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Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Diş Hekimliği Fakültesi



Dergimizin bu sayısında siz gençlerimize 
yönelik projelerimize ağırlık verdik. 

Ülkemizi yeni ufuklara taşıyacak olan 
sizlersiniz. Sizlerin aracılığıyla yüreği umut 
dolu; geleceğe umutla sarılan gençlerimizi 
yürekten selamlıyorum... 
Gençlere sahip çıkmayan bir toplum 
geleceğine sahip çıkmamış  demektir. 
Sultangazi Belediyesi olarak yaptığımız tüm 
yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz bütün 
projelerde önceliğimiz sizler oldunuz. Sizin 
heyecanınız ve coşkunuz bizim rehberimiz 
oldu.
Gençlerimizi yarınlarımızı üstlenebilecek 
şekilde nitelikli, bilgili ve ideal sahibi 
kişiler olarak yetiştirmek amacıyla eğitim 
yatırımlarına ağırlık verdik. Bu amaçla 
ilçemize 29 yeni okul kazandırdık. 5 okulun 
yapımına başladık, 3 okulun ihalesini ise 
tamamladık. Kısa bir süre sonra 8 okulun 
daha ihalesi yapılacak. Eğitime ve sizlere 
yönelik yaptığımız çalışmalarımıza ilave 
olarak; 
• 40 okulumuza konferans salonu yaptık.
• Tüm okullarımızın boya ve badana 
ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
• Tüm öğrencilerimize ücretsiz defter 
dağıtıyoruz.
• Kısa adı SEDA olan Sultangazi Belediyesi 
Eğitime Destek Akademisi'ni kurduk. Burada 
gençlerimizi TEOG-YGS-LYS sınavlarına 
hazırlıyoruz. 
• Özellikle gençler ve ev hanımlarına yönelik 
meslek edindirme kursları düzenliyoruz. 

BAŞKANDAN

CAHİT ALTUNAY
Belediye Başkanı

Öte yandan gençlerimizin daha fazla sosyal 
hayatın içerisinde olması amacıyla; 
• 10D Sinema, 
• İzci kampı, 
• Yüzme kursları,
• Buz pisti,
• Kültür gezileri,
• Gençlik kampları düzenliyoruz. 
Eğitime yönelik yaptığımız tüm bu 
yatırımlarımızı üniversiteler ile 
taçlandırıyoruz. Esentepe Mahallesi'nde 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun 
inşaatına başladık. Bu fakültenin yapım 
maliyetini kendi öz kaynaklarımızla 
karşılıyoruz. Öte yandan Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu ile Diş Hekimliği Fakültesi'nin 
projelerini tamamladık. Sultangazi Devlet 
Hastanesi'nin hemen yanında yükselecek 
olan bu fakültelerin yapımını Sultangazi 
Belediyesi olarak gerçekleştiriyoruz. 
Bu eğitim kurumları ilçemizin; sosyal, 
ekonomik ve kültürel hayatına da zenginlik 
getirecektir. Eğitime hizmetimiz bunlarla 
sınırlı kalmayacak daha iyi olanın peşinde 
gençlerimizin desteği ile koşmaya devam 
edeceğiz.
Temennim odur ki;  gençlerimizin gözlerinde 
ve yüreklerindeki pırıltılar ülkemiz için hiç 
sönmesin. Hepinize sevgilerimi sunuyorum...
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TÜRKİYE’YE ARMAĞAN
DÜNYAYA İLHAM OLSUN…
AVRASYA TÜNELİ HİZMETE AÇILDI

Asya ile Avrupa kıtalarını denizin altından 
birleştiren Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali 
Yıldırım tarafından hizmete açıldı. 



İstanbul’daki trafik sorununun çözümüne 
katkı sağlayacak ve İstanbul Boğazı’ndaki 

karayolu geçişlerini rahatlatacak Avrasya 
Tüneli, Kumkapı’da düzenlenen törenle 
hizmete girdi. 

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, 
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, bazı ülkelerin 
devlet ve hükümet başkanları ile bakanları, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Valisi Vasip 
Şahin, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay ve diğer ilçe belediye başkanları ile 
çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, iki kıtayı birbirine bağlayan 
İstanbul'un özel bir şehir olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu projenin 
hayata geçmesini sağlayan tüm 
kurumlarımızı, bakanlığımızı, yüklenici 
ve işletmeci şirketleri; mimar, mühendis, 
işçisine kadar inşasında çalışan herkesi 
tebrik ediyorum. Temelini Asya yakasında 
atmıştık. Rabbim'e hamdolsun açılışını 
Avrupa yakasında yapıyoruz. Bu ne 
mutluluk” dedi.

''KARADENİZ'İ MARMARA'YA BAĞLAYACAĞIZ''

“Bundan sonra sıra Kanal İstanbul'da. 
İnşallah Karadeniz' i Marmara'ya 
bağlayacağız. Bu da dünyadaki ilklerden 
bir tanesi olacak. Çünkü Türkiye buna 
layık. Türk insanı buna layık ve dünyadaki 
bu yarışta biz varız” ifadesini kullanan 
Erdoğan, Avrasya Tüneli'nin yaklaşık 4 yılda 
inşa edildiğini ve kendi alanında pek çok 
ilkleri barındırdığını, henüz proje ve inşaat 
safhasında birçok ödül aldığını hatırlattı.



Tünelin büyük ilgi göreceğine 
inandığını vurgulayan Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Avrasya Tüneli'nin yatırım 
bedeli 1 milyar 245 milyon 
dolardır. Günde 100 bin araç, 
dışarıdaki hava şartlarından 
etkilenmeden rahat bir 
şekilde burayı kullanacaktır. 
Avrasya Tüneli sayesinde 
İstanbul'un iki yakası arasında 
dışarıdaki iklim şartlarından 
etkilenmeden kesintisiz araç 
ulaşımı mümkün hale geldi. Bu 
eser için devletin kasasından 
tek kuruş çıkmamıştır. 'İş 
bilenin, kılıç kuşananındır'. 
Tünelin inşasını ve işletmesini 
üstlenen firmalar, bir bölümü 
öz kaynak, bir bölümü kredi 
olarak projenin finansmanını 
kendileri sağlamıştır. Yaklaşık 
25 sene boyunca kamu payı 
ve vergilerle hazineye yılda 
180 milyon lira gelir getirecek 
tünelin işletmesi, bu sürenin 
sonunda tamamen devlete 
geçecek. Harem ve Çatladıkapı 
arasındaki tünel ve geliştirilen 
yaklaşım yolları sayesinde 
Kazlıçeşme-Göztepe arası
15 dakikaya iniyor. ”

YENİKAPI-GÖZTEPE
SADECE 15 DAKİKA

Başbakan Binali Yıldırım 
da bu eserleri İstanbul'un, 
Türkiye'nin tarihine yakışır 
şekilde; barışın, sevginin, 
dostluğun, kardeşliğin 
üzerine inşa ettiklerini 
belirterek “Kardeşliğimizi, 
birliğimizi, beraberliğimizi 
her zamankinden daha çok 
önemsiyoruz. Bu kardeşliği 
bozmaya çalışan hiçbir alçak 
örgüte geçit vermeyeceğiz. 
Terör örgütlerinin arkasındaki 
ağababalarını da bulup ortaya 
çıkaracağız” dedi.

“Karadan gemileri yürüten 
ecdadımızın, Fatih' in 
şanına yakışır bir proje ile 
İstanbulluların huzurundayız” 
diyen Başbakan Yıldırım, 
“Fatih, İstanbul'u fethederken 
gemileri karadan yürüttü, 
onun torunları Recep Tayyip 
Erdoğan ve arkadaşları da 
arabaları, trenleri, denizin 
altından geçiriyor. Denizin 
altında 106,5 metre dile kolay, 
Boğaz'ın altından geçiyor. 

