocuklar) 
tırpan, bıçak ve sopalarla silahlanıp Rus kuvvetle-
rine hücum etmek üzere askere katıldılar.

Aziziye Destanı
Bir yanda, en gelişmiş teçhizatlarla donanmış kuv-
vetli bir düşman alayı. Diğer yandaysa, ellerindeki 

tırpanlar, sopalar ve bıçaklarla, az sayıdaki askere 
eşlik eden yaşlılar, kadınlar ve çocuklar… İşte böyle 
zorlu şartlarda, Erzurum ahalisi Türk askeriyle 
birlikte düşmana hücum etti. Bu beklenmedik man-
zara karşısında şaşkına dönen düşman alayı, onca 
gücüne rağmen tamamen imha edildi ve Aziziye 
Tabyaları geri alındı.

Kalpleri Titreten Bir Tevekkül Örneği
O gece cepheye koşmak isteyenler arasında, 22 
yaşında genç bir anne de vardı. “Bu bebeği bana 
Allah verdi, ona Allah bakar. Ben de onu Allah’a 
emanet edip sizinle baskına iştirak edeceğim.” 
diyerek cepheye koşan bu kahraman Türk kadının 
adı, Nene Hatun’du.

Kahramanın Yaşam Hikâyesi
1857 yılında Erzurum’un Çeperli Köyü’nde dünyaya 
gelen Nene Hatun, 16 yaşında Erzurumlu Mehmet 

Efendi ile evlendi. 4’ü erkek, 2’si kız olmak üzere 
6 çocuğu olan Nene Hatun’un oğullarından 3’ü, 
Birinci Dünya Savaşı’nda şehit düşecekti. 22 yaşına 
geldiğinde patlak veren 93 Harbi’nde, kundaktaki 
bebeğini bırakarak cepheye koştu. 

Nene Hatun, Cumhuriyet döneminde “Kırkgöz” 
soyadını aldı. Tarihler 1952’yi gösterdiğindeyse 
sürpriz bir ziyaret gerçekleşti ve Amerikalı bir 
General, Nene Hatun’un huzuruna geldi.   

‘…Nene Hatun’un elini bu hisle öpüyor ve onu tanı-
mış olmaktan iftihar ediyorum.’
NATO Orduları Başkomutanı Amerikalı General Matthew Ridgway

Nene Hatun’u ziyaret eden general sıradan bir 
komutan değildi. NATO Orduları Başkomutanı 
Amerikalı General Matthew Ridgway, yani dünya-
nın en kuvvetli ordularının başındaki isim, Nene 
Hatun’un huzuruna gelmiş, önünde saygıyla eğilmiş 
ve büyük kahramanın elini gururla öpmüştü. Ge-
neral Ridgway, Nene Hatun’u ziyaretinden sonra, 
tarihe geçecek şu sözleri söylemiştir: 

Kahraman Yaratılmış Bir Millet
“Birçok millet kahramanlarını sadece kahramanlık 
sanatı olan ordularının içinde arar ve ancak böyle-
likle bulur. Türklerde ise hakiki kahramanlar akla 
gelmeyen mütevazı köşelerin iddiasız sakinleridir 
çünkü onlar kahramanlık iddiasında da değillerdir. 
Buna ihtiyaçları da yoktur çünkü kahraman ola-
rak yaratılmışlardır. Nene Hatun’un elini bu hisle 
öpüyor ve onu tanımış olmaktan iftihar ediyorum.”

Büyük Kahraman Ziyaretçilerini Bekliyor
1952 yılının 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamala-
rında, Nene Hatun’a “3. Ordunun Nenesi” unvanı 
verildi. Türk Kadınlar Birliği’nin girişimi ile Türki-
ye’de ilk defa Anneler Günü’nün kutlandığı 1955 yı-
lında da birlik, kendisine “Yılın Anası” unvanı verdi.

Nene Hatun, zatürree teşhisiyle tedavi gördüğü 
Erzurum Numune Hastanesi’nde, 22 Mayıs 1955 
günü, 98 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, res-
mi törenle Aziziye Şehitliği’ne defnedildi. Nene 
Hatun’un mezarı bugün, Erzurum’un Yakutiye 
ilçesindeki “Erzurum Nene Hatun Tarihi Milli Par-
kı”nın sınırları içerisinde kalmıştır. Nene Hatun’un 
savaştığı Aziziye Tabyaları ile Mecidiye Tabyaları 
da, aynı parkın içindedir. 
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Macera Dolu
Gençlik Kampları

Sultangazi Belediyesi, gençleri birbirinden güzel 
aktivitelerin yer aldığı doğa kamplarıyla buluştu-
ruyor. Okçuluk, futbol, basketbol ve daha birçok 
sportif aktiviteye katılan gençler, çekişmeli turnu-
valarda da ter döküyor. Günün sonundaysa kaza-
nan daima dostluk oluyor.

Sultangazi Belediyesi’nin 
GençOFest kapsamında 

düzenlediği erkeklere özel 
gençlik kampı İstanbul-

Marmaracık, kızlara özel gençlik 
kampı ise Bursa-Karacaali’de 

gerçekleşiyor. Gençlerin 
doğayla iç içe, spor ve maceraya 

doyduğu kamplarda güzel 
arkadaşlıklar da kuruluyor.
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Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 

meydanlarda 
seslendirdiği, “Sakın 
kader deme kaderin 

üstünde bir kader 
vardır... Ne yapsalar 

boş göklerden gelen bir 
karar vardır...” dizelerinin 

sahibi, ömrünü İslâm 
medeniyetinin yeniden 

dirilişine adamış fikir ve 
eylem adamı, büyük şair 
Sezai Karakoç, 16 Kasım 
2021’de hayata veda etti. 
Ardında bıraktığı büyük 

edebiyat mirası, genç 
nesillere ışık olmaya 

devam ediyor. 

Diriliş İdealine 
Nefes Veren 
Büyük Şair:

S e z a İ
K a r a ko ç

Eğitim Yaşamı ve Kitaplar
Karakoç, 22 Ocak 1933’te Diyarbakır’ın Ergani 
ilçesinde doğdu. İlkokul eğitimini Ergani’de ta-
mamladıktan sonra, 1944 yılında girdiği sınavları 
kazanarak Maraş Ortaokulu’nda parasız yatılı 
okumaya hak kazandı. Ortaokuldan sonraysa, yine 
parasız ve yatılı olarak, Gaziantep Lisesi’nde okudu. 
Gerek ortaokul gerekse de lise yıllarında bolca 
kitap okumuştu. Kitapları çok seviyordu. Zaten az 
miktarda olan harçlığının büyük kısmını kitaplara 
harcıyordu. Henüz liseyi bitirmişken birçok doğu 
ve batı klasiğini okumuştu. Kitaplarla beslediği 
fikir ve sanat dünyası böylece giderek gelişiyordu. 

