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Sultangazi Belediyesi ’nin kültür hizmetidir.

Uluslararası Mimar Sinan
ve Su Sempozyumu

2. Uluslararası
Yetim Buluşması

Haziran 2016

Adım Adım
Kentsel Dönüşüm

BÜLTENİ
Kut’ül Amare Zaferi’nin
100. Yıl Kutlama Etkinlikleri

Değerli
Sultangazili Hemşehrilerim;
Yaz aylarına, “merhaba”
dediğimiz bu günlerde
sosyal yardımlaşma ve
dayanışmanın pekiştiği; sevgi,
saygı ve kardeşlik duygularının
güçlendiği bir Ramazan ayını
daha idrak etmenin sevincini
yaşıyoruz.

Dünya
Müslümanlarını

İftar ve Gönül
Sofralarımızda
Ağırlıyoruz

Ramazan; insanın azim,
sebat, kanaat, metanet ve
sabır gibi ahlaki güzelliklere
sahip olmasına, oruç tutarak
nimetlerin kıymetini bilmesine
ve bu vesile ile yoksulların
halini düşünüp onlara
merhamet ve şefkat hislerinin
kuvvetlenmesine vesile oluyor.
Ramazan, aynı zamanda
kardeşlik duygularının ön
plana çıkmasını sağlıyor.
Rabbimiz de inananların
birlik, beraberlik, dayanışma
duygularıyla huzur içerisinde
yaşamalarını sağlamak için
onları kardeş ilan etmiştir.

Başkandan
Aziz Kardeşlerim!
Rahmet yüklü evrensel mesajlarıyla
gönülleri fetheden Peygamberimiz'in
(SAV), asırlar önce dillendirdiği kardeşliğe
dair sözlerine gelin hep birlikte kulak
verelim:

yürekleri bir kardeşler; birbirlerinin
hüznüne, uğradıkları zulüm ve şiddete,
akan kan ve gözyaşlarına asla duyarsız
kalamaz. Kardeşlik duygusu, ayrı
bedenlerin aynı kalbi paylaşabilmesidir.
Saygıdeğer Hemşehrilerim;

“Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona
zulmetmez, onu yalnızlığa terk etmez.
Kim din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse,
Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir
Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah
da onun kıyamet sıkıntılarından birini
giderir…”

Sultangazi Belediyesi olarak Ramazan
ayında dünyanın değişik coğrafyalarında
yaşayan Müslüman kardeşlerimizi bu
güzel ilçemizde ağırlıyoruz. Sultangazi
Meydanı’nda kuracağımız iftar ve
gönül sofralarında 15 farklı ülkeden
kardeşlerimizi misafir ediyoruz.

Kardeşlik, aynı anne-babadan dünyaya
gelenlere hasredilemeyecek kadar
kapsamlıdır. Kardeşlik, muhabbet
beslemektir. Yağmurun toprağa getirdiği
bereket misali birbirimize rahmet ve
şefkatli olmaktır. Peygamber (SAV)
Efendimiz'den gelen bir vefadır kardeşlik.
Fırtınalı denizlerde birbirimize sığınılacak
bir liman olabilmektir. Kardeşlik,
zor zamanlarda gönül alıcı bir söz,
mütebessim bir çehre sunabilmektir.
Kardeşlik, huzur ve mutluluğu paylaşmak,
hüzün ve kedere, acı ve ıstıraba ortak
olmaktır.

Bu ülkelerde yaşanan Ramazan
coşkusunu kültürel etkinliklerimize
taşıyoruz. Kültür çadırında her gece
ayrı bir ülkenin Ramazan ayının
manevi iklimine uygun kültürel
zenginliğini, Sultangazi ve İstanbullularla
buluşturacağız. İftar sofralarını ise
yine bu ülkelere ait yerel tatlarla
zenginleştireceğiz ve Ramazan ayının
bereketini birlikte paylaşacağız.

Kardeşlik, mesafeleri, sınırları, engelleri
ortadan kaldıran gönüller arası köprüdür.
Renkleri, dilleri, kökenleri farklı da olsa

Bu duygu ve düşüncelerle sevgi, saygı ve
yardımlaşma duygularının yoğunlaşacağı
onbir ayın sultanı Ramazan ayının
milletimize ve tüm İslâm Alemi’ne hayırlar
getirmesi temennisiyle hepinize sevgi ve
selamlarımı sunuyorum.

Cahit Altunay
Belediye Başkanı
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SULTANGAZİ BELEDİYESİ

2. Uluslararası
Yetim Buluşması
Sultangazi Belediyesi,
“2. Uluslararası Yetim
Buluşması” etkinliği
düzenledi. 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı
etkinlikleri kapsamında
Türkiye, Bosna Hersek,
Bulgaristan, Kırgızistan,
Tanzanya, Azerbaycan,
Endonezya, Tunus, Suriye
ve Doğu Türkistan’dan
gelen 255 yetim çocuk
barış güvercinlerini uçurdu.
Programda konuşan
Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, “Barış
güvercinleriyle dünyada
savaşlar olmasın; babalar
ölmesin; çocuklar yetim
kalmasın; 'Bu dünya hepimize
yeter' mesajı veriyoruz” diye
konuştu.
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Sultangazi Belediyesi, “2. Uluslararası
Yetim Buluşması” programıyla dünya yetimlerini Sultangazi’de biraraya getirdi. İnsani Yardım Vakfı’nın
(İHH) desteği ile düzenlenen etkinliğe Türkiye, Bosna Hersek, Bulgaristan,
Kırgızistan, Tanzanya, Azerbaycan,
Endonezya, Tunus, Suriye ve Doğu
Türkistan’dan gelen 255 yetim çocuk
katıldı.

Sultangazi Belediye Hizmet Binası
önünde düzenlenen karşılama programına Aile ve Sosyal Politikalar Bakan
Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sultangazi
Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK
Parti İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan,
İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkan
Yardımcısı Murat Yılmaz, İlçe Sağlık
Müdürü Emrah Eray, İlçe Müftüsü
Yusuf Sarıkaya, muhtarlar, sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

rında doyasıya eğlendi. Çocuklar burada da güvercinleri, barış ve kardeşlik
için uçurdular.
Etkinliklerin ikinci gününde ise çocuklar, Sultangazi Şehir Ormanı’nda
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay ile birlikte Yetim Ormanı’na fidan dikti. Cebeci Spor Kompleksi’nde
düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılan çocuklara, Miniatürk ve Boğaz Turu
gezileri düzenlendi.

“BU DÜNYA HEPİMİZİN”
Programda konuşan Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay, dünyanın birçok ülkesinden gelen çocukları ağırlamaktan büyük memnuniyet
duyduklarını söyledi. 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yetim çocuklarla paylaşmak istediklerini vurgulayan Başkan Altunay, “Çocuk
bayramımızı dünyanın değişik bölgelerindeki yetim çocuklarla paylaşmak istedik. Onlar birçok medeniyete
ev sahipliği yapan İstanbul’u tanıma
fırsatı buluyorlar; Sultangazi’yi misafirperverliğiyle, 23 Nisan coşkusuyla
hatırlayacaklar” dedi.
Savaş ve işgaller nedeniyle yetim kalan çocukların pek çok tehlike ile karşı
karşıya olduğuna dikkat çeken Başkan
Altunay, şunları söyledi:
“Uçurduğumuz barış güvercinleriyle dünyaya bütün renklerimizle kardeş
olduğumuzu gösteriyoruz. Dünyada
savaşlar olmasın; babalar ölmesin; çocuklar yetim kalmasın; ‘Bu dünya hepimize yeter’ diyoruz. ‘Yaratılanı severim
Yaradan’dan ötürü” sözleriyle insan
olmaya değer verdiğimizi göstermek ve dünya barışının sağlanması için çağrı yapıyoruz.”

"BARIŞ GÜVERCİNLERİ İLE
DÜNYAYA MESAJ"

İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı yakalayan çocuklar,
çeşitli hediyeler verildikten sonra ülkelerine gönderildiler.

Sultangazi’nin konuğu olan yetim çocuklar; protokol üyeleriyle birlikte
barış güvercinlerini uçurarak; gökyüzüne balonlar bıraktı. Misafir çocuklar Başkan Altunay’a teşekkür ederek
yöresel hediyeler sundu. Animasyon
gösterilerinin yer aldığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

DÜNYA YETİMLERİ
İSTANBUL’U KEŞFETTİ
İstanbul’un tarihi ve kültürel yerlerini gezen çocukların sonraki adresi çocuk
eğlence merkezi oldu.
Sultangazi’nin özel misafiri çocuklar, macera
platformla-

Programda söz alan Aile ve
Sosyal Politikalar Bakan
Yardımcısı Mehmet Ersoy,
dünya çocuklarıyla bir
arada olmaktan büyük
mutluluk duyduklarını belirterek etkinlikle
dünya barışına katkı
sağlandığını söyledi.
@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

Sultangazi'de Ramazan Coşkusuna

Dünya Müslümanları
Ortak Oluyor
On bir ayın sultanı Ramazan bereketiyle geliyor. Sultangazi Belediyesi,
Ramazan ayında dünyanın farklı coğrafyasında yaşayan
Müslüman ülkeleri Sultangazi’de konuk ediyor.
Ramazan ayı süresince her gece farklı bir
ülkeye ev sahipliği yapacak olan Sultangazi
Belediyesi iftar ve gönül sofralarında kardeşlik
köprüsü kuruyor. 15 ayrı Müslüman ülkesinin
katılacağı “Dünya Müslümanları Sultangazi'de”
programında; her gece bir ülkenin sanatçıları ve
yerel tatlarından oluşan iftar yemekleri yer alırken,
kurulan stantlarda ise ülkelerin kendi kültürlerini
tanıtma imkanı sağlanıyor.
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S

ultangazi Belediyesi Ramazan
ayının manevi iklimini dünya
Müslümanlarıyla paylaşıyor. Bu yıl
düzenlenecek Ramazan etkinliklerinde, “Gelin Birlikte Olalım” temasını öne
çıkan Sultangazi Belediyesi; sınırları ortadan kaldırarak dünya Müslümanları
arasında gönül köprüsü kuruyor.

15 ÜLKE RAMAZAN
COŞKUSUNA ORTAK OLUYOR
Sultangazi Meydanı’nda düzenlenecek Ramazan etkinliklerine Suriye, Mısır,
Filistin, İran, Bangladeş, Afganistan,
Kırgızistan, Tacikistan, Azerbaycan,
Etiyopya, Sudan, Mali, Sierra Leone,
Makedonya, Arnavutluk katılacak. Bu ülkeden gelen misafirler, Ramazan ayının
coşkusunu Sultangazi ve İstanbullularla
birlikte paylaşacak.

