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Sultangazi

Kıymetli
Komşularım;
Hayatımızın her alanını etkileyen koronavirüs salgını tüm insanlık
için bir dönüm noktası olmuştur. İnsanlığın büyük bir sınavdan geçtiği bu dönemde Türkiye, güçlü sağlık sistemiyle yıllar içerisinde ne
kadar yol kat edildiğini gözler önüne sermiştir. Süreci en iyi şekilde
yöneten başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarına minnetlerimizi sunuyoruz.
Sultangazi Belediyesi olarak, komşularımızın sağlığını korumak adına
ilçe genelindeki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Koronavirüsle mücadelede en etkili silahın maske, mesafe ve hijyen olduğu
bilinciyle ilçedeki tedbirleri üst seviyede tutuyoruz.
İlçemizin eğitim, kültür ve spora önem vererek hak ettiği yere ulaşacağına dair inancımız tamdır. Bunu göz önünde bulundurarak kültür
ve sanat etkinliklerimize ara vermiyor, tiyatrodan konsere, seminerden çocuk etkinliklerine birçok etkinliği sosyal medya hesaplarımızdan online olarak komşularımızla buluşturuyoruz.
Koronavirüsle dört koldan mücadele ederken, ilçemizin ‘Sultan
Şehir’ hedefine ulaşması için altyapı, üstyapı, çevre ve yeşil alan çalışmalarına hız veriyoruz. Prestij yollar ve aydınlatma çalışmalarıyla
ilçemizin daha modern bir görünüme kavuşmasını sağlıyoruz.
Ayrıca, ilçemize çok fonksiyonlu 2 ayrı Kültür Merkezi kazandırıyoruz. Mahalle sakinlerimizin birçok ihtiyacını bir çatı altında karşılayabileceği Eski Habipler Mahalle Hizmet Tesisinin yapımına devam
ediyoruz. Bünyesinde Engelliler Merkezi’nin de yer aldığı Esentepe
Mahallesi Gençlik ve Spor Merkezimizin, gençlerimizi yüzme havuzundan e-spora, güreş salonundan oyun alanlarına birçok aktiviteyle
buluşturacak projesiyle inşaatına başlıyoruz.
İlçemizin 3 ayrı noktasında yapımı tamamlanan Kitap Kafeler ile,

“Hep Birlikte Daha İyiye” diyerek çıktığımız bu yolda, sizlerin daha iyi
bir hizmet alabilmesi adına gecemizi gündüzümüze katmayı sürdüreceğiz. Bize duyduğunuz güven ve destekle Sultangazimizi daha büyük hedeflere ulaştırmak dileğiyle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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ESKİ HABİPLER
MAHALLE HİZMET TESİSİ
İçerisinde yüzme havuzu
da yer alan tesis, yakında
tamamlanarak hizmet
vermeye başlayacak.

İSMETPAŞA
MAHALLESİ’NE
KÜLTÜR MERKEZİ

GENÇLİK VE
SPOR MERKEZİ &
ENGELLİLER MERKEZİ

İsmetpaşa Mahallesi'nde
hizmet verecek olan Kültür
Merkezi’nin yapımına hız
kesmeden devam ediyoruz.

Esentepe Mahallesi’nde
yer alacak tesisin yapımına
başlıyoruz.

KİTAP KAFELER GÖZ
DOLDURUYOR

Orhangazi İlk ve
Ortaokulu’nun bahçesine
bir spor salonu
kazandırdık.

Yayla, Malkoçoğlu ve
Habibler Mahallelerinde
yer alan kitap kafelerimiz
hizmete açıldı.

UĞUR MUMCU
MAHALLESİ’NE
KÜLTÜR MERKEZİ
İkinci Kültür Merkezimizi
Uğur Mumcu
Mahallesi’nde inşa
ediyoruz.

SULTANGA Zİ BELEDİYESİ

OKULLARA SPOR
SALONU

7

Sultangazi

86 Yıllık Hasret Son Buldu
AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞERİFİ

İstanbul’un simgelerinden olan Ayasofya, 86 yıllık hasretin ardından tekrar özüne döndü. Ayasofya-i
Kebir Cami Şerifi’nde kılınan ilk namazda binlerce kişi saf tuttu. İşte Ayasofya’nın merak edilen tarihi
ve camiye dönüştürülme öyküsü…
Yaklaşık 1700 yıllık tarihi boyunca pek çok medeniyet görmüş ve her medeniyet için ayrı
bir öneme sahip olan Ayasofya,
dünya mimarlık tarihinin en
önemli yapıtlarındandır.

HEP BİRLİKTE DAHA İYİYE

Doğu Roma İmparatorluğunun
İstanbul’da yapmış olduğu en
büyük kilise ve “Kutsal Bilgelik”
anlamına gelen Ayasofya, V. yüzyıldan itibaren Bizans İmparatorluğu boyunca hükümdarların
taç giydiği, başkentin en büyük
kilisesi sıfatıyla katedral işlevi
gördü.
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Fetihten Sonra Ayasofya
916 yıl kilise olan Ayasofya, Fatih
Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmiştir.
1 Haziran 1453'te İstanbul'daki
ilk Cuma namazını burada kılan
Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'nın Osmanlı yönetimi altında
cami olarak hizmet vereceğini
duyurdu. Bunun üzerine yapıya mihrap ve minber yapılarak,
çan ve haç işaretleri kaldırıldı.
Tavanda bulunan mozaiklerin
ise üzeri kapatıldı.
Müzeye Dönüştürüldü
1930 ile 1935 yılları arasında restorasyon çalışmaları nedeniyle
halka kapatılan Ayasofya, Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım
1934’teki kararıyla camiden müzeye dönüştürüldü.

86 Yıllık Hasret Son Buldu:
350 Bin kişi Ayasofya’da Cuma
Namazına Katıldı
Ve 24 Temmuz 2020… 1934 yılında müzeye dönüştürülen Ayasofya, Danıştay'ın söz konusu kararı iptal etmesinin ardından
Müslümanlar için ibadete açıldı.
Tarihe tanıklık etmek isteyen
yüz binlerce kişi Sultanahmet
Meydanı’na akın etti.
4 Minareden 4 Müezzin Ezan
Okudu
Ayasofya'nın yeniden ibadete
açılması dolayısıyla Diyanet İşleri
Başkanlığınca dua programı düzenlendi. Binlerce kişi Kur-an tilavetini dinledi. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, camide
Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan,
Fatiha suresini ve Bakara suresinin ilk 5 ayetini okurken, Diyanet
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,
Cuma Hutbesi için sol eline aldığı
kılıçla kalabalığa seslendi. Vaktin
gelmesiyle Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin 4 minaresinden 4
müezzinle ezan okundu.
86 yıl sonra kılınan ilk namazda,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim
Başkanı Fahrettin Altun ve MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin
yanı sıra çok sayıda vatandaş saf
tuttu.

SULTANGA Zİ BELEDİYESİ

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
"Ayasofya tüm
insanlığın bir kültür
mirasıdır. Aslına döndü.
Camiydi, camiye döndü.
Ayasofya'yı Cumhur
İttifakı olarak aslına
döndürmüş olmamız çok
çok önemliydi.”
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Işıl Işıl
Sultangazi
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Sultangazi Belediyesi, ‘Işıl
ışıl bir Sultangazi’ sloganıyla
cadde ve sokaklara estetik bir
görünüm kazandırıyor. Eski
aydınlatma direklerinin yerini
modern ve tasarruf sağlayan
aydınlatma direkleri alıyor.

Altyapı ve üstyapı çalışmalarına önem veren Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin günlük
yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor.
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un BEDAŞ ile
yaptığı görüşmeler sonrasında
başlatılan aydınlatma çalışmalarıyla, ilçenin çehresi değişiyor. Işıl
Işıl Sultangazi sloganıyla cadde
ve sokakların daha modern bir
görünme kavuşması için eski
aydınlatma direkleri kaldırılarak
yerine modern aydınlatma direkleri konuluyor.

AYDINLATMA
ÇALIŞMASI
YAPILAN CADDE ve
SOKAKLAR
•

Orhangazi Caddesi

•

Adem Yavuz
Caddesi

Haseki Hastanesi Önü

•

N Caddesi

•

G Caddesi

•

L Caddesi

•

Şehit Eyüp Gönen
Caddesi

•

2383 Sokak

•

2387 Sokak

•

2419 Sokak

•

Fevzi Çakmak

lıyor. G Caddesi’nin modern bir
görünüme kavuşması için 520
metre uzunluğundaki alanda
mevcut aydınlatma direkleri kaldırılarak yerine 18 adet modern
aydınlatma direği yerleştirildi.
Aydınlatmada tasarruflu led
armatürler tercih edildi.
İlçede Hummalı Çalışma
Adem Yavuz Caddesi, Şehit
Eyüp Gönen Caddesi, (2382,
2383 ve 2387. Sokak) N, G ve L
Caddesi’nde de çalışmalar tamamlandı. Necip Fazıl Caddesi
ve 53. Sokaktaki çalışmaların
kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor. Yeni aydınlatma çalışmaları devam edecek.

•

İsmetpaşa Caddesi

•

1331 Sokak

•

B Caddesi

•

C Caddesi

•

Belediye Sokak

•

Hastane Caddesi

•

Yunus Emre
Bulvarı

•

Necip Fazıl Caddesi

•

53 Sokak

SULTANGA Zİ BELEDİYESİ

G Caddesi Yeni Görünümüne
Kavuştu
Toplu taşımanın yoğun kullanıldığı noktalardan biri olan Uğur
Mumcu Mahallesi G Caddesi’nde aydınlatma çalışmaları yapı-

2382 Sokak

Caddesi

N Caddesi
Aydınlık ve Modern N Caddesi
Bu kapsamda Uğur Mumcu
Mahallesi’nin yoğun noktalarından biri olan N Caddesi’nde
başlatılan aydınlatma çalışmaları tamamlandı. 1.300 metrelik
alanda eski aydınlatma direklerini sökülmesinin ardından 42
modern aydınlatma direği konuldu. Aydınlatmada kullanılan
led armatürler sayesinde enerji
tasarrufu da sağlandı.

•
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Kütüphaneye Yeni Bir Bakış:

Sultangazi Belediyesi, okuyan, araştıran, sorgulayan gençlerin yetişmesine destek olmak amacıyla ilçeye kitap kafeler kazandırıyor. Yayla, Habibler
ve Malkoçoğlu Mahallesi’nde, kitapseverlerin binlerce kitaba erişebileceği
kitap kafeler hizmet vermeye başladı. Hafta içi 10.00 ve 16.00 saatleri arasında açık olan Kitap Kafeler’de, kitapseverler ödünç kitap uygulamasından da
faydalanabiliyor.

HEP BİRLİKTE DAHA İYİYE

İlçede kütüphanesiz mahalle kalmayacağını ifade eden Belediye Başkanı
Av. Abdurrahman Dursun, Uğur Mumcu ve Zübeyde Hanım Mahallelerine
de kitap kafe kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
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Habibler Kitap Kafe

SULTANGA Zİ BELEDİYESİ

Malkoçoğlu Kitap Kafe

Yayla Kitap Kafe
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Sultangazi’de

Bilim Firarda

HEP BİRLİKTE DAHA İYİYE

Prof. Dr. Necmettin
Erbakan Bilim ve Kültür
Merkezi eğitmenleri,
pandemi sebebiyle kapalı
alanda yapılamayan
deney ve etkinlikleri,
mahalle mahalle gezen
'Bilim Firarda Otobüsü'yle
Sultangazililerin ayağına
götürdü.
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Koronavirüs nedeniyle kapalı alanlardaki eğitimlerine ara
veren Sultangazi Belediyesi Prof.
Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve
Kültür Merkezi, 'Mesafeler Bilime
Engel Değil' diyerek çocukları
farklı branştaki etkinliklerle bir
araya getirdi. Bilim Firarda Otobüsü, Sultangazi'yi sokak sokak
dolaşarak çocukların bilimle iç
içe olmasını sağladı. Çocuklar
matematikten astronomiye, resimden fen bilimlerine, robotik

kodlamadan dramaya 6 atölye
ve 11 farklı alandaki etkinliklerle
buluştu. Bilim Firarda Otobüsü,
iki günde bir Sultangazi'nin farklı sokağında öğrencileri ağırlarken, çocuklar otobüsün önüne
kurulan çadırlardaki etkinlikler
sayesinde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini keşfetme
fırsatı buldu. Sürpriz yarışmaların da düzenlendiği Bilim Otobüsünde sosyal mesafe ve hijyen
kurallarına hassasiyetle uyuldu.

Doğada Bilim

“Amacımız
gençlerimizin
bilimle iç içe
olması”

Sultangazi'nin eğitim, kültür
ve bilimle Sultan Şehir olacağını
belirten Belediye Başkanı Av.
Abdurrahman Dursun; "Hedefimiz gençlerin bilimle daha çok
iç içe olması ve bilimi hayatlarıyla bütünleştirmeleridir. Bilim
Merkezimizle onların kendi yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

SULTANGA Zİ BELEDİYESİ

Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Bilim ve Kültür Merkezi
Doğada Bilim’ adıyla
etkinliklerini doğaya da
taşıdı. Ortaokul öğrencileri
Şehir Ormanları’nda bir
araya gelerek birbirinden
renkli deney ve etkinlikler
gerçekleştirdi. Açık havada
keyifli zaman geçiren
öğrenciler, eğlenirken
öğrendi.
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Bilim Merkezi’nden

Online Atölye
Çalışması

HEP BİRLİKTE DAHA İYİYE

Sultangazi Belediyesi Bilim Merkezi,
pandemi döneminde çocukların yetenekleri
doğrultusunda kendilerini geliştirmesine fırsat
tanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri
astronomi, robotik kodlama, kriptoloji, felsefe
ve resim alanında online atölye çalışmalarına
katılma imkanı buluyor.
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Eğitimini Tamamlayanlara
Sertifika Verilecek
Toplam 5 ayrı atölyede ilkokul,
ortaokul ve lise öğrencileri zoom
uygulaması üzerinden robotik
kodlama, astronomi, kriptoloji,
felsefe ve resim alanlarında eğitim
görüyor. Eğitimlerini başarıyla
tamamlayan öğrenciler, sertifika
almaya hak kazanıyor.