Sarayburnu'ndan 
Haydarpaşa'ya, dakikalarla 
geçeceksiniz. Sadece 4 
dakikada bir kıtadan diğer 
kıtaya denizin altından 
geçeceğiz. Bu proje 2 katlı 
olarak yapıldı, 1 kat gidiş, 
1 kat geliş. Böylece bu 
bulunduğumuz Kennedy 
Caddesi, E-5 yoluna kesintisiz 
denizin altından bağlanıyor. 
1,5 saatten fazla gideceğimiz 
mesafeyi, Yenikapı'dan 
Göztepe'ye sadece 15 dakikada 
geçeceğiz. Deniz altından 
geçişte sadece 4 dakikada… 
İşte medeniyet bu, işte hizmet 
bu!” şeklinde konuştu.
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Protokol konuşmalarının 
ardından Avrasya Tüneli'nin 
açılış kurdelesi kesildi. Diyanet 
İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 
açılış duası yaptı. 
Törenin ardından, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve beraberindeki protokol 
üyeleri, araçlarıyla Avrasya 
Tüneli'nden geçti. Tünel'de 
hatıra fotoğrafı çektiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Başbakan Binali Yıldırım, 
araçlarına binerek Anadolu 
yakasına geçti. Tünel' in 
Anadolu yakası çıkışında 
vatandaşlar Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve beraberindekilere 
sevgi gösterisinde bulundu. 



15 TEMMUZ
DEMOKRASİ VE ŞEHİTLER SERGİSİ

Sultangazi Belediyesi'nin açtığı ve 1 ay süren "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Sergisi"ni 
30 bine yakın kişi ziyaret etti. Sultançiftliği Merkez Camii önünde yer alan sergi, Sultangazi 
Belediyesi Hizmet Binası'na taşınarak kalıcı hale getirildi.

Sultangazi Belediyesi, 15 
Temmuz Demokrasi ve 

Şehitler Sergisi ilçe halkının 
yoğun katılımıyla açıldı. 
Serginin açılış töreninde 
konuşan Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, sergi ile 
15 Temmuz gecesinde yazılan 
destanı canlı tutacaklarını 
söyledi. Sultangazililerin 
ilçenin farklı noktalarında 
demokrasi nöbeti tuttuklarını 
kaydeden Başkan Altunay, 
“15 Temmuz'da bin yıllık 
destanı halkımızın birlik ve 
beraberliğiyle yazdık” dedi. 
Sultançiftliği Merkez Camii 
önündeki meydana Sultangazi 
Belediye Meclisi kararıyla, 15 
Temmuz Demokrasi ve Şehitler 
Meydanı isminin verildiğini 
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kaydeden Başkan Altunay, 
şunları söyledi:
“Milletimiz o gece kanlı 
senaryolara geçit vermedi. 
FETÖ darbe girişiminde 
karanlık güçlerin amaçları, 
iç savaşı başlatarak ülkeyi 
parçalamaktı. Ancak bizi 
bölmek isterken birbirimize 
kenetlediler. Hep birlikte 
topyekün bu vatana sahip 
çıkarak; bu milletin gücünü 
tüm dünyaya gösterdik. 15 
Temmuz gecesinin ardından 
toplandığımız bu meydanı, 15 
Temmuz Demokrasi ve Şehitler 
Meydanı olarak anacağız."
İstanbul Milletvekili Şirin 
Ünal, konuşmasında 15 
Temmuz gecesi kahramanlık 
gösterenlere minnet 

borçlu olduklarını söyledi. 
Kurumlara sızan terör örgütü 
mensuplarını ayıkladıklarını 
belirten Ünal, “Ülkemizin 
refahı için kurumlardaki 
terör örgütü mensuplarını 
temizliyoruz” dedi.
İstanbul Milletvekili Feyzullah 
Kıyıklık da 15 Temmuz'da 
dünyada örneği olmayan bir 
olayın yaşandığını söyledi. 
Kıyıklık, “Yönetimden memnun 
olan bir halkı ve iktidarı 
indirmek için Batı'nın da 
teşvikiyle Türkiye’de bir 
kaos ortamı oluşturmaya 
çalışıldı. O gece halkımızın ve 
Cumhurbaşkanımız'ın güçlü  
duruşuyla darbeciler yüzüstü 
oldular” ifadelerini kullandı.
Sultangazi Kaymakamı 

Ali Uslanmaz ise yaptığı 
konuşmada 15 Temmuz 
gecesi tüm Türkiye’nin ayağa 
kalktığını söyledi. O gece 
herkesin sokağa çıkarak 
tanka, topa karşı çıktığını 
kaydeden Uslanmaz, “Bu 
millet; devletine, milletine, 
cumhuriyetine sahip çıktı” 
şeklinde konuştu.

30 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ
1 ay süren "15 Temmuz 
Demokrasi ve Şehitler 
Sergisi"ni 30 bine yakın kişi 
ziyaret etti. Sergi Sultangazi 
Belediyesi Hizmet Binası'na 
taşınarak kalıcı hale getirildi. 
Sergi, mesai saatleri içerisinde 
ziyaretçilere açık olacak.



AKİF’İN ŞİİRLERİYLE
VATAN SEVGİSİ

Sultangazi Belediyesi, 
vefatının 80. yıldönümünde  

Milli şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’u özel bir program ile 
andı. Sultangazi Belediyesi 
Nikah Sarayı’nda düzenlenen 
‘Mehmet Akif Ersoy ve 
Çanakkale 1915 Temmuz Milli 
İrade Destanı’ konulu program 
Ülke TV’de canlı olarak 
yayınlandı.
Turgay Güler’in sunuculuğunu 
yaptığı “En Sıradışı Programı"na 
Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay ile birlikte Hasan 
Öztürk, Yusuf Ziya Cömert, 
Ahmet Kekeç ve Salih Tuna 
konuk olarak katıldı.

''GENÇ NESLE KURTULUŞA 
GİDEN YOLU GÖSTERDİ''

Programda konuşan 
Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, Mehmet Akif 
Ersoy’un kişiliği ve eserleriyle 
günümüze ışık tutan örnek 
bir insan olduğunu söyledi. 
Mehmet Akif Ersoy’un 
şiirlerinde Milli Mücadele 
ruhunu yansıttığını ifade 
eden Başkan Altunay, 
“Mehmet Akif Ersoy, ülkenin 
en karanlık günlerinde genç 
nesle kurtuluşa giden yolu 

göstermiş, Kurtuluş Savaşı’nda 
ülkenin yılgın ve yorgun 
insanını yüreklendirmiştir. Türk 
insanı, Çanakkale Savaşı'nda 
ve 15 Temmuz’da tek yürek 
olarak bayrağına, vatanına 
ve devletine sahip çıkmıştır” 
dedi. 

''AKİF'İN HAYATI BİZE ÖRNEK 
OLMALI''

Başkan Altunay konuşmasına 
şu cümlelerle devam etti: Onu 
hangi yönüyle ele alsak, hangi 
özelliğini irdelesek, hangi 
hasletini öne çıkarsak bize 
büyük dersler vermektedir. 
O; bir şairdir, veteriner 
hekimdir, öğretmendir, 
vaizdir, hafızdır, Kur'an 
mütercimidir, milletvekilidir… 
Hepsinden önemlisi vatan 
aşığı, sırat-ı müstakimde bir 
Allah dostudur. Mehmet Akif 
Ersoy, kalemiyle yazmaktan 
ziyade kalbiyle yazan bir 
şairimizdir. Mehmet Akif’i ve 
onun düşüncelerini, fikirlerini 
iyi bilmemiz, iyi anlamamız 
gerekiyor. Onun ideallerini 
biraz olsun öğrenebilirsek, 
o idealleri ruhumuzun 
derinliklerinde hissedebilirsek 
bugünün dünyasını, bugünün 

Türkiye’sini, bugünlere hangi 
ruhla geldiğimizi daha iyi 
anlayabiliriz. Hangi hasletini, 
hangi özelliğini ele alsak bize 
büyük öğütler, büyük dersler 
vermektedir. Tevazu, alçak 
gönüllük, hoşgörü ondadır. 
Akif' in hayatı, mücadele 
ateşiyle yoğrulmuş kişiliği ve 
eserleri dün olduğu gibi bugün 
de milletimize esin kaynağı 
olmaktadır. Zira vefatının 
üzerinden yıllar geçmesine 
rağmen yüreğimizin en 
müstesna köşesinde yerini 
almış, bundan sonra da 
almaya devam edecektir.