KARDEŞLİK KÖPRÜSÜNÜ
DÜNYANIN FARKLI
COĞRAFYASINA UZATIYORUZ

söyledi. Dülger, “Ramazan ayında düzenlediğimiz mahalle iftarlarında, hep
birlikte oruçlarımızı açtık; bereket ve
huzuru birlikte paylaştık. Ramazan ayının manevi iklimine uygun düzenleKonuyla ilgili açıklamalarda bulunan
diğimiz kültür etkinliklerinde Kur’an
Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı
tilaveti, sohbet, ezgi, şiir ve tasavvuf
Fevzi Dülger, Ramazan ayının önemimüziği dinletileri sunduk. Birbirinden
ne dikkat çekti. Sultangazi Belediyesi
değerli sanatçıları Sultangazi’de konuk
olarak 8 yıldır yapılan Ramazan etkinliklerinde paylaşmak, birliktelik ve kom- ettik” diye konuştu.
şuluk ilişkilerinin ön plana çıkarıldığını Bu yıl ise Ramazan ayında kardeş-

lik köprüsünün dünyanın farklı coğrafyalarına uzatıldığını ifade eden
Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı
Dülger, konuyla ilgili şu açıklamalarda
bulundu:
“Mesafeleri, sınırları ortadan kaldırıyor ve Sultangazimiz’i gönüller arası
köprü haline getiriyoruz. Sultangazi
Belediyesi olarak Ramazan ayında
dünyanın değişik coğrafyasında yaşayan Müslüman kardeşlerimizi, bu
güzel ilçemizde ağırlıyoruz. 15 farklı
ülkeden gelen kardeşlerimizle biraraya geliyoruz. Kültür çadırında her gece
ayrı bir ülkenin temasını kullanacağız.
Bu ülkeden davet edeceğimiz sanatçılar sahne alarak, performanslarını sergileyecek. İftar sofralarında yine
bu ülkeye ait yemekler sunulacak. Bu
projedeki temel amacımız, Ramazanın
bize kazandırdığı manevi ikilimi dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan
Müslüman kardeşlerimizle birlikte yaşamak, bu halklarla ilişkilerimizi canlandırmaktır. Biz, çok uzak mesafeleri
hiçe sayarak gönül köprüleri kurmak
istiyoruz.”

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

DEV ÇORBA KAZANI
Kültür etkinliklerinin gerçekleştirileceği alana dev çorba çeşmesi kurulacak.
3 ton ağırlığında ve 5 metre yüksekliğinde devasa çorba kazanı ile günde 6
bin kişiye sıcak çorba ikram edilecek.
4.20 metre eninde olan devasa çorba
kazanında 65 dereceye kadar sıcak tutulabilen çorbalar, Sultangazililere su
ve ekmekle birlikte ikram edilecek.
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2. ETKİNLİK ALANI
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan
alanda 2. kültür çadırı kurulacak.
Kültür çadırında iftar saatinde verilecek yemeğin ardından Kur’an-ı Kerim
tilaveti, geleneksel Ramazan gösterileri, ezgi, şiir ve tasavvuf müziği dinletileri düzenlenecek.

ÇORBA VE LİMONATA
ÇEŞMELERİ
2010 yılından itibaren hizmet veren
çorba çeşmeleri, Sultangazi’nin vazgeçilmez sembolü haline geldi ve kısa
sürede ülke geneline yayıldı. Bu yıl da
ilçenin farklı noktalarında hizmet verecek çorba çeşmelerinden her gün 4
bin 500 kişiye sıcak çorba, ekmek ve
su dağıtılacak. İftar vaktine kadar çorba çeşmesi olarak hizmet verecek çeşmeler, teravih namazı sonrasında ise
limonata çeşmesi olarak düzenlenecek.

KİTAP FUARI
Ramazan ayı boyunca Sultançiftliği
Merkez Camii önünde yer alan meydan, kitap fuarı olarak düzenlendi. Bir
çok yayınevinin yer aldığı fuarda; dini
eserlerin yanısıra klasik eserler ile ya-

kın cumhuriyet tarihi ve güncel konuları ele alan kitaplar görücüye çıkacak.
Ayrıca yazarların katıldığı imza günleri ve söyleşi programları da düzenlenecek.

SATIŞ STANTLARI

kuruluşları, tanıtımları ve çalışmalarını
sunacağı platformlar yer alacak.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ
UNUTULMADI

Ramazan ayında da Sultangazi
Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanınRamazan Etkinlik Alanı'nda satış stantda olacak. 8 bin aileye gıda yardımları,
ları da kurulacak. Bu stantlarda başRamazan ayı boyunca artarak sürdüta el sanatları ve yöresel tatlar olmak
rülecek.
üzere çeşitli ürünlerin satışı yapılacak.
Yine bu stantlarda çeşitli sivil toplum

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

SULTANGAZİ’YE

CEP OTOGARI YAPILIYOR
İstanbul’un şehirlerarası
yolcu otogarları, yeni
yol güzergahlarına göre
düzenleniyor. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Ulaşım Planlama Müdürlüğü,
Büyükşehir Belediye Meclisi’ne
Gazi Mahallesi girişine cep
otogarı yapılmasını önerdi.

E

senler ve Harem’de her gün yüzlerce otobüsün hareket ettiği otogarların, Kuzey Marmara
Otoyolu'na göre taşınması planlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından yapılan teklife göre, Harem
Otogarı etap etap farklı yerlere kaydırılacak. Böylece İstanbul’da şehir içerisine girerek uzun süre yolcu indirmek
için dolaşan otobüslerin, Marmaray ve
metro hatlarına entegre yeni istasyonlardan trafiğe takılmadan geçiş yapması amaçlanıyor.
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İSTANBUL'UN FARKLI
BÖLGELERİNE
CEP OTOGARLARI
Ulaşım Planlama Müdürlüğü,
Büyükşehir Belediye Meclisi’ne “Tuzla
TEM yolu kenarındaki Mehmetçik Vakfı
tesislerinin yanına cep otogarı yapılması” yönünde bir teklif sundu.
Teklifte, İstanbul trafiğini olumsuz etkilediği belirtilen Harem Otogarı’nın,
taşınması gerektiğine dikkat çekildi.
Müdürlük, Sultangazi Gazi Mahallesi
girişiyle Avcılar Ispartakule’ye de bir
cep otogarı yapılmasını önerdi.
Belediye Meclisi’ne sunulan teklifin, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün
görüşü alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verildi. Belediyenin
gündeminde iki farklı yer daha
var. Beykoz Kavacık ile Ümraniye
Esenkent’te de yeni cep otogar yapılması planlanıyor. Yeni cep otogarlarının faaliyete geçmesiyle birlikte 2018
yılına kadar Harem Otogarı’nın taşınması amaçlanıyor.

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

Sultangazi'de Yapımı
Devam Eden Hizmet Tesisleri

50. Yıl Mahallesi

Park ve Zemin Altı Otoparkı

Devlet
Hastanesi
50. Yıl Mahallesi’nde “Park ve Zemin Altı
Otopark” inşaat çalışmalarına başlandı.
Toplam inşaat alanı 7 bin 283 m2 olan
projede, çevre düzenleme, sosyal donatı alanları ile zemin altı otoparkı
yer alıyor.
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Sağlık Bakanlığı tarafından Sultangazi’ye
600 yataklı Devlet Hastanesi yapımı devam ediyor. Uğur Mumcu Mahallesi’nde
toplam 46 bin 500 m2 ’lik alan üzerinde inşa edilen “Akıllı Hastane” teknolojinin tüm
imkanları kullanılarak yapılıyor.

Sultangazi
Kapalı Yüzme Havuzu

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi’ne Kapalı
Yüzme Havuzu yapım çalışmalarına
başlandı. İnşaat çalışmaları 4 bin
653 m2 alan üzerinde başlayan
proje kapsamında kapalı yüzme
havuzunun yanı sıra fitness
salonları, pilates salonu ile
otopark bulunuyor.

Esentepe
Hizmet Tesisleri
Mahalle aralarında kurulan pazarların
beraberinde getirdiği çevre, görüntü ve
ses kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla
Sultangazi Belediyesi, yeni bir pazar ve hizmet tesis konseptini ortaya koydu .
Otopark
2 Katlı Pazar Alan
ı
Aile Sağlık Merke
zi
112 Acil
İSMEK
Etüd Merkezi
Çok Amaçlı Salon
Fatura Ödeme Mer
kezi
Kafeterya
Park ve Sosyal Do
natı Alanları
@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

Adım Adım
Kentsel
Dönüşüm
M

evcut kötü binaların; vatandaşın talebi ile kredi desteği,
harç- vergi muafiyetleri sağlanarak depreme dayanıklı, otoparklı,
sosyal ve yeşil alanlara sahip modern, estetik binalara dönüşmesi için
31.05.2012 tarihinde 6306 saylı Kentsel
Dönüşüm Kanunu (afet riskli yapıların
yenilenmesi ile ilgili kanun) çıkmıştır.

Kentsel Dönüşüm Kanunu'ndan yararlanabilmeniz için apartman, site veya
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Dayanıksız, ekonomik ömrünü
tamamlamış binaların depremlerde
ciddi can ve mal kaybına neden
olduğunu İzmit, Adapazarı, Erzincan
ve en son Van depremlerinde hep
beraber yaşadık.

yapı adasındaki tüm binalarınız için.
“Riskli Yapı Raporu” yaptırmanız yeterli. Riskli Yapı Raporu sonucuna göre
riskli yapı, hasarlı, ekonomik ömrünü tamamlamış binalarınızı Kentsel
Dönüşüm Kanunu ile kendi inisiyatif
ve talebiniz doğrultusunda; başka yerleşim bölgelerine kaydırılma korkusu
yaşamadan şu an evlerinizin bulunduğu alanda yenileyebilirsiniz.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AVANTAJLARI NELERDİR?
>>

Kentsel Dönüşüm Türkiye’ deki eski, depreme
dayanıksız, ekonomik ömrünü tamamlamış tüm
binaları kapsamaktadır.

>>

Mülk sahipleri ile kiracılar 18 ay boyunca aylık
795 TL (geri ödemesiz) kentsel dönüşüm kira
yardımı alabilirler.  

