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SULTANGAZİ’DE

Altyapı Yatırımları 
ve Değişim

PAZAR KÜLTÜRÜNDE YENİ VİZYON
7 Yıldızlı Pazar Alanları
SULTANGAZİ
Uygulama İmar Planları
SULTANGAZİ
Temizlikte Öncü İlçe
SOSYAL DOKU PROJELERİYLE
Hayatın Her Alanındayız

Vizyon Projelerin
açılışına gün sayılıyor

Altyapı Yatırımları 
ve Değişim

Projelerimizi ödüllerle taçlandırıyoruz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törende Sultangazi Belediyesi; 
“Yeşil Sultangazi” isimli projeyle bir ödül daha aldı. “Yaşanabilir ve Estetik Şehirler” 
konulu yarışmada jüri özel ödülü İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’a verildi.



Sultangazi’nin tarihi derinliği “Osmanlı 
Arşiv Belgelerinde Sultangazi” adını 
taşıyan kitapla gün yüzüne çıkarıldı. 
Osmanlı Arşivi Daire Başkanı Dr. Önder 
BAYIR’ın başkanlığında bir araştırma ekibi 
tarafından hazırlanan kitap için, Osmanlı 
Arşivi Daire Başkanlığı ve Topkapı Sarayı 
Müzesi olmak üzere Türkiye’nin önemli 
kurum arşivleri ve kütüphaneler tarandı. 
Tarih kaynaklarında Sultangazi ilçesinin 
yer aldığı bölgenin 1500 yıla varan tarihi 
geçmiş ortaya çıkarılırken, ikinci aşamada 
ise ilçenin Cumhuriyet dönemi de bir kitap 
altında toplanacak. 

Mağlova Su Kemeri • Nakkaş Osman’ın minyatürü / Mimar Sinan ve Tezkiret-ül Bünyan

Güzelce Kemer Planı  BOA, PLK.p 1755
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Başkandan
Değerli hemşerilerim!

Sultangazi Belediyesi olarak kuruluşumuzun 4. yılını 
da geride bıraktığımız bu günlerde 10. sayımızda 
sizlere yeniden ‘merhaba’ demenin sevinci içindeyim. 

Belediyeler, halkın yerinde hizmeti daha çabuk 
ve daha ekonomik elde etme yerleridir. Sosyal 
ihtiyaçların karşılandığı ve her türlü bilgiye ulaşılan 
kurumlardır. Bu nedenle belediyemiz bünyesinde 
yaptığımız çalışmalar ve ürettiğimiz hizmetleri 
ilçe halkının bilgisine sunmanın önemli olduğuna 
inanıyoruz. 

4 yıldır ilçemize kazandırdığımız hizmetlerin bir 
kısmını bu sayımızda göstermeye çalıştık. Şunu 
biliyoruz ki; ihtiyaçlar sınırsız imkanlar kısıtlıdır. 
Kısıtlı imkanlarla çok işler başarmak, samimi ve 
çalışkan insanların işidir. 

“Önce Sultangazi” dedik. Hayata geçirdiğimiz vizyon 
projelerle birlikte ilçemiz için fırsatları kovaladık. Hep 
daha iyiyi hedefledik. Değişime inandık, beklentilerin 
ötesine geçen bir vizyon ortaya koymaya çalıştık.  
434 bin nüfusuyla devraldığımız Sultangazi’yi; 
en son inşaat teknolojisi kullanılarak yapılan 
kamu binaları, pazar konseptleri, kültür merkezi 
ve İstanbulluları ilçemize çeken Sultangazi Kent 
Ormanıyla, medeniyetler şehri İstanbul’un bir cazibe 
merkezi haline getirdik. 

Eğitime kazandırdığımız okullarla, sağlık 
merkezleriyle, spor alanlarıyla her geçen gün daha 
yaşanabilir, daha huzurlu bir ilçe olarak, Sultangazi 
emin adımlarla ilerliyor. 

İlçemize vizyon projeler kazandırırken, kronikleşmiş 
problemleri de büyük oranda çözmüş olmanın gururu 
içindeyiz. Çözdüğümüz her sorun, attığımız her 
temel, yapılan her açılış, başta şahsımı ve belediyede 
her çalışanımızın  içini ısıtıyor, motive ediyor. Çünkü 
her proje daha çok koşuşturmayı ve yeni heyecanı 
berberinde getiriyor.