Sultangazi Belediyesi, İstiklal Marş'ı yazarı ve Milli şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 80. yıldönümünde andı. 
‘Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale 1915 Temmuz Milli İrade 
Destanı’ konulu anma programı Ülke TV aracılığıyla da 
izleyiciyle buluştu.
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Mehmet Akif gibi değerleri 
yaşatmak; fikirlerini, eserlerini, 
kişiliğini, edebi kimliğini 
bugünkü nesillere anlatmak 
hepimizin ortak sorumluluğu 
olmalıdır. 
Programda milli şairimizin 
hayatı, eserleri ile Çanakkale 
ve milli irade destanı her 
yönüyle ele alındı. Konuklara, 
Mehmet Akif Ersoy’un 
şiirlerinden örnekler sunularak 
milli mücadele, birlik, 
beraberlik ve vatan sevgisine 
vurgu yapıldı.



15 TEMMUZ 
DESTANINI 
YAZANLAR 
BULUŞTU

15 Temmuz gazileri ile 
şehit aileleri Sultangazi 

Belediyesi’nin düzenlediği 
programda bir araya geldi. 
Cebeci Sosyal Tesisleri'nde 
düzenlenen kahvaltılı 
programa; İstanbul Milletvekili 
Şirin Ünal, Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, AK 
Parti İlçe Başkanı Suzan 
Dağlar Civan, Şehit Aileleri 
Derneği Başkanı Musa İlhan, 
15 Temmuz gazileri ile şehit 
yakınları katıldı.
Programda konuşan 
Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, 15 Temmuz’un 
tarihimiz açısından bir milat 
olduğunu vurgulayarak, "15 
Temmuz; şanlı destanımızın 
miladıdır. O gece darbeye 

karşı milli irade dimdik ayakta 
durmuştur. O gece canlarını 
feda eden şehitlerimiz ile 
canları pahasına mücadele 
eden gazilerimizin emeklerini 
unutmayacağız. Bu millet 
onlara her zaman minnettar 
olacaktır” dedi.
İstanbul Milletvekili Şirin 
Ünal da 15 Temmuz’un, 
Türkiye üzerinde kanlı 
hesapları olanları, ülke ve 
dünya kamuoyu önünde tüm 
şeffaflığıyla ortaya çıkardığını 
söyledi. Ünal, "Şehitlerimiz 
ve gazilerimiz o şanlı tarihi 
yazan kahramanlar olarak 
belleğimizde yer ettiler. 
Meydanları dolduran Türk 
halkı, demokrasiye ve ülkesine 
sahip çıktı" diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi, 
15 Temmuz gazileri ile 
şehit ailelerini bir araya 
getirdi. Programda 
konuşan Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, “15 Temmuz; 
şanlı destanımızın 
miladıdır. O gece darbeye 
karşı milli irade dimdik 
ayakta durmuştur. O 
gece canlarını feda eden 
şehitlerimiz ile canları 
pahasına mücadele eden 
gazilerimizin emeklerini 
unutmayacağız" dedi.
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CUMHURBAŞKANLIĞI 
HAYATIMIZA HANGİ

KALICI SİYASİ İSTİKRAR

HIZLI VE ETKİLİ İCRAAT

GÜÇLÜ YASAMA, GÜÇLÜ İCRAAT GÜÇLÜ MECLİS, GÜÇLÜ TEMSİL

BİRLİK VE UZLAŞMA
GÜVENLİ VE HUZURLU TÜRKİYE

Seçimden mutlaka tek başına iktidar 
çıkacak. Siyasi istikrar kalıcı hale 
gelecek.
• İki seçim arasında (5 yıl) kesintisiz icraat olacak.
• Uzlaşma kültürü gelişecek. 
• Hükümet kurulmama sorunu olmayacak.
• Hükümete güven oyunu millet verecek.

Hızlı ve etkili yönetim; ekonomik 
büyüme, refah ve kalkınmanın garantisi 
olacak.
• Hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan, 
etkin bir yönetim modeli oluşacak.
• Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan, 
gelişmelere ayak uyduran, kurumların hızlı 
çalışmalarını sağlayan bir işleyiş hakim olacak.
• Bürokrasi azalacak, büyüme hızlanacak.
• 2023 ve ötesine uzanan hedef lerimiz
ivme kazanacak.

Vesayet sistemi tamamen tasfiye 
edilecek. Yasama (Meclis) ve yürütme 
(Hükümet) güçlenecek.
• Devletin gerçek sahibi millet olacak.
• Yönetimde çift başlılık ortadan kalkacak.
• Hükümet icraat yapacak, Meclis kanun yapacak 
ve hükümeti denetleyecek. Meclis ve hükümet 
gerçek anlamda ayrılmış olacak.
• Meclis ve hükümetin her ikisini de millet
seçecek ve denetleyecek.

Meclis asli işlevi olan yasa yapmaya 
odaklanacak ve hükümeti millet adına 
denetleyecek.
• Yasa tekli fleri milletvekilleri tarafından verilecek, 
Meclis aynı zamanda seçilmiş cumhurbaşkanını ve
kabinesini denetleyecek.
• Milletvekili, kendi seçmeniyle sürekli temas 
halinde olduğu için, halkın beklentileri kanunlara 
daha fazla yansıyacak.
• Kanun yapımında Meclis iradesi hakim
olacak.

Cumhurbaşkanı %50’nin üzerinde bir oy 
ile doğrudan halk tarafından seçileceği 
için, siyasette birliktelik artacak, 
kutuplaşma azalacak.
• Hükümet ve Meclis'in uyumu önem kazanacak.
• Karşılıklı seçim yenileme yetkisi, hem 
cumhurbaşkanının hem Meclis'in birlikte seçimleri 
yenilemesi anlamına gelecek.
• Birlikte seçimleri yenileme ihtimali, krizlerin 
uzlaşma yolu ile çözümünün yolunu açacak.

Güçlü hükümet; huzurun, güvenliğin ve 
özgürlüğün teminatı olacak.
• Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi terörle 
mücadelemize güç katacak.
• Kurumsal yenilenme sayesinde güvenlik politika-
larımız daha etkin şekilde işletilecek.
• Terörle etkin mücadele edilecek.
• Terör, Türkiye’nin gündeminden düşürülecek.
• Güvenlik politikalarında hızlı ve etkin karar 
alınacak.
• İnsanımız özgürlüklerini güvenli bir ortamda
yaşayacak.
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GÜÇLÜ YÖNETİM, GÜÇLÜ TÜRKİYE ANAYASA TEKLİFİNDE BULUNAN MADDE BAŞLIKLARI
Güçlü hükümet sistemi, ülkemizi 
bölgesinde ve küresel siyasette daha 
etkili bir konuma yükseltecek.

• Bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkımız 
artacak.
• Suriye’deki Fırat Kalkanı Operasyonu örneğinde 
görüldüğü gibi, uluslararası iş birliği ve terörle 
mücadele imkânları genişleyecek.
• Uluslararası sorunların çözümünde söz ve hak 
sahibi olmak konusunda elimiz güçlenecek.
• Öncü ülke olma hedef imiz, yeni yönetim 
sistemimizle birlikte daha kısa sürede 
gerçekleşecek.
• Sorun çözen, güçlü bir ülke olarak bölgede
etkinliğimiz artacak.