Anadolu Seyahatleri
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni 
okuyan Karakoç, mezuniyetinin ardından devlet 
memuru olarak çalışmaya başladı. Zorunlu hiz-
metinin ardından girdiği sınavda başarılı oldu ve 
müfettiş yardımcısı olmaya hak kazandı. Bu ve 
sonraki görevlerinde, Anadolu’nun birçok nokta-
sına seyahat ederek yerel halkı yakından tanıma 
fırsatı yakaladı. 

Yurdunu çok seven şair, böylece kalemini Anadolu 
irfanının öz suyuyla besledi ve gönüllerde taht 
kuran şiirlerini kâğıda aktardı. Sezai Karakoç’un 
muhteşem şiirlerinde, izinden yürüdüğü Necip 
Fazıl Kısakürek’in de şüphesiz büyük katkısı vardı.

Necip Fazıl Kısakürek ile Tanışma
Karakoç, üniversite sınav sonuçlarını beklerken, 
Necip Fazıl Kısakürek ile tanışmak üzere büyük bir 
heyecanla yanına gitmişti. Kısakürek ile tanıştıktan 
sonraysa bir daha yanından ayrılmadı. 1950’li yıl-
larda, Kısakürek’in dergisi Büyük Doğu’da sanat 
ve edebiyat sayfalarını yönetti. 

Diriliş Eserleri
Karakoç’un kaleme aldığı eserler, 1950’li yıllardan 
itibaren birçok yayın organında yayımlandı. Başta 
Büyük Doğu olmak üzere, Hisar, Akpınar, Dernek, 
Düşünen Adam ve A dergileri ile Yeni İstanbul, Sa-
bah ve Milli Gazete’de yazdı. Karakoç’un eserleri, 
genç nesillerin gönüllerinde diriliş idealini alevlen-
diren birer meşale gibiydi.

Edebiyat çalışmalarına daha fazla vakit ayırıp tüm 
zamanını diriliş idealine adamak isteyen Karakoç, 
memurluktan istifa etti. Sonrasındaysa Diriliş Der-
gisi’ni kurdu ve bir daha başka bir yayında eser 
yayımlamadı. Kaleme aldığı eserleriyle gönüllerin 
başköşesinde yer bulan Karakoç, edebiyatın yanı 
sıra düşünce ve siyaset alanlarında da çok değerli 
çalışmalara imza attı. Diriliş Neslinin Amentüsü, 
İnsanlığın Dirilişi, Gün Doğmadan gibi kitapları, 
başucu eserleri niteliğindedir.

Sezai Karakoç, Müslüman medeniyetinin yeniden 
ayağa kalkarak dünyaya barış ve huzur nizamı 
getireceğine gönülden inanıyordu. Yalnızca, genç 
nesillerin köklü medeniyetlerinden devraldıkları 
mirasın değerini anlamaları ve sahip oldukları 
yüksek potansiyelin farkına varmaları gerekiyor-
du. İşte o zaman “Diriliş” gerçekleşecekti. Onun 
örnek yaşam öyküsü ve unutulmaz eserleri günü-
müz gençlerine de yol göstermeye devam ediyor. 
Okumak, anlamak ve diriliş yolunda durmadan 
ilerlemek ümidiyle…
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İlçemizdeki Okullara 

40 Ton Boya Desteği Verdik
Sultangazi Belediyesi olarak ilçemizdeki ilk, orta ve lise kademelerindeki 96 okula, toplam 
40 tonluk boya malzemesi desteğinde bulunduk.

Eğitime büyük değer veren 
Belediye Başkanımız Av. Abdur-
rahman Dursun’un talımatıyla 
ilçemizdeki ilk, orta ve lise kade-
melerindeki 96 okula, 40 ton 
boya ile destek olduk. Pandemi 
döneminde de okullara tonlarca 
temizlik maddesi dağıtımında 
bulunan belediyemiz, eğitime 
güçlü desteğini sürdürüyor. Be-
lediyemiz böylece, 2022-2023 
Eğitim-Öğretim Dönemi’nde 
öğrencilerin en iyi şartlarda öğ-
renim görmesi için önemli bir 
katkı sağlamış oldu.

Taşımalı Eğitim Sorununu Çözüyoruz 

Cebeci Köyü’ne İlkokul ve
Anaokulu Geliyor 

Sultangazi’deki eğitim 
olanaklarını geliştirmek için 
yatırımlarına hız kesmeden 
devam eden Belediyemiz, 
okul bulunmayan Cebeci 
Köyü’ne İlkokul ve Anaokulu 
kazandırıyor. Böylece Cebeci 
Köyü’nde yaşayan öğrenciler, 
taşımalı eğitim yerine 
Sultangazi Belediyesi’nin 
armağan ettiği ilkokul ve 
anaokulunda öğrenim 
görecekler. 

Sunduğu hizmetlerde önceliği daima eğitime veren Sultan-
gazi Belediyesi, ilçenin eğitimle gelişmesi adına çalışmalarını 
yoğun bir şekilde sürdürüyor. Okul bulunmayan Cebeci Köyü’n-
de bir ilkokul ile bir anaokulunun yapımına başlayan Belediyemiz, 
köyde yaşayan öğrencilerin taşımalı sistemden kurtularak daha 
iyi imkânlarda eğitim almasını sağlayacak.

Cebeci Köyü’nün Okul Talebini Sultangazi Belediyesi Karşılıyor
Cebeci Köyü’nün sakinleri, yaşadıkları bölgeye bir okul yapılması 
için yoğun talepte bulunuyordu. Vatandaşların taleplerine değer 
veren Sultangazi Belediyesi, köye yeni bir ilkokulunun yanı sıra 
bir de anaokulu kazandırmak üzere hızla harekete geçti. Bele-
diye, yapımına başladığı ilkokulu ve anaokulunu, kısa sürede 
tamamlayarak öğrencilere armağan edecek.
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1500 Çocuğumuz İçin 
Neşe Dolu Sünnet Şöleni

Sultangazi Belediyesi olarak, bu yıl sünnet ettirdiğimiz 1500 çocuğumuz için aileleriyle birlikte katıldıkları 
bol eğlenceli bir Sünnet Şöleni düzenledik. Tüm çocukların sünnetlik kıyafetlerini ailelerine ücretsiz olarak 
takdim eden belediyemiz, animatör gösterileri, Youtuber Sertaç Abi Söyleşisi, DJ performansı, ikramlar ve 
daha fazlasyıla neşe  dolu bir şölene imza attı.

