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SULTANGAZİ DEVLET HASTANESİ
YAPIM ÇALIŞMASI BİTME AŞAMASINDA



Bir Ramazan ayını daha 
karşılamanın heyecanı 
içerisindeyiz. Ramazan, 
yüce Yaradan'dan 
bizlere rahmetiyle 
gelir, bereketiyle gelir... 
Kardeşlik bağlarımızı 
yeniden inşa etmeye 
gelir. Hoş geldin Ya Şehr-i 
Ramazan!

RAMAZANLAR VE
KUTLU BAYRAMLAR

İNSANLIK VE İSLÂM ÂLEMİ 
İÇİN DİRİLİŞ HABERCİSİDİR



BAŞKANDAN

Ramazan-ı Şerif, her yıl ruhlarımıza 
güzellik, gönüllerimize zenginlik 
vermek, iradelerimizi eğitmek ve 
toplumsal hayata huzur iklimi 
getirmek üzere yüce Yaradan'dan 
gelen kutlu bir misafirdir. 

Böylesine müstesna bir zaman 
diliminde Sultangazi Belediyesi 
olarak bu manevi iklimin 
atmosferine uygun hizmetler 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu 
amaçla Atatürk Bulvarı üzerindeki 
alana kurduğumuz iftar çadırında 
sizleri ağırlayacağız. İftar sonrasında 
ise çadırda kültür programları 
sunacağız. Öte yandan belediye 
hizmet binamızın yanındaki 
alana kurduğumuz çadırda sivil 
toplum örgütleri ile hemşehri 

CAHİT ALTUNAY
Belediye Başkanı

derneklerini konuk edeceğiz. 
Her iki alanda kurduğumuz otağ 
çadırlarında ise çay sohbetlerine 
imkân sağlayacağız. İlçemizin farklı 
noktalarında konumlandırdığımız 
çorba çeşmelerinden binlerce kişiye 
sıcak çorba, ekmek ve su dağıtımı 
yapacağız; ihtiyaç sahiplerine 
yapacağımız erzak yardımlarına ise 
aralıksız devam edeceğiz. 

Halkımız, Ramazan ayında başta 
Sultangazi Şehir Ormanları, Masal 
Kahramanları Parkı, Şehit Polis 
Bülent Özkan Parkı ve Sütçü İmam 
Parkı olmak üzere ilçemizdeki yeşil 
alan ve parklarda bir araya gelerek 
Ramazan’ın manevi iklimine ortak 
olacaklar.

Değerli hemşehrilerim;

Ramazan ayının rahmet ve bereketini 
her yıl olduğu gibi bu yıl da hep 
birlikte paylaşalım. Yaralı gönülleri, 
bitap düşmüş yürekleri onaralım. 
Yetimlerin, gariplerin, yaşlıların 
ve kimsesizlerin tebessümü ile 
Ramazan’ımızı aydınlatalım. 
Yüreklerin en ağır yükü olan 
küskünlüklere son verelim.

Bu duygu ve düşüncelerle sevgi, 
saygı ve yardımlaşma duygularının 
yoğunlaştığı Ramazan ayının 
milletimize ve tüm İslâm Âlemi’ne 
hayırlar getirmesini diliyor, hepinize 
sevgi ve selamlarımı sunuyorum...



SULTANGAZİ’DEN 
CUMHURBAŞKANLIĞI 

HÜKÜMET SİSTEMİNE 
BÜYÜK DESTEK

16 Nisan’da yapılan 
referandumdan yüzde 61,43 
evet oyuyla çıkan Sultangazi, 
İstanbul’da yeni sisteme en 
büyük destek veren ilçelerin 
arasında yer aldı. 
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Yeni anayasa değişikliği için
16 Nisan'da yapılan 

referandumda yeni sistem yüzde 
51,41 "evet" oyuyla kabul edildi. 
Anayasa değişikliği referandum 
sonuçlarının açıklanmasının 
ardından Sultangazi'deki kutlamalar 
15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler 
Meydanı'nda yapıldı.

TÜRKİYE DAHA BÜYÜK HEDEFLERE
KOŞAR ADIMLARLA GİDECEK

Referandum sonuçlarının 
açıklanmasının ardından meydanda 
toplanan halka seslenen Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay,  
16 Nisan'da kazananın Türkiye 
olduğunu söyledi. Sandığa giden 
bütün vatandaşlara teşekkür eden 
Başkan Altunay, Türkiye'nin daha 
büyük hedeflere koşar adımlarla 
gideceğini ve Türkiye'nin vesayet 
prangasından kurtulduğunu söyledi. 
Başkan Altunay şu açıklamalarda 
bulundu:

 “Yine daha büyük zaferlere koşmak 
için buraya toplandık. Bugün böyle 
güzel bir zaferi kutluyoruz. Milletimiz 

evet de dese, hayır da dese 
hepsinin gönlümüzdeki yeri aynıdır. 
Sultangazi’de yüzde 86 katılım 
göstererek, sandığa giden bütün 
vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. 
Ülkemizde yeni bir sayfa açıyoruz. 
Bundan sonra her şey çok daha farklı 
olacak. Milletin evet demediği hiçbir 
işte olmayacağız.” dedi.
AK Parti İlçe Başkanı Suzan Dağlar 

Civan, bu süreçte kendilerine 
destek veren bütün Sultangazililere 
teşekkür etti. Türkiye'nin 
kararını evet yönünde verdiğini 
belirten Civan, "Bu referandum 
ülkenin kaderini değiştirecek bir 
referandumdu. Halkımız, geleceği 
için önemli bir adım atıp bize
zafer yaşatmıştır." dedi.



VEZNECİLER-SULTANGAZİ-ARNAVUTKÖY 
METRO HATTI 3. HAVAALANINA UZATILIYOR
Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy metrosu hayata geçiyor. Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve 
Sultangazi ilçelerini yer altından birleştirecek metro hattına ilişkin proje, 2019 sonrasında 
hizmete girecek. 19 istasyondan oluşacak 15,13 kilometrelik hatla Vezneciler-Sultangazi arası 
sadece 19 dakika sürecek. Hattın diğer entegrasyon noktası olan Halkalı-3. havalimanı metrosu  
da Arnavutköy merkez ile bağlantılı olacak. Böylelikle tarihi yarımadadan ve İstanbul’un en 
yoğun ilçelerinden olan Eyüp-GOP ilçelerinden gelen yolcuların Sultangazi'den 3. havalimanına 
ulaşması mümkün olacak. 

Avrupa yakasının Doğu-Batı 
aksındaki ilçeleri yer altından 

birbirine bağlayacak olan Vezneciler-
Sultangazi-Arnavutköy metro hattı, 
Edirnekapı’da metrobüse entegre 
olarak E-5 aksı üzerinden, Avrupa 
ve Anadolu yakasına hızlı ve güvenli 
erişim imkânı sağlayacak ve şehir içi 
karayolu trafiğini rahatlatacak. 

Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy 
metrosu, Hacıosman-Yenikapı 
metrosuna Vezneciler istasyonunda 
bağlanacak ve bu sayede Marmaray’a 
da entegre olacak. Projenin 2,1 milyar 
TL’ye mal olması planlanıyor.
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METRO 3. HAVAALANINA
UZAYACAK

Entegre olacak hatlardan ilki, 
mevcut durumda Kirazlı-Başakşehir 
arasında işletilen M3-Kirazlı-
Başakşehir-Olimpiyat metrosu. 
Bu hattın, güney yönünde Kirazlı-
Bakırköy aksında uzatılmasına 
yönelik inşaat çalışmaları devam 
ediyor. Böylece M3 metrosunun 

İstanbul’un en önemli yolculuk 
akslarından olan D-100 Karayolu 
koridoruna bağlanması hedefleniyor. 
Diğer taraftan Kirazlı-Başakşehir 
metro hattının Kayaşehir yönünde 
de uzatılmasına yönelik çalışmalar 
yapım ihalesi aşamasına geldi. 
M3-Kirazlı-Başakşehir metrosunun 
Kayaşehir'e uzatılmasının ardından 
ilave iki istasyon daha uzatılarak 
Sultangazi-Arnavutköy metrosuna 

entegre edilmesi planlanıyor.
Sultangazi-Arnavutköy metro 
hattının diğer entegrasyon noktası 
da Halkalı-3. havalimanı metrosu 
ile Arnavutköy merkezde yapacağı 
bağlantı olacak. Böylelikle tarihi 
yarımadadan ve İstanbul’un en yoğun 
ilçelerinden olan
Eyüp-GOP ilçelerinden gelen 
yolcuların Sultangazi'den
3. havalimanına ulaşması planlanıyor.

•Vezneciler
•Saraçhane
•Fatih Camii
•Edirnekapı
•Ayvansaray
•Eyüp Sultan
•Rami Kışlası
•Gaziosmanpaşa
•Şemsipaşa
•Küçükköy
•Yenimahalle
•Esentepe
•Sultangazi
•Cebeci
•Mescid-i Selam
•Habipler İstasyonu
•Fenertepe İstasyonu
•Arnavutköy İstasyonu
•Taşoluk İstasyonu

VEZNECİLER-SULTANGAZİ-
ARNAVUTKÖY METRO HATTI



KUZEY MARMARA OTOYOLU'NUN
SULTANGAZİ GÜZERGÂHI YAPIMI BAŞLADI

Türkiye'nin en büyük ulaşım projeleri  arasında yer alan "Kuzey Marmara Otoyolu Projesi" tüm 
hızıyla devam ediyor. Yapım çalışmaları kapsamında Sarıyer, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi 
ilçeleri arasında yeni güzergâhlar oluşturuluyor. 

Türkiye'nin en büyük ulaşım projeleri 
arasında yer alan "Kuzey Marmara 
Otoyolu"nun Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü bağlantı yolu, Sultangazi 
ilçesinde Alibey Barajı mansabından 
yer altına alınacak. Bu yol Cebeci 
Halk Ekmek Fabrikasının yanından 
yüzeye çıkacak. Böylece Kuzey 
Marmara Otoyolu dünyanın en büyük 
havalimanı olan 3. havaalanına 
uzamış olacak. Bu yol aynı zamanda 
taş ocakları ile yerleşim birimleri 
arasında da sınır oluşturacak. 
Kamyonlar artık kuşaklama yol 
güzergâhını kullanamayacak. 

Kamyon araç trafiği, çevre yolu ve 
farklı güzergâhlara yönlendirilecek. 
Böylece kamyonlardan kaynaklanan 
toz ve gürültü kirliliği de asgari 
seviyeye indirilmiş olacak. 

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ 

Projeye göre Kuzey Marmara 
Otoyolu, Gebze-Şekerpınar-
Balcık'tan başlıyor. Akfırat-Tepeören 
ve Kurnaköy sapağından geçen yol, 
Sultanbeyli'den ilerliyor. Şamandıra 
ve Alemdağ'dan geçtikten sonra 
Beykoz, Paşamandıra, Riva ve 

Poyrazköy'ün ardından da 3. köprüye 
bağlanıyor.
3. boğaz köprüsüyle Avrupa yakasına 
bağlanan yol Garipçe'den sonra 
Uskumruköy ile Demirciköy'ün 
arasından geçip Albeyköy, Eyüp ve 
Gaziosmanpaşa'dan Sultangazi'ye 
ulaşacak. Yol, Büyükçekmece 
Gölü'nün kuzeyinden, Çatalca'ya 
ilerleyerek Silivri-Gazitepe'de 
yapılan 3. havalimanının yanından 
TEM Otoyolu ile Kınalı'ya ulaşacak. 
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TEM ile ilçe bağlantı güzergâhı arasında yer alan Metris-Sultangazi girişinde yaşanan trafik 
sorununa neşter vuruluyor. Söz konusu bölgeyi içine alan güzergâhlar üzerinde yapılan 
çalışmalar ile 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.

50. Yıl Mahallesi'nde 
"park ve zemin altı 
otopark" inşaat 
çalışmaları tamamlandı. 
Toplam inşaat alanı
7 bin 283 m2 olan 
projede; çevre 
düzenleme, sosyal donatı 
alanları ile zemin altı 
otoparkına da yer verildi.

PARK VE ZEMİN ALTI OTOPARK

TEM'DEN SULTANGAZİ'YE
YENİ YOL GÜZERGÂHI



ESENTEPE MAHALLESİ’NDE
HAK SAHİPLERİNE TAPULARI VERİLDİ

Esentepe Mahallesi’nde mükerrer tapu sorununu çözen Sultangazi Belediyesi, hak sahiplerine 
tapularını dağıttı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla Hoca Ahmet 
Yesevi Kültür Merkezinde düzenlenen törende 643 kişiye tapuları verildi.

Esentepe Mahallesi’nde yıllar 
öncesinde yapılan kadastro 

hatalarından dolayı yaşanan 
mükerrer tapu problemi, Sultangazi 
Belediyesinin yaptığı çalışmalarla 
çözüme kavuşturuldu.
Hoca Ahmet Yesevi Kültür 
Merkezinde düzenlenen törenle hak 
sahibi 643 kişiye tapuları verildi. 
Tapu dağıtım törenine AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 
İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, 
Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay ve AK Parti İlçe Başkanı 
Suzan Dağlar Civan ile çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Tapu dağıtım töreninde konuşan 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, uzun çabalardan sonra 
mükerrer tapu sorununu çözüme 
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kavuşturmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını belirtti. Başkan Altunay, 
“Göreve geldiğimizde ilçenin ilk 
sorunları arasında mükerrer tapu 
sorunları yer alıyordu. Biz de bu 
konuyu çözüme kavuşturma çabası 
içerisine girdik. Bugün, bu sorunu 
çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” 
diye konuştu.