• Milletvekili seçilme yaşı 25’ten 18’e iniyor.
• Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkıyor.
• Meclis güçleniyor, kanunları hükümet 
değil milletvekilleri teklif ediyor.
• Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Meclis genel 
seçimi 5 yılda bir aynı gün yapılıyor.
• Cumhurbaşkanı veya Meclis, seçimi 
yenileme kararı verirse iki seçim de aynı 
anda gerçekleşiyor.
• Cumhurbaşkanının partisi ile ilişiği 
kesilmiyor.
• Cumhurbaşkanına kararname çıkarma 
yetkisi veriliyor.
• Üst düzey kamu görevlilerini 
cumhurbaşkanı atıyor.
• Kurumlar ile ilgili idari düzenlemeler 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılıyor.

• Sorumlu cumhurbaşkanlığı geliyor.
• Bütçe hazırlama ve sunma yetkisi 
cumhurbaşkanına veriliyor.
• Sıkıyönetim kalkıyor, OHAL yeniden 
düzenleniyor.
• Yargının bağımsızlığı ifadesine 
"Tarafsızlığı'da" ekleniyor.
• Yargı sivilleşiyor
• Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na yeni 
düzenleme geliyor.

HÜKÜMET SİSTEMİ
YENİLİKLERİ GETİRECEK?



Sultangazi Belediyesi, 
eğitime verdiği desteği 

ilçeye yeni üniversiteler 
kazandırarak sürdürüyor. 
Sultangazi Belediyesi, 
kendi öz kaynaklarıyla 
Esentepe Mahallesi’nde 
Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu’nun inşaatına 
başladı. 17 bin metrekare 
inşaat alanında yükselecek 
olan Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu'nda; 
amfi salonları, derslikler, 
mesleki uygulama alanları 
ile seminer salonları yer 
alacak. Projede ayrıca iki 
adet konferans salonu da 

SULTANGAZİ YENİ
ÜNİVERSİTELERE KAVUŞUYOR

Eğitime desteğini sürdüren Sultangazi Belediyesi, ilçeye yeni üniversiteler kazandırıyor. 
Sultangazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi’nde inşaatı başlayan Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu’nun yapımını üstlendi. Öte yandan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ile Diş 
Hekimliği Fakültesi'nin projeleri tamamlandı. Bu fakültelerin yapım maliyeti yine Sultangazi 
Belediyesi tarafından karşılanacak.

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

bulunacak.Öte yandan 
Sultangazi’de Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu ile Diş Hekimliği 
Fakültesi'nin projeleri 
tamamlandı. Sultangazi 
Devlet Hastanesi'nin hemen 

yanında yapılacak olan bu 
fakültelerin yapım maliyeti 
de yine Sultangazi Belediyesi 
tarafından üstlenildi. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
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MAHALLE HİZMET TESİSLERİNE
YENİLERİ EKLENİYOR

ESENTEPE MAHALLE HİZMET TESİSLERİ

UĞUR MUMCU MAHALLE HİZMET TESİSLERİ

Toplam inşaat alanı 23 bin m2 alanı kapsayan Esentepe Mahalle Hizmet Tesisleri'nin yapımına 
başlandı. Söz konusu projenin arsa tahsisi Sultangazi Belediyesi tarafından yapıldı.  İnşaatın 
yapımını ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi üstlendi.

Sultangazi Belediyesi 
tarafından arsa 
tahsisi yapılan hizmet 
tesisleri, 5.440 m2 alan 
üzerine inşa edilecek. 
Hizmet tesisi İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılıyor. 

Fonksiyon Alanları
• Aile sağlığı merkezi
• İsmek
• Etüt merkezi
• Pttbank 
• Afet toplanma merkezi
• Yeşil alan ve sosyal           

donatı alanları
• Otopark

• Otopark
• 2 katlı pazar alanı
• Aile sağlık merkezi
• 112 Acil 
• Etüt merkezi
• Çok amaçlı salon
• Fatura ödeme merkezi
• Kafeterya
• Park ve sosyal
  donatı alanları



KENTSEL DÖNÜŞÜM

Türkiye'nin sayılı meydanlarından biri Sultangazi'de olacak. Uğur Mumcu, Esentepe ve 
Cebeci Mahalleleri içinde yer alan ve 51 bin m2 alanı kapsayacak olan Sultangazi Kent 
Meydanı, ilçenin yeni yaşam alanı olacak. Türkiye'nin sayılı meydanları arasında yer alacak 
proje ile ilçeye yeşil alan, sosyal donatı ve fonksiyon alanları kazandırılmış olacak.

SULTANGAZİ KENT MEYDANI
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SULTANGAZİ'NİN ULAŞIM
SORUNUNA NEŞTER

Vezneciler-Sultangazi 
Metrosu hayata 
geçiyor. Fatih, Eyüp, 
Gaziosmanpaşa ve 
Sultangazi ilçelerini yer 
altından birleştirecek 
metro hattına ilişkin 
proje, 2019 sonrasında 
hizmete girecek.
15 istasyondan oluşacak 
12,3 kilometrelik hatla 
Vezneciler-Sultangazi 
arası sadece 19 dakika 
sürecek. Avrupa yakasının 
doğu-batı aksındaki 
ilçeleri yer altından 
birbirine bağlayacak olan 
Vezneciler-Sultangazi 
Metro Hattı, Edirnekapı’da 
metrobüse entegre 
olarak E-5 aksı üzerinden, 

TEM'den ilçe bağlantı 
güzergâhında yer alan 
Metris-Sultangazi girişinde 
yaşanan trafik sorununa 
neşter vuruluyor. Söz 
konusu bölgeyi içine alan 
güzergâhlar üzerinde yapılan 
çalışmalar ile bölge yeniden 
şekillendiriliyor. Sultangazi 
ilçesine giriş trafiği yan yol 
ve köprü vasıtasıyla yeniden 
düzenleniyor. Bu çalışma 
ile TEM'den Sultangazi ve 
Gaziosmanpaşa'ya giriş 
trafiğinin rahatlatılması 
amaçlanıyor.

VEZNECİLER-SULTANGAZİ 
METRO GÜZERGÂHI

TEM'DEN SULTANGAZİ'YE
YENİ YOL GÜZERGÂHI

İSTASYONLAR
Vezneciler
Saraçhane
Fatih Camii
Edirnekapı
Ayvansaray
Eyüp Sultan
Rami Kışlası
Gaziosmanpaşa
Şemsipaşa
Küçükköy
Yenimahalle
Esentepe
Sultangazi
Cebeci
Mescid-i Selam

Avrupa ve Anadolu yakasına 
hızlı ve güvenli erişim imkânı 
sağlayacak ve şehir içi karayolu 
trafiğini rahatlatacak.
Vezneciler-Sultangazi 
Metrosu, Hacıosman-Yenikapı 
Metrosu’na Vezneciler 
istasyonunda bağlanacak ve bu 
sayede Marmaray’a da entegre 
olacak. 

VEZNECİLER-HABİPLER
3. HAVAALANI METRO HATTI

Vezneciler'den başlayacak olan 
metro hattının 3. Havaalanı'na 
kadar uzaması amaçlanıyor. 
Projenin Habipler'den 
ötesinin Ulaştırma Bakanlığı 
imkânlarıyla hayata geçirilmesi 
planlanıyor. Yeni metro 
hattının 5 yıl içinde bitirilmesi 
hedefleniyor.



SULTANGAZİ'NİN ULAŞIM
SORUNUNA NEŞTER

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.

İstanbul'un kuzey aksında yer alan Sarıyer-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Sultangazi İlçeleri arasında yeni 
bağlantı yolları ile yeni güzergâhlar oluşturuluyor. Proje kapsamında Sarıyer güzergâhından gelen 
yol, Alibey Barajı mansabından tünelle yer altına alınıyor. Tünel çıkışı, Cebeci Halk Ekmek Fabrikası 
yanından Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yoluna katılım sağlıyor. Böylece kent içi ulaşım 
trafiğinin bir bölümünün kuzey aksa taşınarak İstanbul trafiğinin rahat bir nefes alması sağlanıyor.