>>

Kentsel Dönüşüm'den iskanlı, kat irtifaklı binalar ile arsa tapulu kaçak binalar, gecekondular
da yararlanabilir.

>>

Yeni Binanızı İstediğiniz müteahhide yaptırabilirsiniz.  

>>

Binanın yeniden inşaatı ve tüm kararlar için binada 2/3 hisse çoğunluğu yeterlidir.  

>>

Eski, depreme dayanıksız binanız Kentsel
Dönüşüm ile depreme dayanıklı hale gelecek ve
çocuklarınıza güvenli bir mülk bırakacaksınız.

>>

Mülk sahipleri 100.000 TL (Her bir bağımsız
bölüm için) Devlet Teşvikli Kentsel Dönüşüm
Kredisi'ni kullanabilir.  

10 ADIMDA KENTSEL DÖNÜŞÜM
1.

Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’
ne başvurarak arşivden mevcut binanıza ait sta- 6.
tik- mimari projeleri (var ise) temin edin.

lımla yaptıracağınız kararını alırsınız)

2.

Riskli Yapı Raporu almak için binaya ait (var
ise) mevcut projeler, tapunuz (Daire tapusu, kat
mülkiyetiniz ( İskanınız) yok ise daireye ait hisseli arsa tapusu), nüfus cüzdanı fotokopisi,
Tapu Müdürlüğü'nden alınmış Bağımsız Bölüm
Listesi'ni gösterir belge ile, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yetki verilmiş kuruluşlara
hazırlatılır.

Binanızın yeniden inşaatı veya takviye-güçlendirilmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan
Bankalara Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. (Kentsel dönüşüm kapsamında
verilen kira ya da yapım kredilerinden sadece
biri kullanılabilir. Aynı anda devletçe faiz indirimi sağlanmış 2 kredi kullanılamaz.)

3.

Hazırlanan Riskli Yapı Raporu, İlçe
Belediyelerinin, “Kentsel Dönüşüm
Müdürlükleri'ne sunulur.

4.

İlçe Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Riskli Yapı Raporu’nu 10 gün içinde inceleyerek eksik yok ise onaylar. Rapor sonucu binanız riskli ise Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü,
bağlı bulunduğu Tapu Müdürlüğüne riskli yapı
şerhini konulması için bilgi verir. (Alım Satım
Yapılabilir- Bilgilendirme şerhidir)

5.

İlgili Tapu Müdürlüğü'nden kat maliklerine
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün ilgili yazısı
iletilir. (Resmi yazısının size tebligatı ile 15 gün
içinde İlgili Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne
rapor için itiraz hakkınız vardır.) Resmi yazının size tebliğinden sonra binanız riskli ise 60
gün içinde bina maliklerince, Bina Ortak Karar
Protokolü hazırlanıp imza altına alınır. (Binayı
nasıl, ne zaman, ne şekilde, kime, hangi dağı-

7.

Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin
yapılması için bir müteahhit şirket bulun.

8. Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için Kentsel
Dönüşüm Müdürlüğü’ ne başvurulur (18 ay /
Aylık 795TL-2016 yılı için)
9.

Binanın yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için kat maliklerinin ortak karar ile
seçeceği müteahhit-inşaat şirketi ile sözleşme yapılır ve yeni binanızın inşaatına başlanır.
(Yeni binanızın inşaatı yapı denetim şirketleri ve
Kentsel Dönüşüm kredisi kullandı iseniz bankaların uzmanları tarafından her aşamada denetlenir.)

10. Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz ilçe belediyesinden (Depreme dayanıklı,
projesine uygun yapılmış, eksiksiz bina anlamına gelen) Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskan) düzenlenerek onaylanır.

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

Sultangazi Belediyesi, “Uluslararası Mimar Sinan ve Su” konulu sempozyum düzenledi.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay,
“Mimar Sinan’ın uzun soluklu yürüyüşünde yaptığı eserleri, mimarlığın evrensel
değerleriyle buluşmuştur. Mimarlıkta yeni bir soluk olmuştur” dedi. Sempozyuma yerli
ve yabancı 28 akademisyen tebliğlerini sundu.
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ultangazi Belediyesi,
“Uluslararası Mimar Sinan ve Su”
konulu sempozyum düzenledi.
Sempozyumda, Mimar Sinan’ın hayatı ve eserleri ile su mimarisi masaya yatırıldı. 8-10 Nisan 2016 tarihleri
arasında Sultangazi Belediyesi Nikah
Salonlarında yapılan sempozyuma
yerli ve yabancı 28 akademisyen tebliğlerini sundu. Bilim Kurulu ile birlikte
toplam 38 akademisyen sempozyuma katkı sağladı. Etkinlik kapsamında Mimar Sinan’ın eserlerinin ve su
eşyalarının fotoğraflarının yer aldığı sergi düzenlendi. Sempozyumda
gösterimi de
yer aldı.
Sempozyumun
açılış konuşmasını yapan Sultangazi
Belediye
Başkanı Cahit
Altunay, “Şehirler
inşa etmek sabır ve soluk ister” dedi. Başkan
Altunay, “Mimar
Sinan’ın uzun soluklu yürüyüşünde
Osmanlı coğrafyasını çil çil kubbelerle, mescitlerle, köprülerle, kemerlerle, çeşmelerle bezedi. Koca Sinan’ın
yaptığı eserleri mimarlığın evrensel
değerleriyle buluşmuştur. Mimarlıkta
yeni bir soluk olmuştur” dedi.
ayrıca dünya su mimarisinin başyapıtlarından biri kabul edilen Mağlova
Kemerin'i anlatan Mağlova belgeseli

“KEMERLERİN EFENDİSİ
MİMAR SİNAN”
451 yaşındaki Mağlova Kemeri’nin,
Mimar Sinan’a

Kemerlerin
Efendisi unvanını kazandırdığına
dikkat çeken Başkan Altunay, şunları
söyledi:
“Mimar Sinan’ın Mağlova, Güzelce ve
Bulakbaşı kemerleri ve Kırk Çeşmeler
su yoluyla, Sultangazi sular şehri olarak biliniyor. Mağlova eseri öylesine muhteşemdir ki, ‘Mimar Sinan için
başka eserler yapmasaydı da adı tarihe geçerdi’ denir. O tarihi ve o kültürü
aktarabilmemiz bu nedenle önemlidir.
İnsan şehrin, şehir de insanın aynasıdır. Hacı Bayram Veli’nin de ifade ettiği
gibi, ‘İnsan, şehri inşa ederken,

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

yansıtmak için gerekli bilgi ve donanıma sahip olacağız. Sempozyum aracılığıyla ayrıca mimarlarımızın ‘Mimarlar
Günü’nü kutluyorum.”

“MEDENİYETİMİZİ DÜNYAYA
ANLATACAK ESERLER
BIRAKIYORUZ”

aslında taşın toprağın arasında kendisini inşa eder. Gönülde her ne var ise,
şehir olarak görünür. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın
şehri gülistan olur’. Gönlünüzde aşkı
şehrimize
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Programda konuşan İstanbul
Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Mimar
Sinan’ın eserlerinin anlatıldığı sempozyumun faydalı olduğuna vurgu
yaptı. “Büyük bir medeniyetin çocukları olduğumuzu hatırlatmamız
gerekir” diyen Çamlı, “Büyük medeniyeti ve tarihi hatırlamaya çalışıyoruz. Medeniyetimizi bugün dünyaya
anlatacak eserler bırakıyoruz. Mimar
Sinan’ın su kemerlerini hocalarımızın
miz için önemine değinerek Mimar
ilim kemerleriyle anlayacağız ” dedi.
Sinan’ın eserlerinin kültürümüze kaİstanbul Milletvekili
zandırdıklarını anHaydar Ali Yıldız da
lattı. Son dönemde
suyun medeniyeti“Mimar Sinan’ın uzun
1.382 suyla ilgili
tesisler yapıldığısoluklu yürüyüşünde
nı belirten Yıldız,
Osmanlı coğrafyasını çil “Medeniyetlerin
çil kubbelerle, mescitlerle, kurulduğu yerler
sulaköprülerle, kemerlerle, genellikle
rın etrafındadır.
çeşmelerle bezedi. Koca Mimar Sinan’ı anSinan’ın yaptığı eserler mak anlamlı ve
önemlidir. Suya
mimarlığın evrensel
her zaman önem
değerleriyle buluşmuştur. veren bir medeniyetiz ve böyMimarlıkta yeni bir soluk le olmaya devam
edeceğiz” dedi.
olmuştur”

“SİNAN MEDENİYET
TASARIMCISIDIR”

Mimar Sinan” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

SEMPOZYUMUN ONUR KONUĞU
SEMAVİ EYİCE

Sempozyum Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz
konuşmasında; Mimar Sinan’ın bir medeniyet tasarımcısı ve inşacısı olduğunu kaydetti. Mimar Sinan’ın sanatkar
kimliğinin yanı sıra büyük bir yönetici olduğuna dikkat çeken Dr. Yılmaz,
“Koca Sinan çok iyi bir idareci olmasaydı, Osmanlı döneminde üç ayrı sultanla 50 yılı aşkın süre başmimarlık
görevinde olamazdı. Sempozyumda
Mimar Sinan’ı farklı yönleriyle ele alıyoruz. Onun hayatı ve eserlerinin yanı

Sempozyumun onur konuğu olan sanat tarihçisi Semavi Eyice, sempozyumu düzenleyen Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay’a teşekkür etti.
Eyice, Mimar Sinan’ın Osmanlı coğrafyasının farklı bölgelerinde eser
yaptığını söyledi. Eyice, konuşmasının büyük bölümünü Mağlova Su
Kemeri’ne ayırdı.
Mağlova Su Kemeri’nin su mimarisinin önemli eserleri arasında yer aldığını kaydeden Eyice, Mağlova Su
Kemeri'nin yalnız bu topraklar için
değil dünya kültür mirası içinde de
önemli bir eser olduğunun altını çizdi.

MAĞLOVA BELGESELİ

sıra eserleriyle su kültürüne kazandırdıklarını anlatıyoruz” dedi.
Protokol konuşmalarının ardından
Prof Dr. Sadettin Ökten “Osmanlı
Medeniyet Yorumunda Sinan” konu-

lu konferans verdi. Dr. Sinan Genim
başkanlığında Prof. Dr. Hayati Develi
“Mimar Sinan’ın Zihniyet Dünyası”,
Prof. Dr. Erhan Afyoncu “Mimar Sinan
ve Hassa Mimarları Ocağı”, Prof. Dr.
Suphi Saatçi “Bir Su Mühendisi Olarak

Protokol konuşmalarının ardından
yapımcılığı ve yönetmenliğini Umut
Mete Soydan’ın yaptığı, “Mağlova
Belgeseli”nin gösterimi yapıldı.