İlçenin farklı mahallelerinde de 
benzer sorunlar olduğuna işaret 
eden Başkan Altunay,
“S Caddesi’ndeki aynı sorunu 
çözüme kavuşturduk. Orada da 
yüzlerce vatandaşımızın problemini 
aştık. Yunus Emre Mahallesi’nde 
benzer bir problem vardı. Orada 
Büyükşehir Belediyesinin yeri vardı 
ama biz o yerin çekilmesini sağladık 
ve vatandaşların problemini çözdük. 
Şimdi onlar da yeni evlerini yapmaya 
başladılar.” dedi.

Sultangazi ilçesinde yeni hizmetler 
yapmaya devam edeceklerini de 
sözlerine ekleyen Başkan Altunay 
şunları söyledi:

“Tüm mahallelere kapalı pazar 
alanları yapıyoruz. 2 sene sonra 
sokaklarında pazar kurulmayan tek 
ilçe Sultangazi olacak. Ama bunu 
yaparken vatandaşı o kültürden, 
pazardan mahrum bırakmayacağız. 
O pazarcılarımız kapalı alanda 
tezgâhlarını açmaya devam edecek. 
Vatandaşımız da pazarını yine 
onlardan yapmaya devam edecek.”

“SULTANGAZİ’DE MÜTHİŞ İŞLER 
YAPILIYOR”

Belediye hizmetlerinin beyin 
ameliyatı gibi olduğunu belirten 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Cevdet Yılmaz, “Bu işler çok ince, 

çok sabırla çalışmanızı gerektiren 
işlerdir. Arkadaşlarımız bunu 
başarmış ve bugün bu mutlu tabloyu 
oluşturmuşlar. Bunun için kendilerini 
yürekten tebrik ediyorum. 
Sultangazi’de müthiş işler yapılıyor.” 
dedi.

İstanbul Milletvekili Şirin Ünal da 
yaptığı selamlama konuşmasında 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay’a ilçede yaptığı başarılı 
çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Protokol konuşmalarının ardından 
hak sahibi 643 kişiye tapuları verildi.

Sultangazi Belediyesi, imar ve 
tapu ile ilgili yaşanan sorunların 
çözümüne yönelik çalışmalarına 
devam ediyor.



Mahalle aralarında kurulan 
pazarların beraberinde getirdiği 
çevre, görüntü ve ses kirliliğini 
ortadan kaldırmak amacıyla 
Sultangazi Belediyesi yeni pazar 
ve hizmet tesisi konseptini ortaya 
koydu. “Mahalle Yaşam Merkezleri" 
adıyla hayata geçirilen proje ile 
pazar kültürüne yeni bir ivme 
kazandırılırken mahallelerin 
fiziki mekân ihtiyaçlarına cevap 
verilmesi amaçlandı. Mahalle Yaşam 
Merkezleri aynı zamanda yerel 
yönetimler alanında Türkiye'nin 
örnek projeleri arasında yerini aldı.
 
İlçe genelinde 15 mahalle için 
planlanan Mahalle Yaşam 

Merkezleri, Sultançiftliği, İsmetpaşa 
ve 50. Yıl Mahalleleri'nde 
hayata geçirildi. Mahalle Yaşam 
Merkezlerinin yapım ve proje 
çalışmaları diğer mahallelerde de 
devam ediyor.
 
Mahalle Yaşam Merkezleri sadece 
temel ihtiyaçların karşılandığı 
alışveriş alanları olmakla kalmıyor, 
aynı zamanda sosyal ve kültürel 
aktivitelerin gerçekleştirildiği, 
sağlık, spor ve günlük ihtiyaçların 
karşılandığı merkezlerin bir arada 
toplanması açısından da dikkatleri 
üzerine çekiyor.

CEBECİ
MAHALLE HİZMET TESİSLERİ

Cebeci Mahallesi'nde 92 bin m2 'lik inşaat alanına sahip olan 
hizmet tesisleri, mahallenin fiziki ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde yapılandırılacak. 
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MAHALLE HİZMET TESİSLERİNE
YENİLERİ EKLENİYOR



UYGULAMA PROJESİ
YAPIM AŞAMASINDA

Fonksiyon Alanları
• Kapalı Pazar Alanı
• Aile Sağlık Merkezi 
• Afet Toplanma Alanı
• İsmek
• PttBank
• 112 Acil 
• Etüt Merkezi 
• Çok Amaçlı Salon
• Otopark 
• Kafeterya 
• Park ve Sosyal Donatı 
Alanları



İHALE SÜRECİ TAMAMLANDI
YAPIMI BAŞLIYOR

UĞUR MUMCU
MAHALLE HİZMET TESİSLERİ
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Habipler Mahallesi'nde Nurettin Uzun Hizmet Tesisleri projesinin
toplam inşaat alanı 2 bin 422 m2'den oluşuyor.

Fonksiyon Alanları
• Bilgi Evi 

• Spor salonu 
• Sergi salonu 

• Çok amaçlı salonlar 
• Muhtarlık 

• Fatura ödeme merkezi 
• İdari oda 

• Öğretmenler odası 
• Kafeterya

YAPIM ÇALIŞMASI
DEVAM EDİYOR

SULTANGAZİ BELEDİYESİ NURETTİN UZUN HİZMET TESİSLERİ 
HABİPLER MAHALLESİ

Fonksiyon Alanları
• Aile Sağlığı Merkezi

• İsmek
• Etüt Merkezi

• Pttbank
• Afet Toplanma 

Merkezi
• Yeşil Alan Ve Sosyal

Donatı Alanları
• Otopark

Sultangazi Belediyesi
tarafından arsa tahsisi

yapılan hizmet tesisleri,
5 bin 440 m2 alan 

üzerine
inşa edilecek.

Hizmet tesisleri
İstanbul Büyükşehir

Belediyesi tarafından
yapılacak ve toplam 

inşaat alanı 51 bin 925 
m2 olacak



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.

Fonksiyon Alanları

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

YAPIMI DEVAM EDİYOR

ESENTEPE
MAHALLE HİZMET TESİSLERİ

HABİPLER
MAHALLE HİZMET TESİSLERİ

Habipler Mahalle Hizmet Tesisleri 12 bin 176 m2 toplam 
inşaat alanına sahip olacak ve mahallenin fiziki mekân 
ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak şekilde inşa edilecek. 

Fonksiyon Alanları
• Kapalı Pazar Alanı 

• Kütüphane
• Dijital Etüt Odaları

• Çok Amaçlı Salon
• Spor Salonu,

• Otopark

UYGULAMA PROJESİ 
TAMAMLANDI, YAPIMI BAŞLIYOR



Hizmet tesislerinin toplam inşaat alanı 31 bin 683 m2 olacak ve tesisler, mahallenin fiziki mekân 
ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak şekilde yapılandırılacak.