PARK VE ZEMİN ALTI OTOPARK

3. KÖPRÜ BAĞLANTI YOLU
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Sağlık Bakanlığı tarafından Sultangazi’ye 600 yataklı Devlet Hastanesi yapımı devam 
ediyor. Uğur Mumcu Mahallesi’nde toplam 46 bin 500m2’lik alan üzerinde inşa edilen “Akıllı 
Hastane” teknolojinin tüm imkânları kullanılarak yapılıyor.

Eski Habibler Mahallesi'nde 670 m2 alan üzerine inşa edilen, Nurettin Uzun Hizmet Tesisleri 
projesinin toplam inşaat alanı  2 bin 422 m2'den oluşuyor. Sultangazi Belediyesi'nin 
mülkiyetinde olan arsa, kat karşılığı inşa ettiriliyor. 

SULTANGAZİ DEVLET HASTANESİ

SULTANGAZİ BELEDİYESİ NURETTİN UZUN HİZMET TESİSLERİ

SAĞLIK YATIRIMLARI/HİZMET TESİSLERİ

Fonksiyon Alanları
• Bilgi Evi 

• Spor salonu 
• Sergi salonu 

• Çok amaçlı salonlar 
• Muhtarlık 

• Fatura ödeme merkezi 
• İdari oda 

• Öğretmenler odası 
• Kafeterya



Sultangazi Kent 
Meydanı düzenleme 
alanında kalan 
konutların transferi 
amacıyla; Uğur Mumcu 
Mahallesi'nde Bulvar 
Konutları Projesi 
hayata geçirildi. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
inşası devam eden 
proje 28 bin m2 inşaat 
alanına sahip.

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.

BULVAR KONUTLARI 
PROJESİ

SULTANGAZİ
KAPALI YÜZME HAVUZU

KENTSEL DÖNÜŞÜM/SPOR YATIRIMLARI
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Fonksiyon Alanları
• Atölyeler
• Derslikler
• Sanat kitaplığı
• Çalışma odaları
• Hobi odaları
• Kafeterya

Sultangazi Belediyesi'ne 
ait arazi üzerinde inşa 
edilecek Gençlik ve Sanat 
Merkezi'nin inşaat alanı 
3.390 m2 olacak. Projede 
gençlerin kendilerini 
geliştirmelerine, meslek 
edinmelerine yönelik 
kültür, sanat ve hobi 
alanlarında eğitimlerin 
verileceği bölümler yer 
alacak.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ
İSMETPAŞA MAHALLESİ GENÇLİK MERKEZİ

SULTANGAZİ BELEDİYESİ
 SULTANÇİFTLİĞİ MAHALLESİ
GENÇLİK VE SANAT MERKEZİ

SULTANGAZİ'YE GENÇLİK MERKEZLERİ
İsmetpaşa Mahallesi'nde 
Sultangazi Belediyesi 
mülkiyetinde olan 892 
m² alan üzerinde Gençlik 
Merkezi inşa ediliyor. 
Proje, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı bütçe desteği ile 
yapılıyor. Gençlik Merkezi,  
3.120 m² inşaat alanından 
oluşuyor.

Fonksiyon Alanları
• Atölyeler 
• Derslikler
• Fitness salonu
• Hobi odaları
• Müzik odası 
• Çok amaçlı salon
• Projeksiyon odası
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Sultangazi Belediyesi tarafından hayata 
geçirilen ve pazar konseptine yeni 
bir vizyon getiren “Mahalle Hizmet 
Tesisleri”,  ödüle layık görüldü. Marmara 
Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 6’ncısı 
gerçekleştirilen Altın Karınca Belediyecilik 
Ödülleri'nde, “İmar, Şehircilik ve Estetik”  
kategorisinde Sultangazi Belediyesi 
“Mahalle Hizmet Tesisleri” projesi ile Altın 
Karınca Ödülü'ne layık görüldü.

ALTIN KARINCA’DAN
MAHALLE HİZMET

TESİSLERİ'NE ÖDÜL



Sultangazi Belediyesi, Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında ilçedeki 12 parkta 
kurduğu skate (kaykay) parkurlarının toplu açılışını Sultangazi Çocuk Meclisi ile birlikte 
yaptı.

Sultangazi Belediyesi, 12 
parkta kurduğu skate 

(kaykay) parkurlarının toplu 
açılışını gerçekleştirdi. 
Ahmed-i Hani Parkı’nda 
düzenlenen programda 
konuşma yapan Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, Dünya Çocuk 
Günü’nde çocuklarla bir arada 
olmaktan mutluluk duyduğunu 
söyledi.  
1925 yılında 54 ülkenin 
katılımıyla Cenevre’de 
düzenlenen konferansta 
çocukların korunmasına 
yönelik kararlar alındığına 
dikkat çeken Başkan Altunay, 
“Bildirgede alınan kararlar 
bugün uygulanıyor mu? 
Suriye’de sivil halkın üzerine 
yağdırılan bombalarda 
binlerce sivil halkın yanı 

KAYKAY PARKURLARINDAN 
DÜNYAYA BARIŞ MESAJLARI

sıra çocuklar da savaşın 
acı trajedisinin ortasında 
kaldı. Bazı çocuklar 
hayatlarını kaybederken 
bazıları psikolojisi bozularak 
yaşamlarını sürdürdüler” diye 
konuştu.
Suriyeli çocuklarla birlikte 
barış güvercinleri uçurarak 
dünyaya barış mesajları 
verdiklerini vurgulayan Başkan 

Altunay, “Bu dünya belli bir 
bölgeden ibaret değil ve 
bugün çocukların korunması 
için gerekli tedbirleri dünyanın 
her yerinde almalıyız” dedi.
Başkan Altunay program 
sonunda çocuklar ile birlikte 
barış güvercinleri ve balonlar  
uçurarak dünyaya barış 
mesajları verdi.



HALEP’TEKİ YARALARA
SULTANGAZİ MERHEMİ

Sultangazi Belediyesi, 
Halep’e yardım elini 
uzattı. 10 TIR dolusu 
yardım malzemesi 
Suriye’deki iç savaşta 
zor durumda kalan 
Halep kentindeki ihtiyaç 
sahiplerine gönderildi. 
Yardım malzemelerinin 
toplanmasına Sultangazi 
Gençlik Meclisi de 
destek verdi.

Sultangazi Belediyesi, 
Suriye’nin Halep kentinde 

savaş mağdurlarına yardım 
elini uzattı. Gıda ürünleri, 
giyim, battaniye, ayakkabı 
ve temizlik malzemeleri gibi 
temel ihtiyaç maddelerinin 
yer aldığı 10 TIR dolusu yardım 
malzemesi Halep'e gönderildi. 
Yardım malzemelerinin 
toplanmasına Sultangazi 
Gençlik Meclisi ve Verenel 
Derneği de katkı sağladı.
Yardım kampanyasını 
Halep’teki yaraları sarmak 
için başlattıklarını belirten 
Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, “Sultangazi 
Gençlik Meclisi ile birlikte 
yürüttüğümüz yardım 
kampanyası ile 10 TIR dolusu 
malzemeyi Halep’teki yardıma 
muhtaç ailelere ulaştırıyoruz. 
Suriye’deki iç savaş özellikle 
Halep’te birçok acıya sebep 
oldu. Savaş mağduru olan 
insanlarımıza ulaşarak 
yaralarına merhem olmak 

amacıyla başlattığımız 
kampanyaya destek olan 
tüm vatandaşlarımıza ve 
sivil toplum kuruluşlarımıza 
teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu.
Sultangazililerin desteği ile 10 
TIR dolusu yardım malzemesi 
topladıklarını dile getiren 
Sultangazi Belediyesi Gençlik 
Meclisi Başkanı Recep Taşğın 
ise konuşmasında mazlumlara 
her zaman yardım eli 

uzatılmasının önemine dikkat 
çekti. Taşğın, “Sultangazi 
gençlerinin de büyük 
gayreti ile Sultangazi’den 
10 TIR yolladık. Dünyadaki 
mazlumların çığlıklarına 
kayıtsız kalmıyoruz, onlara her 
zaman kol kanat geriyoruz. 
Kampanyaya destek olan 
genç kardeşlerimize teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Sultangazi'de sağlık 
yatırımları devam 
ediyor. Yapımı 
tamamlanan 2 eğitim 
tipi aile sağlık 
merkezi, düzenlenen 
törenle hizmete 
açıldı. Sultangazi'de 
Gazi ve Uğur Mumcu 
Mahalleleri'nde 
hizmete giren aile 
sağlık merkezleri, 
Şişli Hamidiye Etfal 
Eğitim Araştırma 
Hastanesi'ne bağlı 
olarak faaliyetlerini 
yürütecek.