Robotik Kodlamadan Astronomiye
Minecraft Kodlama Atölyesi, geleceğin yazılımcılarını yetiştiriyor.
Kodlama meraklıları scratch ve
ardunio atölyeleri bünyesinde sıralı düşünme, akıl yürütme gibi
beceriler kazanıyor. Sorgulayan
Beyinler Atölyesi, çocukların olaylar karşısında farklı bakış açıları
kazanmasını sağlamanın yanı sıra,
empati kurma yeteneğini de geliştiriyor. Kriptoloji Atölyesinde;
öğrenciler mantıksal düşünme
ve analiz/sentez yapma yeteneği
kazanırken, Karakalem Atölyesi’nde de resim konusundaki yeteneklerini geliştiriyor. Uzay ve
evren meraklıları ise Astronomi
Atölyesi’nde eğitim görüyor.

SULTANGA Zİ BELEDİYESİ

Sultangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Prof. Dr.
Necmettin Erbakan Bilim ve
Kültür Merkezi, geleceğin mucit
ve sanatçılarını yetiştirmeyi sürdürüyor. Pandemi sebebiyle
eğitimlerini online olarak sürdüren Bilim Merkezi, çocukların
yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmeleri ve evde
keyifli zaman geçirmeleri için
online atölye çalışmaları gerçekleştiriyor.
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Sultangazi’ye

5.000
Metre
Bisiklet
Yolu

HEP BİRLİKTE DAHA İYİYE

Sultangazi Belediyesi, ilçe genelinde
bisiklet kullanımını artırmak ve sporu
günlük yaşamın bir parçası haline
getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu amaçla Hacı Bektaş-ı Veli Şehir
Ormanı’na bisikletlilerin rahatça
kullanabileceği bir yol kazandırılıyor.
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Sağlıklı bir yaşam için spor
yapmak büyük önem taşıyor.
Ancak çoğu kişi günlük hayatın
yoğun temposundan spor yapmayı ihmal ediyor. Sultangazi
Belediyesi, bisiklet kullanımını
yaygınlaştırmak ve farkındalık
oluşturmak için çalışmalarını
sürdürüyor.
Sultangazi Belediyesi, Hacı
Bektaş-ı Veli Şehir Ormanı’nda
sporseverlerin rahatça bisiklet
sürmeleri için bisiklet yolu uygulamasını hayata geçirdi. Yolun
bir kısmına mavi şerit çekilerek
bisikletlilere kullanabilecekleri
alan ayrıldı. Böylece bisikletlilerin rahatça sürüş yapmalarının
yanı sıra, yayaların da güvenliği
sağlanmış oldu.
Çalışmalar Hacı Bektaş-ı Veli Şehir
Ormanı ile sınırla kalmayacak.
Mimar Sinan Şehir Ormanı’na
da yapılacak olan bisiklet yoluyla
birlikte Sultangazi’ye 5.000 metrelik bisiklet yolu kazandırılması
planlanıyor.

SU-MEKAN bünyesinde bulunan Sultangazi Aile Destek Merkezi (SADEM),
kadınlara psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Psikolog ve aile danışmanları, verdiği
ücretsiz terapiler ile kadınlara psikolojik destek sağlayarak daha güçlü olduklarını
hissettiriyor.

Sultangazi Belediyesi, Aile Destek
Merkezi ile aile bireylerinin kendi
aralarında daha sağlıklı iletişim
kurmalarına katkıda bulunuyor.
Bu amaçla alanında uzman psikolog ve aile danışmanları, kadınlara
ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Aile içi sorunların başında
gelen iletişim problemleri, aile içi

şiddet, öfke kontrolü gibi problemlerin olumsuz etkileri, aile danışmanlarının verdiği terapilerle en
aza indiriliyor. Terapiler sayesinde
danışanın kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları
üretmesi sağlanıyor.
Yapılan görüşmeler sonucunda psikolojik tedavi ya da psikiyatrik müdahale gereksinimi
olan vakalar hastanelere yönlendiriliyor. Sultangazi Aile Destek
Merkezi (SADEM)'ne başvurular online olarak www.sultangazi.bel.
tr adresinden gerçekleştiriliyor.
Aile danışmanları ve psikologlar,
randevu sistemiyle kadınlara danışmanlık hizmetinde bulunuyor.

SULTANGA Zİ BELEDİYESİ

Sultangazi Kadın Kültür Sanat
ve Mesleki Eğitim Akademisi
(SU-MEKAN), kadınları sosyal
hayatta destekleyen çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. SU-MEKAN bünyesinde bulunan Aile Destek Merkezi, ücretsiz psikolojik
danışmanlık hizmetiyle kadınlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor.
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Sultangazi Belediyesi,
8 Eylül Dünya Kitap
Okuma Günü’nde
Mimar Sinan Şehir
Ormanı’nda okuma
etkinliği düzenledi.
Okumaya teşvik etmek
için çocuklara ve
velilere kitap dağıtıldı.
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Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, Sultangazi Belediyesi’nin
kitap okuma ve okutmaya teşvik
eden bir yaklaşımda olduğunun
altını çizdi. Başkan Yardımcısı
Öztürkmen,”Sultangazi Belediyesi olarak komşularımız,
yavrularımız okusun, dilediği
kitaba anında erişebilsin diye
ilçe genelindeki kütüphanelere
gün geçtikçe yenilerini ekliyoruz.
Belediye Başkanımız Sayın Av.
Abdurrahman Dursun’un da dediği gibi, kütüphanesiz mahallemiz kalmayacak. Kütüphaneye
gidemeyen komşularımız için de
e- kütüphane hizmeti vermeyi
sürdüreceğiz” dedi.
Konuşmaların ardından etkinliğe
katılanlara, yaş gruplarına uygun
kitaplar dağıtıldı. Ağaçların gölgesinde kitap okuyan vatandaşlara
elma, kuruyemiş, limonata ve su
ikramında da bulunuldu.

SULTANGA Zİ BELEDİYESİ

Sultangazi Belediyesi, 8 Eylül
Dünya Kitap Okuma Gününde
farkındalık oluşturmak için anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği
yaptı. Mimar Sinan Ormanı’nda
düzenlenen etkinliğe Belediye
Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, belediye meclis üyeleri, çocuklar ve velileri katıldı.
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Sultangazi’ye
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Gençlik
ve Spor
Merkezi
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Sultangazi Belediyesi, Esentepe
Mahallesi’ne içinde Engelliler
Merkezi de bulunan Gençlik ve Spor
Merkezi kazandırıyor. Proje aşaması
tamamlanan Gençlik ve Spor Merkezi’nin
yapımına yakında başlanacak.

Gençlerin kendilerini geliştirirken
güzel vakit geçirebilmeleri için harekete geçen Sultangazi Belediyesi,
Esentepe Mahallesi’ne Gençlik
ve Spor Merkezi kazandırmak
için çalışmalara başladı. Proje
aşaması tamamlanan Gençlik ve
Spor Merkezi’nin içinde engelli
bireylere hizmet verecek özel bir
merkez de yer alacak.
4 Mevsim Spor
Gençler, merkezde bulunan yüzme
havuzu sayesinde dört mevsim
yüzmenin tadını çıkaracak. Binada, sağlıklı bir yaşamın kapılarını
aralamak için spa merkezi, fitness,
aerobik, plates ve spinning salonu yer alacak.

yar atölyesi ile gençler eğlenirken
öğrenme fırsatı bulacak. Güreş
salonu ise ata sporumuzu nesilden nesile yaşatacak. Çocuk oyun
alanları da minik ziyaretçilere
keyifli zaman geçirme imkanı
sunacak. Merkez bünyesinde fuaye alanı ve konferans salonu da
bulunacak.
İnteraktif Spor
İnternet aracılığıyla dünyanın
dört bir yanından binlerce kişiyi online olarak buluşturan oyun
platformu E-Spor da Gençlik ve
Spor Merkezi’nde hizmet verecek.
Ayrıca binada bulunacak spor
kütüphanesi de sporseverlerin
ilgisini çekecek.

Engelliler Merkezi
Engelli bireylerin sosyal hayattan
kopmalarının önüne geçmek, yaşama daha sıkı sıkıya tutunmalarını
sağlamak ve sosyalleşerek yaşam
kalitelerini yükseltmek amacıyla
Gençlik ve Spor Merkezi’nde Engelliler Merkezi oluşturulacak.
Engelliler Merkezi’nde grup ve
bireysel çalışma odaları, oyun
odası, psikolojik danışma odaları yer alacak. Merkez, engelli
bireylerin yaşadığı problemlerin
en aza indirilmesi ve toplumla
bütünleşmeleri açısından da
büyük önem taşıyacak.
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Hem Eğlenceli Hem Öğretici
Gençlik ve Spor Merkezi’nde
yer alacak bilardo, satranç
ve zeka oyunları salonu, bilgisa-
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Eski Habipler

Mahalle Hizmet Tesisi
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Sultangazi Belediyesi, binlerce vatandaşın ihtiyacını karşılayan, gençlerin
sosyalleşmesine imkan tanıyan tesislere her geçen gün yenisini ekliyor. İnşaatı hızla
devam eden Eski Habipler Mahalle Hizmet Tesisi’nın kısa sürede tamamlanarak
hizmete açılması planlanıyor.
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Yüzme Havuzu
Tesiste bulunacak olan kapalı
yüzme havuzu, dört mevsim
doyasıya yüzmek isteyenler için
bir alternatif olacak.
Kapalı Pazar Alanı
Tesiste, mahallelinin olumsuz hava
şartlarına aldırmadan alışveriş
yapabileceği kapalı pazar alanı
da bulunacak.
Cep Sineması
Birbirinden güzel ve renkli flmler,
cep sinemasıyla mahalle sakinleriyle buluşacak.
Kitap Kafe
Gençlerin keyifli ve verimli zaman
geçirmesi için her şeyin düşünüldüğü tesiste kitap kafe de yer
alacak. Kitap kafe, binlerce okur
severi ağırlayacak.
Gençlik Merkezi
Gençlik Merkezi, çocukların eğitsel, kültürel, sanatsal ve sportif
faaliyetlerle iç içe olmasına imkan
sunacak. Bunun yanı sıra çocukların kendilerini donanımlı bir
birey olarak da yetiştirmesine
katkı sağlayacak.

Atölyeler
Mahalle sakinleri, tesiste bulunan atölyeler ile kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak kültrel
ve sanatsal faaliyetlere katılma
imkanı bulacak.
Kuaför
Habipler Mahallesi Hizmet Tesisi,
vatandaşlara kuaför hizmeti de
sunacak.
E-spor
Dünyanın dört bir yanından binlerce kişiyi internet aracılığı ile
buluştururarak oyun oynamalarını sağlayan platform E-spor’a,
oyunseverler artık mahalle hizmet
tesisinden erişebilecek.
Atölyeler, e-spor ve daha fazlası
Mahalle sakinleri, tesiste bulunan
atölyeler ile kişisel gelişimlerine
katkı sağlayacak kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılma imkanı
bulacak. Tesis, cep sineması ve
kuaför hizmeti de sunacak. İnşaat
aşamasında sona yaklaşılan Eski
Habibler Mahallesi Hizmet Tesisi'nin en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine
sunulması planlanıyor.
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Sultangazi Belediyesi,
vatandaşın farklı
ihtiyaçlarını tek bir çatı
altında karşılayabileceği
Eski Habipler Mahalle
Hizmet Tesisi’nin inşaatına
devam ediyor. Kapalı pazar
alanından yüzme havuzuna,
cep sinemasından
kütüphaneye, kuaförden
E-Spor’a birbirinden farklı
bölümleri içinde barındıran
tesis, mahalle sakinlerine
tek bir çatı altında birçok
hizmet sunacak.
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İbn-i Sina
Kültür, Sanat ve
Sağlık Sezonu

Sultangazi İbn-i Sina Kültür, Sanat ve Sağlık Sezonu
kapılarını açtı. Açılış töreni renkli görüntülere sahne olurken, izleyiciler maske
ve mesafe kuralına titizlikle uydu. Tören ve Turgay Başyayla konseri, Sultangazi
Belediyesi’nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.
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Sultangazi Belediyesi, ilçenin
kültür ve sanatla anılır bir hale
gelmesi için çalışmalarını gece
gündüz sürdürüyor. Dünya tıp
tarihine ismini altın harflerle
yazdıran ünlü ismin adı verilen
İbn-i Sina Kültür, Sanat ve Sağlık
Sezonu açılışı, görkemli bir programla gerçekleştirildi.
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Sultangazi Belediyesi Etkinlik
Salonu’nda düzenlenen programa AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Sultangazi
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun,
AK Parti İlçe Başkanı Süleyman
Yiğitoğlu ile eşi Gülsüm Yiğitoğlu, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel,
Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı
Yakup Yılmaz, belediye meclis
üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar
sosyal mesafe ve maske kuralına
titizlikle uyarken, salon girişinde
HES Kodu sorgulaması yapıldı.

Başkan Dursun’a Sağlık Elçisi
Beratı Verildi
İbn-i Sina Enstitüsü Başkanı
Kemal Aydın, Başkan Dursun'a
“Kitap, Sağlık Dostu İlçe Beraatı
ve Sağlık Elçisi Beratı” takdimi
gerçekleştirdi. Kemal Aydın,
“İbn-i Sina’nın böyle önemli bir
programla anıldığını görünce çok
mutlu oldum. Sultangazi ilçemize
ve tabii ki size sağlık dostu ilçe
beraatını ve sağlık elçisi beraatını
takdim etmekten onur duyuyorum” diye konuştu.
Salonda Türk ve Azeri Bayrakları
Dalgalandı
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile
başlayan programda Azerbaycan da unutulmadı. Çırpınırdı
Karadeniz müziği eşliğinde tüm
misafirler Türk ve Azerbaycan
bayrakları sallayarak kardeş ülkeye desteklerini gösterdi.

“Şehre ruh kazandırmanın yolu
kültür-sanattan geçer”
Başkan Dursun, Sultangazi’nin
81 vilayetten insanların yaşadığı
çok güzel bir şehir olduğunu belirterek, ”Bir şehre ruh kazandırmanın yolu kültürel ve sanatsal
faaliyetlerden geçer. Sultangazimizi kültürle, sanatla bezenmiş
bir şehir haline getireceğiz” dedi.