Fonksiyon Alanları
• Pazar Alanı 

• Fatura Ödeme Merkezi 
• Etüt Merkezi 

• Çok Amaçlı Salon
 • Otopark 

• Kafeterya 
• Park Ve Sosyal Donatı 

Alanları

UYGULAMA PROJESİ
ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

YUNUS EMRE
MAHALLE HİZMET TESİSLERİ
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37 bin 534 m2'lik inşaat alanına sahip hizmet tesisleri, mahallenin fiziki mekân ihtiyaçlarını 
bünyesinde barındıracak şekilde yapılandırılacak. Tesisin içerisinde başta pazar alanı olmak üzere 
iki katlı otopark da yer alacak. 

Fonksiyon Alanları
• Pazar Alanı 

• Aile Sağlığı Merkezi
• Fatura Ödeme Merkezi 

• Etüt Merkezi 
• Çok Amaçlı Salon
 • İki Katlı Otopark 

• Acil Toplanma Merkezi
• Kafeterya 

• Park ve Sosyal Donatı 
Alanları

UYGULAMA PROJESİ TAMAMLANDI 
YAPIMINA BAŞLANCAK

GAZİ MAHALLESİ
KATLI OTOPARK VE HİZMET TESİSLERİ



UYGULAMA PROJESİ
ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

MALKOÇOĞLU MAHALLE HİZMET TESİSLERİ
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HALI SAHA VE SOSYAL TESİSLER 
Sultangazi Belediyesi 3 bin 330 m2'lik alan 
üzerine kurulacak halı saha projesini hayata 
geçiriyor. Proje kapsamında ayrıca futbol 
sahası sosyal tesisleri de yer alıyor.

PİRİ REİS PARKI VE SPOR TESİSLERİ
Sultangazi Belediyesi 5 bin 102 m2'lik alan 
üzerinde yer alan Piri Reis Parkı'nı yeniden 
projelendirerek revize etti. Park içerisinde yer 
alan fonksiyon alanları ise şunlar:
• 25x45 Futbol Sahası • 3 Potalı Basketbol Sahası 
• Skate Parkı • Oyun Alanı • Fitness Alanı • Amfi
• Dinlenme Alanları

YAYLA MAHALLESİ'NE HALI SAHA VE SPOR TESİSLERİ

Malkoçoğlu Mahallesi'nde inşa edilecek olan hizmet tesisleri, 16 bin 246 m2  inşaat alanına sahip 
olacak ve mahallenin fiziki mekân ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak şekilde yapılandırılacak.

Fonksiyon Alanları
• Pazar Alanı 

• Fatura Ödeme Merkezi 
• Çok Amaçlı Salon

• Açık Hava Spor 
Alanları

• Fitness Salonu
 • Otopark 

• Kafeterya 
• Park ve Sosyal Donatı 

Alanları



SULTANGAZİ'YE YENİ ŞEHİR MEYDANI KAZANDIRILIYOR

Türkiye'nin sayılı meydanlarından biri Sultangazi'de olacak. Uğur Mumcu, Esentepe ve Cebeci 
Mahalleleri içinde yer alan ve 40 bin m2'lik 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.

UYGULAMA PROJESİ
ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
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SULTANGAZİ ENGELLİLER SARAYI CEBECİ MAHALLESİ

SULTANGAZİ 
BELEDİYESİ 
HANIMLAR 
MERKEZİ 
GAZİ 
MAHALLESİ

Cebeci Mahallesi'nde yapılacak Sultangazi Engelliler Sarayının 
toplam inşaat alanı 8 bin 250 m2 olacak. Akıllı bina konseptiyle 
projelendirilen merkez, çevreci bina özelliği taşıyacak.

Sultangazi Belediyesi Hanımlar Merkezi, Gazi Mahallesi’nde 
inşa edilecek. Projenin toplam inşaat alanı bin 732 m2 olacak. 

Fonksiyon Alanları
• Gündüz Bakım Evi

• Psikolojik Danışma
• Hidroterapi Havuzu

• Duyu Bütünleme Odası
• Meslek Edindirme ve 

Uygulama Alanları
• Fitness Salonu

• Tiyatro/Drama Salonu
• Çalışma Atölyeleri

• Bireysel Çalışma Odaları
• Çok Amaçlı Salon

• Kütüphane
• Sergi Salonları
• Sinema Salonu

• Katlı Otopark
• Kafe 

• Yeşil ve Sosyal Donatı 
Alanları 

Fonksiyon Alanları
• Gündüz Bakım Evi

• Aerobik Salonu
• Fitness Salonu

• Resim,Seramik Ve 
Yemek Atölyeleri

• Çok Amaçlı Salon 
• Çocuk Oyun Odaları

• Cafe

UYGULAMA PROJESİ TAMAMLANDI 
İHALE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

UYGULAMA PROJESİ 
TAMAMLANDI



YAPIM ÇALIŞMASI
DEVAM EDİYOR

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Sultangazi Belediyesi, eğitime verdiği desteği ilçeye yeni üniversiteler kazandırarak sürdürüyor. 
Sultangazi Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla Esentepe Mahallesi’nde sosyal bilimler meslek 
yüksekokulunun inşaatına başladı. 17 bin m2 kullanım alanına sahip olan sosyal bilimler meslek 
yüksekokulunda; amfi salonları, derslikler, mesleki uygulama alanları ile seminer salonları yer alacak. 
Projede ayrıca iki adet konferans salonu da bulunacak.
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YAPIMINA BAŞLANDI

Sultangazi'de sağlık 
bilimleri yüksekokulu 
ile diş hekimliği 
fakültesinin projeleri 
tamamlandı. Uğur 
Mumcu Mahallesi’nde 
51 bin 925 m2 inşaat 
alanına sahip olan 
proje, Sultangazi 
Belediyesi tarafından 
inşa ediliyor.

• SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
• DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ



Sağlık Bakanlığı tarafından Sultangazi’ye 600 yataklı devlet hastanesi yapımı devam ediyor.
Uğur Mumcu Mahallesi’nde toplam 46 bin 500 m2’lik alan üzerine inşa edilen “akıllı hastane” 
teknolojinin tüm imkânları kullanılarak yapılıyor.

SULTANGAZİ DEVLET HASTANESİ UĞUR MUMCU MAHALLESİ

SAĞLIK YATIRIMLARI/HİZMET TESİSLERİ

YAPIM ÇALIŞMASI
BİTME AŞAMASINDA

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'ne kapalı yüzme havuzu yapım çalışmasında bitme aşamasına gelindi. 
4 bin 653 m2 alan üzerinde inşa edilen projenin içerisinde kapalı yüzme havuzunun yanı sıra fitness 
salonları, pilates salonu ile otopark da bulunuyor.

YAPIM ÇALIŞMASI
BİTME AŞAMASINDA

SULTANGAZİ KAPALI YÜZME HAVUZU VE SPOR TESİSLERİ
75. YIL MAHALLESİ



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'lik 
inşaat alanına sahip.