Saygıdeğer hemşerilerim;

Çıtamızı her yıl daha da yükselterek, vaat ettiğimiz 
hedeflere ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. 4 
dönemde yapılacakları 4 yılda tamamlayarak tam 
400 projeyi hayata geçirmenin derin mutluluğu 
içindeyiz. Bu muhteşem gelişme bizleri daha büyük 
hedeflere yöneltiyor ve heyecanımızı daha da 
artırıyor. 

Sultangazi’de gelişim ve değişim hızla devam ediyor.
Azmimiz ve kararlılığımızla ilçemizi yaşam kalitesi 
yüksek bir şehir statüsüne kavuşturmak hedefine 
sizlerden aldığımız güç ve destekle ulaşacağımıza 
tüm kalbimle inanıyor, sizleri sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.

Cahit ALTUNAY
Belediye Başkanı
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Sultangazi Belediyesi; altyapı kuruluşlarıyla 
birlikte gerçekleştirdiği projeler neticesinde 
Sultangazi’de sadece sorunlar çözüme 
kavuşturulmakla kalmadı, aynı zamanda ilçede 
büyük bir değişim yaşandı. İlçede yağmur 
suyu kanalları yapıldı, ana arter ve ara sokaklar 
hızla asfaltlandı. Kabloların yer altına indirme 
çalışmaları başlatıldı ve bu çalışmalar tüm 
hızıyla devam ediyor. 

Denetim eksikliği ve pazarcıların ölçüsüz uygulamaları neticesinde, 
bugün pazar yerleri birçok insanın gitmek istemediği mekanlar halini 
almış durumda. Vatandaşların yaşadığı bu mağduriyeti ortadan 
kaldırmak için harekete geçen Sultangazi Belediyesi, bir dünya 
şehrine yakışır şekilde yapılandırılan, “7 Yıldızlı, Çok Fonksiyonlu 
Pazar Alanları Projesi”ni hayata geçirdi.

Doğaya verilen değerin en önemli göstergesi olarak bugün 
Sultangazi, yeşili en zengin ilçelerin başında geliyor. 
100 yeni park yapılarak, 95 olan park sayısı 195’e yükseldi.

Sultangazi’de tüm ihtiyaçlara cevap verecek sosyal 
donatı alanlarının yer aldığı imar planlarının hayata 
geçirilmesiyle, ilçe daha modern ve daha düzenli bir 
görünüm kazanırken,  çarpık kentleşmenin de önüne 
geçilecek.

Sultangazi Belediyesi, tüm imkanlarını seferber ederek 34 okul arsası üretip Milli Eğitim Bakanlığı’na 
tahsis etti. 4+4+4’lük eğitim sisteminin hayata geçirilmesinin ardından derslik ihtiyacını karşılamak 
üzere harekete geçen Sultangazi Belediyesi, 7 okulda toplam 22 adet prefabrik dersliğin yapımı 
tamamlanarak öğrencilerin kullanımına sunuldu.

 Sultangazi Belediyesi, yerel renkleri korurken; bir yandan da düzenlediği sosyal ve 
kültürel etkinliklerle halkla iç içe oldu.

SULTANGAZİ’DE ALTYAPI 
YATIRIMLARI ve DEĞİŞİM

SULTANGAZİ YEŞİLE 
BÜRÜNDÜ

SULTANGAZi ve iMAR

SULTANGAZİ’DE EĞİTİM HAMLESİ

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

24-25 .................................................... ULAŞIM YATIRIMLARI
48-49 .................................................... TEMİZLİKTE ÖNCÜ İLÇE
50-51 ..................................................... SAĞLIK YATIRIMLARI
58-59 .................................................... MODERN KURBAN MERKEZİ
70-73 ..................................................... SPOR
74-77 ...................................................... ENGELLER BİRLİKTE AŞILDI
79-83   .................................................. SOSYAL DOKU PROJELERİ
86-87 .................................................... ZİYARETLER
88-89 .................................................... SULTANGAZİ’YE ÖDÜLLER 
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Sultangazi Belediyesi; altyapı 
kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirdiği 

projeler neticesinde Sultangazi’de 
sorunlar çözüme kavuşturulmaya 

başlandı. Aynı zamanda ilçede büyük 
bir değişim yaşandı. İlçede yağmur 

suyu kanalları yapılıyor, ana arter 
ve ara sokaklar hızla asfaltlanıyor. 

Kabloları yer altına indirme 
çalışmaları başlatıldı ve bu çalışmalar 

tüm hızıyla devam ediyor. 

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK PRESTİJ 
YÜRÜYÜŞ YOLU DA DÂHİL OLMAK 
ÜZERE TOPLAM 882 YERDE KALDIRIM 
VE SOKAKLAR PARKE, KİLİT TAŞI 
KAPLAMASI YAPILDI. 887 YERDE 
İSE BORDÜR-TRETUVAR ÇALIŞMASI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLAM 215.483 
METRE BORDÜR VE 489.710 M2 KİLİT 
TAŞI DÖŞEMESİ YAPILDI. 