EĞİTİM TİPİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ 
HİZMETE AÇILDI

Sultangazi'de sağlık 
alanında yatırımlar hız 

kesmeden devam ediyor. Gazi 
Mahallesi'nde düzenlenen 
toplu açılış töreninde; Gazi ve 
Uğur Mumcu Mahallelerinde 
2, Gaziosmanpaşa ilçesinde 
ise 1 eğitim tipi aile sağlık 
merkezi hizmete girdi. Aile 
sağlık merkezlerinin toplu 
açılış törenine Sultangazi 
Kaymakamı Ali Uslanmaz, 
Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, Beyoğlu Bölgesi 
Kamu Hastaneleri Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Erol Kısmet, 
İlçe Sağlık Müdürü Emrah 
Eray ile sivil toplum örgüt 
temsilcileri ve vatandaşlar 
katıldı. Törende konuşan 
Sultangazi Kaymakamı Ali 
Uslanmaz, sağlık alanında 

yapılan yatırımların önemine 
dikkat çekti.
Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay ise yaptığı 
konuşmada göreve geldiğinde 
12 olan aile sağlık merkezinin 
sayısının 27'ye yükseldiğini 
söyledi. Başkan Altunay, 
"Sultangazi Belediyesi 
olarak sağlık alanında birçok 
yatırımın öncülüğünü yaptık. 

Amacımız bu çalışmaların 
ilçeye kazandıracağımız büyük 
hastanelerle taçlandırılması. 
Burada hizmete açılan eğitim 
tipi aile sağlık merkezi, yalnız 
mahalle sakinlerine değil diğer 
bölgelere de hizmet verecek" 
diye konuştu. Konuşmaların 
ardından protokol üyeleri 
toplu açılış kurdelesini birlikte 
kesti.



BUZ PİSTİ VE 10D SİNEMA
HİZMETE AÇILDI

Buz pisti ve 10D sinema salonu, Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen törenle hizmete 
açıldı. Açılış töreninde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, her yıl geleneksel 
hale getirdikleri buz pistini ve 10D sinemayı Sultangazililerin hizmetine sunmaktan büyük 
memnuniyet duyduklarını söyledi.

Sultangazi Belediyesi 
tarafından Atatürk Bulvarı 

üzerinde hayata geçirilen buz 
pisti ve 10D sinema salonu 
törenle hizmete açıldı.
Açılış töreninde konuşan 
Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, 
her yıl geleneksel hale 
getirdikleri buz pistini bu 
yıl da Sultangazililerin 
hizmetine sunmaktan büyük 
memnuniyet duyduklarını 
söyledi. Konuşmasında sporun 
önemine dikkat çeken Başkan 
Altunay, "Buz pisti çocukların 
vücut dengesini sağlarken 
ayak kaslarını güçlendiriyor. 
Pistte kaymak, konsantrasyon 
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gerektirdiğinden dikkat 
dağınıklığını da önlüyor" 
diye konuştu. Başkan 
Altunay, “Buz pisti ile geri 
dönüşüme katkı sağlamak 
amacıyla 10 mavi kapak 
veya 5 atık pil getirmenizi 
istiyoruz. Mavi kapaklarla 
engelli kardeşlerimizin 
tekerlekli sandalye ve bez 
gibi ihtiyaçlarını karşılarken 
atık pilleri ise doğaya zarar 
vermeden topluyoruz” 

ifadelerini kullandı. Başkan 
Altunay, ayrıca Sultangazi 
ve Türkiye’den görüntülerin 
yer aldığı 10D sinemanın da 
Sultangazililerin hizmetine 
açıldığını belirterek “Sanal 
alemde Sultangazi, İstanbul 
ve Türkiye’yi havadan izleme 
imkânı bulacaksınız” diye 
konuştu.
İstanbul Milletvekili Şirin 
Ünal ise yaptığı konuşmada, 
birçok spor branşını ilçeye 

taşıyan Başkan Cahit Altunay’a 
çalışmalarından dolayı 
teşekkür etti.
Programda Türkiye ve 
Avrupa artistik buz pateni 
yarışmalarında dereceye 
giren Selin Akbulut, Ceren 
Çomak, Melisa Baştürk ve Ece 
Saniye Seçer birer gösteri 
sundu. Daha sonra İstanbul 
Üniversitesi Buz Hokeyi 
takımının sunduğu gösteri 
maçı ilgiyle izlendi.

10D SİNEMA

10D sinema salonunda da 
vatandaşlar 24 modülün 
bulunduğu simülatörden,  
Sultangazi’den görüntüleri 
izleme keyfini yaşadı. 10D 
sinemada İstanbul ve 
Türkiye'nin havadan çekilmiş 
görüntülerinin yanısıra birçok 
animasyon film gösterimi de 
sunulacak.

10D sinemada Sultangazi, 
İstanbul ve Türkiye'nin havadan 
çekilmiş görüntülerinin yanısıra 
birçok animasyon film gösterimi 
de sunuluyor.



BAŞKAN ALTUNAY 
MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, ilçede 

görev yapan muhtarlarla 
bir araya geldi. Belediye 
Hizmet Binası'nda yapılan 
toplantıda muhtarların öneri 
ve taleplerini dinleyen Başkan 
Altunay, Sultangazi Belediyesi 
olarak ilçe halkının tüm 
beklentilerine cevap verme 
gayretinde olduklarını söyledi.
İlçenin dört bir yanında 
yatırımlar gerçekleştirerek 
Sultangazi’nin çehresini 
değiştirdiklerini ifade eden 

Başkan Altunay, "Sultangazi'yi 
yeniden yapılandırmak ve 
modern bir ilçe oluşturmak 
için büyük bir aşkla ve  
heyecanla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Şeffaf ve 
adaletli bir hizmet anlayışıyla 
Sultangazi için koyduğumuz 
daha büyük hedeflere 
halkımızın ve muhtarlarımızın 
desteği ile yürüyoruz" dedi. 
Eğitime büyük önem 
verdiklerini ifade eden 
Başkan Altunay, "Belediyemiz 
imkânlarıyla Sosyal Bilimler 

Meslek Yüksekokulu'nun 
inşaatına devam ediyoruz.
2 fakülte binasının projesini 
tamamladık, yakın bir tarihte 
yapımına başlıyoruz.
Pazar kültürüne yeni bir 
vizyon getiren Mahalle Hizmet 
Tesislerine de yenilerini 
ekliyoruz" diye konuştu. 
Başkan Altunay, Sultangazi'nin 
sosyal hayatına dokunan 
daha birçok projeyi de hayata 
geçirmeyi amaçladıklarını 
söyledi. 
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İlçede görev yapan muhtarlar ile bir araya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
muhtarların öneri ve taleplerini dinledi. Sultangazi Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar 
hakkında bilgi veren Başkan Altunay, ilçenin dört bir yanında yatırımlar gerçekleştirerek 
Sultangazi’nin çehresini değiştirdiklerini söyledi.