Bu yıl, 4-12 yaş aralığındaki 
1500 çocuğu ücretsiz sünnet 
ettiren Belediyemiz, çocuklar ve 
ailelerinin katılımıyla adeta bir 
panayırı andıran Sünnet Şöleni 
düzenledi. Belediyemiz, sünnet 
olan 1500 çocuğun ayakkabı, 
pantolon, gömlek, pelerin, asa, 

şapka, kuşak, maşallah yazısı ve 
papyondan oluşan sünnetlik 
takımlarını ailelerine ücretsiz 
olarak takdim etti. Ardından 
coşkulu bir kortej eşliğinde şö-
len alanına geçildi. Müzik eşli-
ğinde animatör gösterileri, pa-
muk şeker ve macun şekeri 

ikramları, DJ performansı, ren-

gârenk vosvoslarla hatıra fotoğ-

rafları ve dahasıyla çocuklar çok 

eğlenirken aileler de şölen mut-

luluğunu paylaştı. Şölende sah-

ne alan Youtuber Sertaç Abi’nin 

söyleşisi de beğeni topladı.

“Çocuklarımızın yüzünü güldür-
mek için çalışıyoruz”
Sultangazili çocukların mutlu 
olması ve geleceğe en güzel şe-
kilde hazırlanması için yoğun 
gayret gösterdiklerini belirten 
Belediye Başkanımız Av. Abdur-
rahman Dursun, “Sultangazi’de 
bir çocuğumuzun yüzü gülerse 
ve anne-babası da evlâtlarının 
yüzünün güldüğünü görürse, 
bizler en az onlar kadar mut-
lu oluyoruz. Bu çerçevede çok 
yoğun çalışmalar yapıyoruz. 
Çocuklarımız için gerçekleştir-
diğimiz tüm çalışmalarımızla, 
onları geleceğe en güzel şekilde 
hazırlamak konusunda kıymetli 
ailelerimize güçlü bir şekilde 
destek olmayı amaçlıyoruz.” 
şeklinde konuştu. 
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Sultangazi Belediyesi 
Eski Habipler Mahallesi’ne 
Dört Dörtlük
Bir Yeşil Alan 
Kazandırıyor

Sultangazi Belediyesi, Eski Habipler Mahallesi’ne yeni ve dikkat çeken 
bir yeşil alan kazandırıyor. 3 bin m2’nin üzerinde olacak alanda spor 
sahası, soyunma odaları, oyun grupları, fitness alanları gibi imkânlar 
yer alacak. 

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki 
yeşil alanları artırarak yaşam 
kalitesini yükseltmeye devam 
ediyor. Eski Habipler Mahalle-
si’nde yapımı devam eden yeni 
yeşil alan da, 3 bin m2’nin üze-
rindeki bünyesinde spor sahası, 
soyunma odaları, oyun grupları, 
fitness alanları gibi birçok imkâ-
nı toplayacak. 

‘Daha yeşil bir Sultangazi için 
çalışıyoruz’
Sultangazi’nin yaşam standart-
larını yükseltmeye devam ettik-
lerini belirten Belediye Başkanı 
Av. Abdurrahman Dursun, “Kıy-
metli komşularımızın doğayla iç 
içe spor yapmaları ve daha sağ-
lıklı bir yaşam sürmeleri adına 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Eski Habipler Mahallemizde 
yapımına devam ettiğimiz yeni 
yeşil alan da, spor sahası, soyun-
ma odaları, fitness alanları gibi 
imkânlarıyla komşularımıza en 
güzel şekilde hizmet sunacak. 
Daha yeşil, daha güzel bir Sul-
tangazi için çalışmaya devam 
ediyoruz.” dedi.
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En Sevilen Kültür Gezileri 
GençOFest’te!

Sultangazililer, 
GençOFest 

kapsamındaki kültür 
gezilerinin tadını 

çıkarıyor! Sultangazi 
Belediyesi, 8 farklı 
şehre düzenlediği 

gezilerle vatandaşları 
yurdumuzun 

kültürel miraslarıyla 
buluşturuyor.

Sultangazi Belediyesi’nin dü-
zenlediği GençOFest, birbirin-
den sevilen etkinliklerle dolu 
dolu devam ediyor. Festival kap-
samındaki kültür gezileri de 
vatandaşların en sevdiği etkin-
likler arasında yer alıyor. Çanak-
kale, Konya, Edirne, Bursa, Nev-
şehir, Kastamonu, İstanbul, 
Bilecik ve İstanbul-Demokrasi 
ve Özgürlükler Adası, kültürel 
gezilerin destinasyonlarını oluş-
turuyor.

‘Güzel ülkemizin kültürel mi-
raslarını birlikte keşfediyoruz’
Kültür gezilerine önem verdik-
lerini söyleyen Sultangazi Bele-
diye Başkanı Av. Abdurrahman 
Dursun, “Kıymetli komşuları-
mızı yurdumuzun birbirinden 
özel kültürel miraslarıyla bu-
luşturuyoruz. ‘Çok gezen mi 
bilir, yoksa çok okuyan mı?’ so-
rusunun en doğru cevabı, bizim 
için ‘Hem çok gezen, hem de çok 
okuyan’dır. Bu düşünceyle, Sul-
tangazi’deki kütüphanelerimi-
zin sayısını artırırken kültürel 
gezilerimizi de aksatmadan de-
vam ettiriyoruz. Ülkemizin gü-
zelliklerine birlikte şahit olmak, 
yurdumuzu daha iyi tanımak 
ve hayata bakış açımızı geniş-
letmek adına kültürel gezileri 
önemsiyoruz. Kıymetli komşu-
larımızı GençOFest kapsamında 
birbirinden güzel etkinliklerle 
buluşturmaya devam ediyoruz.” 
dedi.
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Sultangazi Belediyesi 
TEKNOFEST 
Karadeniz’deydi

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 30 Ağustos-4 Eylül’de, 
Samsun’da düzenlendi. Sultangazi Belediyesi de Bilim Merkezi’nin dikkat çeken standıyla festivalde 

yerini alırken teknolojiye meraklı gençleri de festivalle buluşturdu.