Turgay Başyayla Konseri Dijital
Ortamdan da Yayınlandı
Konuşmaların ardından sevilen
sunucu ve türkücü Turgay Başyayla sahneye çıktı. Başyayla en
sevilen türküleri Sultangazililer
için söyledi. 1 saat boyunca sahnede kalan sanatçının konseri
ve ekibinin halk dansı gösterisi
Sultangazi Belediyesi kurumsal
sosyal medya hesaplarından da
canlı olarak izlendi.
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Sultan Dedem ve İbiş Sahnede
Açılış töreninde Sultan Dedem
ve İbiş karakteri de sahne aldı.
İkili, salondakilere keyifli anlar
yaşattı. Eşref Ziya Terzi ve Serdar Tuncer de canlı bağlantılarla
programa katılarak Sultangazi
Belediyesi İbn-i Sina Kültür, Sanat
ve Sağlık Sezonunun hayırlara
vesile olmasını temenni etti.
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Hekimlerin Piri
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980 yılında Özbekistan’da
Buhara yakınlarındaki Efşene
köyünde dünyaya gelen İbn-i
Sînâ, olağanüstü bir zekâya sahip olduğu için küçük yaşta dikkatleri üzerinde topladı. 10 yaşında Kur’an-ı Kerim'i ezberledi;
dil, edebiyat, akaid ve fıkıh öğrenimi gördü.
Dinî ilimler sahasında çok yoğun bir okuma faaliyeti sürdüren ve yüksek bir düzeye ulaştığı anlaşılan İbn Sînâ ayrıca
Samanoğulları sarayı kâtiplerinden olan babasından geometri,
aritmetik ve felsefe konusunda

ilk bilgilerini aldıktan sonra
babasının isteği üzerine Hint
aritmetiği okudu.
İbn-i Sina, Kuşyar isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi aldı.
Farabi'nin Aristoteles felsefesini
ve metafiziğini öğrenip, hastalanan Buhara prensini iyileştirince saray kütüphanesinden
yararlanma olanağına kavuştu.
Tıp alanında yedi asır boyunca
temel kaynak eser olarak okutulan El-Kanun fi't-Tıb (Tıbbın
Kanunu) ve Kitabü'ş-Şifa (İyileşme Kitabı) adlı kitabı yazdı. 1037
yılında hayatını kaybeden İbn-i

Sina, 57 yıllık ömrüne yaklaşık
450 makale sığdırdı. Bunlardan
sadece 240’ı günümüze kadar
ulaşabildi. Ölümünün üzerinden asırlar geçmesine rağmen
yaptığı çalışmaları ve başarıları
unutulmadı.
Batı kültüründe "Avicenna" olarak bilinen İbn-i Sina, 16. ve 19.
yüzyıllar arasında tüm dünyanın tıbbi referans olarak benimsediği bilim adamı olarak
dikkat çeker. İbn-i Sina Batılı
kaynaklarda, günümüzde hala
"hekimlerin piri ve hükümdarı"
olarak tanımlanır.
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Tıp adamı,
astronom, yazar
ve filozof... Kendini
birçok alanda
yetiştiren İbn-i Sina,
yaptığı çalışmalarla
dünya tıp tarihine
adını altın harflerle
yazdırdı. İslam
dünyasının
yetiştirdiği ünlü
hekimin herkese
örnek olacak
hayatı…
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Dr. Faruk Öndağ ile
''1 İnsan 2 Mucize''
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İbn-i Sina Kültür,
Sanat ve Sağlık
Sezonu kapsamında
Dr. Faruk Öndağ, 1
İnsan 2 Mucize adlı
söyleşiyle izleyicisiyle
buluştu.
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Sultangazi İbn-i Sina Kültür,
Sanat ve Sağlık Sezonu kapsamında Dr. Faruk Öndağ, 1 İnsan
2 Mucize adlı söyleşiyle izleyicisiyle buluştu. Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleşen programa, Sultangazi
Belediye Başkanı Abdurrahman
Dursun'un Eşi Tuba Dursun, AK
Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu'nun eşi Gülsüm Yiğitoğ-

lu ve Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen de
katıldı. Sosyal mesafe ve maske
kuralına titizlikle uyulan söyleşiye ilçe sakinlerinin ilgisi yoğundu.
"1 İnsan 2 Mucize"
Dr. Faruk Öndağ, insanın mucizevi bir varlık olduğunu belirterek sözlerine başladı. Öndağ;
"İnsanoğlu mucizedir. İnsanın
duygularını en yoğun yaşadığı
ve en mutlu olduğu an yavrusunu kucağına aldığı andır. O
Allah'ın bize bir emanetidir. Bizlere düşen görev, onları pırıl
pırıl bir insan, iyi bir Müslüman
olarak yetiştirmektir. Öğrenme
anne karnında başlar. Yani biz
çocuklarımıza ne öğretirsek onlar da onu uygulayacaktır" diye

konuştu. Faruk Öndağ, başarıya
giden yolda motivasyonu artırmak için de gençlere bol bol
tavsiyeler verdi. Söyleşi sonunda Tuba Dursun ve Gülsüm Yiğitoğlu Dr. Faruk Öndağ'a çiçek
takdim etti.

Milli Mücadele’nin
Kadın Kahramanları
Minnetle Anıldı

Sultangazi İbn-i Sina Kültür Sanat
ve Sağlık Sezonu kapsamında
Milli Mücadelenin Kadın Kahramanları adlı tiyatro oyunu izleyicisiyle buluştu. Sultangazi Belediye-

si Etkinlik Salonu’nda düzenlenen
tiyatro oyununa Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan
Öztürkmen, meclis üyeleri ile çok
sayıda vatandaş katıldı.
Tiyatro oyunuyla imkansızlık
ve zorluklara aldırmayan kadın
kahramanların Milli Mücadele
döneminde verdikleri destansı mücadele anlatıldı. Nene Hatun’dan Kara Fatma’ya, Halide
Edip’ten Şerife Bacı’ya kadar direniş sembolü haline gelen kadın
kahramanların vatan için neler
yapabilecekleri bir kez daha gözler önüne serildi.
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29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nda Sultangazi
İbn-i Sina Kültür Sanat
ve Sağlık Sezonu
kapsamında sergilenen
tiyatro oyunuyla
kahraman şehitlerimiz
rahmet ve minnetle
anıldı. Milli Mücadelenin
kadın kahramanlarının
anlatıldığı tiyatro oyunu,
izleyenlere duygu dolu
anlar yaşattı.

Cumhuriyetin 97. yılı, koronavirüs nedeniyle her yıl olduğundan farklı kutlandı. Sultangazi
Belediyesi, bu özel günde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Milli Mücadelenin kadın kahramanları başta olmak üzere bağımsızlık uğruna canını hiçe sayan vatan sevdalıları, tiyatro
oyunuyla minnet ve şükranla
anıldı.
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Kültür
ve Toplum
Söyleşileri
Koronavirüs nedeniyle
etkinliklerini dijital ortama
taşıyan Sultangazi Belediyesi,
ilçe sakinlerini sevilen
isimlerle buluşturmayı
sürdürüyor. Her hafta sosyal
medya hesaplarından canlı
olarak yayınlanan Sultanşehir
Sohbetleri’nde ekranların
sevilen isimleri konuk oluyor.
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Kültürü, geleneği, projeleri,
ilçeye dair her şeyi konu alan
‘Sultanşehir Sohbetleri’ her hafta farklı konukları ağırlıyor. ‘Sultanşehir Sohbetleri’nde muhabbetiyle yürekleri ısıtan yazar ve
sunucu Hayati İnanç, ekranların
sevilen yüzü Serdar Tuncer,
TRT Ana Haber Spikeri Ersoy
Dede gibi isimler izleyicilerle
buluştu.
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“5 şeyin kıymetini iyi bilmek
lazım”
Hayati İnanç, zamanın kıymetini
bilmenin hayati önem taşıdığını
örnekleriyle anlattı. İnanç; “Balıklar denizdeyken denizi bilmez
de çıkınca bilir ama iş işten geçer. Kısacası; ölüm gelmeden
hayatın, ihtiyarlık gelmeden

gençliğin, hastalık gelmeden
sıhhatin, fakirlik gelmeden zenginliğin ve meşguliyet gelmeden
boş vaktin kıymetini bilmek lazım” diye konuştu.
“Sultan Şehir Sultangazi”
‘Sultanşehir Sohbetleri’ne konuk olan Ersoy Dede, Sultangazi’nin ‘Sultan Şehir’ hedefine
emin adımlarla ilerlediğini ve
kültür-sanatta önemli mesafe
kat ettiğini belirtti. Başkan Dursun’un da katıldığı yayında ilçe
genelinde yapılan hizmetlerle ilgili değerlendirmeler de yapıldı.

Sultangazi Belediyesi, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak
tutmak, spora yönlendirmek ve
kendilerine olan güvenlerini artırmak amacıyla ilçe genelinde
spor yapılacak alanlar oluşturmayı sürdürüyor. Gençlik ve
Spor Bakanlığı işbirliği ile okul

bahçelerine basketbol sahaları
kazandırılırken, ilçedeki spor
sahalarında da yenileme çalışmaları yapılıyor.
Okullara Basket Sahaları
Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile 11 okulun bahçesinde
başlatılan basketbol sahası çalışmaları tamamlandı. İlçedeki
mevcut 5 basketbol sahası ise
baştan sona yenilendi.
Toplam Saha Sayısı 108’e ulaştı
Sultangazi’deki spor alanlarının
sayısı son zamanlarda yapılan 18
basketbol, voleybol ve futbol sahalarıyla birlikte 108’e ulaştı. Bu
süreçte mevcut sahaların eksiklikleri tamamlandı, bazı sahalar

baştan sona yenilenerek fiziki
kalitesinin artması sağlandı.
Sporda Sultan Şehir
Gençleri spora teşvik etmek
için çalışmaların sürdüğünü
belirten Belediye Başkanı Av.
Abdurrahman Dursun, başarılı
nesiller yetiştirmek için sporun
şart olduğunu belirtti. Başkan
Dursun, “Çocuklarımızın zararlı alışkanlıkları terk ederek,
vakitlerini verimli geçirmelerini
sağlamak için ilçemize spor sahaları kazandırıyoruz. Sultangazimizin sporla anılır ‘Sultan
Şehir’ olması için çalışıyoruz.
Bizlere düşen görev onlara yeni
alanlar açarak spora yönelmelerini sağlamaktır” diye konuştu.
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Sultangazi’ye
Yeni Spor
Alanları

Spora ve sporcuya birçok
alanda destek olan Sultangazi
Belediyesi, ilçe genelindeki
spor alanlarına her geçen
gün yenilerini ekliyor. 18
yeni spor sahasıyla birlikte
ilçe genelindeki basketbol,
voleybol ve futbol sahalarının
sayısı 108’e ulaştı.
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Türk
Edebiyatının
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Araştırmaları, çevirileri, kitapları ve onlarca iz bırakan eseri… Türk edebiyatının usta
kalemi Cemil Meriç, vefatının üzerinden 33 yıl geçse de eserleri ve sözleriyle hala
bizlere ışık tutuyor.

"İnsanlar kırıcıydı kitaplara
kaçtım" diyen yazar, zamanının
büyük bir bölümünü okuma ve
yazmaya ayırıyordu. 12. sınıftayken kaleme aldığı ilk yazısı “Geç
Kalmış Bir Muhasebe” başlıklı
makalesi, Hatay’ın bağımsızlığı
için yayın yapan Yenigün gazetesinde yayımlandı. Milliyetçi bir tutumla yazdığı makale
nedeniyle bazı hocalarından

ağır eleştiriler aldı. Bu yüzden
diplomasını alamadan okulu
terk etmek zorunda kaldı. Lise
öğrenimine devam etmek üzere
İstanbul’daki Pertevniyal Lisesi'ne gitti. Bu sırada Nâzım
Hikmet ve Kerim Sadi ile tanıştı.
Cemil Meriç, geçim sıkıntısı nedeniyle 1937’de İskenderun’a
döndü. Haymaseki köyünde 9
ay kadar ilkokul öğretmenliği
yaptıktan sonra aynı yıl İskenderun’da Tercüme Bürosu’na reis

muavini oldu. 1939 Nisan ayında
Hatay hükümetini devirmek
iddiasıyla tutuklanıp Antakya’ya götürüldü. İdam talebiyle
yargılanan Meriç, 2 ay sonra
beraat etti. Hatay aynı yıl 29
Haziran’da Türkiye'ye katıldı.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’nin Felsefe Bölümü'ne
1940'ta başlayan yazar, üniversiteden çok kütüphanelere gittiği