BAŞKAN ALTUNAY
BELEDİYE BAŞKANLARINI AĞIRLADI

Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, İstanbul 2. 

Bölge Belediye Başkanlarını 
makamında ağırladı. 
Toplantıya Zeytinburnu 
Belediye Başkanı Murat 
Aydın, Eyüp Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta, Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, AK Parti İlçe 
Başkanı Suzan Dağlar Civan 
ve AK Parti İstanbul İl Yönetim 
Kurulu üyesi Abdurrahman 
Dursun katıldı.
Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, periyodik 
olarak gerçekleştirdikleri 

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, İstanbul 2. bölge belediye başkanlarını 
makamında ağırladı. Periyodik aralıklarla yapılan koordinasyon toplantısına katılan 
konuk belediye başkanları, ilçelerinde yaptıkları çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde 
bulundu. Belediye başkanları daha sonra Belediye Hizmet Binası’nda bulunan "15 Temmuz 
Demokrasi ve Şehitler Sergisi"ni gezdi. 

istişare toplantıları ile fikir 
alışverişinde bulunduklarını 
söyledi. Meslektaşlarına 
katılımlarından dolayı 
teşekkür eden Başkan 
Altunay, Sultangazi’de yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi 

verdi. Toplantıya katılan 
belediye başkanları daha 
sonra Belediye Hizmet 
Binası’nda bulunan
“15 Temmuz Demokrasi ve 
Şehitler Sergisi"ni gezdi.



KUTUPLARDA DALGALANAN 
ZAFER BAYRAĞI

Dünyanın en kuzey 
ucunda 30 Ağustos 
Zafer Bayramı'nda 
Türk bayrağı 
dalgalandı. Türk 
bayrağının yanında 
Sultangazi Belediyesi 
logolu bayrak 
da Sultangazili 
Fatih Şahin’in 
ellerinde dünyanın 
en kuzeyindeki 
adadaydı.

Ekstrem sporların tutkunu 
olan Sultangazili 

Fatih Şahin, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı'nda Türk 
bayrağının Kuzey Kutbu'nda 
dalgalandırılacağını 
öğrendiğinde harekete geçiyor. 
Emekli Kurmay Albay Ali 
Türkşen ile Ebru Caymaz’ın 
internet üzerinden başlattığı 
etkinliğe başvuruyor. Yaklaşık 
4 bin kişinin başvurduğu 
programa katılma şansı 
yakalayan Şahin, yaklaşık bir 
ay süren eğitimlere katılıyor. 

DÜNYANIN EN KUZEY
UCUNDA OLMAK

2003 yılından bu yana 
Sultangazi’de esnaflık yapan 
Şahin; paraşüt, yelken, dalış 
ve dağcılık gibi sporlarla 
yakından ilgileniyor. Daha 
önce de dağcılık deneyimleri 

olan Şahin, Kuzey Kutbu'na 
ilk kez gitmenin heyecanını 
yaşıyor.
“15 Temmuz’un yaşanmasının 
ardından Türk bayrağımızı 
Kuzey Kutbu’nda 
dalgalandırmak bizim için çok 
önemliydi. Milli duygularımızın 
doruk noktasında olduğu bir 
dönemde dünyanın en kuzey 

ucuna Türk bayrağını dikmenin 
heyecanını ve mutluluğunu 
yaşadık”. 
Özerk bir bölge olan Kuzey 
Kutbu'nda 42 ülkenin söz 
sahibi olduğunu ifade eden 
Şahin, her isteyen ülkenin 
buraya bayrağını dikebildiğini 
aktarıyor. Uçak ve rehberlik 
hizmetlerini ayarlayarak
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28 Ağustos’ta yola çıktıklarını 
söyleyen Şahin, “Önce 
Norveç’in başkenti Oslo’ya 
gittik ve bir gün orada kaldık. 
29 Ağustos'ta da Svalbard 
Adası'ndaydık” diyor.  
Şahin’in, 78. enlemde 
olduğu bilgisini verdiği 
Svalbard Adası, dünyanın 
en kuzeyinde bulunuyor. 
Svalbard Adası'ndaki hayatı 
ve yaşam koşullarını Şahin’in 
anlattıklarıyla tanıyoruz:
 
“Bu adadan sonrasında insan 
yaşamıyor, yani yaşayamıyor. 
Yaşama koşulları yok. 
Svalbard Adası'nda ise 2 bin 
insan yaşıyor. Bu insanlar ise 
genellikle bilimsel araştırma 
yapmak üzere adaya gelenler. 
Adada bir tane ağaç yok. Her 
yer buz, her yer kaya. Ağaç 
yok, meyve yok. Üretim yok, 
geçim kaynağı yok. Dışarıdan 
gelen insanlara otel, pansiyon 
hizmeti veren yerli halkın ise 
sayısı çok az. Çalışanların çoğu 
yakın bölgelerden gelenlerden 
oluşuyor.”
6 ay gece, 6 ay gündüz 
yaşanan bölgede ayrıca kuzey 
fırtınalarının da yaşandığına 
dikkat çeken Şahin, 

“Kutuplarda hava bir dakikada 
-20 dereceden -50 dereceye 
kadar düşebiliyor. Bu kuzey 
fırtınalarıyla donma tehlikesi 
yaşayabiliyorsunuz” diyerek 
rehberlerin bu konularda da 
eğitimli olduklarını ekliyor. 

SULTANGAZİ BELEDİYESİ 
BAYRAĞI DA UNUTULMADI

14 kişiyle Kuzey Kutbu'na 
giden tek Türk ekip olduklarını 
da hatırlatan Şahin, Sultangazi 
Belediyesi’nin bayrağını da 
götürmek istediğini Başkan 
Cahit Altunay ile paylaştığını 
aktarıyor. “Sultangazi 
Belediye Başkanımız Cahit 
Altunay’a, Türk bayrağıyla 
birlikte Sultangazi 
Belediyesi logolu bayrağı 
götüreceğimizi söylediğimde 
çok sevindi. Orada bayrağımızı 
dalgalandırmamız onu da 
gururlandırdı.” 
Torunlarına anlatacak bir 
hikâyesi olduğu için mutlu 
olduğunu duyduğumuz 
Şahin’in bir sonraki hedefinin 
de Vietnam’daki mağaraya 
Sultangazi Belediyesi 
bayrağını götürmek olduğunu 
öğreniyoruz. 

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda 
Türk bayrağı ile Sultangazi 
Belediyesi’nin bayrağını 
kutuplarda, dünyanın en 
kuzeyinde dalgalandıran 
Şahin, “Bizde bu yürek, 
bu vatan sevgisi oldukça 
bayrağımız her zaman her 
yerde dalgalanacaktır” diyerek 
sözlerini tamamlıyor.