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

KUT'ÜL AMARE ZAFERİ 'NİN
”100. YIL KUTLAMA
ETKİNLİKLERİ”
Sultangazi Belediyesi,
“Kut'ül Amare Zaferi”ni 100.
yılında düzenlediği etkinlikle
kutladı. İBB Hoca Ahmet
Yesevi Kültür Merkezi’nde
düzenlenen etkinlikte tarihçi
ve yazar Yavuz Bahadıroğlu,
Kut Savaşı’nı tüm yönleriyle
anlattı. Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay
ise yaptığı konuşmada,
“Kut’ül-Amare Zaferi,
Birinci Dünya Savaşı’nda
Osmanlı Ordusu’nun zor
şartlar ve imkansızlıklar
içerisinde Çanakkale'den
sonra kazandığı ve bir İngiliz
tümeninin bütün personeli ile
birlikte esir alındığı eşsiz bir
zaferdir” dedi.
22
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BMM ve Milli Eğitim Bakanlığı
Kut'ül Amare Zaferi’nin 100. yıldönümünü düzenlediği etkinliklerle kutluyor. Sultangazi Belediyesi de
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile
“Kut'ül Amare Zaferi” 100. yıl kutlama
etkinliği düzenledi.
İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür
Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe
Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz,
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, İlçe Milli Eğitim Müdürü
İbrahim Demir ile çok sayıda vatandaş
ve öğrenci katıldı.
Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay ise burada yaptığı konuşmada Kut'ül Amare Zaferi’nin önemine
dikkat çekti. Kut’ül Amare Savaşı’nın
şehitlerimiz ile onların silah arkadaşları gazilerinin kahramanlık destanı

olduğunu ifade eden Başkan Altunay,
“Çanakkale Zaferi’ni içlerine sindirmeyen güçlerin halen kapanmayan hesapları vardı. İngilizler, hem Çanakkale
Savaşı’nın intikamını almak için
hem de Irak petrol bölgelerini ele geçirmek istiyorlardı. Bu çetin mücadelede
düşman güçlerinin dikkate almadıkları bir nokta
vardı. O da sadece silahlar değil, onu kullanan
insan ve iman gücüyle beslenen inançtı” diye konuştu.

“KUT’ÜL AMARE, DİRENİŞİN
GERÇEK BİR DESTANIDIR”
Kut’ül-Amare Zaferi'nin, Birinci Dünya
Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun zor
şartlar ve imkansızlıklar içerisinde

Çanakkale'den sonra kazandığı ve bir
İngiliz tümeninin bütün personeli ile
birlikte esir alındığı eşsiz bir zafer olduğuna dikkat çeken Başkan Altunay,
şunları söyledi:
“Bugün Anadolu’da tüten her evin kutsi hatırasında bir Çanakkale ya
da Kut’ül-Amare şehidi olduğu muhakkaktır.
Kut’ül-Amare, Çanakkale
Savaşı’ndan sonra yokluklar içindeki bir milletin,
çağın en güçlü devlet ve silahlarına direnişinin gerçek bir destanıdır. Bu destanın her satırında insanlık
onuru vardır. Avustralyalı araştırmacı Dr. Gaston Bodart tarafından Kut’ül
Amare Zaferi, ‘İngiliz prestijinin Birinci
Dünya Savaşı’nda yediği en büyük

darbe’ olarak yorumlanmıştır. Tarihe
sığmayacak kadar büyük bir destan
yazan şehitlerimizi, kutsal vatan topraklarımızın her bir karışı için göğsünü
siper ederek yurdumuzu düşmandan
temizleyen tüm şehitlerimizi rahmet
ve minnetle anıyorum.”

“TÜRKİYE BUGÜN DAHA GÜÇLÜ BİR
KİMLİKTE TARİH SAHNESİNDE YER
ALIYOR”
Tarihçi ve Yazar Yavuz Bahadıroğlu ise
yaptığı konuşmada o dönemde bütün
yaşanılan olaylara baktığımızda, sadece dünü değil, bugünü, içinde bulunduğumuz dönemin olaylarını da daha
doğru şekilde anlayabileceğimizi söyledi.
İngilizlere tarih boyunca 2 büyük yenilginin de Türkler tarafından yaşatıldığını belirten Bahadıroğlu, 1. Dünya
Savaşı’nda Osmanlı topraklarının nasıl bölünmeye çalışıldığını ve Kut’ül
Amare Savaşı ile ilgili bilinmeyenleri
anlattı.
Günümüzde yaşanılan ekonomik ve siyasi olaylara da değinen Bahadıroğlu,
“50 yıldır Türkiye’nin Avrupa Birliği kapısında bekletilmesinin nedeni de tarihte yaşanılanlardır. Türkiye bugün
daha güçlü bir kimlikte tarih sahnesinde yer alıyor” dedi.

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

Özel Anasınıflara

OYUNCAK
KÜTÜPHANESİ
Sultangazi Belediyesi, okul
öncesi çocukların ruhsal
ve bedensel gelişimlerine
katkı sağlayan oyuncak
kütüphanelerini
ilçedeki ilkokullara
kurdu. “Geleceğimi
Kuruyorum” projesi
kapsamında geçtiğimiz
yıl 95 anasınıfına kurulan
oyuncak kütüphaneleri, bu
yıl da 43 ilkokulda 76 özel
anasınıfında oluşturuldu.
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ultangazi Belediyesi, okul öncesi çocukların ruhsal ve bedensel
gelişimleri için oyuncak kütüphanelerini ilçedeki ilkokullara taşıdı. Sultangazi Nikah Salonlarında
yapılan dağıtım törenine Sultangazi
Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay, İlçe
Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir,
muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve
veliler katıldı.
Programda konuşma yapan İlçe Milli
Eğitim Müdürü İbrahim Demir, geçtiğimiz yıl başlatılan projenin çok faydalı
olduğunu söyledi. Projenin öğretmenleri ve çocukları çok mutlu ettiğini
kaydeden Demir, “Geçtiğimiz yıl projeyle 95 anasınıfına oyuncak kütüphanesi kurulmuştu. Sağlıklı ve uzun
ömürlü olan oyuncaklar ile öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz çok mutlu olmuşlardı. Bütün okullara kazandırılan
projeden dolayı Belediye Başkanımıza
ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

kütüphanesinin kurulduğunu kaydeden
Başkan Altunay, şunları söyledi:

“Anasınıfları çocuklarımızın annelerinden ve ailelerinden ilk kez ayrılarak okula başladığı bir dönem. Bu
dönemde çocuklarımızın evdeki gibi
oyuncaklarla dolu bir ortamda olması onlar için mutluluk verici oluyor.
Programda konuşan Sultangazi
Oyuncaklarımızın özellikle sağlık açıBelediye Başkanı Cahit Altunay,
sından ahşaptan olmasını sağladık.
“Geleceğimi Kuruyorum” projesi ile ilÇocuklarımızın mutluluğu için eğitime
çedeki tüm okullardaki anasınıfı ve özel olan katkılarımızı her yıl artırarak süreğitim sınıflarına oyuncak kütüphanedüreceğiz.”
si kazandırdıklarını söyledi. Proje ile il- Programda söz alan Sultangazi
çedeki 43 ilkokulda 76 özel anasınıfına
Kaymakamı Ali Uslanmaz da proje157 parça oyuncaktan oluşan oyuncak
nin memnuniyet verici sonuçlar sağ-

ladığını söyledi. Sultangazi’de üç
yıl önce anasınıfına gitme oranının
yüzde 17’lerde olduğunu hatırlatan
Kaymakam Uslanmaz, “İlçede yürüttüğümüz proje ile anasınıfına gitme oranı bu yıl yüzde 42’ye yükseldi. Gelecek
yıl bu rakamı yüzde 50’lilere çıkaracağız. Velilerimizi ziyaret eden öğretmenlerimize ve oyuncak kütüphanesi
projesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Programda temsili olarak İbn-i Sina
Anaokulu öğretmenlerine oyuncak kütüphaneleri teslim edildi. Programda
oyuncaklarla oynayan çocuklar da keyifli saatler geçirdi.

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

Sultangazi'den
Suriye'ye

Yardım Eli
S
ultangazi Belediyesi, Suriye’ye
temel gıda malzemelerinden
oluşan yardım TIR’ı gönderdi. Sultançiftliği Merkez Camii önünde düzenlenen törene Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay, Beşir
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yard.
Doç. Dr. Cevdet Şanlı ve vatandaşlar
katıldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, Suriye’de yaşanan iç savaşın
son bulmasını diledi. “Komşusu açken
tok yatan bizden değildir” anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Başkan
Altunay, şunları söyledi:
“Sultangazi Belediyesi olarak farklı
coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Halkımızın desteğiyle temel gıda ve ihtiyaç malzemesi
taşıyan yardım konvoylarını dostluk eli bekleyen bölgelere gönder26
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Sultangazi Belediyesi, Suriye’deki vatandaşlar
için yardım TIR’ı gönderdi. Beşir Derneği katkılarıyla gönderilen yardımlarla, Suriyeli vatandaşlara temel gıda malzemeleri dağıtımı yapıldı. Farklı
coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, “Suriyeli vatandaşlarımızın yaralarına
merhem olmaya çalışıyoruz” dedi.

dik. Suriye’deki ateşe
de duyarsız kalmamız mümkün değildi.
Onlara yardımları süreklilik içinde yapıyoruz.
Peygamber Efendimiz
Medine’de nasıl karşılandıysa buradaki
Suriyelilere biz de aynı
Ensar görevini görüyoruz. Suriyelilerin sağlık
hizmetlerinden rahatlıkla faydalanabilmeleri için kendi dillerinde
konuşanların çalıştığı
poliklinikler açıyoruz; onların burada
tekstil ve spor ayakkabısı gibi işlerde
çalışmalarını sağlıyoruz. Onların yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz”
Beşir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Yrd. Doç Dr. Cevdet Şanlı Sultangazi
Belediyesi’ne gösterdiği hassasiyetten

dolayı teşekkür etti. Şanlı, Suriyelilere
yardımlarını aralıksız sürdüreceklerini söyledi. Suriye’de yaşananların
bir katliam olduğunu belirten Şanlı,
“Suriye’de yaşananlardan dolayı içimiz
kan ağlıyor. Kardeşlerimize yardım etmek bizim görevimizdir. Kardeşlerimizi
ancak biz anlayabiliriz” diye konuştu.