Sultangazi Kent Meydanı 
düzenleme alanında 
kalan konutların bir 
kısmının transferi 
amacıyla Uğur Mumcu 
Mahallesi, Hoca Ahmet 
Yesevi Bulvarı üzerinde 
Hoca Ahmet Yesevi 
Kentsel Dönüşüm 
Konutları projesi hayata 
geçirilecek. Sultangazi 
Belediyesi tarafından 
yapılacak projenin 
toplam inşaat alanı 
9 bin 232 m2 olacak.

BULVAR KONUTLARI PROJESİ
UĞUR MUMCU MAHALLESİ

HOCA AHMET YESEVİ
2. KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI
UĞUR MUMCU MAHALLESİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

YAPIM ÇALIŞMASI
BİTME AŞAMASINDA

İHALE SÜRECİ
DEVAM EDİYOR
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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 bin 120 m² inşaat 
alanından oluşuyor.

Fonksiyon Alanları
• Atölyeler 
• Derslikler
• Fitness Salonu
• Hobi Odaları
• Müzik Odası 
• Çok Amaçlı Salon
• Projeksiyon Odası

YAPIM ÇALIŞMASI 
DEVAM EDİYOR

İHALE SÜRECİ
DEVAM EDİYOR

Sultangazi Belediyesine ait 
arazi üzerinde inşa edilecek 
gençlik ve sanat merkezinin 
inşaat alanı 3 bin 390 m2 
olacak. Proje, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı bütçe desteği 
ile yapılıyor. Merkezde 
gençlerin kendilerini 
geliştirmelerine, meslek 
edinmelerine yönelik kültür, 
sanat ve hobi alanlarında 
eğitimlerin verileceği 
bölümler yer alacak.

Fonksiyon Alanları
• Atölyeler
• Derslikler
• Sanat Kitaplığı
• Çalışma Odaları
• Hobi Odaları
• Kafeterya



İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen spor, sanat, 
kültür, teknoloji gibi alanlarda 
çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği, 
“İstanbul Gençlik Festivali”, Yenikapı 
Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde 
yapıldı.

Binlerce gencin ağırlandığı 
festivalde ortaokul, lise ve 
üniversite öğrencileri ile yeni 
mezunlara yönelik birçok etkinlik 
gerçekleştirildi. Festival, geleneksel 
sanat atölyelerinden sanal gerçeklik 
aktivitelerine kadar uzanan birçok 
farklı dalda faaliyete ev sahipliği 
yaptı. 

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 
düzenlenen İstanbul Gençlik 
Festivali'nin açılışında konuşan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, önemli mesajlar verdi. 

SULTANGAZİ BELEDİYESİ
İSTANBUL GENÇLİK FESTİVALİ’NDE
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İstanbul Gençlik Festivali” Yenikapı 
Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açılış konuşması yaptığı festivalde, “Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Bilim ve Kültür Merkezi” de stant açarak çalışmalarını sergiledi. 

Konuşmasının başında gençlere 
seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Sizlerin enerjisi bizleri de yeniliyor. 
Gençlik yıllarımda her siyasi 
görüşten arkadaşlarım vardı. 
Değişik siyasi partileri destekleyen 
arkadaşlarımızla sevgi ve saygı 
çerçevesinde tartışırdık. 94'te 
İstanbullular, bu kardeşinizi 40 
yaşında İstanbul'a belediye başkanı 
yaptılar.” diye konuştu. 

“İSTANBUL'U ÇÖP DAĞLARINDAN 
KURTARMAM GEREKİYORDU”

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı olarak yaptığı 
çalışmalar hakkında bilgi veren 
Erdoğan, “Sevdalısı olduğum 
İstanbul'u çöp dağlarından 
kurtarmam gerekliydi. Cezaevine 
bir şiirden dolayı girdim ve orada 
4 ay yattıktan sonra çıktım, 

halkımın arasına katıldım. Çıktıktan 
sonra halkıma sordum tamam mı 
devam mı diye? Halkım devam 
dedi ve AK Parti'yi kurduk. Bunu 
neden anlatıyorum? Kurduğunuz 
arkadaşlıkları unutmayın. Siz 
kendinize güvenmezseniz, siz 
kendinize inanmazsanız kimse size 
güvenmez. Şimdi seçilme yaşını 18'e 
indirdik ve parlamentonun yolunu 
size açtık.” dedi.

TANKLARIN ALTINA GİRDİLER

15 Temmuz’da yaşanan FETÖ’cü 
darbe girişimine de değinen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan konuyla ilgili şu 
açıklamalarda bulundu:
 
“Gençlerimiz 15 Temmuz'da Ulubatlı 
Hasan'dan gelen selamı alarak 
tankların, silahların, uçakların, 
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helikopterlerin karşısına aslanlar 
gibi dikildiklerinde ecdatlarına 
layık olduklarını ispatlamışlardır. 
Hem erkeğiyle hem kadınıyla. 
Tankların altına girdiler mi? 
Girdiler. Yıldılar mı? Yılmadılar. 
Niye? Dedi ki 'Ben Nene Hatun'un 
torunuyum.' Ne dediler? ‘Ben Fatih' in 
torunuyum.’ İşte FETÖ, bir yanda 
PKK, diğer tarafta terör örgütleri 
genç dimağlarımızı zehirlediler, 
ülkemizin insan kaynağına büyük 
darbe vurdular ama artık iflah 
olmayacaklar. Kaynağımızın çok ciddi 
bir kısmı heba oldu. Şimdi bunu 
süratle telafi edeceğiz.”

SULTANGAZİ BELEDİYESİ STANT AÇTI

Festival kapsamında Sultangazi 
Belediyesi Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi de 
stant açarak çalışmalarını sergiledi. 
Açılan stantta gençler; biyoloji, 
fizik, robotik-kodlama ve akıl-zeka 
oyunları atölyesinde yaptıkları 
çalışmalar hakkında ziyaretçilere 
bilgi verdi. 

BİYOLOJİ LABORATUVARI: Dişi 
sivrisinek, insan kanı, bal arısı, 
paramesyum gibi çeşitli canlı ve 
dokulara ait preparatlar mikroskop 
altında 40 ve 400 kat büyütülerek 

gözlemlendi. DNA sarmalı, boşaltım 
sistemi, kalp, kulak, göz ve tam 
insan anatomisi gibi çeşitli modeller 
sergilendi.

FİZİK LABORATUVARI: Tesla Küresi 
sergilendi.

ROBOTİK ATÖLYESİ: Kodlama ve 
yazılım ile harekete geçirilen çeşitli 
robotik ürünler sergilendi.

AKIL-ZEKA OYUNLARI ATÖLYESİ: 
Çocukların beyin gelişimlerine ve 
düşünce becerilerine katkı sağlayıcı 
ve eğlenceli oyunlar sergilendi.