“Ayakları yere basmayan fes-
tival” TEKNOFEST, bu yıl Kara-
deniz’deydi. Türkiye Teknoloji 
Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığının yü-
rütücülüğünde düzenlenen 
TEKNOFEST KARADENİZ, 
Samsun Çarşamba Havalima-
nında ziyaretçilerini ağırladı. 
Festival kapsamında 30 Ağus-
tos-4 Eylül’de çeşitli gösteriler 
ve teknoloji yarışmaları gerçek-
leştirilirken Türkiye’nin havacı-
lık ve uzay sanayisi ile savunma 
sanayisinde, yerli ve milli imkân-
larla üretimi yapılan insansız 
savaş araçları, helikopterler ve 
jet sergilendi.

Sultangazi Belediyesi Gençleri 
TEKNOFEST Heyecanıyla Bu-
luşturdu
Eğitime ve bilime büyük önem 
veren Sultangazi Belediyesi de 
festivalde dikkat çeken standıy-
la yer aldı. Sultangazi Belediyesi 
Bilim Merkezi’nin robotik, fen 
bilimleri, astronomi ve akıl-zekâ 
gibi atölyelerine yer verdiği 
standı, ziyaretçilerden beğeni 
topladı. Sultangazili bilim ve 
teknoloji meraklısı gençleri de 
festivale ücretsiz götüren Sul-
tangazi Belediyesi, dünyanın en 
büyük Havacılık, Uzay ve Tek-
noloji Festivali’nin heyecanını 
gençlerle paylaştı.
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
birlikte desteklediğimiz 2. İstanbul Dijital 

Sanat Festivali, 3-12 Haziran tarihleri 
arasında, Fişekhane’nin camlı galerisinde 

ve hamamında ücretsiz gerçekleşti. 
MEZO Dijital’in düzenlediği ve birçok ilki 
bünyesinde barındıran festivalde bizler 
de standımızla yerimizi aldık. Belediye 
Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun, 
ilçemizden gençlerle birlikte festivali 

ziyaret etti ve bir söyleşi gerçekleştirdi.

GENÇLERİMİZLE
BiRLiKTE KATILDIK

İstanbul Dijital
Sanat Festivaline 

2.
Türkiye’nin ilk yapay zekâ 

küratörü Avind eşliğinde ger-
çekleşen festival, teknolojinin 
sanatla ilişkisini geçmiş ve gele-
cek düzleminde, etkileyici bir 
üslûpla ele aldı. Festivalin açılış 
programına, Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Ahmet Mis-
bah Demircan, Azerbaycan İs-
tanbul Başkonsolosu Narmina 
Mustafayeva ve Belediye Başkan 
Yardımcımız Nurcan Öztürk-
men de katıldı. Festivalde, Azer-
baycanlı yapay zekâ sanatçısı 
Shusha da yer aldı ve böylece, 
Türkiye’de ilk kez bir yapay 
zekâ sanatçısının eserleri sergi-
lenmiş oldu.

Düşünce Dünyasında Yeni 
Ufuklar Açan Bir Deneyim
Festivali Sultangazili gençlerle 
birlikte ziyaret eden Belediye 
Başkanımız Av. Abdurrahman 
Dursun, eserler hakkında bilgi 
aldı ve gençlerle bol bol sohbet 
etti. Gençlerle kısa bir söyleşi de 
gerçekleştiren Başkan Dursun, 
“Dijital teknolojiler ile sanatı 
etkileyici bir deneyim çerçe-
vesinde buluşturan 2. İstanbul 
Dijital Sanat Festivali’nde, genç 
kardeşlerimizle birlikteydik. 
Düşünce dünyamızda yeni ufuk-
lara yelken açmak için sanat, 
olmazsa olmazımızdır. Genç 
kardeşlerimizi ve tüm komşu-
larımızı en güzel kültür-sanat 
etkinlikleriyle buluşturmaya 
devam ediyoruz” dedi.
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Kadın sanat ve mesleki eği-
tim kurslarımız, kadınların ha-
yata daha aktif katılmak adına 
potansiyellerini keşfettikleri ve 
becerilerini geliştirdikleri, dolu 
dolu geçen bir eğitim dönemini 
daha geride bıraktı. Kadın sanat 
ve mesleki eğitim kurslarımızın 
2021-2022 dönemi, kursiyerle-
rimizin kazanımlarını ve emek-
lerini yansıtan, birbirinden ilgi 
çekici eserlerin yer aldığı yıl 
sonu sergisiyle noktalandı.

“Biz, bir işe kadının eli değerse 
o işin bereketli olacağını, güzel 
olacağını biliyoruz.”
Kadınlara, kendi potansiyelle-
rini keşfedip artırabilecekleri 
imkânlar sunmayı en büyük 
önceliklerinden biri olarak de-
ğerlendirdiklerini belirten Bele-
diye Başkanımız Av. Abdurrah-
man Dursun, “Sultangazimize 
kazandırdığımız tüm hizmet 
tesislerimizde, kadın komşu-
larımızla ilgili güçlü çalışmalar 
yapıyoruz. İsmetpaşa Mahalle-
mizde, yakın zaman önce açılı-
şını gerçekleştirdiğimiz Nene 
Hatun Kültür BMerkezi’nde, 
sadece kadın komşularımıza 
ait bir spor merkezimiz var. 
Kadın komşularımız burada 
gönül huzuruyla, çok sayıda 
spor branşını icra edebiliyor-

Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediğimiz kadın sanat ve mesleki eğitim 
kurslarımız, göz dolduran bir yılsonu sergisiyle 2021-2022 dönemini noktaladı. Kadın 

kursiyerlerimizin el emeği, göz nuru eserleri büyük beğeni topladı.

Kadın, Sanat ve Mesleki 
Eğitim Kurslarından

Göz Dolduran Sergi

lar. Gazi Mahallemizdeki SU-
MEKÂN, yani Sultangazi Kadın 
Kültür, Sanat ve Mesleki Eğitim 
Akademimizin de üzerinde ti-
tizlikle duruyoruz. Gerek gö-
rünüşüyle, gerekse de cep sı, 
atölyeleri, spor merkeziyle ve 
tüm imkânlarıyla çok güzel bir 
mekân. Kadın komşularımız 
için gerçekleştirdiğimiz tüm ça-
lışmalarımızla, onlara en güzel 
hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. 
Çünkü biz, bir işe kadının eli 
değerse o işin bereketli olaca-
ğını, güzel olacağını biliyoruz. 
Bugün, çok güzel bir yıl sonu 
sergisindeyiz. Emeği geçen hem 

kıymetli hocalarımıza hem de 
kadın kursiyerlerimize teşekkür 
ediyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından, mü-
zik kurslarımızda eğitim alan 
gençler ve çocuklar, büyük alkış 
toplayan bir dinleti düzenledi-
ler. Dinletinin sona ermesiyle, 
Başkan Dursun ile beraberin-
dekiler sergideki eserleri ince-
lediler. Kadın kursiyerlerimi-
zin emeklerini yansıtan eserler, 
ziyaretçilerden büyük beğeni 
topladı. Başkan Dursun, kurs-
larda görev alan eğitmenlere 
teşekkür ederek çiçek takdi-
minde bulundu.
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Malkoçoğlu
Mahallemize 

Yeni Kültür 
Merkezi Geliyor

İlçemizin dört bir yanını şık, modern ve çok fonksiyonlu kültür 
merkezleriyle donatıyoruz. Malkoçoğlu Mahallesi’nde yapımına 
başladığımız yeni kültür merkezi de, gerek mimarisi gerekse de 

bünyesinde toplayacağı imkânlarla Sultangazimize çok yakışacak.