KUTLU DOĞUM
ETKİNLİKLERİ

P

eygamber Efendimiz'in dünyayı teşriflerinin 1445. yıldönümünde Sultangazi Kaymakamlığı,
Sultangazi Belediyesi ve İlçe Müftülüğü
işbirliğinde, “Kutlu Doğum” programı düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi
Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa
Sultangazi Kaymakamı
Ali Uslanmaz, Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit
Altunay, İlçe Müftüsü
Yusuf Sarıkaya, İlçe Milli
Eğitim Müdürü İbrahim Demir,
siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda
vatandaş katıldı.

“İNSANLIĞI YÜCELTMEK İÇİN
BİR OLMALIYIZ”
Program Hacı Ayşe Özyurt Camii İmam
Hatibi Yunus Tamar’ın Kur’an-ı Kerim
tilaveti ile başladı. Programda konuşan İlçe Müftüsü Yusuf Sarıkaya,
Kutlu Doğum programını “Tevhid ve
Vahdet’te gelin birlik olalım çağrısı yaptıklarını belirterek, Türkiye’nin
birlik olmaya en fazla ihtiyaç duyduğu bir zamanda olduğunu söyledi. “Müslümanlar olarak birlik olmayı

Sultangazi Kaymakamlığı, Sultangazi Belediyesi
ve İlçe Müftülüğü ile birlikte Peygamber Efendimiz
(SAV.)’in dünyaya teşriflerinin 1445. yıldönümünde
Kutlu Doğum programı düzenlendi. “Hz. Peygamber,
Tevhid ve Vahdet” konulu programda birlik ve
beraberlik mesajları verildi.

başarmak zorundayız” diyen Sarıkaya,
“Peygamber Efendimiz insanlığı ‘La
İlahe İllallah’ düsturuna davet etti.
Hz. Adem’den başlayarak bütün peygamberler bu düsturla insanlığı
birliğe ve beraberliği davet
etmiştir. İnsanlığı yüceltmek için ‘bir’ olmalıyız”
dedi.

“BİZİ KİMSE
YIKAMAZ”
Programda konuşan
Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, Peygamber Efendimiz'in
her dönemde insanlığa ışık tuttuğunu
belirtti. Peygamber Efendimiz'in güzel
yaşantısını kendimize örnek almamız
gerektiğini ifade eden Başkan Altunay,
şunları söyledi:

“SEVGİ VE HOŞGÖRÜ DİNİ”
Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz
da Peygamber Efendimiz'in insanlığa
yol göstermek amacıyla dünyaya geldiğini söyledi. Peygamber Efendimiz'in
yaşamı boyunca herkese örnek olduğuna dikkat çeken Uslanmaz, “Hiç
kimseyi zorlamamış, kimsenin hakkını yememiş, herkese adaleti ve sevgiyi
öğretmiştir. Dinimiz en mükemmel din
olarak sevgiyi ve hoşgörüyü esas almıştır” şeklinde konuştu.

Programa konuşmacı olarak katılan
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin
Algül de Peygamber Efendimiz’in hayatı ve ahlakını anlattı. Selam vermenin dinimizde birliğin ilk adımı
olduğunu belirten Prof. Dr. Algül,
“Dünyanın farklı coğrafyalarında
“Dinimiz Müslümanların birbirleriyMüslüman kardeşlerimizin yaşadığı
le selamlaşmasını ve yakınlarıyla irtiacıları yürekten hissediyoruz ve karbatlarını kesmemelerini öğütlemiştir.
deşlerimizin acılarına ortak oluyoGüçlenmenin yolu kucaklaşmaktır; birruz. Dinimizdeki insan sevgisi olduğu
liği ve beraberliği koruma mesuliyeti
müddetçe, birbirimizi sevdiğimiz müdvardır” dedi.
detçe bizi kimse yıkamaz. Peygamber
Programda ayrıca şiir ve kompozisyon
Efendimiz'i kendimize örnek alarak
yarışmalarında
dereceye giren öğrenbirlik ve beraberliğimizi koruyabiliriz;
cilere ödülleri verildi.
onun gösterdiği ışıkta ilerleyebiliriz.”
@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

Engelliler Haftası
Etkinlikleri
Sultangazi Belediyesi,
Engelliler Haftası dolayısıyla engellileri biraraya
getirdi. Programda konuşma yapan Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit
Altunay, engelli sorunlarının toplumun tüm
bireylerinin ortak sorunu olduğuna dikkat çekerek, Sultangazi
Belediyesi Engelliler
Koordinasyon Merkezi ile
tüm engellilere ulaştıklarını söyledi. Pop müzik
sanatçısı Çılgın Sedat’ın
sahne aldığı programda,
engelliler gönüllerince
eğlendi.
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S

ultangazi Belediyesi, Engelliler
Haftası’nda Sultangazili engellileri bir araya getirdi. Hoca Ahmet
Yesevi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Sultangazi Kaymakamı
Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, AK Parti İlçe
Başkanı Suzan Dağlar Civan, engelliler
ile aileleri katıldı.
Programda konuşan Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay, engelli sorunlarının toplumun tüm bireylerinin ortak sorunu olduğuna dikkat
çekti. Başkan Altunay, "Engellilerin yaşadıkları sorunlar ailelerinin, çevrenin,
toplumun, kısacası tüm insanlığın ortak sorunudur. Bu nedenle engellilerin normal bir hayat sürmeleri, hayat
standartlarının yükseltilerek, toplumda hak ettikleri yeri almaları, aynı zamanda çağdaş toplum anlayışının da
bir gereğidir” dedi.
Sultangazi Belediyesi Engelliler
Koordinasyon Merkezi ile tüm engel-

lilere ulaştıklarını kaydeden Başkan
Altunay, “Engellilerimizin bütün ihtiyaçlarını Engelliler Koordinasyon
Merkezimizle birlikte takip ediyoruz.
Engellilerimiz günlük hayatlarında sıkıntı yaşamamaları için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Engellilere ve
yakınlarına devlet yardımlarının da
olduğunu hatırlatan Başkan Altunay,
şunları söyledi:

"Engellilerin yaşadıkları
sorunlar ailelerinin,
çevrenin, toplumun,
kısacası tüm insanlığın
ortak sorunudur. Bu
nedenle engellilerin
normal bir hayat sürmeleri,
hayat standartlarının
yükseltilerek, toplumda hak
ettikleri yeri almaları, aynı
zamanda çağdaş toplum
anlayışının da bir gereğidir"

“İlçemizde 1299 kişi engelli aylığı alıyor. 258 engelli yakını aylık alıyor; 2 bin
788 kişi ise evde bakım aylığı alıyor.
Tüm bu hizmetler engellilerimizin yaşam kalitelerini yükseltmek ve onlara
değer katmak içindir. Belediye olarak
biz de mavi kapak kampanyaları ve
çeşitli etkinliklerde topladığımız geri
dönüşüm malzemeleriyle yine engellilerimizin tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Açacağımız Engelliler
Kültür Merkezi ve Engelliler Evi ile de
engellilerimizin sosyal hayatlarını aktifleştireceğiz. Engellilerimiz buralarda istedikleri sanat ve meslek dalında
eğitim alabilecekler.”
Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz
da konuşmasında engelli annelerinin
emeklerinin takdire değer olduğunu

söyledi. Uslanmaz, “Engellilerimiz için
devletimiz sosyal devlet anlayışının
bir gereği olarak desteklerini sunuyor. Engellilerimize karşı her zaman bir
pozitif ayrımcılık yapılmakta ve bütün
ihtiyaçları karşılanmaktadır. Onların
anneleri kadar olamasak da her zaman fedakarlık etmeyi sürdüreceğiz”
dedi.
Protokol konuşmalarının ardından
rehabilitasyon merkezlerindeki özel
çocukların sunduğu gösteriler, ilgiyle izlendi. Pop müzik sanatçısı Çılgın
Sedat’ın sahne aldığı programda engelliler oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

Sultangazi

Çocuk Meclisi
Toplandı

S

ultangazi Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan Çocuk
Meclisi’nin genel
kurul toplantısı yapıldı.
Sultangazi Belediyesi
Hizmet Binası’nda
yapılan toplantıya
Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit
Altunay, Sultangazi
Kent Konseyi
Başkanı İmdat
Kamacı, Sultangazi
Kadın Meclisi Başkanı
Nurcan Öztürkmen, Sultangazi
Gençlik Meclisi Başkanı Recep Taşkın,
belediye başkan yardımcıları ile öğrenciler ve velileri katıldı.
Programda konuşan Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay,
Sultangazi Çocuk Meclisi ile
çocukların fikirlerinin projelere yansıyacağını söyledi. Çocuk Meclisi'nde
proje grupları oluşturduklarını kaydeden
Başkan Altunay, “3 grup
halinde oluşturulan mecliste çocuklar fikirlerini paylaşacak
ve projeler üretecek. Çocuklarımızın
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Sultangazi Kent Konseyi bünyesinde
oluşturulan Çocuk Meclisi, genel kurul
toplantısı için bir araya geldi. Toplantıda
konuşan Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, “Hizmetlerimizde çocuklarımızın fikirlerini ve projelerini önemsiyor; ‘Çocukların şehri Sultangazi’yi
birlikte inşa ediyoruz” dedi.

tılarına katılın;
Sultangazi’nin
geleceğini birlikte konuşalım.
Hizmetlerimizde
çocuklarımızın
“İLÇENİN
fikirlerini ve proYÖNETİMİNDE SÖZ
jelerini önemsiyor;
SAHİBİ OLUN”
‘Çocukların şehri Sultangazi’yi birlikte
Çocukların okullarıninşa ediyoruz.”
da ve mahallelerinde
Programda söz alan Sultangazi Kent
gördükleri eksiklikKonseyi Başkanı İmdat Kamacı, çocukleri Çocuk Meclisi’nde
değerlendireceklerini be- ların meclise projeler getirerek ilçeye
faydalı olacaklarını söyledi. Kamacı,
lirten Başkan Altunay, şunları
“Bu ilçenin yarınlarını sizler yönetesöyledi:
ceksiniz. Bu ilçe için projeler ürete“Okullarınızda ve mahallelerinizderek temel taşlarında sizler olacaksınız”
ki talepleri mecliste tartışarak bizlededi.
re ileteceksiniz. Bu ilçede büyüyecek,
Sultangazi Gençlik Başkanı Recep
bisiklet sürecek; tiyatrolar seyreTaşkın da çocukların üredip; en güzel okullarda okuyarak
teceği projelerle ilçebu ülkeyi yöneteceksiye değer katacağını
niz. Mecliste söz sahibi
söyledi. Sultangazi
olun; ilçenin yöneKadınlar Meclisi
timinde söz sahibi
Başkanı Nurcan
olun. Burada edinÖztürkmen ise çodiğiniz köklü ve derin
cuklarla
ilçeye güzel
deneyimlerle yarınların
eserler
kazandıracakyöneticileri olmak için ön sılarını belirtti.
ralarda koşacaksınız. Meclis toplangörüşlerini bakış açılarını anlamak ve
onların taleplerini uygulamak
için Çocuk Meclisi’nin faaliyetlerini önemsiyoruz”
dedi.