için bu bölümü bitiremedi. Bu
sırada yazıları birçok dergide
yayımlanmaya başladı. Cemil
Meriç, 1942 yılında Fevziye Menteşeoğlu ile hayatını birleştirdi.
Çiftin bir erkek bir kız çocukları
dünyaya geldi.
İlk çeviri kitabı Balzac'ın "Altın
Gözlü Kız" romanı 1943'te yayımlanan Cemil Meriç, burslu
kabul edildiği İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun Fransız Filolojisi Bölümü'nden mezun oldu. Usta
edebiyatçı, Elazığ Lisesi ve İstanbul Işık Lisesi'nde öğretmenlik, İstanbul Üniversitesi'nde ise
Fransızca okutmanlığı yaptı.
Küçüklüğünden beri problemli
olan görme duyusu giderek zayıflayan Meriç, art arda geçirdiği başarısız ameliyatlardan
sonra görme yetisini tamamen
kaybetti. Buna rağmen okumaya ara vermeyen usta isim, çevresindekilere okuttuğu Fransızca ve İngilizce metinleri sözlü
olarak çevirip yardımcılarına
yazdırdı. Makaleler yazmaya
devam etti. Cemil Meriç’in adından söz ettiren onlarca eseri
bu süre zarfında ortaya çıktı.
Başta dil, tarih, edebiyat, felsefe
ve sosyoloji olmak üzere sosyal
bilimlerin birçok alanındaki
araştırmalarını kaleme aldı.
13 Haziran 1987’de beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden usta yazar Cemil Meriç,
telif ettiği 12 eseri ve tercümeleriyle Türk Edebiyatı’nda ve
düşünce dünyasında önemli bir
yer tutmaktadır.
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Cemil Meriç, 12 Aralık 1916
tarihinde, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya geldi. Henüz 4
yaşındayken okumayı öğrenen
Cemil Meriç, ilkokulu Reyhanlı
Rüştiyesi’nde tamamladı. Ardından Fransız idaresindeki Antakya’ya giderek Fransız eğitim
sistemini uygulayan Antakya
Sultanisi’nde eğitimine devam
etti. Fransız ve Türk hocalardan
eğitim alırken Divan Edebiyatı’yla tanıştı.
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Pedallar Dönüyor
Sultan Şehir
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Bisiklet severler Avrupa
Hareketlilik Haftası kapsamında Hacı Bektaş-i Veli
Şehir Ormanı’nda düzenlenen etkinlikte buluştu.
Birbirinden renkli ödüllerin
sahiplerini bulduğu ‘Pedallar Dönüyor, Sultangazi Hareketleniyor’ etkinliğine
7’den 70’e her yaş grubundan sporseverler yoğun ilgi
gösterdi.
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En Süslü Bisiklete Ödül
Pedallar bu kez farkındalık için
döndü! Sultangazililer etkinlik
alanına birbirinden renkli bisikletlerle geldi. Özenle süslenen ‘en
neşeli’ 3 bisiklet, jüri tarafından
seçildi. Bisikletlerin sahiplerine
tablet, fotoğraf makinesi ve akıllı
saat hediye edildi.
Sosyal Medya Çekilişi ile 10
Bisiklet Hediye
"Avrupa Hareketlilik Haftası"
kapsamında sosyal medya üzerinden de bir çekiliş düzenlendi.
Çekilişte seçilen 10 kişi, bisiklet
kazanma fırsatı buldu.
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Sultangazi Belediyesi, "Avrupa
Hareketlilik Haftası" kapsamında
herkesi sağlıklı yaşama ve bisikletli hayata teşvik etmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bisiklet severler, Hacı
Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda
'Pedallar Dönüyor, Sultan Şehir
Hareketleniyor' etkinliğinde buluştu. Etkinliğe AK Parti İstanbul
Milletvekilleri Hasan Turan ve
Abdullah Güler, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman
Dursun ile eşi Tuba Dursun, AK
Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ile çok sayıda
vatandaş katıldı.
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Sultangazi Belediyesi, sosyal yaşam alanlarının kalitesini artırmayı sürdürüyor. Şehre renk
katacak Sanat Sokağı, İsmetpaşa Meydanı’nda hayata geçirildi. Yürüyüş yolu ve dinlenme
alanı bulunan Sanat Sokağı, ilçe sakinlerinin uğrak noktası haline geldi.
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Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaşamını kolaylaştıran projeleri hayata
geçirirken, ilçeye modern bir görünüm kazandırmaya devam ediyor. Bu
kapsamda ilçeye bir de Sanat Sokağı kazandırıldı.110 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki Sanat Sokağı’nda yürüyüş
yolu ve dinlenmek için banklar da yer alıyor.
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Yüzlerce Şemsiye Kullanıldı
Belediye ekipleri Sanat Sokağı’nı, dekorasyonu ve peyzaj düzenlemeleriyle
de ilgi çeken bir yer haline getiriyor. Yüzlerce şemsiye ile aydınlatma
feneri, Sanat Sokağı’nın üzerini süslüyor. Sanat Sokağı, fotoğraf çektirmek
isteyenlerin de uğrak noktası haline geldi.
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SEDA
KENDİ
REKORUNU
KIRDI
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Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), öğrencilerini üniversite
ve liselerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. SEDA çatısı altında
YKS'ye hazırlanan 476 öğrenci, çeşitli üniversitelere yerleşmeye hak
kazandı. Öte yandan LGS’ye hazırlanan 307 öğrenci merkezi sınavla
alım yapan, nitelikli liselere yerleşme başarısı gösterdi.
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Öğrencileri merkezi sınavlara ücretsiz olarak hazırlayan
Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), bu yıl da yüzlerce öğrenciyi hayallerine bir
adım daha yaklaştırdı. Kişiye
özel başarı ve ders programı
hazırlayan SEDA eğitmenleri,
bu yıl da emeklerinin karşılığını
öğrencilerini Türkiye’nin en iyi
okullarına yerleştirerek aldı.

Hemşirelik, Ebelik, Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon bölümlerine,
29 öğrenci Psikoloji ve PDR’ye,
42 öğrenci Eğitim Fakültesine
(öğretmenlik) ve 257 öğrenci de
diğer fakültelere olmak üzere,
toplam 476 öğrenci üniversiteye yerleşti. Öğrencilerden
bazıları, Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ,
Galatasaray gibi Türkiye’nin en
iyi üniversitelerini kazandı.

11 Öğrenci Tıp Fakültesini
Kazandı
SEDA çatısı altında YKS sınavına hazırlanan 11 öğrenci Tıp
Fakültesini kazanarak ilçenin
gurur kaynağı oldu. 1 öğrenci
Pilotaj, 10 öğrenci Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri, 18
öğrenci Hukuk Fakültesi, 62 öğrenci Mimarlık ve Mühendislik
Fakültelerini kazanarak büyük
başarı gösterdi. 5 öğrenci Dil ve
Konuşma Terapisine, 41 öğrenci

LGS’de Yüksek Başarı
SEDA çatısı altında Liselere Giriş Sınavı (LGS)’na hazırlanan
öğrenciler de sınavda önemli
başarılar elde etti. 307 öğrenci
Robert Koleji, Çapa Fen Lisesi,
Vefa Anadolu Lisesi, Pertevniyal Anadolu Lisesi, Beşiktaş
Anadolu Lisesi, Sakıp Sabancı
Anadolu Lisesi gibi okullar dahil
olmak üzere merkezi sınavla
alım yapan liselere yerleşme
hakkı kazandı.

41

SULTANGA Zİ BELEDİYESİ

Sultangazi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliği ile Sıfır Atık
Fikir Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi. Sultangazi Belediyesi Sıfır Atık İnovasyon
Merkezi (SULSİM) projesi de ödüle layık görüldü.
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Türkiye Belediyeler Birliği,
‘Sıfır Atık’ projesine dikkat çekmek, atıkların azaltılması ve geri
dönüşümünü sağlamak amacıyla belediyeler arası fikir ve uygulama yarışması düzenledi. Türkiye çapında düzenlenen
yarışmaya onlarca belediye farklı projeleriyle katıldı. Projesi kabul edilen belediyeler için Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliği ile ödül töreni düzenlendi.

42

ATO Congresium’da düzenlenen
ödül törenine Sıfır Atık Projesi’nin öncüsü Emine Erdoğan,
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBB Başkanı Fatma
Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu
Başkan Vekili Şükrü Karatepe,
Sultangazi Belediye Başkanı Av.
Abdurrahman Dursun ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen
belediye başkanları katıldı.

Seçilen Projelere Ödülleri Bakan Kurum Verdi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, yarışmaya büyük ilgi
gösteren belediyelere teşekkür
etti. Murat Kurum, ‘Sıfır Atık’
projesinin daha iyi anlaşılması
için belediyelere büyük görev
düştüğünü belirtti. Konuşmanın
ardından Bakan Kurum, Sıfır
Atık Fikir Yarışması’nda projeleri
kabul edilen belediyelere ödüllerini takdim etti.
Sultangazi Belediyesi’ne Ödül
Sultangazi Belediyesi Sıfır Atık
İnovasyon Merkezi(SULSİM)

projesiyle Sultangazi Belediyesi
de ödüle layık görüldü. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman
Dursun, ödülü Bakan Kurum’un
elinden aldı. Başkan Dursun,
‘Sıfır Atık’ kavramının daha net
anlaşılması ve atık bilincinin ilçede yaygınlaşması için çalışmalara
devam edeceklerinin altını çizdi.
Sultangazi Belediyesi Sıfır Atık
İnovasyon Merkezi (SULSİM)
Projesi
SULSİM projesi kapsamında, Sıfır Atık temalı ulusal bir yarışma
düzenlenerek Belediye, Üniversite, STK, özel sektör temsilcilerinden oluşan ilk asil ve yedek 10
proje fikri belirlenecek, bu proje
grupları Sıfır Atık İnovasyon /
Kuluçka Merkezine alınacak.
Merkez projelerden uygun olanlar belediye tarafından kullanılacak. Ayrıca atık bilincini geliştirmek amacıyla yarışmalar,
seminer ve eğitimler de düzenlenecek.
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Emine Erdoğan: Sıfır Atık Bir
Yaşam Biçimi
Açılış konuşmasını yapan Emine
Erdoğan, sıfır atığın bir "yaşam
felsefesi ve davranış biçimi" olduğunun altını çizdi. Erdoğan,
sıfır atığın çöpe gidecek atıkların
azaltılması ve çöplerin kaynağında ayrıştırılacağı bir yaşam tarzını inşa etmek olduğunu söyledi.
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Sultan Dedem ve İbiş
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Ramazan ayı boyunca
online olarak çocuklarla
buluşan Sultan Dedem İbiş ikilisi, yaz aylarında
da çocukları yalnız
bırakmadı. Hafta sonları
Şehir Ormanları’nda
çocuklarla bir araya
gelen Sultan Dedem
ve İbiş, onlara gofret
ve şeker ikramında
bulundu.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında
Sultan Dedem ve İbiş'i online
olarak ilçe sakinleriyle buluşturmuş, çocuklar onların anlattığı masal ve hikayelerle keyifli
zaman geçirmişti. Sultangazi
ile özdeşleşen iki karakter olan

Sultan Dedem ve İbiş, yaz boyu
Sultangazi Şehir Ormanları'nda hafta sonları ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Keyifli sohbetleriyle çocuklara eğlenceli
anlar yaşatan Sultan Dedem ve
İbiş, onlara gofret, şeker ve balon da dağıttı.

Sokak Hayvanlarına
Destek

Sultangazi Belediyesi, pandemi sürecinde sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.
Sevimli dostlarımızın aç kalmaması için ilçe genelinde belirlenen noktalara mama kabı
ve mama bırakılıyor.

Koronavirüs salgını, insanların olduğu kadar sokak hayvanlarının yaşamını da olumsuz etkiledi. Sultangazi Belediyesi,
pandemi sürecinde boşalan
cadde ve sokaklarda sokak hayvanlarının aç kalmaması için
harekete geçti. Veterinerlik ekipleri, sokak hayvanlarının yoğun
olduğu belli noktalara düzenli
olarak mama kabı bırakıyor.
Böylece, bu zorlu süreçte sokak
hayvanlarının aç kalmasının da
önüne geçilmiş oluyor.

“Onların bize ihtiyacı var”
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Can dostlarımızın
özelikle bu süreçte bize her zamankinden daha çok ihtiyacı var.
Bu yüzden Sultangazi Belediyesi
olarak onlara düzenli şekilde
mama desteği sağlıyor, hasta ve
yaralı hayvanlarımızın iyileşip
eski sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.
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Hasta Hayvanlar Bakımevinde
Tedavi Ediliyor
Ekipler, sokaktaki yaralı ve hasta
hayvanlara da yardım eli uzatıyor. Ekip aracıyla teslim alınan
hayvanların, bakımevinde tedavileri yapılıyor. Süreç, veteriner kontrolünde titizlikle takip
ediliyor. Bakımevinde sağlığına
kavuşan hayvanlar, sahiplenilmeyi bekliyor!
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Sultangazi Belediyesi, mahalle sakinlerinin birçok ihtiyacını tek bir çatı altında
karşılayabileceği merkezlere her geçen gün yenilerini ekliyor. Uğur Mumcu Mahallesi'nde
yapımı devam eden Kültür Merkezi’nin en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

İlçe sakinlerinin daha kaliteli hizmet
alabilmesi için hız kesmeden çalışan
Sultangazi Belediyesi, yaşam kalitesini
artıran projeleri hayata geçirmeyi
sürdürüyor. İnşaatı devam eden Uğur
Mumcu Mahallesi Kültür Merkezi,
tek bir çatı altında birçok hizmeti bir
arada sunacak.

Sultankadın El Emeği Ürünleri
Sergi ve Satış Ofisi
Kadınlar burada, el sanatları
atölyelerinde ürettikleri el emeği
göz nuru ürünleri sergilemenin
yanı sıra, ürünlerini satışa çıkarma imkânı da bulacak.

Kadın Spor Merkezi
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.
Kadın-Erkek Taziye Salonu
Uğur Mumcu Mahallesi Kültür
Merkezi, toplumumuzda önemli
bir yeri bulunan taziye geleneğini de yaşatacak. Cenaze sahiplerine büyük kolaylık sağlayacak olan taziye evinde kadın
ve erkekler için ayrı ayrı alanlar

oluşturulacak. Böylece cenaze
sahipleri rahatça misafirlerini
ağırlayıp, taziyelerini kabul edebilecek. Taziye evinde kadın ve
erkekler için mescit alanları da
yer alacak.
Uğur Mumcu Mahallesi’ne yapılacak Kültür Merkezi bünyesinde
muhtarlık binası ve 112 Hızır Acil
Servis birimi de bulunacak. Ayrıca kültür merkezinde, kütüphane ve kafeterya da mahallelilere
hizmet verecek.
İnşaatı devam eden Kültür Merkezinin kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.
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Meslek ve Sanat Atölyeleri
Uğur Mumcu Mahallesi’nde yer
alan Kültür Merkezi’nde hobi ya
da meslek edindirmeye yönelik
atölyelerde farklı branşlarda eğitimler verilecek. Kültür Merkezi,
stilistlikten el sanatlarına, resim
müzikten, okuma atölyelerine ve
bilgisayar laboratuvarına kadar
geniş bir içeriğe sahip olacak.
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Eğlenceli
ve Öğretici
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Daha sağlıklı nesillerin yetişmesi için çocukları spora teşvik
eden Sultangazi Belediyesi, Yaz
Spor Okulları’nı hayata geçirdi.
Koronavirüs nedeniyle aylardır
evlerinde bilgisayar ve televizyon başında vakit geçiren çocuklar, Yaz Spor Okulları ile
sosyalleşmenin yanı sıra, yetenek ve ilgileri doğrultusunda

enerjilerini atma imkanı buldu.
Farklı Branşlarda Eğitimler
Yaz Spor Okulları'nda ata sporu
okçuluk, tekvando, tenis, karatenin yanı sıra akıl ve zeka
oyunları branşı da yer aldı. Genç
sporcular haftanın 5 günü toplam 40 saat eğitim aldı.

Sultangazi Belediyesi,
çocukları spora
yönlendirmek, ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda
kendilerini keşfetmelerini
sağlamak amacıyla Yaz
Spor Okulları'nı hayata
geçirdi. Çocuklar, ata sporu
okçuluktan tenise kadar
farklı branşlarda eğitim
görerek yaz tatillerini
verimli bir şekilde geçirme
fırsatı buldu.