Ramazan ayının yaklaşmasıyla 
birlikte Sultangazi Belediyesi 

çalışmalarını hızlandırdı. Atatürk 
Bulvarı üzerindeki alana kurulacak 
iftar çadırı, Ramazan ayının manevi 
atmosferini hep birlikte yaşamak 
isteyenleri ağırlayacak. Çadırda, 
hayırsever vatandaşların katkılarıyla 
düzenlenecek iftar sofrasında 
toplumun her kesiminden insanlar 
birlikte oruç açmanın hazzını 
yaşayacak. Bin m2'lik yarı kapalı 
alana kurulan iftar çadırında günde 
2 bin 500 kişi ağırlanacak.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte 
Sultangazi Belediyesi, Atatürk Bulvarı ve Sultangazi 
Belediyesinin yanındaki alanda düzenleyeceği etkinliklerle 
Ramazan ayının manevi iklimine ortak oluyor. İlçenin 
farklı noktalarına çorba çeşmeleri konuluyor. Etkinlikler 
kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda 
açılacak kitap fuarı da kitapseverlerin hizmetinde olacak.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ
RAMAZAN'IN MANEVİ 
İKLİMİNE ORTAK OLUYOR 

İftar sonrasında ise çadırda organize 
edilecek programlarda Kur’an-ı 
Kerim tilaveti, ilahiler, sohbet ve 
geleneksel Ramazan eğlencelerinden 
örnekler sunulacak. 

Öte yandan Sultangazi Belediyesinin 
yanındaki alana kurulacak çadırda 
ise sivil toplum örgütleri ile 
hemşehri dernekleri ağırlanacak. 
Yine burada kurulacak otağ 
çadırında ise çay sohbetlerine imkân 
sağlanacak. 

SOSYAL YARDIMLAR 

Sultangazi Belediyesi Ramazan 
ayında da ihtiyaç sahiplerinin 
yanında oluyor. 8 bin aileye gıda 
yardımları Ramazan ayı boyunca 
artarak sürdürülecek.
 

ÇORBA VE LİMONATA 
ÇEŞMELERİ

2010 yılından itibaren hizmet veren 
çorba çeşmeleri Sultangazi’nin 
vazgeçilmez sembolü hâline geldi 
ve kısa sürede ülke geneline yayıldı. 
Bu yıl da ilçenin farklı noktalarına 
kurulacak çorba çeşmelerinden her 
gün 4 bin 500 kişiye sıcak çorba, 
ekmek ve su temini sağlanacak. 
İftar vaktine kadar çorba çeşmesi 
olarak hizmet veren çeşmeler teravih 
namazı sonrasında ise limonata 
çeşmesi olarak düzenlenecek. 
Camilerde teravih namazı sonrası 
periyodik olarak limonata dağıtımı 
yapılacak.
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RAMAZAN KÜLTÜR 
ETKİNLİKLERİ

Geleneksel Ramazan etkinlikleri 
Atatürk Bulvarı üzerindeki 
alanda kurulacak çadırda 
düzenlenecek. Burada organize 
edilecek programlarda Kur’an-ı 
Kerim tilaveti, ilahiler, sohbet ve 
geleneksel Ramazan eğlencelerinden 
örnekler sunulacak. Ayrıca etkinlik 
alanında kurulacak otağ çadırı 

çay sohbetlerine imkân sağlarken 
geleneksel Anadolu evleri 
görünümünü andıran stantlarda 
kurulacak.
 

DİĞER ÇALIŞMALAR

Ramazan ayının yaklaşmasıyla 
birlikte Sultangazi Belediyesi Zabıta 
ekipleri, denetimlerini yoğunlaştırdı. 
Zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle 

birlikte gıda satışı ve üretimi yapan 
imalathanelerde denetimlerini 
sürdürüyor. Öte yandan ilçedeki tüm 
camilerde, periyodik olarak temizlik 
çalışması yapılıyor. Sultangazi 
Müftülüğü iş birliği ile başlatılan 
çalışmalar kapsamında, ilçedeki 
62 caminin periyodik temizliğini 
yapan ve halılarını yıkayan Temizlik 
İşleri Müdürlüğü ekipleri bütün 
camilerdeki avizeleri de temizliyor ve 
bakımdan geçiriyor. 



Sultangazi Belediyesi, düzenlediği “3. Uluslararası 
Yetim Buluşması” etkinliğinde dünyanın farklı 
coğrafyalarından gelen yetimleri konuk etti. 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
etkinlikleri kapsamında misafir edilen yetim 
çocuklar, barış güvercinleri uçurdu. İstanbul’un 
tarihi ve turistik yerlerini gezen çocuklar, "Dünya 
Yetimler Hatıra Ormanı”nda fidan diktiler. 
Sultangazi İzci Kampı'nda ise tuvallere kendi hayal 
dünyalarını resmeden çocuklar, (Cebeci) Spor 
Tesislerinde düzenlenen etkinliğe katılarak
23 Nisan coşkusuna ortak oldular. 

DÜNYA YETİMLERİ
SULTANGAZİ'DEN BARIŞ
GÜVERCİNLERİ UÇURDU
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Sultangazi Belediyesi,
“3. Uluslararası Yetim Buluşması” 

programıyla dünya yetimlerini 
Sultangazi’de bir araya getirdi. İnsani 
Yardım Vakfının (İHH) desteği ile 
düzenlenen etkinliğe Sultangazi, 
Sri Lanka, Kırgızistan, Azerbaycan, 
Bosna Hersek, Burkina Faso, Filistin, 
Lübnan, Bulgaristan, Çeçenistan, 
Afganistan, Suriye ve Doğu 
Türkistan’dan yetim çocuklar katıldı.

SULTANGAZİ'DEN
DÜNYAYA BARIŞ MESAJLARI

Sultangazi Belediyesi Etkinlik 
Alanı'nda düzenlenen programa 
İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, 
Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay ve eşi İlknur Altunay, Aile ve 
Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürü 
Selim Çelenk, İHH Yönetim Kurulu 
Üyesi Cemal Yılmaz ile çok sayıda 
vatandaş katıldı. Program, çocuklara 
yönelik animasyon gösterileri 

ile başladı. Programda konuşma 
yapan Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, dünyanın farklı 
coğrafyalarından gelen çocukları 
ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duyduklarını söyledi.



"TÜM İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ŞEFKAT 
ELİ UZATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın coşkusunu 
dünya çocuklarıyla paylaşmak 
istediklerini belirten Başkan Altunay, 
"Savaş ve işgal yüzünden yetim 
kalan çocuklar, pek çok tehlike 
ile karşı karşıya. Yeryüzünde her 
gün 10 bin çocuk yetim kalıyor. 
Her şeye rağmen bir gün, adaletin, 
iyiliğin ve hakkın önde olduğu bir 
dünyanın kurulacağına dair inancımı 
yitirmediğimi belirtmek isterim. Bu 
inanca sahip olmamdaki en büyük 
etken çocuklarımızın gözlerinde 
gördüğüm ışık ve yüreklerinde var 
olan aydınlık." diye konuştu.