Sultangazi Gençleri
Meslekleri Tanıdı

Sultangazi Gençlik Meclisi, üniversite bölümlerini
öğrencilere tanıtarak meslek seçimlerini bilinçli bir
şekilde yapmalarını sağlıyor. 8 hafta süren tanıtım programlarının finalinde konuşan Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay, gençlere inandıkları takdirde başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını söyledi.

S

ultangazi Gençlik Meclisi, lise
öğrencilerine yönelik başlattığı üniversite bölümleri tanıtım
programlarının finalini gerçekleştirdi.
Sultangazi Nikah Salonlarında düzenlenen programa Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi
Gençlik Meclisi Başkanı Recep Taşğın
ile öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Sultangazi
Gençlik Meclisi Başkanı Recep Taşğın,
liselerde yaptıkları seminerlerle öğrencilere üniversite bölümlerini ve meslekleri tanıttıklarını söyledi.
Sultangazi Gençlik Meclisi olarak eğitimi çok önemsediklerini kaydeden
Taşğın, “Eğitim başta olmak üzere birçok alanda yürüttüğümüz çalışmalarla
gençlerimizin daha başarılı olmalarını hedefledik. Üniversiteye geçişte
doğru tercihlerin yapılmasını sağlamak amacıyla tercih çadırları kurmuştuk. 15 gönüllü üniversite öğrencisiyle
meslekleri tanıtan seminerler düzenledik. Amacımız meslek seçimlerinde
her bölümü iyi bir şekilde tanıyıp ona
göre tercih yapmanızı sağlamak oldu.

Sultangazi gençliğinin başarılarını arttırmak için çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.
Programda konuşan Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay, ahlaklı, nitelikli ve kimlikli bir nesil yetişmesi için eğitime her zaman katkı
sunduklarını söyledi. SEDA (Sultangazi
Eğitime Destek Akademi) ile öğrencilere sınavlara hazırlık eğitimleri verildiğini hatırlatan Başkan Altunay, şunları
söyledi:

Programa konuk olan Uzman Psikolog
Abdülaziz Yılmaz da öğrencilere sınav
kaygısı ve motivasyonla ilgili bilgiler
sundu. Kaygının ailede başladığına
dikkat çeken Yılmaz, “Kaygı ailede başlar ve bulaşıcıdır. Sınava hazırlanan
gencin anne babası için en önemli ve
zor dönem başlar. Ailede yoğun baskı
altına alma durumu varsa ailenin de
psikolog desteği alması gerekir” ifadelerini kullandı.

“Sultangazi’de Eğitime Destek
Akademisi ile ücretsiz dersler alabiliyorsunuz. Ulaşmak istediğiniz bütün
imkanları sizlere sunuyoruz; çalışmak
ve başarmak size kalıyor. Başarmak
için öncelikli olarak hedef koyun ve
inanın. İnanıyorsanız üstünsünüz.
İnanıyorsanız profesör de olabilirsiniz.
İkinci şart ise eğitimdir; sonra disiplin
ve takip gelir. Bütün başarılı insanların çok çalışarak bunu başardıklarını
unutmayın. Sevginin de başarı üzerinde etkisi vardır. Ailede başlayan sevgi
topluma yayılır. Sevgi her şeyi güzel kılar ve başarıyı da bize getirir.”
@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

İMAM HATİP OKULLARI
OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ
Sultangazi İlçe Millî
Eğitim Müdürlüğü ve
İlim Yayma Cemiyeti
Sultangazi Şubesi
İşbirliği İle düzenlenen
“İmam Hatip Okulları
Olimpiyatları”nda dereceye giren imam hatipli öğrencilere ödülleri
verildi.

Törende selamlama konuşması yapan
Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz,
imam hatip okullarının önemine dikkat çekti. İmam hatip okullarının her
harcında milletin payının büyük olduğunu ifade eden Uslanmaz, imam
hatip okullarının sosyal hayatımızda
yerinin ve katkılarının önemli olduğunu belirtti.

Programda konuşan Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay, göreve geldiklerinde ilçede hiç imam hatip
ultangazi İlçe Millî Eğitim
okulunun olmadığına dikkat çekerek,
Müdürlüğü ve İlim Yayma Cemiyeti
“Yaptığımız çalışmalarla bu güzel ilçeSultangazi Şubesi İşbirliği İle
mize 13 imam hatip okulu kazandırdık.
düzenlenen, “İmam Hatip Okulları
Öte yandan belediyemiz imkanları ölOlimpiyatları” ödül töreni Hoca Ahmet
çüsünde eğitime desteğimizi aralıksız
Yesevi Kültür Merkezi’nde yapıldı.
sürdürüyoruz” dedi.
Ödül törenine Sultangazi Kaymakamı
İmam hatip okullarının Anadolu insaAli Uslanmaz, Sultangazi Belediye
nının içinden çıkan en önemli topBaşkanı Cahit Altunay, İl Milli Eğitim
lumsal yansımalardan birisi olduğunu
Müdür Yardımcısı Abdurrahman
ifade eden Başkan Altunay, şunları
Ensari, AK Parti İlçe Başkanı Suzan
söyledi:
Dağlar Civan, Sultangazi İlçe Müftüsü
”İmam hatip okullarının kuruluşundan
Yusuf Sarıkaya, İlim Yayma Cemiyeti
bugüne kadar ortaya çıkış şekli, yapısı,
Teşkilatlanma Müdürü Nurullah
müfredatı, öğrencileri ve mezunlarıyla
Şimşek, ÖNDER İmam Hatipliler
Türkiye´nin en önemli yapı taşlarından
Derneği Başkanı Halit Bekiroğlu,
birisidir. İmam hatip okullarının devlet
İlim Yayma Cemiyeti Sultangazi İlçe
Başkanı ve Sultangazi Belediye Başkan ve milletin kaynaşması adına ortaya
koyduğu ihtiyatlı iyimserlik damarıYardımcısı Fevzi Dülger ile çok sayıda
nı sevgiyle hatırlamamız gerekir. Hiç
vatandaş katıldı.

S

32

www.sultangazi.bel.tr

kuşkusuz imam hatip okulları da birer devlet kurumudur; ancak bu okullar üzerinden oluşan hissiyat o kadar
güçlüdür ki, halkımız bu okulların hemen her harcında pay sahibidir.”
Protokol konuşmalarının ardından 7
dalda yapılan İmam Hatip Okulları
Olimpiyatları'nda Sultangazi’de yapılan yarışmalarda dereceye girenlerin
ödülleri protokol üyeleri tarafından
takdim edildi. Programda ayrıca uluslararası ve Türkiye genelinde yapılan
çeşitli etkinlikler ve yarışmalarda dereceye giren imam hatipli öğrencilere
de ödülleri verildi.
Etkinlikler kapsamında ayrıca imam
hatip okul öğrencilerinin sanat ve el
becerilerini yansıttığı serginin de açılışı yapıldı.

Mevlana Ortaokulu

Sultangazi’nin
Gururu Oldu

Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay,
Yıldız Kızlar Futsal Türkiye
Şampiyonası’nda birincilik alan Mevlana Ortaokulu
Futsal Takımı’nı makamında ağırladı. Başkan Altunay,
“Sultangazi’ye güzel bir gurur yaşattınız. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın
devamını diliyorum” dedi.

S

ultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay salon futbolu alanında
düzenlenen, “Yıldız Kızlar Futsal
Türkiye Şampiyonası”nda birinci olan
Mevlana Ortaokulu Futsal Takımı’nı
konuk etti. Mevlana Ortaokulu Müdürü
Fahriye Elkin, Beden Eğitimi öğretmenleri Samet Koç ve Mehmet Bozkurt’un
da eşlik ettiği ziyarette, öğrenciler başarı hikayelerini paylaştı.
Takımın elde ettiği başarıları anlatan
takım hocası Koç, hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.
Mevlana Ortaokulu Futsal Takımı’nı
başarılarından dolayı kutlayan Başkan

Altunay, “İlçemizi sevindirecek böyle başarılar elde etmeniz gerçekten gurur verici. Başarılı olmak azim
ve disiplinli çalışmayla elde edilir.
Bunun çok güzel bir örneğini verdiniz.
Sultangazi’ye gurur yaşattınız. Her birinizi teker teker tebrik ediyorum; başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

YILDIZ KIZLAR FUTSAL TÜRKİYE
ŞAMPİYONASI
İstanbul’da düzenlenen 2015-2016
Yıldız Kız Futsal İl Şampiyonası'nda
Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu'nu 5-0 yenerek İstanbul
şampiyonluğunu alan takım daha sonra Kırıkkale’deki grup elemelerine katıldı. Bolu takımını 5-0, Antalya takımını
7-0 ve Amasya takımını 8-0 gibi büyük
bir farkla yenen Mevlana Ortaokulu Kız
Futsal Takımı; yarı final maçlarını ise
Çankırı’da yaptı.
Yarı final maçlarında da başarı elde
eden takım finalde ise geçen yıl Türkiye
şampiyonu olan İzmit takımını 1-0 yenmesinin ardından Adana takımı ile karşılaştı. Konya’da düzenlenen maçta
Adana takımını zorlu bir mücadele sonucu 1-0'la geçen Mevlana Ortaokulu
şampiyonluk kupasını kaldırdı.

@sultangazibeled
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Az Tuz Sağlıklı Yaşam
Sultangazi Kaymakamlığı, Sultangazi Belediyesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
işbirliğinde düzenlenen programla bilinçli tuz tüketimine dikkat çekildi.