Belediyeden Servis Hizmeti
Sosyal mesafe kuralına uygun
olarak belediyenin tahsis ettiği
servise binen sporcular, yine
aynı servisle evlerine döndü.
Başkan Dursun'dan Çocuklara
Ziyaret
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve Sultangazi

geleceğin sporcularının keşfedildiğini söyledi.
Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni Renkli Görüntülere Sahne
Oldu
Sultangazi Belediyesi, sezon
sonunda renkli bir etkinlikle
Yaz Spor Okulları’nın kapanışını görkemli bir törenle ger-

çekleştirdi. Mimar Sinan Şehir
Ormanı’nda düzenlenen programda geleceğin sporcuları, birbirinden renkli gösterilere imza
atarak izleyenlere keyifli anlar
yaşattı. Eğitimini tamamlayan
sporcular, sertifikalarını Belediye Başkanı Av. Abdurrahman
Dursun’un elinden aldı.
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Belediye Spor Kulübü Başkanı
Ergin Kırmaç, meclis üyeleri ile
Mimar Sinan Şehir Ormanı'ndaki eğitimlere katılarak Yaz Spor
Okulu öğrencilerini ziyaret etti.
Yaz Spor Okulu öğrencilerinin
velileri de oradaydı. Sporun
önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Av. Abdurrahman
Dursun, Yaz Spor Okulları ile
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Sultangazi Yazı Akademisi

“Ümit Var” Dedi
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Geleceğin yazar ve
şairlerini yetiştiren
Sultangazi Belediyesi Yazı Akademisi,
fark oluşturmaya
devam ediyor. Öğrencilerin kaleminden çıkan şiir, öykü,
deneme gibi eserler,
‘Ümit Var’ adlı dergide toplandı.
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Sultangazi Belediyesi, Anadolu Yazarlar Birliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile
hayata geçirilen Yazı Akademisi, okuma ve yazmaya meraklı
gençlerin geleceğin yazar ve
şairlerine dönüşmesine katkı
sağlıyor! Yazı Akademisi sayesinde lise öğrencileri, yeteneklerini dışa vurarak hayallerine
bir adım daha yaklaşma fırsatı
buluyor.
2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde hayata geçirilen Yazı
Akademisi, yapılan mülakatlar
neticesinde yaklaşık 100 öğren-

cisiyle derslere başladı. Pandemi süresince eğitimlerine online ortamda devam eden Yazı
Akademisi, 2020-2021 Eğitim
Öğretim döneminde de derslere online olarak başladı.
Öğrencilerin Emekleri
‘Ümit Var’da
Yazı Akademisi öğrencilerinin
1 yıllık emekleri meyvelerini
vermeye başladı. Yetenekli öğrencilerin kaleminden çıkan
şiir, öykü ve denemelerin hepsi
‘Ümit Var’ adı verilen dergide toplandı. Sultangazili genç
yazar adaylarının eserlerinin

bulunduğu dergide, 2 öğrencinin Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile yaptığı
söyleşi de yer alıyor.
“Gençler varsa ümit vardır”
Başkan Dursun, “ Gençler varsa
ümit hep vardır. Yazar adaylarının eserlerinin “Ümit Var” adlı
dergide bir araya gelmesi, projenin doğru yolda gittiğinin bir
göstergesidir. Gençlerimizle yakından ilgilenen, onların içindeki cevherin dışarı çıkarmasını
sağlayan şair ve yazarlarımıza
da teşekkürlerimi iletiyorum”
dedi.

Sultangazi Belediyesi'nden

Öğrencilere Tercih Desteği
Öğrencileri sınav sonrasında da yalnız bırakmayan Sultangazi
Belediyesi, kurduğu LGS
ve YKS tercih çadırıyla
öğrencilere yol gösterdi.
Tecrübeli öğretmenler,
öğrencilere ücretsiz
tercih hizmeti sundu.

dırı kurdu. 20-29 Temmuz arasında kurulan LGS ve 6-14
Ağustos tarihleri arasında kurulan YKS tercih çadırı, ilçe
genelindeki tüm öğrencilere
tercih hizmeti sundu. Rehberlik
öğretmenleri, sınavı geride bırakan öğrencilerin puanlarına
göre en doğru tercihi yapmaları için onları bilgilendirdi. Öğretmenler, öğrencilere yetenek

ve ileride istedikleri meslekler
doğrultusunda yol gösterirken,
kafalarındaki soru işaretlerini
de giderdi. Tercih çadırlarıyla
sınırlı kalmayan Sultangazi Belediyesi, ilçede bulunan öğrencilere 5 ayrı noktada bulunan
SEDA şubelerinde de ücretsiz
tercih hizmeti sağladı. Tercih
noktaları başvuru süreleri boyunca açık kaldı.

SULTANGA Zİ BELEDİYESİ

Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi SEDA,
verdiği ücretsiz eğitimlerle öğrencileri lise ve üniversite sınavlarına hazırladı. Sultangazi Belediyesi, Liselere Giriş Sınavı
(LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na giren
öğrencilere yardımcı olmak
adına 15 Temmuz Demokrasi ve
Şehitler Meydanı'na tercih ça-
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A1 Caddesi’nde
Yıllar Sonra Bir İlk!

Cadde Baştan
Sona Yenilendi

HEP BİRLİKTE DAHA İYİYE

Sultangazi Belediyesi, yaptığı çalışmalarla ilçenin çehresini
değiştirmeye devam ediyor. Habibler Mahallesi'nin işlek
caddelerinden biri olan A1 Caddesi'nde yıllar sonra bir ilk
gerçekleşti. Cadde boyunca tüm kaldırımlar yenilendi, yaya yolunun
bulunmadığı noktalarda kaldırım çalışması yapıldı. Kaldırımların dar
olduğu yerler genişletilirken, engelliler de unutulmadı.
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Habibler Mahallesi'ne bağlı A1
Caddesi'nin daha modern bir
görünümüne kavuşması için
kaldırım çalışması başlatıldı.
Dar olan kaldırımlar genişletilerek yayaların daha rahat
hareket edebilmeleri sağlandı.
Caddede yaya yolu bulunmayan

noktalara ise kaldırım yapıldı.
Böylece A1 Caddesi’nin tamamı
yıllar sonra ilk kez kaldırıma
kavuşmuş oldu.
Yaya Yolunda 'Engel' Yok
Sultangazi Belediyesi, engelli
bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve onları topluma kazandırarak sosyalleşmelerini
sağlamak için harekete geçti.
Engelli vatandaşların kaldırımlara rahatça çıkıp, inebilmeleri
için kaldırım rampaları yapıldı.
Böylece yaya yollarını kullanacak olan engelli bireyler daha
rahat hareket edebilecek.

Mezarlık Ziyaretçilerine
Otopark
A1 Caddesi'nin sonunda bulunan Cebeci Mezarlığı'nda ziyaretçiler, rahatça araçlarını
park edecek alan bulamıyordu.
Çalışmalar kapsamında mezarlık girişine 103 araç kapasiteli
bir otopark kazandırıldı. Mezarlığın çevresindeki görüntü
kirliliğinin önüne geçmek için
elektrik hatları yer altına alındı.
Belediye, mezarlık ve çevresinde peyzaj çalışmalarını da
tamamlayarak, daha modern
bir görünüm sağladı.

SULTANGA Zİ BELEDİYESİ

Sultangazi Belediyesi, ilçeyi
modern bir görünüme kavuşturarak, vatandaşların daha
rahat bir yaşam sürmesi için
çalışmalarını sürdürüyor. Cadde ve sokaklardaki aksaklıklar
tespit edilerek en kısa sürede
çözüme kavuşturuluyor.
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Sultangazi'de Cami
Abdesthaneleri Yenileniyor
Sultangazi Belediyesi
ilçe genelindeki camilerin abdesthanelerini
yenilemek için hummalı
bir çalışma yürütüyor.
Çalışmalar kapsamda
Sultançiftliği Merkez
Camii'nin abdesthanesi
baştan sona yenilenerek
vatandaşın hizmetine
sunuldu.

Sultangazi Belediyesi, sosyal
yaşam alanlarının kalitesini artıran çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşların rahatça ibadetlerini yapabilmeleri için ilçe genelindeki camilerin ihtiyaç ve
eksiklikleri gideriliyor.

HEP BİRLİKTE DAHA İYİYE

Abdesthaneye Engelli Asansörü
Çalışmalar kapsamında Sultançiftliği Merkez Camii'nin
abdesthanesi baştan sona yenilenerek modern bir görünüme
kavuştu. Modern aydınlatma
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ve su bataryalarına kadar her
detayın ince ince düşünüldüğü
abdesthanede engelli vatandaşlar da unutulmadı. Abdesthane
merdiveninin girişine engelli asansörü koyuldu. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman
Dursun," Komşularımız rahatça
abdestlerini alabilsin diye camilerimizdeki eski abdesthanelerimizi baştan aşağı yeniliyoruz. Toplamda 62 camimizin
abdesthanesini yenileyeceğiz"
diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi’nden
Hasta Nakil Hizmeti

Vatandaşın günlük yaşamını
kolaylaştıracak çalışmalarını
sürdüren Sultangazi Belediyesi,
kendi imkanlarıyla hastaneye
gidemeyen hastaların yardımına koşuyor. Yürüme sıkıntısı
çeken ya da yatağa bağımlı vatandaşlar için ‘Hasta Nakil Ambulansı’ ücretsiz olarak hizmet
veriyor. Nakil hizmeti sırasında
koronavirüs salgını nedeniyle
tüm önlemler titizlikle alınıyor.
Yardıma ihtiyacı olan hastalar;
randevu, diyaliz ve tedavi gibi

işlemleri için Hasta Nakil Ambulansı ile hastanelere naklediliyor. Tedavisi tamamlanan ve
taburcu olan hastalar, tekrar
Hasta Nakil Ambulansı ile evlerine bırakılıyor. Hasta nakil
hizmetinden yararlanmak için
444 23 32 nolu Çözüm Merkezi’nden bilgi alınabiliyor. Başkan Dursun "Yardıma ihtiyacı olan hastalarımıza destek
olmak, onların hayır duasını
almak bizler için büyük önem
taşıyor" dedi.

SULTANGA Zİ BELEDİYESİ

Sultangazi Belediyesi,
yatağa bağımlı ya da
yürüme zorluğu çeken
hastalara destek olmak
amacıyla hasta nakil
hizmeti veriyor. Belediye
bünyesinde bulunan 2
hasta nakil ambulansı,
yardıma ihtiyacı olan
hastalara ücretsiz nakil
hizmeti sağlıyor.
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İstanbul’un İkinci AVM
Kütüphanesi Sultangazi’de

HEP BİRLİKTE DAHA İYİYE

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bir projesi olan alışveriş merkezi kütüphanelerine her geçen gün
yenileri ekleniyor. İstanbul’un ikinci AVM kütüphanesi Sultangazi Belediyesi işbirliği ile Vega
İstanbul AVM’de törenle hizmete açıldı.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı,
sanat etkinliklerinden söyleşilere, imza günlerinden atölye çalışmalarına kadar birçok etkinliği okur severlerle buluşturan
alışveriş merkezi kütüphanelerine her geçen gün yenisini ekliyor. Bu kapsamda Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın, Sultangazi Belediyesi ve Nata Holding
işbirliği ile yaptığı Vega İstanbul
AVM Kütüphanesi’nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Dursun, “Kitap okumanın yeri
ve zamanı yoktur. AVM’de kütüphane konsepti, aslında kitabın hayatımızın odak noktası
olduğunu bizlere göstermiştir.
Medeniyet kodlarımızda kitabın
yeri ayrıdır. Bu medeniyetin çocukları olarak bizler de bugün
burada kitaplarla iç içe olmanın
heyecanını paylaşıyoruz” diye
konuştu.

Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kazandırdığı
altıncı alışveriş merkezi kütüphanesinin açılışını, Sultangazi’de
yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bakan Yardımcısı
Demircan, alışveriş merkezlerinde kütüphane sayısını yükseltmek için 25 AVM yönetimi ile
görüşmelerin devam ettiğinin
de altını çizdi.
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AVM kütüphanelerinden birinin Sultangazi’de
açılmasından dolayı mutluluk
duyduğunu söyledi. Başkan

Binlerce Eser Kitapseverleri
Bekliyor
Edebiyat ve sanat içerikli etkinliklere, söyleşilere, imza
günlerine, müzik performanslarına ve atölye çalışmalarına
ev sahipliği yapacak olan Vega
İstanbul AVM Kütüphanesi, 258
metrekarelik alanda, 5 bin eser
ile hizmet verecek. Okuma alışkanlığını desteklemek amacıyla
alışveriş merkezi kütüphanesinden ödünç alınan kitaplar,
başka bir AVM kütüphanesine
de iade edilebilecek.

SULTANGA Zİ BELEDİYESİ

Açılışa Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Vali Yardımcısı
Özlem Bozkurt Gevrek, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar,
Sultangazi Belediye Başkanı Av.
Abdurrahman Dursun, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü
Coşkun Yılmaz, Kütüphaneler
ve Yayımlar Genel Müdür Vekili Ali Odabaş, Nata Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf
Tanık, AK Parti Sultangazi İlçe
Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ve
kitapseverler katıldı.
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Başkan Dursun’dan Esnaf Ziyareti
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Göreve geldiği günden bu yana ‘Gönül
belediyeciliği’ anlayışıyla vatandaşın sesine kulak
veren Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun,
esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.
Başkan Dursun hizmeti yerinde denetlerken,
vatandaşın talep ve görüşlerini de alarak anında
çözüm üretiyor.

Başkan Dursun, “Esnafın güçlenmesi Sultangazimizin güçlenmesi
demektir. Bu yüzden sık sık onlarla
bir araya geliyor, fikir alış-verişinde
bulunuyoruz. Böylece halkımızla
birebir iletişim halinde oluyoruz.
İlçemizin daha güzel, daha modern
bir hale gelmesi için hep birlikte
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

SULTANGA Zİ BELEDİYESİ

‘İlçemizi birlikte yönetiyoruz’ diyen
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman
Dursun, sık sık ilçedeki esnafla bir
araya geliyor. Başkan Dursun, yapılan çalışmalar hakkında esnafı
bilgilendirirken, talep ve görüşleri
de dikkatle dinliyor.

Başkan Dursun makamların değil,
yapılan hizmetlerin kalıcı olduğunun altını çizerek, “Makamlar gelip
geçicidir, önemli olan ardınızda ne
bıraktığınızdır. Gerek yaptığımız
hizmetlerle, gerek muhabbetimizle
komşularımızın gönlünde yer edinebilmişsek ne mutlu bize” diye
59
konuştu.
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Çocuklar İçin Eğitici ve
Eğlenceli Tiyatro Gösterileri

HEP BİRLİKTE DAHA İYİYE

Sultangazi Belediyesi, İbn-i Sina
Kültür Sanat ve Sağlık Sezonu
kapsamında birbirinden renkli
etkinlikleri çocuklarla buluşturuyor. Çocuklar, kendileri için
özel hazırlanan tiyatrolarla
eğleniyor.
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Sultangazi Belediyesi, çocukları
kültür-sanatın büyülü dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor.
İbn-i Sina Kültür Sanat ve Sağlık
Sezonu kapsamında çocuklar
için birbirinden renkli etkinlikler
hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle
salonda maske, mesafe ve hijyen

kuralları harfiyen uygulanıyor.
'Çocukların kültür-sanatla iç içe
olmasını önemsiyoruz' diyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, çocukların
eğlenmesi kadar, kaliteli zaman
geçirmesinin önemli olduğunu
da belirtti.