SULTANGAZİ
YÖRESEL ÜRÜNLER VE HAMSİ 
FESTİVALİ’NE BÜYÜK İLGİ
Sultangazi Belediyesi'nin desteğiyle Sultangazi Rizeliler Derneği ve Rize Dernekler 
Federasyonu'nca, Sultangazi Atatürk Bulvarı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen festivale, 
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivalde vatandaşlara hamsi ikram eden Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, ilçede Anadolu'nun zenginliklerini tanıtmaya ve farklı kültürleri bir araya 
getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Sultangazi Belediyesi, 
Karadeniz’in vazgeçilmez 

lezzetlerinden olan hamsiyi 
ilçeye taşıdı. Sultangazi 
Belediyesi ve Sultangazi 
Rizeliler Derneği iş birliğinde 
düzenlenen,“Yöresel Ürünler 
ve Hamsi Festivali” ile 
Sultangazililer Karadeniz' in 
yöresel ürünleriyle tanıştı.
Atatürk Bulvarı üzerinde yer 
alan Sultangazi Belediyesi 
Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 
festival kapsamında 5 ton 
hamsi, ziyaretçilere dağıtıldı. 
Soğuk havaya rağmen festival 
alanına akın eden vatandaşlar, 
uzun kuyruklar oluşturdu. 
Festivalde açılan stantlarda 
Karadeniz' in el sanatları 
ürünleri ve yerel lezzetler de 
satışa sunuldu.
Festival kapsamında ayrıca 
Yeşilay ile “Bırakalım sigarayı, 
içelim Rize çayı”, Kızılay ile 
“Ver bir ünite kan, sağlığını 
kazan”, Sağlık Bakanlığı ile de 
“Al bir nefes Rize'den, kurtul 
obeziteden” projeleri yer aldı.
Festivalde vatandaşlara 
hamsi ikram eden Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, ilçede Anadolu'nun 
zenginliklerini tanıtmaya 
ve farklı kültürleri bir 
araya getirmeye devam 
edeceklerini ifade etti. 
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Konuşmasında Karadeniz 
insanının özelliklerine vurgu 
yapan Başkan Altunay, şu 
açıklamalarda bulundu: 
''Bugün doğusundan batısına 
Karadenizli olan herkes, 
gurbet olgusunu şu ya da bu 
şekilde yaşarken kimi eşinden, 
kimi babasından, kimi de tüm 
sevdiklerinden uzakta hasret 
çekmektedir. Aradan geçen 
uzun yıllar, bu insanların 
memleketin havasına, suyuna 
ve toprağına olan özlem ve 
bağlılığını yok edememiştir.
Kolay değil, yüz yıllık bir 
hikâyedir bu. Köprünün 
altından çok sular akmıştır. 
Birçoğumuz gurbeti mesken 
edinmiş, çoluk çocuğumuza iş 
ve aş arayalım derken şehirli 
olmuşuz.

Tıpkı gurbette yaşamını 
sürdüren vatandaşlarımız 
gibi ikinci nesilde kültürel 
uyuşmazlık sorunu yaşıyoruz. 
İşte burada siz derneklere 
de, biz yerel yönetimlere 
de büyük görevler düşüyor. 
Sultangazi Belediyesi olarak, 
bu işe gönlünü vermiş siz 
vefalı kardeşlerimiz ile 
bizler omuz omuza vermeye, 
kültürümüzden kopmadan, 
geleceğe yelken açan nesiller 
yetiştirmeye hazırız. 
Ülkemizin birlik ve dirliğinin 
çimentosu olan Karadenizli 
kardeşlerimize, içinde 
bulunduğumuz şahlanış 
sürecinde daha çok iş düşüyor. 
Artvin’inden Samsun’una, 
Rize’sinden Sinop’una 
Zonguldak’ından Ordu'suna 

Karadeniz’in güçlenmesi ve 
zenginleşmesi Sultangazi'den 
başlamaktadır. Sizden 
ricamız köyünüze, kentinize 
gösterdiğiniz vefayı ve 
kadirşinaslığı yaşadığınız 
bu şehre de göstermenizdir. 
Sultangazi güçlü olursa 
Kastamonu da güçlü olur. 
Sultangazi zengin olursa 
Giresun da zengin olur. 
Karadeniz güçlü ve zengin 
olursa tüm Türkiye güçlü olur."  
Sultangazi Rizeliler Derneği 
Başkanı Hasan Başça 
ise yaptığı açıklamada 
vatandaşların etkinliğe 
gösterdiği ilgiden duyduğu 
memnuniyetini dile getirdi.



BAŞKAN 
ALTUNAY'DAN
OKUL 
ZİYARETLERİ

Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay periyodik 

aralıklarla okul ziyaretlerini 
sürdürüyor. Bu ziyaretlerde 
okul yöneticileri, öğretmenler, 
veliler ve öğrencilerin görüş 
ve önerilerini alan Başkan 
Altunay, belediyenin eğitime 
yönelik çalışmaları hakkında 
bilgi veriyor.
Bu ziyaretlerde özellikle çocuk 
ve gençlerle uzun sohbetlere 
dalan Başkan Altunay, 
gençlerin çağın gereklerine 
göre yetiştirilmesi hususunun, 

Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, 
eğitime destek 
çalışmalarının yanı 
sıra okul ziyaretlerini 
de sürdürüyor. Yoğun 
iş temposu arasında 
fırsat buldukça 
okul yöneticileri, 
öğretmenler, veliler ve 
öğrenciler ile bir araya 
gelen Başkan Altunay, 
görüş ve önerileri 
dinliyor. 

toplum olarak en fazla 
önem verilmesi gereken 
konu olduğuna dikkat çekti. 
Başkan Altunay, "İyi yetişmiş 
bir nesil, ülkemizin en önemli 
sermayesidir. Güçlü ve 
kalkınmış bir Türkiye'nin yolu 
da eğitimden geçmektedir" 
diye konuştu.
İsmetpaşa İlkokulu'nun 
drama sınıfını hizmete açan 
Başkan Altunay, öğrencilerle 
de bir araya geldi.
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ETKİNLİKLER•ETKİNLİKLER•ETKİNLİKLER
YEREL BASIN ÇALIŞANLARI
BİR ARAYA GELDİ
Sultangazi Belediyesi, "10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü" dolayısıyla ilçede görev 
yapan basın mensuplarını bir araya getirdi.  
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
basın mensuplarının gününü kutlayarak, 
“Yaptığınız haberler, ilçeye sunduğunuz 
katkılar ve ilçedeki gelişmeler karşısındaki 
duyarlılığınızdan dolayı hepinize 
minnettarım” dedi.  

AFGAN HEYETİNDEN
SULTANGAZİ BELEDİYESİ’NE ZİYARET 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 

Altunay, Afganistan Belediyelerden 
Sorumlu Bakan Yardımcısı Abdul 

Baqi Popal başkanlığındaki Afgan 
heyetini ağırladı. Başkan Altunay, 

Sultangazi Belediyesi'nin yeşil alan 
ve park çalışmaları ile kadınlara 

yönelik yapılan sosyal projeler 
hakkında sunum gerçekleştirdi. 

SULTANGAZİ’NİN KOSOVALI ZİYARETÇİLERİ
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, Kosovalı misafirlerini 
ağırladı. Türkiye’ye kültürel bir gezi 
düzenlediklerini belirten Kosovalı 
ziyaretçiler, Türkiye’yi ve Sultangazi’yi 
çok sevdiklerini belirterek geziden 
duydukları memnuniyeti dile getirdi.



SULTANGAZİ'DE
ALISVERİS MERKEZİ 

HİZMETE ACILDI
Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası alt katında alışveriş merkezi hizmete açıldı. 
Alışveriş merkezinin açılış kurdelesi, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay 

tarafından kesildi.



Neva Alışveriş Merkezi 
Sultangazi Belediyesi 

Hizmet Binası'nın alt katında 
hizmete girdi. Açılış törenine 
Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, AK Parti İlçe 
Başkanı Suzan Dağlar Civan, 
merkezdeki işletme sahipleri 
ile vatandaşlar katıldı. 
Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, törende yaptığı 
konuşmada Sultangazi’ye ilk 
kez büyük bir alışveriş merkezi 
kazandırdıklarını söyledi. 550 
bin nüfuslu Sultangazi’de 
alışveriş merkezinin bir 
ihtiyaç olduğunu belirten 
Başkan Altunay, “İlçemizin 
alışveriş merkezine ihtiyacı 
vardı. Bu alışveriş merkezi 
Sultangazi’nin gelişmesi ile 
birlikte her geçen gün daha 
fazla ivme kazanacaktır” 
ifadelerini kullandı. 
Alışveriş merkezinin açılış 
kurdelesini birlikte kesen 
protokol üyeleri, daha 
sonra mağazaları gezerek 
yetkililerden bilgi aldı.