Sultangazimizi tüm yönleriy-
le çok daha yaşanabilir ve mo-
dern bir ilçe haline getirmek 
hedefiyle bir yandan altyapı, 
üstyapı, yeşil alan, kültür-sanat 
ve eğitim gibi alanlarda önemli 
projelere imza atıyoruz ve bir 
yandan da ilçemizi şık, modern 
ve çok fonksiyonlu yeni kültür 
merkezleriyle donatıyoruz. 50. 
Yıl Kültür Merkezi, Esentepe 
Gençlik ve Spor Merkezi & En-
gelliler Merkezi ile Uğur Mumcu 
Mahallemizdeki Şerife Bacı Kül-
tür Merkezimizin inşasına hızla 
devam ediyoruz. Yapımları de-
vam eden bu tesislerimize bir 
yenisini ekleyerek, Malkoçoğlu 
Mahallemizde, yine komşuları-
mızın çok seveceği bir kültür 
merkezini Sultangazimize ar-
mağan etmeye hazırlanıyoruz.

Yeni ve Şık Bir Yaşam Alanı 
Selçuklu ve Osmanlı gelenek-
lerinden izler taşıyan, modern 
bir mimari tasarıma sahip olan 
merkezimiz, toplam altı kattan 
oluşacak. Malkoçoğlu Mahalle-
si’ndeki Sütçü İmam Parkı’nın 
yanına inşa ettiğimiz merkezde; 
meslek-sanat atölyeleri, derslik-
ler, spor salonu, taziye salonu 
ve  çok amaçlı salonun yanı sıra 
muhtarlık, 112 Hızır Acil Mer-

ve gelişmiş bir ‘Sultanşehir’i 
adım adım inşa ediyoruz. Kom-
şularımızın sağlıkta, ulaşım-
da, eğitimde, kültür-sanatta 
ve diğer tüm alanlarda en iyi 
hizmeti almasını istiyoruz. Bu 
amaçla hayata geçirdiğimiz 
çok sayıdaki proje arasında, 
ilçemize kazandırdığımız kül-
tür merkezlerimize de özel bir 
önem veriyoruz. En başta, hem 
sağladıkları imkânlarla hem de 
sahip oldukları güzel mimarile-
riyle, Sultangazimize yakışacak 
eserler üretmeyi amaçlıyoruz. 
Geçtiğimiz aylarda açılışlarını 
gerçekleştirdiğimiz Özdemir 
Bayraktar Gençlik ve Kültür 
Merkezimiz (Eski Habipler Ma-
hallesi) ile Nene Hatun Kültür 
Merkezimizi (İsmetpaşa Ma-
hallesi) bu düşüncelerle kıy-
metli komşularımıza armağan 
ettik. Malkoçoğlu Mahallemize 
kazandıracağımız kültür mer-
kezimiz de; Selçuklu-Osmanlı 
geleneğini modernle buluştu-
ran mimari çizgileri ve spor, eği-
tim, kültür-sanat gibi alanlarda 
sunacağı imkânlarıyla, ilçemizin 
değerini daha da artıracak bir 
yaşam alanı olacak. Şimdiden 
Sultangazimize hayırlı olsun 
diyorum.” şeklinde konuştu.

kezi, PTT şubesi, bay-bayan 
abdesthane ve mescitler yer 
alacak. Hiçbir detayı atlama-
dığımız merkezde, acil servis 
çalışanları için dinlenme oda-
ları ve sporcular için soyunma 
odaları da bulunacak. Ayrıca 
komşularımız, burada düzenle-
yeceğimiz sanat ve mesleki eği-
tim kurslarımızdan, gerekli tüm 
olanaklara sahip olarak, gönül 
huzuruyla faydalanabilecekler.

Sultangazi’ye Yakışacak 
Eserler
Sultangazi’ye yeni eserler ka-
zandırmaktan büyük mutluluk 
duyduklarını belirten Belediye 
Başkanımız Av. Abdurrahman 
Dursun, “Çok daha yaşanabilir 

Spor Salonu    Sanat ve Meslek Atölyeleri    Derslikler 

Taziye Salonları    112 Hızır Acil    PTT Şubesi    Muhtarlık
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Çocuklara bilim, kültür ve sa-
nat dolu bir tatil hediyesi verdik-
lerini belirten Belediye Başkanı-
mız Av. Abdurrahman Dursun, 
“Her şeyin başı, sevmektir. Ço-
cuklarımıza bilimi, kültürü ve 
sanatı sevdirmek amacıyla, Prof. 

Çocuklar için 
“Bilim Keşif Günleri” 

Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve 
Kültür Merkezimizde çok güzel 
atölyelere ev sahipliği yapıyoruz. 
“Bilim Keşif Günleri” ile de yav-
rularımız, hem bilimi ve sanatı 
uygulayarak deneyimliyorlar 
hem de Ayasofya-i Kebîr Câmi-i 

Şerîfi ile İslâm Bilim ve Teknolo-
ji Tarihi Müzesi’ni ziyaret ederek 
bilimin ve sanatın en güzel ör-
neklerini yerinde görüyorlar. 
Çocuklarımızı geleceğe en güzel 
şekilde hazırlamak için çalışma-
ya devam ediyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezimiz, çocuklarımız için yaz tatili 
boyunca “Bilim Keşif Günleri” düzenledi. Birbirinden ilgi çekici atölyelere katılıp 
deneyler yapan ve aydınlatıcı bir keşif serüvenine çıkan çocuklar, programımızın 
sonunda Ayasofya Camii ve İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi gezilerine katıldı.

Sultangazi Şanlıurfa 
Sıra Gecesiyle Şenlendi

Komşularımızı Anado-
lu’nun en köklü gele-
neklerinden Şanlıurfa 
Sıra Gecesi ile buluş-

turduk. Sanat Sokağı’n-
da gerçekleştirdiğimiz 

etkinlikte türküler 
söylendi, halaylar çe-

kildi ve Sıra Gecelerinin 
olmazsa olmazı çiğ 
köfteler yoğruldu. 

Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, 
Kültür ve Sanat Sezonumuz bir-
birinden özel programlara ev 
sahipliği yaptı. Komşularımızın 
yoğun ilgi gösterdiği Şanlıurfa 
Sıra Gecesinde, Mahmut Çap 
Sıra Gecesi Ekibi sahne alarak 
çok sevilen türküleri seslendirdi. 

Türkiye’nin Kültür Değerleri 
Sultangazi’de Yaşıyor
Sultangazi’nin, Türkiye’nin dört 
bir yanından kültürlerin buluş-
tuğu çok nadide bir ilçe oldu-
ğunu söyleyen Başkan Dursun, 
“Bizler, Sultangazi Belediyesi 
olarak bu kültür değerlerimize 
sahip çıkmak, onları yaşatmak, 
onların güzelliklerini kıymetli 
komşularımızla birlikte yaşa-
mak adına bu özel etkinlikleri 
düzenliyoruz. Bu güzel gelenek-
lerimizi yaşatmaya ve komşula-
rımızla böyle güzel program-
larda bir araya gelmeye devam 
ediyoruz.” şeklinde konuştu.
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15 Temmuz’da 
Yine Tek Ses, 

Tek Yürek Olduk: 
Sultangaziler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yine demokrasi 

nöbetindeydiler. Ev sahipliği yaptığımız 15 Temmuz programı, muhteşem 
görüntülere sahne oldu. Milletin yazdığı şanlı destanın 6. yıldönümünde, 15 
Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nı dolduran 7’den 77’ye yüzlerce 

Sultangazili, dillerde tekbirler, ellerde bayraklar, tek ses, tek yürek 
“Unutmadık, unutturmayacağız!” dedi. 

15 Temmuz Destanı’nın 6. yıldönümünde yine coşku dolu bir programa ev sahipliği yaptık. Prog-
ramda kadın erkek, genç yaşlı, yüzlerce Sultangazili 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nı 
doldurdu. Alanı dolduran komşularımızı limonata ve sıcak çorba ikramlarımızla karşıladık. Saat 00.13’te 
okunan selâlara kadar alanı terk etmeyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla “Türkiye Aşkına” 
tekbirler getirdiler, marşlar okudular ve milli birlik ve beraberliğin en güzel görüntülerini sergilediler.

Unutmadık Unutturmayacağız!
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Renkli 
Görüntülere 
Sahne Oldu

En Güzel Kurbanlık 
Yarışması

En Güzel Kurbanlık Yarışmamız 
bu yıl da birbirinden renkli 

görüntülere sahne oldu. 
Geleneksel hale gelen yarışmada, 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
16 büyükbaş kurbanlık, dereceye 
girebilmek için jüri karşısına çıktı. 

Her Kurban Bayramı öncesi 
düzenlediğimiz “En Güzel Kur-
banlık Yarışması”, bu yıl da bay-
ramın ruhunu ve coşkusunu 
hissettirdi. Vatandaşların kur-
banlık alışverişlerini huzurla ve 
rahatlıkla yapabilmeleri için 
özenle hazırladığımız “Sultan-
gazi Belediyesi Kurban Satış 
Alanı”, renkli yarışmaya ev sa-
hipliği yaptı.

Komşularımızın 
huzuru ve sağlığı 
için, ilçemizin tüm 

mahallelerinde 
haşerelerle 

mücadelemizi 
yoğun bir şekilde 

sürdürüyoruz. 

Başta sivrisinek ve karasi-
nek gibi kanatlı türler olmak 
üzere tüm haşerelere karşı, 
ilçemizin tüm sokak ve cadde-
lerinde ilaçlama çalışmaları 
gerçekleştiriyoruz. Ekipleri-
miz, dönüşümlü çalışarak haf-
tanın yedi günü haşerelerle 
mücadeleye devam ediyor.

Haşerelere Karşı İlaçlama 
Çalışmaları Devam Ediyor

Ekiplerimiz Farklı İlaçlama Yön-
temleriyle Tüm Haşere Türleri-
ne Karşı Mücadele Ediyor
Kanatlı haşerelere karşı ULV 
araçlarımız tüm sokak ve cad-
deleri gezerken hamam böceği 
gibi haşerelere karşı da özellikle 
kuytu yerlerde ilaçlamalar yapı-
yoruz. Sivrisineklerin ve karasi-

neklerin çoğalmasını engellemek 
amacıyla, ULV ilaçlamasının yanı 
sıra larvalara karşı da su birikin-
tileri ve durgun sularda larvasit 
uygulaması yapıyoruz. Fareler 
için zehirli tabletler kullanırken, 
bu tabletleri çocukların erişeme-
yecekleri şekilde yerleştirmeye 
özen gösteriyoruz.
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Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun, Bahçeşehir Üniversitesi ve 
Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Yerel Yönetimler Akademisi’nde 
Öğretim Üyesi Neslihan Aydın moderatörlüğündeki “Doğru Şehir Planlaması 

ve Ulaşım Sistemlerinin Verimli Kullanılması” başlıklı oturuma katılarak 
Sultangazi’deki şehir plânlaması ve ulaşım çalışmaları hakkında bilgi verdi 

ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Sultangazi’yi doğru bir şehir 
plânlamasıyla, her alanda ileriye 
taşımayı amaçladıklarını söyle-
yen Başkan Dursun,  “Plânlama-
larımız doğrultusunda, ulaşım 
standartlarını çok daha yükseğe 
taşımak amacıyla kilometrelerce 
yolda asfaltlama, altyapı ve ay-
dınlatma çalışmaları gerçekleş-
tirdik ve bu çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Gerçekleştir-
meyi plânladığımız kapsamlı 
dönüşümle, bir yandan depreme 

dayanıklı, şık ve daha yaşanabilir 
konutlar inşa etmeyi, bir yandan 
da komşularımıza yeni sosyal 
donatı alanları, çocuklarımıza da 
yeni oyun alanları armağan et-
meyi hedefliyoruz. Bunun dışın-
da, sağlıklı olmayan bodrum kat 
yerleşimini, ilçemiz genelinde 
sona erdiriyoruz. Kör çatı uygu-
lamasıyla, binaların en üst katla-
rının dubleks olarak değerlendi-
rilerek üstteki katın ayrı bir 
daireymiş gibi kiralanmasının 
da önüne geçiyoruz. Sokak ve 

caddelere bakan bina cepheleri 
için mimari standartlar belirle-
yerek uyumsuz ve çirkin görün-
tülerin önüne geçiyoruz. Şehri-
mizi ileriye taşımak için, 
elimizden gelen gayreti göster-
meye devam edeceğiz.” dedi.
Başkan Dursun, konuşmasının 
ardından salondaki öğrenci-
lerden gelen soruları yanıtladı. 
Programın sonunda, Başkan 
Dursun’a katılımlarından dolayı 
teşekkür edilerek plaket takdim 
edildi.