Sultangazi Belediyesi

Girişimci Kadınları Destekliyor
Sultangazi Belediyesi,
Dünya Yerel Yönetim
ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD)
işbirliği ile Birleşmiş
Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) tarafından
fonlanan ‘Yenilikçi
Girişimci Kadınların
Desteklenmesi’ adlı
projeyi hayata geçirdi.

Üretilen Ürünler Sergilendi
Eğitimlerin sonunda üretilen
ürünler, Sultangazi Kadın Kültür
Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN)’nde tanıtıldı.
Sade, karışık, pancarlı, havuçlu
ve ıspanaklı erişteler ile nar ve
ayva reçeli görüntüsüyle gözle-

re hitap etti. Renk renk, desen
desen yapılan yıkanabilir maskeler de stantlardaki yerini aldı.
Programa Belediye Başkanı Av.
Abdurrahman Dursun ile eşi
Tuba Dursun, WALD Akademi
Direktörü Hülya Alper, UNHCR
İstanbul Temsilcisi Selçuk Şatana, Sultangazi Belediyesi kadın
meclis üyeleri katıldı.
Kadın istihdamını artırıyoruz
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, kadınların sosyal
ve ekonomik hayatını desteklemek adına çalıştıklarını belirtti.
Başkan Dursun; ‘Yenilikçi Girişimci Kadınların Desteklenmesi Projesi' ile iki ayrı atölyede
30 kadınımıza eğitimler verdik.
Onların aile bütçesine katkıda
bulunmaları için üretici kimliklerini ön plana çıkaracak yeni
projelerimizi hayata geçirmeye
devam edeceğiz” diye konuştu.

SULTANGA Zİ BELEDİYESİ

Kadın ve gençleri ön planda tutan projeleri hayata geçiren Sultangazi Belediyesi, Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR)
ve WALD işbirliği ile anlamlı bir
projeye imza attı. ‘Yenilikçi Girişimci Kadınların Desteklenmesi’
projesiyle, kadınlara kendilerini
geliştirme ve üretici kimliklerini
keşfetme fırsatı da tanımış oldu.
Alanında uzman eğitimciler, iki
ayrı atölyede ev sahibi topluluk
ve uluslararası koruma ihtiyacı
içindeki kişilerden oluşan kadın
katılımcılara uygulamalı eğitimler verdi.
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Avizeciler
Parkına
Yürüyüş
Yolu
Sultangazi
Belediyesi
ilçe genelinde
toplamda
1.315 metre
yürüyüş yolu
yaptı.

HEP BİRLİKTE DAHA İYİYE

Sultangazi Belediyesi,
ilçe genelindeki parkların
fiziki kalitesini artırmayı
sürdürüyor. Bu kapsamda
Avizeciler Parkına 600
metrelik yürüyüş yolu
kazandırıldı.
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Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
üzerinde bulunan Avizeciler
Parkı, yapılan düzenlemelerle
yepyeni bir görünüme kavuştu.
Parkta vatandaşın rahatça
yürüyüş yapabilmesi için gidiş-dönüş toplam 600 metrelik
yürüyüş yolu yapıldı. Belediye
ekipleri, çiçek dikimleriyle parka rengarenk bir görünüm kazandırdı. Parkın bakım onarım
ve tadilat çalışması yapılırken
oyun guruplarındaki eksiklikler
de giderildi. Vatandaşlar yapılan düzenlemeden dolayı Başkan Dursun'a teşekkür ettiler.

Başkan Dursun’dan
Vali Yerlikaya’ya Ziyaret

Sultangazi Belediye Başkanı
Av. Abdurrahman Dursun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret etti. Vali Yerlikaya ve Belediye Başkanı Av.
Abdurrahman Dursun, Sultangazi genelinde yapılacak yatırımlar ve eğitim alanındaki çalışmalar hakkında istişarelerde
bulundu. Belediye Başkanı Dursun, “Kıymetli Valimize alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün okullar başta olmak
üzere ilçemizdeki pek çok konuyla alakalı fikir alışverişinde
bulunduk. İlçemizi daha ileriye
taşıyacak olan projeleri Valimizle istişare ettik. Sultangazi yepyeni projeleriyle ‘Sultan Şehir’
hedefine emin adımlarla gitmektedir” diye konuştu.

SULTANGA Zİ BELEDİYESİ

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti.
Vali Yerlikaya ve Belediye Başkanı Dursun, Sultangazi’ye yapılacak olan yatırımlar konusunda bilgi
alışverişinde bulundu.
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Muhtarlarla İstişare
Toplantısı
Sultangazi mahalle muhtarları, Belediye Başkanı
Av. Abdurrahman Dursun
ile bir araya geldi. Başkan Dursun, muhtarların
öneri ve görüşlerini dinlerken, mahalle mahalle
yapılacak hizmetler
hakkında da bilgi verdi.

HEP BİRLİKTE DAHA İYİYE

Sultangazi Belediye Başkanı
Av. Abdurrahman Dursun, Belediye Başkanlık Binası’nda mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya
Başkan Dursun, belediye başkan yardımcıları ve 15 mahallenin muhtarları katıldı. Mahallelere yapılacak hizmet ve
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projeleri detaylı bir şekilde anlatan Başkan Dursun, muhtarların öneri ve görüşlerini de
dinleyerek not aldı. Belediye
Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, her mahalleye eşit hizmet
götürüldüğünün altını çizdi.
Başkan Dursun, “Muhtarlarımız
bizim sokaktaki gözümüz, ku-

lağımız. Sultangazimizin hak
ettiği yere ulaşması için birlikte
çalışıyor, sorunları hep beraber
çözüme kavuşturuyoruz. Mahallelere yönelik yapacağımız
çalışmalar hakkında muhtarlarımızla istişare ediyor, onların
görüşlerine de başvuruyoruz”
diye konuştu.

Pandemi döneminde
yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Sultangazi Belediyesi, ilçe genelindeki
tüm okullara 103 tonluk
temizlik malzemesi ve
dezenfektan desteğinde
bulundu.

Salgından korunmanın hijyenden geçtiği bilinciyle, 20202021 Eğitim ve Öğretim Yılı için
ilçe genelindeki tüm okullara
Sultangazi Belediyesi tarafından
temizlik malzemesi ve dezenfektan desteğinde bulunuldu.
"103 ton şu ana kadarki
en yüksek miktar"
'Öğrencilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemlidir'

diyen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçedeki
89 okula temizlik malzemesi
verildiğinin altını çizdi. Başkan Dursun, “Maske, mesafe
ve temizliğe daha fazla dikkat
etmemiz gereken şu günlerde,
yüz yüze eğitimin başlayacağı
dönemde kullanılmak üzere
okullara temizlik ve dezenfektan desteğinde bulunduk.
Sıvı sabun, yüzey temizleyici,
çamaşır suyu ve dezenfektan
ürünlerinin yer aldığı 103 tonluk temizlik malzemeleri, şu
ana kadar dağıtılan en yüksek
miktar” diye konuştu.
Programa katılan Kaymakam
Uğur Kalkar da, pandemi ile
mücadelede yaptığı çalışmaların yanı sıra öğrenciler için
de destekte bulunan Başkan
Dursun’a teşekkür etti.
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Okullara 103 Tonluk
Temizlik Malzemesi Desteği
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Sultangazi
4 Mevsim
Rengarenk

66

Mevsimlik Çiçeklerle Her Yer
Rengarenk
Sultangazi Belediyesi ekipleri, ilçeye estetik bir görünüm
kazandırmak için araç ve yaya
sirkülasyonunun yoğun olduğu
cadde, sokak ve parklara mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştiriyor. Peyzaj düzenlemeleriyle
de ilçeye farklı bir hava kazan-

dırılırken yeşil alanların bakımı
da düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Bahar aylarında cadde ve
sokakların canlı görünmesini
sağlamak için ekipler, lale soğanları dikimi de yapıyor.
Budama Çalışmaları
Belediye ekipleri, ağaç kökünün sağlıklı gelişebilmesi ve

çevreye zarar vermemesi için
ilçe genelinde ağaçlara budama
işlemi gerçekleştiriyor. Ekipler,
her ağaç için ayrı değerlendirme yaparken, ağacın türü ve
durumuna göre en iyi budama
yöntemini belirleniyor. Çalışmalar sırasında çevredekilere
zarar gelmemesi için her türlü
tedbir alınıyor.

Sultangazi Belediyesi,
sosyal yaşam alanlarının
kalitesini artırmaya devam
ediyor. Yeşil alanların bakımı
titizlikle yapılırken, ilçe
genelindeki parklara her
geçen yün yenileri ekleniyor.

Yeni Park ve Yeşil Alanlar
Kazandırılıyor
İlçe genelindeki park ve yeşil
alanların sayısına her geçen
gün yenileri ekleniyor. Son yapılanlarla birlikte sayısı 309’a
yükselen, içerisinde oyun grupları bulunan park ve yeşil alanlar, vatandaşların beğenisini
topluyor.

Belediye ekipleri, park ve yeşil
alanlarda düzenli olarak çim biçimi
yapıyor. Ekipler, çocukların parklarda
keyifle vakit geçirmesi için çocuk oyun
alanlarının bakım ve onarımlarını
yapıyor.

SULTANGA Zİ BELEDİYESİ

Yaşam kalitesini yükseltmek
yeşil alanları artırmaktan
geçiyor. Sultangazi Belediyesi,
vatandaşın doğayla
bütünleşmesi için yoğun
mesai harcıyor. Daha yeşil bir
Sultangazi için ilçe genelinde
hummalı bir çalışma
gerçekleştirilirken, cadde
ve sokaklar da modern bir
görünüme kavuşturuluyor.
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Sultangazi Belediye
İşçilerine Toplu İş Sözleşmesi
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Sultangazi Belediyesi ile
TÜRK-İŞ’e bağlı Belediye-İş Sendikası arasında
gerçekleşen toplu iş
sözleşmesinde imzalar
atıldı. Törende Sultangazi Belediye Başkanı Av.
Abdurrahman Dursun,
belediye bünyesindeki
işçilere sosyal haklar ile
birlikte yüzde 13,44 'lük
zam verildiğini duyurdu.
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Sultangazi Belediyesi bünyesinde çalışan işçilere yönelik
toplu iş sözleşmesi, Sultangazi
Belediyesi ile TÜRK-İŞ’e bağlı
Belediye –İş Sendikası arasında
imzalandı. İmza törenine Sultangazi Belediye Başkanı Av.
Abdurrahman Dursun, Belediye-İş Sendikası 2 no'lu Şube
Başkanı Erol Öztürk, Genel
Sekreter Hamza Akpınar ile
belediye çalışanları katıldı.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 2020-2022
yıllarını kapsayan toplu iş
sözleşmesi ile ilgili konuştu.
Başkan Dursun, "Sultangazi'yi
Sultan Şehir hedeflerine ulaştırmak için çalışmalarımıza
hız kesmeden devam ediyoruz.
Tüm emekçi arkadaşlarıma
özverili çalışmalarından dolayı
teşekkürlerimi iletiyorum" diye
konuştu. 2 yıl sürecek sözleş-

menin titizlikle hazırlandığını
belirten Başkan Dursun, "Çalışma arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığını verme sorumluluğu ile hareket ederek 2
yıllık bir plan hazırladık. Hem
ülkemizin içinde bulunduğu
durum hem de enflasyon verileri baz alınarak birinci yıl yüzde 13,44 zam uygulama kararı
aldık. Hepimize hayırlı, uğurlu
olsun" dedi.

SUGAŞ Çalışanlarına
Toplu Sözleşme

Sultangazi Belediyesi Personel Anonim Şirketi (SUGAŞ)
bünyesinde çalışan işçilere yönelik toplu iş sözleşmesi, Sultangazi Belediyesi ile HAK-İŞ’e
bağlı Hizmet İş ve Öz Güven-Sen Sendikaları arasında
imzalandı. İmza törenine Sultangazi Belediye Başkanı Av.
Abdurrahman Dursun, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan

Yardımcısı Mehmet Keskin,
Hizmet İş 1 No’lu Şube Başkanı
Mustafa Canpolat, Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer
Yılmaz, SUGAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Durmuş ve
sendika işçileri katıldı. Başkan
Dursun, "İlçemiz için her alanda emek veren tüm emekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımızın

emeklerinin karşılığını verme
sorumluluğu ile hareket ederek 2 yıllık bir plan hazırladık.
Öncelikle düşük ücret alan arkadaşlarımızın maaşlarında
iyileştirme yaptık. Ardından
hem ülkemizin içinde bulunduğu durum hem de enflasyon
verileri baz alınarak 12.62 oranında bir zam yaptık. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
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Sultangazi Belediyesi
ile HAK-İŞ’e bağlı Hizmet İş ve Öz Güven-Sen
Sendikaları arasında da
iş sözleşmesi gerçekleşti. Başkan Dursun,
düşük ücret alan işçilere
iyileştirme yapıldığını
ve zam oranının yüzde
12,62 olarak belirlendiğini söyledi.
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Koronavirüse Karşı

Bağışıklığı Güçlendirmenin Yolları
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Bol su tüketilmeli
Bol su tüketimi vücuttaki toksinlerden arınmak ve metabolizmayı canlandırmak için çok
önemli. Bu yüzden günde en az
iki litre su içilmeli.
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Şeker ve Karbonhidrat tüketimine dikkat!
Basit şeker ve şekerle yapılan
tatlılara vücudun ihtiyacı yoktur. Aksine fazla şeker, bağışıklık sistemine baskı yapar. Bu
yüzden şeker tüketimine dikkat
etmeli, tam buğday ekmeği, yulaf ve bulgur gibi rafine edilmemiş tahıllar tüketmeliyiz.

Dengeli Beslenmek Önemli
Bağışıklığı güçlendirmek, dengeli beslenmekle mümkündür. Süt ve süt ürünleri, et- tavuk, sebze-meyve ve
tahıllar düzenli olarak tüketilmelidir. Özellikle vücut
direncinizi artırmak ve savunma sisteminizi güçlü
tutmak için meyve ve sebzeleri sofradan eksik etmemek gerekir. Turunçgiller, vitaminleri yüksek nar,
böğürtlen, kivi gibi meyveler ile yeşil yapraklı sebzeleri
tüketmek vücuda gerekli vitamin ve mineralleri sağlar.
Zerdeçal ve Zencefil Bağışıklığa Birebir
Faydaları saymakla bitmeyen zerdeçal ve zencefil hastalıklarda kalkan görevi görüyor. Bağışıklık sistemini
harekete geçiren zerdeçal ve zencefil, araştırmalara
göre virüsün aktive olmasını engelliyor. Zerdeçalı
baharat olarak çorbalarınıza kullanabilir ya da sıcak
suyla karıştırarak limonla tüketebilirsiniz.
Balık Tüketimini Artırın
Özellikle bu süreçte, OMEGA-3 açısından zengin olan
balığın sofralardan eksik edilmemesi gerekiyor. Uzmanlar, güçlü bir bağışıklık sistemi için haftada 2-3 kez
balık tüketmeyi öneriyor.