"Yetim kalan yavrularımızın daha iyi 
şartlarda büyüyebilmeleri, özellikle 
de sevgi, şefkat ve merhametten 
mahrum kalmamaları için hepimize 
görevler düşmektedir." diyen Başkan 
Altunay, "Sultangazi Belediyesi 
olarak bizler de, medeniyet 
değerlerimizin ışığında sosyal 
belediyeciliği önemsiyoruz. Başta 
yetimlerimiz olmak üzere tüm ihtiyaç 
sahiplerine şefkat eli uzatmaya 
çalışıyoruz." dedi.
İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve 
İHH Yönetim Kurulu Üyesi Cemal 
Yılmaz da birer selamlama konuşması 

yaparak Sultangazi Belediyesinin 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kapsamında düzenlediği 
etkinliliğin anlamlı olduğunu 
söyledi. Konuşmacılar ayrıca dünya 
yetimlerine sahip çıkılmasına ve 
barışın önemine dikkat çektiler.

Protokol konuşmalarının ardından  
Sultangazi’nin konuğu olan yetim 
çocuklar, protokol üyeleriyle birlikte 
barış güvercinlerini uçurarak 
gökyüzüne balonlar bıraktı.

Çocuklar daha sonra eğlence parkını 
ve İstanbul'un tarihi yerlerini 
gezdiler.

HATIRA ORMANINA FİDAN DİKTİLER, 
KENDİ HAYALLERİNİ RESMETTİLER 

Sultangazi Belediyesinin 4 gün 
misafiri olan özel çocuklar, 
İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini 
gezdiler ve boğaz turu yaptılar. 
23 Nisan sabahı ise çocukları 
yoğun bir program bekliyordu. 
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Sabah saatlerinde Sultangazi 
Şehir Ormanı'nda özel bir alanda 
oluşturulan, "Dünya Yetimler Hatıra 
Ormanı”nda fidan diktiler. Başkan 
Altunay ile birlikte ağaç fidelerini 
toprağa diken çocuklar, her fideye 
kendi isimlerini verdiler. Çocukların 
sonraki durağı Sultangazi İzci Kampı 
oldu. Burada kurulan tuvallere kendi 
hayal dünyalarını ve İstanbul’a ait 
izlenimlerini çizdiler.

23 NİSAN COŞKUSUNA ORTAK 
OLDULAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın yıl dönümü tüm yurtta 
çeşitli etkinliklerle kutlanırken, bu 
coşkuya dünya yetimleri de ortak 
oldu. Sultangazi (Cebeci) Spor 
Tesislerinde düzenlenen etkinliğe 
katılan çocuklar, Sultangazili 
akranlarıyla birlikte yapılan 
gösterileri ilgiyle izlediler.

Misafir çocuklar daha sonra buz 
pistinde kayak keyfi yaşadılar. 
Sultangazi Belediyesinin hayata 
geçirdiği 10D sinemada ise 
Sultangazi, İstanbul ve Türkiye 
konulu 3 boyutlu belgesel filmleri 
izlediler.

Etkinliğin son gününde ise misafir 
çocuklar alışveriş merkezinde 
giydirilerek çeşitli hediyelerle 
ülkelerine uğurlandılar.



Sultangazi Belediyesi, "Dünya Down 
Sendromlular Farkındalık Günü"nü 
kutladı. Down sendromlu çocuklarla 
bir araya gelen Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, "Down sendromlu 
çocukların engelli bireyler olarak değil 
özel bireyler olarak tanımlanması 
gerekmektedir. Bu özel bireyler, 
doğumdan itibaren başlayan düzenli 
ve disiplinli çalışma sonucunda sosyal 
yaşamda yer edinebilirler." diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi, Dünya 
Down Sendromlular Farkındalık 

Günü’nde Sultangazi’nin özel 
çocuklarını bir araya getirdi. İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla 
Sultangazi Belediyesi Düğün ve 
Nikah Sarayında düzenlenen 
etkinliğe Sultangazi Kaymakamı 
Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, AK Parti İlçe 
Başkanı Suzan Dağlar Civan, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü İbrahim Demir ile 
ilçedeki down sendromlu çocuklar ve 
aileleri katıldı.

Programda konuşan Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
down sendromlu çocuklarla bu 
özel günü paylaşmaktan çok 
memnun olduğunu söyledi. Down 
sendromlu çocukların engelli 

bireyler olarak değil özel bireyler 
olarak tanımlanması gerektiğine 
değinen Başkan Altunay, "Down 
sendromlu bireyler, doğumdan 
itibaren başlayan düzenli ve 
disiplinli çalışma sonucunda sosyal 
yaşamda yer edinebilirler. Down 
sendromlu bireylerin sosyal hayatta 
tüm insanlarla beraber, izole 
edilmeden yaşamaları büyük önem 
taşımaktadır." diye konuştu.

Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz 
da herkesin bir engelli adayı 
olduğunu belirterek “Onların 
hayatlarını kolaylaştırmak için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” 
şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim 
Demir de özel çocuklar için yapılan 

etkinlikten memnuniyet duyduklarını 
söyledi. Sosyal devlet anlayışının 
gereği olarak engellilerin toplumsal 
hayata katılımının sağlandığını 
kaydeden Demir, “15-20 yıl önce 
evlerinde, odalarında saklanmış 
olan bu çocuklar, bugün toplumun 
her yerindeler. Sosyal devletin bir 
gereği olarak engellilerin hayatları 
kolaylaştırılmış ve toplumsal hayata 
katılımları sağlanmıştır.” dedi.

Kahvaltı programından sonra buz 
pistine götürülen down sendromlu 
çocuklar, burada patenle ve kızakla 
kaymanın keyfini yaşadı. Oyun 
gruplarında oyunlar da oynayan 
çocuklara Sultangazi, İstanbul ve 
Türkiye’den manzaraların yer aldığı 
10D sinema gösterimi de yapıldı.

SULTANGAZİ’DE
ÖZEL ÇOCUKLARIN 
ÖZEL GÜNÜ
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SEVGİYLE AŞILAMAYACAK ENGEL YOK
Sultangazi Belediyesi, "Sevgiyle Aşamayacağımız Engel Yok" sloganıyla Engelliler Haftası 
etkinlikleri düzenledi. Etkinlikte yüzlerce engelli çocuk, çeşitli aktivitelerle doyasıya eğlendi.

Sultangazi Belediyesi, 10-16 Mayıs 
Engelliler Haftası dolayısıyla 

bir dizi etkinlik düzenledi. 
Sultangazi Şehir Ormanı İzcilik 
Kampı'nda düzenlenen açılış 
programıyla başlayan etkinliklerde 
yüzlerce çocuk çeşitli alanlarda 
aktiviteler yaparak doyasıya 
eğlendi. 4 gün süren Engelliler 
Haftası etkinliklerinin ilk gününde 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay da çocuklarla bir araya geldi. 