“Şehrimizi ileriye taşımak için, 
elimizden gelen gayreti göster-
meye devam edeceğiz”

“Doğru Bir Şehir Planlaması 

Yarınlar İçin Çok Önemli” Şehit Şerife Bacı 
Kültür 
Merkezi’nin 
İnşaatı Hızla 
Devam Ediyor 

İlçe sakinlerinin daha kaliteli hizmet ala-
bilmesi için hız kesmeden çalışan beledi-
yemiz, yaşam kalitesini artıran projeleri 
hayata geçirmeyi sürdürüyor. İnşaatı 
devam eden Şehit Şerife Bacı Kültür Mer-
kezi, tek bir çatı altında birçok hizmeti bir 
arada sunacak.

Şehit Şerife Bacı Kültür Merkezi’nde yer 
alacak atölyeler, hobi ya da meslek edin-
dirmeye yönelik farklı branşlarda eğitim 
verecek. Kadınlar burada, el sanat atöl-
yelerinde ürettikleri el emeği göz nuru 
ürünleri sergilemenin yanı sıra, ürünle-
rini satışa çıkarma imkânı da bulacak. 
Kültür Merkezi bünyesinde bulunacak 
olan kadın spor merkezi, ‘Kendine Değer 
Ver Hayatında Spora Yer Ver’ sloganıyla 
kadınları sağlıklı bir yaşamın kapılarını 
aralamaya davet edecek. Kadınlar uzman 
eğitmenler eşliğinde spor yapma imkânı 
bulacak.

Belediyemiz, mahalle sakinlerinin birçok 
ihtiyacını tek bir çatı altında karşılayabileceği 
merkezlere her geçen gün yenilerini ekliyor.  
Uğur Mumcu Mahallesi’nde inşaatı devam eden 
Şehit Şerife Bacı Kültür Merkezi’nin en kısa 
zamanda tamamlanması planlanıyor.
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İhtiyaç Sahiplerine 

Destek Olmaya 
Devam Ediyoruz 

Sosyal Destek Kartı
Belediyemizin hayata geçirdiği 
dikkat çeken uygulamalardan 
biri olan Sosyal Destek Kar-
tı’ndan her ay 2115’ten fazla aile 
yararlanıyor. Annelere takdim 
edilen Sosyal Destek Kartla-
rına aylık olarak para yükle-
mesi yapılıyor. Aileler de, kartı 
kullanarak gönül huzuruyla ev 
ihtiyaçlarını satın alabiliyorlar.

Gıda Yardımları
Belediyemiz, üç yılda 83 binden 
fazla aileye kuru gıda desteğin-
de bulundu. Her gün 1326 aileye 
de, belediyenin aşevinde pişen 
4 çeşit sıcak yemek ulaştırılı-
yor. Belediye böylece, ilçede tek 
başına yaşayan ve yemek yap-
makta zorlanan yaşlıları yalnız 
bırakmıyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi 
2.500 aileye 52 ton patates da-
ğıtımı ve 13.000 aileye 245 ton 
patates – soğan dağıtımı ger-
çekleştirilirken ilçenin birçok 
noktasında da 150 ton taze balık 
dağıtımı yapıldı.

Sultangazi Aile Destek Evi 
(SUDE)
İhtiyaç sahibi aileler, SUDE’ye 
gelerek çocuk ve yetişkin kı-
yafetleri, ayakkabılar, temiz-
lik malzemeleri, kırtasiye gibi 
onlarca farklı türdeki ürüne 
ulaşabiliyorlar. Hepsi de yeni ve 
kaliteli olan ürünlerin arasında 
kullanılmış veya zarar görmüş 
ürünler bulunmuyor. SUDE ile 
üç yılda 24 bin 750’den fazla 
aileye 10 milyon TL’nin üzerinde 
destek olundu.

Çölyak Hastaları da Unutulmadı
İlçedeki çölyak hastası vatan-
daşları da unutmayan Sultan-
gazi Belediyesi, her ay 103 aileye 
glutensiz gıda paketleriyle des-

Sultangazi Belediyesi, büyük çaptaki sosyal yardımlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların daima yanında 
yer alıyor. Belediyenin birçok kalemde gerçekleştirdiği sosyal yardımlarla, Sultangazi’deki yüzlerce 
ailenin yüzü gülüyor.

tek oluyor. Bu destek ile üç yılda 
3.121’den fazla glutensiz gıda 
kolisi ailelere ulaştırıldı.
Belediyemiz, yangın ve sel gibi 
doğal afetlerden etkilenen ve 
itfaiye tarafından raporlanmış 
ailelere 182 çekyat, 294 halı ve 
223 battaniye yardımı gerçek-
leştirdi. Ayrıca 20.500’den fazla 
temizlik kolisi desteği, 2000’den 
fazla çocuğa kırtasiye yardımı, 
113 bin’den fazla çocuk bezi da-
ğıtımı ve 1641’den fazla aileye de 
kurban eti yardımı gerçekleş-
tirildi. 

İhtiyaç sahibi komşularımız, 444 
23 32 numaralı Çözüm Merkezi-
mize ulaşarak sosyal yardımla-
rımız konusunda bilgi alabilir. 

Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde şekillendiren Belediyemiz; gıda-
dan temizliğe, giyimden kırtasiyeye birçok alanda ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor. 
Belediyemiz, üç yılda 73 bin aileye ulaşarak 200 binden fazla komşumuza destek oldu.
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Türkiye Çevre Haftası’nı 
Çocuklarımızla Kutladık
Yaşanılabilir bir dünya için çevreyi korumanın önemine dikkat çekmek amacıyla Türkiye Çevre Günü’nde 
çocuklarımızla özel bir program düzenledik. 

Anaokulu ve ilk-orta-lise kademelerinden yak-
laşık 500 öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirdi-
ğimiz program, çevre yürüyüşüyle başladı ve özel 
etkinliklerle devam etti. Aralarında çevre konseri, 
geri dönüşüm defilesi, Sıfır Atık Sergisi ve yarış-
maların bulunduğu bu özel etkinliklerle, çevre 
bilincinin artırılmasına katkı sunmayı amaçladık.