SULTANGA Zİ BELEDİYESİ

Bitki Çaylarından Destek Alın
Vücut direncinizi artırmak için bitki çaylarından destek
alabilirsiniz. Yeşil çay, adaçayı, ıhlamur, kuşburnu, rezene gibi çayları tüketebilirsiniz. Hamile ve ilaç kullanan
kişiler bitki çaylarını doktora danışarak kullanmalıdır.
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‘Koca Yürekli Belediye’
Sorunu Çözdü
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Sultangazi Haseki Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde
refakatçi olarak kalan
Sefa Ermiş, sosyal medya
üzerinden Sultangazi
Belediyesi’nden yardım
istedi. Hastasının temiz
kıyafeti kalmadığı için evden
eşyalarının getirilmesi
konusunda yardım çağrısında
bulunan vatandaşa Sultangazi
Belediyesi kayıtsız kalmadı.
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Sultangazi Haseki Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs sebebiyle hastası bulunan Sefa Ermiş isimli bir refakatçi, sosyal medya üzerinden
Sultangazi Belediyesi’nden yardım talebinde bulundu. Ermiş,
sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Sultangazi Belediyesi’ni etiketleyerek, “Haseki Hastanesi’nde Covid bölümünde
hastamın refakatçiliğini yapıyorum, hastaneden çıkamıyorum.

Ailem de evde karantinada. Hastamın temiz eşyası kalmadı, evden gelmesi lazım. Koca yürekli
belediye bu işi çözebilir mi?” yazarak çağrıda bulundu. Yardım
çağrısına kayıtsız kalmayan Sultangazi Beledyesi, Sefa Ermiş ile
irtibata geçti. Zabıta ekipleri,
vatandaşın Bağcılar’daki adresine gitti ve eşyalarını alarak hastaneye getirdi. Sefa Ermiş, eşyaları teslim eden zabıta ekiplerine
teşekkürlerini iletti.

Orhangazi İlkokulu ve
Ortaokulu Spor Salonu

Sultangazi Belediyesi, spora
ve sporcuya verdiği desteği sürdürüyor. “Sultangazi sporla
daha güzel” anlayışıyla, ilçe genelindeki spor alanlarının sayısının daha da artması için çalışılıyor. Çocukları spora teşvik
etmek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sağlıklı bireylerin yetişmesine katkıda
bulunmak için okullara spor
alanları kazandırmak büyük
önem taşıyor. Bu kapsamda Sultangazi Belediyesi 50. Yıl Mahal-

lesi’nde bulunan Orhangazi İlkokulu ve Ortaokulu’na spor
salonu kazandırdı. 610 metrekarelik bir alanı kaplayan spor
salonunda öğrenciler hem beden eğitimi derslerinde hem de
boş vakitlerinde rahatça spor
yapabilecek. Spor salonu bünyesinde ayrıca bir fitness salonu
da yer alıyor. Böylece öğrenciler,
istedikleri zaman egzersiz yapma imkanı bulabilecek. Sultangazi’nin eğitim, kültür, sanat ve
sporla anılır bir Sultan Şehir

haline geleceğini belirten Belediye Başkanı Av. Abdurrahman
Dursun, “Bize düşen görev,
sporla ilgilenen çocuklarımızın
önünü açmaktır. Eğer ilçemizden şampiyonların çıkmasını
istiyorsak, önce onlara rahatça
spor yapabilecekleri alanlar
oluşturmak gerekir. Bu konuyu
hassasiyetle takip ediyor, ilçemize spor alanları kazandırırken, okullarımızda da spor salonları oluşturuyoruz” diye
konuştu.

SULTANGA Zİ BELEDİYESİ

Her fırsatta spora verdiği önemi gösteren Sultangazi Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi’nde bulunan Orhangazi
İlkokulu ve Ortaokulu’nun bahçesine, içinde fitness salonunun da yer aldığı spor salonu kazandırdı.
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Sultangazi Belediyesi, kadınları sporla buluşturuyor, onlara özel sabah yürüyüşleri düzenliyor.
Kadınlar, Şehir Ormanı'nda yürüyüşün yanı sıra zumba ve step yapma imkanı da buluyor.
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Sağlıklı bir yaşam için spor
olmazsa olmaz... Birçok kişi hayatın yoğun temposuna kendini
kaptırarak sporu ihmal ediyor,
ya da spor yapacak vakit bulamıyor. 'Kendine Değer Ver, Hayatında Spora Yer Ver' sloganıyla hareket eden Sultangazi
Belediyesi, kadınları 4 mevsim
spora teşvik ediyor.

lokasyonlardan alınan kadınlar,
sabahın erken saatlerinde Şehir Ormanları'nda spor yapma
fırsatı buluyor. Yürüyüşün yanı
sıra zumba ve step gibi sportif
aktivitelerini bitiren kadınlara,
sağlıklı atıştırmalıklar veriliyor. Sporunu bitirenler tekrar
ücretsiz servislerle evlerine bırakılıyor.

Ulaşım Ücretsiz Servislerle
Sağlanıyor
Sultangazi Belediyesi, haftanın
4 günü ikili gruplar halinde spor
yapan kadınlar için ücretsiz servis imkanı da sağlıyor. Belirlenen

www.sultangazi.bel.tr adresine
girerek ya da 444 23 32 numaralı Çözüm Merkezi'ni arayarak
kadınlara özel yürüyüşlere kayıt
yaptırabilir, sağlıklı yaşamın
kapılarını arayabilirsiniz.

Gazi ve Zübeyde Hanım Mahallelerinin

Tapu Sorunu Çözülüyor
Yayla Mahallesi'nde 30 hektarlık bir alanı kapsayan imar
uygulaması neticesinde tapu
malikleri parsellerine kavuşmuş,
tapular düzenlenen törenle sahiplerine verilmişti. Sultangazi
Belediyesi, ilçe halkının mağduriyet yaşamaması adına tapu ve
imar sorunlarını çözmeye devam ediyor.
Başkan Dursun, Bakan Kurum
ile Görüştü
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un Çevre ve
Şehircilik Bakanı Murat Kurum
ile yaptığı görüşme neticesinde
Gazi ve Zübeyde Hanım Mahallelerindeki tapu ve mülkiyet
sorunu çözüme kavuşuyor. Görüşmede; 1985 yılından bu yana

yapılaşmış ve Maliye Hazinesi
adına kayıtlı olan yapıların tapularının sahiplerine verilmesi
için gerekli adımlar atıldı. Taşınmazların belediyeye devredilmesinin ardından iki mahallede toplam 117 tapu, sahiplerine
ulaştırılıyor.
İSKİ'nin Çalışması Bekleniyor
Bölgede hala tapu sorunu bulunan ve havzada kalan 687
parsel için İSKİ'nin özel hüküm
çalışması bekleniyor. Çalışma
yapılırsa 687 tapu daha sahibine
ulaşacak.
"Sorunları tek tek çözüme
kavuşturuyoruz"
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçe genelindeki

imar ve mülkiyet sorunlarının
göreve geldikleri günden bu
yana hızla çözüme kavuştuğunun altını çizdi. Yayla Mahallesi'ndeki imar uygulaması sonrası
tapu maliklerinin parsellerini
aldığını belirten Başkan Dursun,
"31 Mart seçimlerinden önce bürokrasisi belediyemiz tarafından
tamamlanan imar uygulaması
neticesinde, geçtiğimiz aylarda
Yayla Mahallesi'ndeki komşularımız tapularına kavuşmuştu.
Şimdi kıymetli Bakanımız Murat
Kurum ile yaptığımız görüşme
neticesinde Gazi ve Zübeyde Hanım mahallelerindeki tapu ve
mülkiyet sorununu çözüme ulaştırıyoruz. Yapılan bu hizmetler
sahiplenilmeyi değil, takdir edilmeyi hak ediyor" diye konuştu.

SULTANGA Zİ BELEDİYESİ

Sultangazi Belediyesi, Gazi ve Zübeyde Hanım Mahallelerindeki tapu sorununu çözüme kavuşturuyor.
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, yapılan imar uygulamasıyla ilgili “Yapılan hizmetler
sahiplenilmeyi değil, takdir edilmeyi hakediyor” diye konuştu.
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Sultangazi’de Yağmursuyu
Hattı Çalışmaları
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Altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artıran Sultangazi Belediyesi,
yağmursuyu hattı çalışmalarına devam ediyor. Aşırı yağışlarda yaşanan olumsuzlukların önüne geçecek
olan yağmursuyu hattı çalışmaları, vatandaşa rahat bir nefes aldıracak.
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Sultangazi Belediyesi, aşırı
yağışlarda bazı bölgelerde biriken suların meydana getirdiği
olumsuzlukları ortadan kaldırmak için harekete geçti. Yağışlı
havalardan etkilenen yerlerden
biri olan Cebeci Mahallesi T
Caddesi’nde biriken suların tahliyesini sağlamak için yağmursuyu hattı çalışması yaptı.
Ekipler, boruların döşeneceği
noktalardaki kazı çalışmasını tamamladı. Ana hat üzerinde 279
metre uzunluğundaki noktada,

borular döşenmeye başlandı.
Boruların olası durumlarda tıkanmasını engellemek için aralara 8 adet baca konuldu.
Yağmursuyu Hattı Çalışmaları
Devam Edecek
Cebeci Mahallesi P Caddesi,
Cumhuriyet Mahallesi Necip
Fazıl Caddesi yağmursuyu hattı
çalışması tamamlandı. Gazi Mahallesi 1407. Sokak ve Şehit Murat Celep Caddesi bağlantısında
da yağmursuyu hattı çalışmaları
devam edecek.

SAK-E

İlk Eğitimini
Verdi

Sultangazi Belediyesi Arama
Kurtarma Ekibi (SAK-E)’nden 5
personel, Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi almak için Ankara’ya gitti. AFAD Eğitim Merkezi
(AFADEM) tarafından verilen
eğitimi tamamlayan gönüllüler,
eğitmenlik sertifikasını almaya
hak kazandı.

SAK-E, ilk eğitimini Sultangazi
İlçe Müftülüğü öğrenci ve eğitmenlerinden oluşan yaklaşık 60
kişilik bir gruba online olarak
verdi. Eğitmenler, katılımcılara
afet öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılabileceğini
detaylı olarak anlattı. Afet bilinci
eğitimi ile farkındalığın daha da
artması sağlandı.
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Sultangazi Belediyesi
Arama Kurtarma Ekibi
(SAK-E), AFAD Eğitim
Merkezi’nin verdiği ‘Afet
Farkındalık Eğitmen
Eğitimi’ni tamamlayarak
eğitmen sertifikası aldı.
SAK-E, ilk eğitimini
Sultangazi İlçe Müftülüğü
öğrenci ve eğitmenlerine
online olarak verdi.
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Koronavirüsle

Mücadele Sürüyor
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Sultangazi Belediyesi,
koronavirüsün
ülkemizde ilk görüldüğü
tarih olan 11 Mart'tan
bu yana salgınla
mücadelesini sürüyor.
İlçe genelindeki
tedbirler üst seviye
çıkarılırken belediye
ekipleri vatandaşın
sağlığı için gecegündüz demeden
hummalı bir çalışma
yürütüyor.
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Dezenfekte çalışmaları
Salgınla birlikte hayatımıza giren maske mesafe ve hijyen kavramlarının hayati önem taşıdığı
bu süreçte, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalarda
dezenfekte çalışmaları da hız kazandı. Ekipler Belediye Hizmet
binaları dahil olmak üzere ilçe
genelindeki tüm kamu kurumlarında düzenli olarak dezenfekte
çalışmaları gerçekleştiriyor. Her
gün onlarca aracın geçtiği cadde
ve sokaklar köpüklü sularla yıkanıyor vatandaşın ibadetini gönül

rahatlığı ile gerçekleştirebilmesi
için cami ve avluları da yıkanarak dezenfekte ediliyor. Ayrıca
cami içlerinde sosyal mesafe
bantları uygulanıyor.
Pozitif vakada binalar dezenfekte ediliyor
Vatandaşın Çözüm Merkezi
üzerinden belediye ile irtibata
geçerek pozitif vakayı haber
vermesi durumunda ekipler en
kısa zamanda adrese yönlendiriliyor. Bina ve ortak kullanım
alanları da dezenfekte ediliyor.
Gıda ve temizlik

HES kodu Uygulaması
Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden kişinin sağlık durumunu
kontrol etmek için kullanılan bir
sistem olan HES kodu uygulaması artık çoğu yerde zorunlu
hale geldi. Koronavirüs hastalarını tespit etmek için kullanılan sistem, Belediye Hizmet
Binalarına girişlerde de titizlikle
uygulanıyor. Kalabalığın yoğun
olduğu noktalardan biri olan
semt pazarlarında da tedbirler
sıkı tutuluyor. Zabıta ekipleri
pazarda tezgah kuran esnafın
HES kodunu düzenli olarak denetliyor.
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Gıda ve temizlik
malzemesi desteği
Sultangazi Belediyesi, tespit ettiği koronavirüs hastalarını yalnız
bırakmıyor. Sistemden hastalığı
teyit edilen vatandaşlara, ekipler temizlik ve gıda malzemelerinin olduğu kolileri adreslerine teslim ediyor. İlçe genelinde
tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere pandemi sürecinde de
yardım eli uzatılıyor. Binlerce
gıda ve temizlik kolisi, ihtiyaç
sahibi ailelere ulaştırılıyor. Gıda
kolisi, makarnadan bakliyata,
undan sıvı yağa 18 çeşit üründen
oluşurken, temizlik malzemesi
kolisinin içinde çamaşır suyu,
kolonya, sıvı sabun vs. gibi 12
ürün bulunuyor. Ayrıca Sultangazi Aile Destek Evi (SUDE), ihtiyaç sahibi ailelere gıda, giysi,
temizlik malzemeleri, kırtasiye,
medikal gereç gibi temel ihtiyaç
malzemesi desteği sağlayarak
vatandaşın yanında oluyor.
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Sultangazi Belediyesi’nde

Asfalt Mesaisi
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Altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla vatandaşın hayatını kolaylaştıran Sultangazi Belediyesi,
yolların konforlu ve güvenilir olmasının yanı sıra modern bir görünüme kavuşması adına asfalt
çalışmalarında hız kesmiyor.
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Sultangazi Belediyesi, hasar
gören yollarda bakım, onarım,
iyileştirme ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler,
ilçe genelinde yoğun mesai harcarken, cadde ve sokaklar da yeni
görünüme kavuşuyor. Yolların
bozuk kısımları sıcak asfaltla kaplanarak onarılıyor. Ana arterlerin
yanı sıra ara sokaklar ve bağlantı yollarında da yoğun asfalt çalışması yürütülüyor. Asfaltlanan
birçok cadde ve sokakta konforlu
ve güvenli bir ulaşım sağlanıyor.
KALDIRIMLAR YENİLENİYOR
Altyapı çalışmalarının yürütüldüğü mahallelerde, modern kaldırım çalışmaları da yapılıyor.
Caddeler, yeni aydınlatmaları,
asfalt yolları ve kaldırımları ile
modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Şehit Eyüp Gönen Caddesi

'Prestij' Kazanıyor

Sultangazi Belediyesi, ilçenin çehresini değiştiren prestij cadde yapım çalışmalarına devam ediyor.
Bu kez Şehit Eyüp Gönen Caddesi, prestij uygulamasıyla yeni görünümüne kavuşuyor.

Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde
Hummalı Çalışma
Esentepe Mahallesi'nde bulunan
Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde
de prestij uygulamasına geçildi.
Caddeyle bağlantılı 2382, 2383 ve
2387'nci sokaklarda da hummalı
bir çalışma yürütüldü. Şehit Eyüp
Gönen Caddesi'nde vatandaşların
yolu daha rahat kullanabilmesi

ve araç sirkülasyonunun rahat
bir şekilde seyretmesi için asfalt
dökümü yapıldı.
Modern Aydınlatma Direkleri
Caddenin daha estetik bir görünüme kavuşması için mevcut
aydınlatma direkleri kaldırılırken, yerine modern aydınlatma
direkleri yerleştirildi. Aydınlatma için seçilen led armatürler
sayesinde enerji tasarrufu da
sağlandı.
Kaldırımlar Yenilendi
Caddede yaya yürüyüş konforunun artması için de çalışmalar
gerçekleştirildi. Mevcut kaldırımlar yenilenerek yayaların
daha rahat ve güvenli hareket
etmeleri sağlandı.
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Seçim Vaadi 'Prestij Cadde'
Sultangazi Belediyesi, ilçe genelinde sosyal yaşam alanlarının
kalitesini artıran çalışmalara
imza atmayı sürdürüyor. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman
Dursun'un seçim vaatlerinden
biri olan prestij cadde yapımı çalışmaları hız kesmeden devam
ediyor.
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Sultangazi’de Parklar

7/24
Sultangazi Belediyesi, ilçede
bulunan parkların güvenliğini
en üst seviyede tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bilgi
İşlem Müdürlüğü, ilçedeki parkları güvenlik kamera sistemiyle
donatıyor.
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Aileler Çocuklarını Takip
Edebiliyor
Görüntüler www.sultangazi.
bel.tr adresinden 7/24 canlı
olarak yayınlanıyor. Böylece aileler, parkta oynayan çocukla-
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Sultangazi Belediyesi, kamera
sistemi ile ilçedeki parkların
güvenliğini artırıyor. İlçedeki 20
park, güvenlik kameralarıyla
donatılırken, anlık görüntüler
www.sultangazi.bel.tr adresinden
7/24 takip edilebiliyor. Bu
parklarda Wİ-Fİ sistemi ile
belediye tarafından ücretsiz
internet erişimi de sağlanıyor.

rını takip etme imkanı buluyor.
İlçedeki parklardan toplanan
görüntüler, güvenlik birimine
aktarılıyor. Olumsuz bir olayla
karşılaşılması durumunda emniyet birimlerine haber veriliyor.
“20 parkımızda çalışmalar
tamamlandı”
Sultangazi Belediye Başkanı Av.
Abdurrahman Dursun, parkların 7/24 izlendiğinin altını çizdi.
Başkan Dursun, “Göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal ya-

şam alanlarının kalitesini yükseltmek bizim önceliğimiz oldu.
Bu nedenle bir seçim vaadimizi
daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Yetişkinlerimiz günün yorgunluğunu atsın,
çocuklarımız gönüllerince oynasın diye parklarımızı güvenlik kameralarıyla donattık. 20
parkımızda güvenlik kamerası
çalışmalarımızı tamamlarken,
önümüzdeki aylarda bu sayıyı
daha da artırmayı hedefliyoruz”
diye konuştu.

Atlı Birlikler Şehir Ormanı’nda
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis atlı birlikleri, İstanbulluların
uğrak noktası olan Şehir Ormanları’nın güvenliğini sağlamayı sürdürüyor. Sultangazi Belediyesi,
devriye atan atlı birlikler için Mimar Sinan Şehir Ormanı’na manej alanı oluşturdu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne
bağlı polis atlı birlikleri, asayişin
sağlanması için çalışmalarını
aralıksız sürdürüyor. Atlı Polis
Birliği’ndeki personel, temel at
biniciliği ve ileri düzey binicilik
eğitiminden geçiyor. Eğitim verildikten sonra belirli bölgelerde
bulunan Polis Atlı Birlikleri’nde
göreve başlayabiliyor.

misafirlerimizi ağırlayamasak da
güzel günler için hazırlıklarımızı
sürdürüyoruz. Sadece ilçe sakinlerimizin değil, İstanbulluların da
uğrak noktası olan Şehir Ormanlarımızın güvenliğini sağlayan atlı
birliklerimiz için Mimar Sinan
Şehir Ormanı’nda özel bir alan
oluşturduk. Onların rahatlığı, bizim güvenliğimiz için çok önemli“
diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi, Hacı Bektaş-ı Veli ve Mimar Sinan Şehir
Ormanları’nda görev yapan atlı
birlikler için manej alanı oluşturdu. Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda oluşturulan alanın zemini
atların rahatça dolaşabilmelerine
uygun bir şekilde hazırlandı. Ayrıca polislerin, ihtiyaçlarını karşılayabileceği, dinlenebileceği özel
bir alan da oluşturuldu.
Özellikle hafta sonları yoğun
bir kalabalığın yaşandığını
belirten Belediye Başkanı Av.
Abdurrahman Dursun, Şehir
Ormanları’nda asayişin atlı birliklerden sorulduğunun altını
çizdi. Başkan Dursun, “Pandemi
nedeniyle şimdilik hafta sonları
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İstanbul'da bulunan polis atlı
birlikleri toplumsal olaylarda ve
devriye hizmetlerinde görev alıyor. Özellikle Taksim Meydanı ve
Sultanahmet gibi turistik yerlerin
güvenliğini sağlayan atlı birlikler,
Sultangazi Şehir Ormanları’nda
da devriye atıyor.
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İsmetpaşa Mahallesi’ne

Kültür Merkezi
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Sultangazi Belediyesi, İsmetpaşa Mahallesi'nde halka
hizmet verecek olan Kültür Merkezi’nin yapımına hız
kesmeden devam ediyor. Kültür Merkezi’nin içerisinde
vatandaşın zor zamanında destek olmak amacıyla
taziye evi de bulunacak.
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İsmetpaşa Mahallesi'nde hizmet
verecek olan Kültür Merkezi’nin
inşaatı sürüyor. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek
tasarlanan Kültür Merkezi, 1.556
metrekarelik bir alanı kaplıyor.
Dört katlı ve iki ayrı girişi bulunacak olan bina, mahalle sakinlerinin uğrak noktası olacak.
Kadın Spor Merkezi
Sosyal aktivitelerin yer alacağı
Kültür Merkezi, kadınlara bir çok
imkan sunacak. Kadın spor merkezi, bahaneleri ortadan kaldırarak kadınların uzman eğitmenler
eşliğinde rahatça spor yapabilmelerine imkan sağlayacak.
Meslek ve Sanat Atölyeleri
Kültür Merkezi’nde yer alacak
atölyeler, hobi ya da meslek edindirmeye yönelik birçok kategoride vatandaşa eğitim verecek.

Ders Çalışma Alanları
Gençlerin sessiz bir ortamda
rahatça ders çalışmaları ve onları teşvik etmek amacıyla Kültür
Merkezi’nde özel ders çalışma
alanları yer alacak. Kültür Merkezi bünyesinde bir kafeterya da
yer alacak.
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Kadın-Erkek Ayrı Taziye Kabulü
ve Mescitler
Cenaze sahiplerinin rahatça
misafirlerini ağırlayıp, taziyeleri kabul etmesi adına kadın ve
erkekler için ayrı alanlar oluşturulacak. Yemekhanenin de yer
aldığı taziye evinde, kadın ve erkekler için ayrı mescit alanları da
bulunacak.
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MUTLU AİLE OLMANIN SIRRI
Sultangazi İbn-i Sina Kültür Sanat ve Sağlık
Sezonu kapsamında Aile Danışmanı Rukiye
Karaköse, SU-MEKAN’da kadınlarla buluştu.
Karaköse, mutlu aile olmanın püf noktalarını
anlattı.

BAKAN YARDIMCISI AHMET
MİSBAH DEMİRCAN ZİYARETİ
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet
Misbah Demircan ve İl Kültür ve Turizm
Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Belediye Başkanı
Av. Abdurrahman Dursun’u ziyaret etti.

BAŞKAN DURSUN’DAN İSTANBUL
EMNİYET MÜDÜRÜNE ZİYARET
Sultangazi Belediye Başkanı Av.
Abdurrahman Dursun, Haziran ayında
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Zafer
Aktaş’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun
dileklerini iletti.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ’NDEN
ONLİNE REHBERLİK
Koronavirüs sürecinde okuldan uzak kalan
öğrencilere danışmanlık hizmeti sunmak
isteyen Sultangazi Belediyesi, online rehberlik
hizmetini hayata geçirdi.

KISA KISA

SAK-E’DEN İZMİR’E DESTEK
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Sultangazi Belediyesi Arama- Kurtarma Ekibi
(SAK-E), İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki
depremden sonra arama kurtarma çalışmalarına
katılmak için İzmir’e gitti.

SULTANGAZİLİ KADINLARDAN
ANLAMLI ETKİNLİK
Şehir Ormanı’nda sabah yürüyüşü yapan
kadınlar, adımlarını bu kez doğayı korumak için
attı. Sultangazi’de yaşayan kadınlar, tarihi Güzelce
Kemeri’nin çevresinde 150 poşet çöp topladı.

İKRAM ÇEŞMESİ
GÖNÜLLERİ ISITIYOR
Sultanagzi Belediyesi, Sultangazi Haseki
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil girişinde
hasta yakınları ve sağlık çalışanları için her
akşam 20.00 - 24.00 arası çorba ikramı yapıyor.

BİLİM MERKEZİ’NDEN ONLİNE
ATÖLYE ETKİNLİKLERİ
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim Merkezi,
pandemi dolayısıyla etkinliklerini online
ortamda sürdürüyor. İlkokul,ortaokul ve lise
öğrencilerine yönelik farklı atölyeler büyük ilgi
topluyor.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ'NDEN
SICAK YEMEK YARDIMI

AFAD EĞİTİMİ ALAN PERSONEL
SERTİFİKALARINI ALDI
Sultangazi Belediyesi ve AFAD işbirliği ile
gerçekleştirilen, olası afetlere karşı arama
kurtarma ve ilk yardım eğitimleri sonunda
belediye personeline sertifikaları törenle
takdim edildi.
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Sultangazi Belediyesi, ilçede tek başına
yaşayan ve yemek yapmakta zorlanan yaşlılara
yardım eli uzatıyor. Aşevi’nde hijyen kurallarına
uygun olarak yapılan yemekler, vatandaşların
evine ulaştırılıyor.

87

Bunları
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Musluktan bir saniyede
damlayan su, yılda 9000
litre suyun ziyan olması
demektir. Bu bir insanın
yaklaşık 17 yıllık su
ihtiyacına eşittir.

Hafıza kaybı yaşayan
insanlara müzik
dinletilmesi önerilir;
çünkü beyin şarkıların
içine birçok anıyı
kaydeder.

Şanlıurfa’da bulunan, inşası
milattan önce 10000 yılına
dayanan Göbeklitepe,
tarihteki en eski ve en büyük
ibadet merkezi olarak kabul
edilmektedir.

Sivrisineklerin sinir
bozan seslerinin
nedeni, saniyede
500 defa kanat
çırpmasından
kaynaklanır.

Akrepler
metabolizmalarını
yavaşlatarak herhangi
bir besine ve suya
ihtiyaç duymadan bir
yıl yaşayabilirler.

Deniz kabuğuna
kulağınızı
dayadığınızda
gelen ses,
damarlarda akan
kanın sesidir.

Altın en kolay işlenebilen
metaldir.1 gr yani
yaklaşık bir pirinç tanesi
büyüklüğündeki altının
3 km uzunluğunda tel
haline getirilebileceğini
biliyor muydunuz?

Bir cam şişenin doğada 4000
yıl, plastiğin 1000 yıl, cikletin
5 yıl, teneke kutunun 10-100
yıl, sigara filtresinin 2 yıl süre
ile yok olmadığını biliyor
muydunuz?
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Biliyor
Muydunuz?
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Bayat Ekmekleri Atmayın!
Bayat ekmekleri küp küp doğrayın. Ardından 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika kurutun. Kıtır kıtır
ekmeklerinizi dilediğiniz çorbaya ilave edebilirsiniz.
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Az Kalorili Çok Lezzetli Havuçlu Toplar
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•

5 tane havuç

•

1 paket pötibör bisküvi

•

1 kaşık tereyağı

•

4 yemek kaşığı toz şeker

•

1 tatlı kaşığı karcın

•

İsteğe göre ceviz

•

Hindistan cevizi

Rendelenen havuçlar tavaya alınarak üzerine şeker, tarçın, tereyağı ve ceviz eklenir. Suyu çektikten sonra
kırılmış petibörler eklenir. Daha sonra soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra yuvarlak yapıp hindistan
cevizine veya isteğe göre damla çikolataya batırılır. Kürdan batırılarak servis edilir.
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PLANETARYUM
BiZ HAZIRIZ !
UZAY YOLCULUĞUNA ÇIKMAYA
SİZ DE HAZIR MISINIZ ?

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim Merkezi 50. Yıl Mahallesi

Sultangazi

Çözüm Merkezi
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