S

ultangazi Kaymakamlığı,
Sultangazi Belediyesi ile Gıda
Tarım ve Hayvancılık İlçe
Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen programla bilinçli tuz tüketimine dikkat çekildi. Sultangazi Belediye
Nikah Salonlarında düzenlenen
programa Sultangazi Kaymakamı Ali
Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, AK Parti İlçe Başkanı
Suzan Dağlar Civan, Gıda Tarım ve
Hayvancılık İlçe Müdürü İsa Tanrıverdi,
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim
Demir, İlçe Sağlık Müdürü Emrah Eray,
Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü
Salih Bekaroğlu ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Tuz tüketimi birçok hastalığın temelini
oluşturuyor. Tuzun 1 gram azaltılması
ile felçlerde yüzde 5; kalp krizlerinde
yüzde 3 oranında azalmayı sağlıyor; 9
gram azalttığımızda ise felçlerde yüzde 24 azalma; kalp krizlerinde yüzde
34 azalma meydana geliyor. Tuz tüketimini azaltarak daha sağlıklı yaşayabiliriz” dedi.

rudan ve dolaylı olarak neden olduğu hastalıklardan korunmak gerekiyor.
Kısaca özetlemek gerekirse tuz yerine
göre zehir, yerine göre panzehirdir. Bu
nedenle yerinde kullanmasını bilmek
gerekir.

Bu amaçla sağlıksız beslenme alışkanlığı olan tuz tüketiminin, gençlerde ve
annelerde bilinç oluşturma ve farkınProgramda konuşma yapan Sultangazi dalık meydana getirerek, tuz kullanıBelediye Başkanı Cahit Altunay, tuzluk- mının azaltılmasını hedefliyoruz. Öte
yandan toplu tüketime yemek hizmeti
ların masalardan kaldırılarak sağlıklı
veren işletmelerde tuzların masalaryaşama geçilmesi gerektiğini belirtdan kaldırılarak ihtiyaç halinde müşti. Günlük alınması gereken tuz mikteriye verilmesi, aşçıların yemeklerde
tarının 5 gram olduğunun altını çizen
az tuz kullanımını amaçlıyoruz.”
Başkan Altunay, “Biz bunun dört katı
oranında tuz kullanıyoruz. Sebze ve
Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz
Programın açılış konuşmasını yapan
meyveleri kendi tatlarını almak için
da tuz tüketimi konusunda bir farkınGıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü mutlaka tuzsuz yiyelim. Yediklerimizin dalık oluşturmaya çalıştıklarını belirİsa Tanrıverdi, toplumda tuz tüketikendi tadını almak için tuzsuz yemeye terek “Bütün okullarda sürecek eğitim
minin azaltılması yönünde duyarlılık
alışmalıyız” dedi.
programlarıyla Sultangazi’de başlayan
oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Sağlıklı bir yaşam için üç beyazdan bi- bu duyarlılığı her yere yaymayı istiyoİnsanların yaşam kalitesini arttırmayı
ri olan tuzdan uzak durmak gerektiği- ruz” dedi.
amaçladıklarını kaydeden Tanrıverdi,
ne işaret eden Başkan Altunay, şunları “Gençler bilgilenir toplum bilinçlenir;
“Yemeklere katılan tuz miktarının azal- söyledi:
tuzu azaltırsak yaşam kalitemiz yüksetılması yaşam kalitemizi yükseltir.
lir” konulu programa Kardiyolog Prof.
“Hiçbir genetik yatkınlığa dayanmaSağlık harcamalarına baktığımızda en
yan ve sonradan kazanılan tuzlu yeme Dr. Nuri Kurtoğlu ve Nefrolog Doç. Dr.
yüksek payın hipertansiyon hastalıklaalışkanlığından kurtulmak, tuzun doğ- Murathan Uyar konuk oldu.
rının tedavisine ayrıldığını görüyoruz.
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Kardiyolog Prof. Dr. Nuri Kurtoğlu, tuzu
günde 6 gr. azaltarak bir çok hastalığın
önüne geçilebileceğini söyledi. Tuz tüketiminin birçok hastalığı tetiklediğini
ifade eden Kurtoğlu, “Tuzun fazla tüketilmesi vücutta ödem oluşmasına, kalp
kasında kalınlaşmaya, kemik erimesine, böbrek taşına ve felçlere neden

Tuzun 1 gram azaltılması
felçlerde yüzde 5; kalp
krizlerinde yüzde 3
oranında azalmayı sağlıyor;
9 gram azalttığımızda
ise felçlerde yüzde 24;
kalp krizlerinde yüzde 34
azalma meydana geliyor.

oluyor. Tuz tüketimini günde 6 gr azaltırsak dünyadaki 2.5 milyon insanın
ölümünü engellemiş oluruz” şeklinde
konuştu.
Doç. Dr. Murathan Uyar da tuzdaki sodyumun vücudun sıvı dengesini
oluşturduğunu belirterek böbreklerin vücutta kalacak olan tuz miktarına karar verdiğini söyledi. Türkiye’de
18 gram olan tuz tüketim miktarının
15 grama düştüğünü belirten Uyar,
“Türkiye’de hedef tuz tüketim mik-

tarını 5-6 gramlara çekmek. Tuzu az
diyetler uygulayarak tuz tüketimini azaltabiliriz. Sebze ve meyvelerin
zengin tatlarını almak istiyorsak tuz
tüketimini azaltmalıyız” ifadelerini kullandı.
Sultangazi Belediyesi Nikah
Salonlarında düzenlenecek periyodik
programlarla tuz kullanımının kalp,
damar ve böbrek hastalıklarına olan
etkisi anlatılarak bilinçli tuz tüketiminin önemine değinilecek.

@sultangazibeled
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Bilinçli Anneler

Sertifikalarını Dr. Sare Davutoğlu’nun
Elinden Aldı
Sultangazi Belediyesi, sosyal
sorumluluk projelerinden
“Bilinçli Anne Sağlıklı
Nesil” eğitim programına
katılan anne adaylarına
sertifikalarını törenle dağıttı.
Dr. Sare Davutoğlu annelere
sertifikalarını vererek, sağlıklı
bir toplumun bilinçli annelerle
mümkün olabileceğini söyledi.
Törende konuşan Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit
Altunay da bilinçli annelere
verilecek eğitimlerin daha
kapsamlı hale getirilerek
sürdürüleceğini belirtti.
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S

ultangazi Belediyesi, anne adaylarına rehberlik etmek amacıyla hayata geçirdiği “Bilinçli Anne
Sağlıklı Nesil” eğitim programına katılanlara sertifikalarını törenle dağıttı.
Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde
düzenlenen törene Sayın Dr. Sare
Davutoğlu, Kültür ve Turizm Eski Bakanı
Mahir Ünal’ın eşi Şule Özdin Ünal,
Ak Parti İstanbul Milletvekili Fatma
Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip
Şahin’in eşi Şeyma Şahin, Sultangazi
Kaymakamı Ali Uslanmaz ve eşi Hayriye
Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay ve eşi İlknur Altunay,
AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim
Temurci’nin eşi Simru Temurci, AK Parti
İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan ile anne adayları ve eşleri katıldı.

“4 BİN ANNE ADAYINA EĞİTİM VERİLDİ”
Programda konuşan Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay,
kadınların hamilelikte sağlıklı bir
süreç geçirebilmesi, kolay doğum ve
bilinçli çocuk yetiştirilmesi amacıyla
başlatılan projede 4 bin anne
adayına eğitim verildiğini söyledi.
Annelerin toplumun mihenk taşları
arasında yer aldığını kaydeden
Başkan Altunay, “Çocuklarını aylarca
bedenlerinde taşıyan, karşılıksız
sevgileriyle büyüten, hayatın her
aşamasında desteklerini esirgemeyen
annelerin haklarının ödenmesi
mümkün değildir.” dedi.
Sultangazi Belediyesi olarak sosyal
projelerle her aileye ulaştıklarını ifade
eden Başkan Altunay, şunları söyledi:

“Sultangazi Belediyesi olarak hayata
geçirdiğimiz, ‘Yaşlı Bakım ve İstihdama
Katılım’, ‘Nesilden Nesile’, ‘Ben de
Varım’, Aile İçi iletişim Seminerleri” gibi birçok sosyal projeyle toplumun her
kesimine ulaşmayı hedefledik. Anne
adaylarına rehberlik etmek amacıyla
düzenlediğimiz ‘Bilinçli Anne Sağlıklı
Nesil’ projemizde annelerimizin özgüvenlerini kazanmalarını sağladık.
Konusunda uzman psikolog, kadın doğum uzmanı, çocuk doktoru ve fizyoterapistler tarafından verilen eğitimlerle
anne adaylarına bilinçli bir hamilelik
süreci ve çocuk yetiştirme konusunda
eğitimler verdik. Projeyi daha kapsamlı hale getirerek sürdüreceğiz.”

gerekliliğine işaret
eden Davutoğlu şunları
söyledi:
"İmkan varsa normal
doğumla bebeğimize
kavuşmamız son
derece önemli. Son
yıllarda yapılan
tüm çalışmalara,
konulan hedeflere
rağmen geçtiğimiz yıl
Türkiye'de sezaryen
oranı yüzde 52.8
olarak gerçekleşti.
Yani her doğan 100
bebeğimizden 53
tanesi maalesef
sezaryenle aramıza
katılıyor. Elbette
sezaryene ihtiyaç
duyulan çok gerekli
durumlar var. Ancak
sezaryenin olması
gerekenden daha fazla yapılması,
normal koşullarda sağlıklı bir normal
doğumla dünyaya gelebilecek bir
bebeğin de sezaryenle dünyaya
gelmesi hakikaten o anne ve bebeğe
yapılabilecek çok olumsuz bir
yaklaşım diye düşünüyorum."

Protokol konuşmalarının ardından
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay’ın kızı Büşra Altunay’ın da
aralarında olduğu anne adaylarına
sertifikaları dağıtıldı. Sertifikalarını
Dr. Sare Davutoğlu’nun elinden alan
anne adaylarına ayrıca “Yeni Doğan
Çocuk Çantası” hediye edildi.