Sultangazi’de engellilere yönelik 
birçok projenin hayata geçirildiğini 
belirten Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, “Engelli 
vatandaşlarımızın toplumsal hayata 
katılımlarının sağlanması ve hayat 
standartlarının yükseltilmesi, 
medeni toplum anlayışının bir 
parçasıdır. Sultangazi Belediyesi 
olarak engellilerin hayatını 
kolaylaştırmak ve sosyal hayatın 
içerisinde olmalarını sağlamak için 
birçok projeyi uygulamaya koyduk." 
diye konuştu. 

Hükümetin engellilere yönelik 
yaptığı çalışmalara da dikkat 
çeken Başkan Altunay, "Devletimiz, 
engellilerin sosyal hayata 
katılımlarını sağlamak için hızlı ve 
yoğun çalışmalar yürütmektedir. 
Devletimiz bu kapsamda engelli 
çocukların eğitimleri, tedavileri için 
resmi ve özel eğitim kurumlarının 
açılmasına destek olmakta, 
ağır engelli vatandaşlarımızın 
yaşadıkları ortamlarda yakınları 
tarafından bakılmaları için bakım 
ücreti ödemekte, sosyal güvencesi 

olmayan engelli vatandaşlarımıza da 
aylık bağlamaktadır. Ayrıca engelli 
vatandaşlarımıza özel sektörde ve 
kamu kurumlarında iş imkânı veren 
düzenlemeler gerçekleştirilmiştir." 
dedi.

Protokol konuşmalarının ardından 
engelli çocuklar Başkan Altunay ile 
birlikte hayallerini çizdiler. Çocuklar 
ellerini boyayarak fırça kullanmadan 
tuvallere çeşitli resim yaptılar. 
Engelli çocuklar daha sonra çeşitli 
aktivitelerle doyasıya eğlendiler.



Ata sporumuz yağlı güreşler, 
Sultangazi’de yaşatılmaya devam 

ediliyor. Sultangazi Belediyesinin bu 
yıl düzenlediği 7. Geleneksel Yağlı 
Güreşleri, Cumhuriyet Mahallesi 
Çamlık Parkı’nda yapıldı. Etkinliğe 
AK Parti İstanbul Milletvekilleri 
Ekrem Erdem, Harun Karaca, Şirin 
Ünal, Ahmet Hamdi Çamlı ile 
Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, AK Parti İstanbul İl Başkanı 
Selim Temurci, siyasi partilerin ilçe 
başkanları ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Başpehlivanların kol bağlamasından 
önce konuşma yapan Sultangazi 

SULTANGAZİ'DE ER MEYDANI KURULDU
Sultangazi Belediyesi 7. Geleneksel Yağlı Güreşleri, Çamlık Parkı’nda yapıldı. Aralarında 
Kırkpınar’ın ünlü başpehlivanlarının da bulunduğu 320 güreşçi, 13 boyda kol bağlayarak 
kıyasıya mücadele etti. Başpehlivanlığa uzanan isim ise Recep Kara oldu.
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Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
yağlı güreşlerde emeği geçenlere 
teşekkür ederek gösterilen ilgiden 
memnun olduklarını söyledi. Yağlı 
güreşin bir ata sporu olduğunu 
hatırlatan Başkan Altunay, “Yağlı 
güreşe soyunan yiğidin er meydanı, 
yemyeşil çayırlardır. Koca Yusuflar, 
Kara Ahmetler, Adalı Haliller, Kel 
Aliçolar yağlı güreş meydanlarından 
kalbimize girdiler.” diye konuştu.
Güreş sporunun, hiçbir zaman 
Türklerdeki kadar çok yönlü icra 
edilmediğini ifade eden Başkan 
Altunay, “Er meydanında kol 

bağlayan pehlivanlık öteden beri en 
değer verilen sıfatlardan birisidir. 
Bu iki kavramın birbirine en fazla 
yakıştığı yer ise hiç şüphe yok ki 
yağlı güreşlerdir. Bugün Anadolu’da 
hâlâ çocuklar, ‘pehlivan’ diye sevilir.” 
dedi.
Başkan Altunay, Sultangazi 
Belediyesi olarak ata sporlarına 
sahip çıkıldığını, Türk Tarihi'nde 
önemli bir yere sahip olan atlı cirit 
oyunlarının da yapılan etkinliklerle 
ilçede yaşatılmaya çalışıldığını 
sözlerine ekledi.

320 GÜREŞÇİ  KOL BAĞLADI

Aralarında Kırkpınar’ın ünlü 
başpehlivanlarının da bulunduğu
320 güreşçi kispetlerini giyerek 
13 boyda kol bağladı. Kıyasıya 
mücadelenin yaşandığı güreşlerin 
final müsabakasında Recep Kara ve 
Mehmet Yeşil Yeşil başpehlivanlık 
için karşı karşıya geldi. Zorlu ve 
çekişmeli geçen final güreşinde 
başpehlivanlığa uzanan isim Recep 
Kara oldu.
Sultangazi Belediyesi Yağlı 
Güreşleri'nin ağalığını ise 3. kez Fatih 
Erol üstlendi.
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Dünya Etnospor Konfederasyonu 
tarafından organize edilen 
Etnospor Kültür Festivali'nin 
ikincisi, "Ok Yaydan Çıkıyor" 
sloganıyla İstanbul'da yapıldı. 
Festivalin açılışında konuşan 
Dünya Etnospor Konfederasyonu 
Başkanı Bilal Erdoğan ''21. yüzyılda 
kendi istikametini kendi çizen bir 
millet olacaksak, Batı'nın kültürel 
renkleriyle boyanmamalıyız." 
ifadelerini kullandı.

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 
düzenlenen festivalde Türk 
dünyasına, Orta Asya ve 
Anadolu’ya özgü şenlikler hayat 
buldu. Festivalde geleneksel Türk 
Sporları'nın yanı sıra geleneksel 
kıl çadırlarda oba yaşamı, tarihi 
el sanatları atölyeleri, kılıç kalkan 
gösterileri, atlı gösteriler gibi pek çok 
aktivite yer aldı. Festival, Türki devlet 
ve topluluk çadırları, yöresel çadırlar, 
geleneksel lezzetler, geleneksel 

Bu yıl 2. kez düzenlenen, "Etnospor Kültür Festivali" Yenikapı Miting Alanı'nda yapıldı. 
Sultangazi Belediyesi de festival alanında açtığı stantta her yıl geleneksel olarak 
düzenlediği ata sporlarını ve ilçe genelinde yapılan spor etkinliklerini tanıttı. 

SULTANGAZİ BELEDİYESİ
ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ'NDE

çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, 
çocuklar ve yetişkinler için binicilik, 
halk oyunları, Orta Asya geleneksel 
toylarıyla şölene dönüştü. 

Festival kapsamında Sultangazi 
Belediyesi de stant açtı. Stantta 
Sultangazi Belediyesinin her yıl 
geleneksel olarak düzenlediği ata 
sporları ile ilçe genelinde yapılan 
spor etkinlikleri tanıtıldı. 
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