“Çevremize hep beraber sahip çıkalım”
Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun, 
“Çevremizi ancak hep beraber ona saygı duyar-
sak koruyabiliriz. Bizler belediye olarak temizlik 
çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz. 
Fakat ne kadar çabalarsak çabalayalım, tek bir 
plastik atık bile doğaya giderse, beş yüz, altı yüz 
yıl orada kalıyor ve orayı kirletiyor. Bugün, çev-
remizi korumak adına çocuklarımızla çok özel 
bir programda bir araya geldik. Hem onlara hem 
de değerli anne-babalarına ve öğretmenlerine 
gönülden teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Atık Toplama Yarışmalarında Başarılı Olan Okul-
lar Ödüllerine Kavuştu
Sultangazi Belediyesi’nin ilçedeki okullar arasında 
düzenlediği Atık Pil Toplama Yarışması ile Atık Yağ 
Toplama Yarışması’nda dereceye giren okullar 
ödüllerine kavuştular. Atık Pil Toplama Yarışma-
sı’nda dereceye giren okullar şöyle sıralandı:
1- Atatürk Çiftliği Ortaokulu 
2- İsmetpaşa İlkokulu 
3- Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Ortaokulu 
Atık Yağ Toplama Yarışması’nda ise İvat Turhan 
İlkokulu birinci olarak projeksiyon cihazı ve per-
desi ödülünün sahibi oldu.

Programın sonunda, Sultangazi Belediye Başkanı 
Av. Abdurrahman Dursun ve beraberindekiler 
yarışmalarda dereceye giren okulların temsilci-
lerine ödüllerini ve plaketlerini takdim etti. Prog-
ramın düzenlenmesine katkı sunan öğrenciler ile 
öğretmenlere de teşekkür eden Başkan Dursun, 
teşekkür plaketlerini takdim etti.
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 23 Nisan’ı Çocuklarımızla 
Birlikte Kutladık

Gündüz saatlerinde Şehit 
Ferdi Yurduseven Gençlik Mer-
kezi’ndeki Çocuk Kütüphane-
si’nde başlayan etkinlikler, ak-
şam saatlerinde Sanat 
Sokağı’nda devam etti. Çocuk-
larımız, animasyon gösterileri, 
kâğıt katlama etkinliği, keyifli 
oyunlar ve şarkılarla harika bir 
23 Nisan yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nı, çocuklarımız 
için düzenlediğimiz birbirinden 
güzel etkinliklerle hep beraber 
kutladık.

Bayramlarda Çocuklarımız için 

Birbirinden Neşeli 
Şenlikler Düzenledik
Ramazan ve Kurban 

bayramlarının sevincini 
ve coşkusunu renkli 

şenliklerimiz eşliğinde 
çocuklarımızla 

buluşturduk. Rodeo, 
trambolin, denge 
simülatörü ve dev 

kaydırak gibi birbirinden 
eğlenceli aktivitelerin 

ücretsiz olarak yer aldığı 
Bayram Şenliklerimiz              

çocuklarımız 
gönüllerince eğlendi.

Çok neşeli Çocuk Şenlikleri-
mizle bayramların mutluluğunu 
ve coşkusunu hep beraber his-
settik. Ramazan ve Kurban bay-
ramlarında düzenlediğimiz şen-
liklerde binlerce çocuğumuz 
gönüllerince eğlenerek bayram-
ların tadını doyasıya çıkardı.

Şenliklere Yoğun İlgi
Sultangazi Belediyesi Etkin-

lik Alanı’nda düzenlediğimiz 
Bayram Şenliklerimiz, binlerce 
çocuğumuzu ağırladı. Gerekli 
güvenlik önlemlerini aldığımız 
alan, şenlikler boyunca renkli 
görüntülere sahne oldu. Ro-
deo, dev kaydırak, Transformer 
Park, Sindrella Zıp Zıp ve daha 
birçok aktiviteyi şenliklerde 
çocuklarımızla ücretsiz olarak 
buluşturduk.
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Başarılı Öğrencilerimizi 
Karadeniz Turuyla Ödüllendirdik 
Belediyemiz, 8. sınıflarını dereceyle bitiren öğrencileri ve Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek 
Akademisi’nin (SEDA) başarılı öğrencilerini Karadeniz Turu ile ödüllendirdi. Öğrencilerimiz tur kapsamında 
Karadeniz’in doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetme fırsatı yakaladı.

Eğitime desteğini sürdüren Belediyemiz, ilçe-
deki başarılı öğrencilere keyif dolu bir gezi arma-
ğan etti. 8. sınıflarını dereceyle bitiren öğrencile-
riyle ve Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek 
Akademisi’nin (SEDA) başarılı öğrencileri, Kara-
deniz Turu ile bölgenin doğal ve kültürel güzellik-
lerini keşfetti. Gezi kapsamında Trabzon, Rize, 
Ordu, Samsun ve Amasya şehirleri ziyaret edildi. 
Gezinin dönüşündeyse, bu yıl Samsun’da düzen-
lenen Teknofest Karadeniz ziyaret edildi. 

4. İstanbul Akıl Zekâ Oyunları  
Turnuvası  

Bayram Sabahlarında 
Komşularımıza İkramlarda 
Bulunduk

Sevilen Yazar Merve Gülcemal, 
Konuğumuz Oldu

Anneler Günü’nü
Çiçeklerle Kutladık

Sultangazi Şehir Ormanında 
90’lar Rüzgârı Esti

Sultangazi Belediyesi olarak çocuklarımızın 
çok yönlü gelişimlerine destek olmak amacıyla 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tüm Akıl 
ve Zekâ Oyunları Federasyonu işbirliğiyle 4. 
İstanbul Akıl Zekâ Oyunları Turnuvası ve Ödül 
Töreni’ne ev sahipliği yaptık. 

Ramazan ve Kurban bayramlarını, bayram 
namazlarının ardından tüm camilerimizde 
düzenlediğimiz ikramlarımızla karşıladık.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat 
Sezonumuz kapsamında, sevilen yazar Merve 
Gülcemal konuğumuz oldu. Çocuk eğitiminde 
doğru bilinen yanlışları konu alan söyleşiyi 
Sultangazili komşularımız ilgiyle takip ettiler.

Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan 
Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman 
Dursun, eşi Tuba Dursun ile birlikte, Şehir 
Ormanlarında piknik yapan aileleri ziyaret 
ederek çiçek takdiminde bulundu.

Sultangazi Belediyesi olarak, 90’lı yılların en 
sevilen şarkılarını Mimar Sinan Şehir 
Ormanı’nda müzikseverlerle buluşturduk. 