“BİLİNÇLİ ANNELERİN
SAĞLIKLI TOPLUMUN
TEMELİDİR”
Dr. Sare Davutoğlu ise yaptığı
konuşmada Sultangazi
Belediyesi’nin düzenlediği “Bilinçli
Anne Sağlıklı Nesil” projesinden
duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Bilinçli annelerin sağlıklı
toplumun temeli olduğuna dikkat
çeken Davutoğlu, “Bilinçli anne
eğitimleri, toplumumuzda sağlıklı
nesillerle birlikte diğer alanları da
güçlendirecektir. Projenin diğer yerel
yönetimlere de örnek olacağına
inanıyorum” dedi.
Sağlıklı bir doğum sürecinin
yaşanması için normal doğumun
@sultangazibeled
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Sultangazi’de

Anneler Günü
Sultangazi Belediyesi,
Anneler Günü’nde
Sultangazili anneleri bir
araya getirdi. Hoca Ahmet
Yesevi Kültür Merkezi’nde
düzenlenen programda
konuşan Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit
Altunay; sevgi, fedakarlık
gibi yüce duyguları en
üst düzeyde yaşayan
yegane varlıkların anneler
olduğunu söyledi. Etkinlikte
fantezi müziğin sevilen ismi
Pınar Dilşeker sahne aldı.
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S

ultangazi Belediyesi, Anneler
Günü’ne özel bir program düzenledi. Hoca Ahmet Yesevi
Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Sultangazi Kaymakamı Ali
Uslanmaz ve eşi Hayriye Uslanmaz,
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay ve eşi İlknur Altunay, AK Parti
İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan,
AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı
Nurcan Öztürkmen ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda konuşan Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay; sevgi, fedakarlık gibi yüce duyguları en
üst düzeyde yaşayan yegane varlıkların anneler olduğunu ifade etti.
Başkan Altunay, "Bizim inancımızda

annelerimizin çok özel bir yeri vardır.
Bu çerçeveden bakıldığında her gün
Anneler Günü'dür” dedi.
Annelerimizin her zaman başımızın tacı olduğunu kaydeden Başkan
Altunay, “Yaşadığımız müddetçe ağzımızdan düşmeyecek yegane kelimedir, anne. İyi ve kötü anlarımızda ilk
söylediğimiz kelimedir. Annelerimiz
bir tek günde değil; her günde başımızın tacıdır” dedi. Çok sevdiği annesini kaybettiğini hatırlatan Başkan
Altunay, şunları söyledi:
“Cennet annelerimizin ayakları altındadır lafı boşuna söylenmemiştir. Onlar bizi dokuz ay karnında taşır;
büyütür. Hem öğretmen hem doktor
olurlar; hayatta karşılaştığımız her

şeyde yön gösterici olurlar. 3.5 yıl önce ben de annemi kaybettim ancak
onu unutmak mümkün değil. Allah 8
cennet kapısından dilediğini annelerimize nasip etsin.”
Programda konuşan Sultangazi
Kaymakamı Ali Uslanmaz, annelerimizin bizi dünyaya getiren ve büyüten
insanlar olarak çok değerli olduklarını söyledi. Uslanmaz, “Rahmetli annem
58 yaşında da başımı okşardı. Onun
gözünde kaymakam da olsak hep çocuktuk. Annelerimizin değerini onları
kaybetmeden gösterelim” diye konuştu.
Konuşmaların ardından sanatçı Pınar
Dilşeker sahne alarak sevilen şarkılarını Sultangazili anneler için seslendirdi.
@sultangazibeled
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Gönüllerdeki
'Bizim Yunus' Anıldı

Sultangazi Belediyesi, büyük
Türk düşünürü ve tasavvuf
şiirinin önemli temsilcilerinden
Yunus Emre’yi andı.

S

ultangazi Belediyesi, tasavvuf
şiirinin öncülerinden Yunus
Emre’yi andı. Sultangazi
Belediyesi Nikah Salonlarında
düzenlenen programa Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay, İlçe
Müftüsü Yusuf Sarıkaya ile çok sayıda
vatandaş katıldı.
Programda konuşan Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay,
Yunus Emre'nin Anadolu’da gönül
hamurunu şekillendiren isim olarak
tüm kalplerde yerini aldığını söyledi.
Yunus Emre’nin “Yaratılanı Severim
Yaratan'dan Ötürü” sözünü hatırlatan
Başkan Altunay, “Yaratılanı yani
insanı “hoş görmek” için öncelikle
tabiatında hoşgörü olması gerekir.
Yunus Emre, insanı merkez almış,
insan sevgisi ile yola çıkmış, yazdığı
her mısrayı hoşgörü ırmağından
geçirmiştir” dedi.
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Başkan Altunay, Yunus Emre’nin
Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî, Hacı
Bektaş-ı Velî, Ahî Evrân-ı Velî gibi ilim
ve irfan kutuplarıyla birlikte, Allah
sevgisini, aşk ve güzel ahlakla ilgili
düşüncelerini gerçek bir tasavvuf
anlayışı ile işlediğini ifade etti.
Programa konuk olan TV programcısı
Hayati İnanç, Yunus Emre’nin her
evin evladı olduğunu söyledi. İnanç,
“Yunus her birimizin içindedir; kimse
tereddüt etmez. Herkese sevgi
mayasını çalmıştır. Dünyanın karanlık
bir döneminde herkesi müjdelemiş
gibidir” dedi.
Yunus Emre’nin şiirlerinden
örnekler sunan İnanç, “Yunus Emre
dünden söylenmiş bir sözü su içme
rahatlığıyla söylemiştir. Yunus Emre
kalbe girip girmemeyi dert etmiştir”
diye konuştu.
Programa konuk olan şair, yazar ve
TV Programcısı Serdar Tuncer, Yunus
Emre’nin diğer muadillerinden “Bizim
Yunus” sıfatıyla ayrıldığını kaydetti.
Yunus Emre’nin 8 asır öncesinde

yazdıklarının bugün hala anlaşıldığını
kaydeden Tuncer, “Yunus Emre öyle
yalın bir dil kullanmıştır ki bugün
gönül gözü olan herkes anlayabiliyor.
Yunus Emre dervişliği yapamadım
diyerek ayrıldığı Taptuk Emre’nin
dergahına ‘Bizim Yunus’ olarak geri
dönmüştür. Yunus Emre güzeldir;
Yunus Emre’yi hatırlatmak güzeldir;
hatırlatanlara teşekkürler” dedi.
Şair Tuncer, Yunus Emre’nin şiirlerini
seslendirerek katılımcılara güzel bir
akşam yaşattı.

35. FİLM FESTİVALİ
SULTANGAZİLİLERLE
BULUŞTU

“35. İstanbul Film Festivali”, Hoca Ahmet
Yesevi Kültür Merkezi’nde düzenlenen
özel gösterimlerle sinemaseverlerle
buluştu. Festival kapsamında dünya ve
Türkiye sinemasının kült yapıtlarının yer
aldığı 9 film gösterimi yapıldı.

D

ünya sinemasının en yeni örneklerinden kült yapıtlara birçok filmi sanatseverlerle buluşturan 35. İstanbul Film
Festivali’nin heyecanı Sultangazi’ye taşındı.
Festival programında 187 uzun metrajlı, 10 kısa ve 24 deneysel film gösterime sunuldu.
Festivalde, 62 ülkeden 223 yönetmenin toplam 221 filmi beyaz perdeyle buluştu. Konuk
sinemacıların da katıldığı etkinlik kapsamında ayıca söyleşiler, sinema dersleri ve konser
programları da yapıldı.
35. İstanbul Film Festivali’nin son haftasında ise Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde
gösterime sunulan 9 film, Sultangazili sinemaseverlerle buluştu.

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

Çocukların Şehri
Sultangazi Olacak

Ş

ehir yaşamında çocuk odaklı bir
yapı önemlidir. Çocuk için ama
çocukla birlikte aileyi de kapsayan projelere ihtiyacımız bulunmaktadır. Çocuğun katılımcı olduğu bir
kent yaşamı nüfusunun büyük bir kısmını da içine katan, çok katmanlı ve
adil bir kent yaşamı demektir. Şehrin
çocuklar için uygun şekilde tasarlanması, herkesimin ihtiyacını karşılayacağı için ayrıca önem taşımaktadır.
Çocukların yaşadıkları ortamların "çocuk dostu"; yani yönlendirici, eğitici,
koruyucu ve savunucu olması konusunda, yeterli alt yapı ve hizmetlerin
yapılandırılması acilen gerekmektedir. Şehirler, çocuklar için dört mevsim yaşanabilecek yerler olmalıdır.
Kış geldi diye eve kapanılan ya da tek
alternatif olarak alışveriş merkezlerine sığınılmasından çocukları kurtarmak gerekmektedir. Çocuklar için
ulaşılabilir bir şehir için yeni projelerin hayata geçirilmesi önemlidir.
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ÇOCUKLARIN ŞEHRİ
PROJESİ

Sultangazi Belediyesi, çocuk ve
gençlere yönelik sosyal ve kültürel yatırımlarını taçlandırıyor.
“Çocukların Şehri Sultangazi” projesi ile çocukların merkezde olduğu;
yerel yönetim algısı ve bilinci oluşturulurken, çocukların beklentileri
referans alınıyor. Proje kapsamında
Sultangazi’nin, çocuk odaklı olarak
inşa edilmesi hedefleniyor.

Bu noktadan hareketle, Sultangazi
Belediyesi bütün çocukları kucaklayan
proje ile ilçenin çehresini değiştiriyor.
Sultangazi Belediyesi, gençlere ve çocuklara yönelik birçok projeyi hataya
geçirirken, “Çocukların Şehri Projesi”
ile bu çalışmalarını taçlandırıyor.

Çocukların Şehri Projesi ile
Sultangazi’de yaşayan çocukların
kendilerini geliştirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve ilçenin her yerinde
rahatlıkla dolaşabilecekleri alanların artırılması amaçlanıyor. Böylece
Sultangazi’nin çocuk odaklı olarak
inşa edilmesi hedefleniyor.
İlk olarak Sultangazi’nin yaya-bisikletli olarak değişiminin sağlanacağı
proje ile yolların, sokakların, meydanların, kaldırımların kısacası şeh-

rin bütün dokusu tasarlanıyor. Öte
yandan Mahalle kültürünün yeniden canlandırılması için bir çok sosyal projenin uygulamaya konulması
planlanıyor.
Proje kapsamında Sultangazi ilçesi 3
bölgeye ayrıldı. Bu bölgelerden ve dezavantajlı çocuklardan oluşan, “Çocuk
Meclis’i” kuruldu. Bu projenin oluşturulmasında Çocuk Meclis’i aktif rol
alıyor. Çocukların talep ve önerileri değerlendirilerek Çocukların Şehri
Sultangazi inşa edilecek.