İLÇE GENELİNDE 300.308 TON 
ASFALT SERİMİ VE ASFALT YAMA 

ÇALIŞMASI YAPILDI. 7.805 
METRE YAĞMUR SUYU KANALI 

DÖŞENDİ.  96.000 METRE 
ELEKTİRİK KABLOSU ÇEKİLDİ.

SULTANGAZİ’DE ALTYAPI 
YATIRIMLARI VE DEĞİŞİM

Altyapıya yönelik yatırım 
hamlesi ve ilçeyi daha da 
güzelleştirme çalışmalarıyla 

Sultangazi Belediyesi, örnek 
teşkil edecek hizmetleri hayata 
geçirmeye devam ediyor. Fen İşleri 
Müdürlüğü’nün altyapı kuruluşlarıyla 
birlikte gerçekleştirdiği projeler 
neticesinde Sultangazi’de sorunlar 
çözülmeye başlandı. Bu çalışmalarla 
ilçede büyük bir değişim yaşanıyor.
Fen İşleri Müdürlüğü, altyapı 
çalışmalarının hemen ardından, 
Avrupa standartlarında, prestij 
kaplama, geniş kaldırımlı sokak 
ve cadde düzenlemeleri ile 
ilçenin görüntüsünü baştan sona 
değiştirme, güzelleştirme ve 
yenileme çalışmalarına başladı.
Güçlü araç filosu ve kadrosu ile 
bir yandan yağmur suyu kanalları 
yapıldı, ana arter ve ara sokaklar 
hızla asfaltlandı.

ELEKTRİK KABLOLARI   
YER ALTINA ALINIYOR
Sultangazi Belediyesi ilçenin önemli 
sorunları arasında yer alan elektrik 
kablolarının yer altına alınması için 
çalışmalarını hızlandırdı. Bu amaçla 
Sultangazi Belediyesi, Boğaziçi 
Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 
ile imzaladığı protokolle elektrik 
hatlarının yer altına alınması işini 
üstlendi. 
Protokoller kapsamında havai 
hatların yer altına alınması için 
çalışmalar başlatan Sultangazi 
Belediyesi, sokaklara Avrupa 

standartlarına getirmeyi hedefliyor. 
İsmetpaşa Mahallesi’nde kabloların 
yeraltına alınma ve aydınlatma 
direklerinin yenilenme çalışması 
tamamlandı. Öte yandan 
Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl 
Caddesi üzerindeki elektrik kabloları 
da yer altına alınırken, su ve 
doğalgaz hatları da revize ediliyor.  
50. Yıl ve Uğur Mumcu 
Mahallesi’nde  yoğunlaşan 
çalışmalar, Sultançiftliği 
Mahallesi’nde de devam edecek. 
İlçenin estetik görünümüne 
zenginlik katacak elektrik 
kablolarının yer altına alınma 
çalışması tüm mahallelerde 
sürdürülecek.

•	Mahallerde yıpranmış asfaltlar 
ile asfaltsız yollara 300.308 ton 
asfalt serimi ve asfalt yama 
çalışması yapıldı. 

•	 7.805 metre yağmur suyu 
kanalı döşendi ve ızgaralar da 
yapılarak vatandaşlarımızın 
mağduriyeti ortadan kaldırıldı. 
Öte yandan 28.154 adet bacanın 
ve ızgaranın temizliği yapıldı.

•	 Tretuvar ve yol çalışmalarında 
215.483 metre bordür ve ilçe 
geneline 489.710 m² kilit taşı 
döşemesi uygulandı.

•	 531 metre hız kesici yapıldı.

•	 96.000 metre enerji kablosu 
hattı döşendi.

•	 Sultangazi’de bulunan okul 
ve cami önlerinde asfaltlama, 
bayrak direği dikimi, rögar 
kapaklarının değişimi ve vidanjör 
ile su çekimi hizmetleri verildi.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL   ALTYAPI ÇALIŞMALARI



  BELEDİYE HİZMET KOMPLEKSİ
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SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL

BELEDİYE HİZMET BİNASI
DÜĞÜN-NİKAH SALONLARI

VE KAPALI OTOPARK
Sultangazi’ye vizyon 

kazandıracak Hizmet 
Kompleksi’nin temeli atıldı. 

“Sultangazi Belediye Hizmet Binası, 
Düğün-Nikah Salonları ve Kapalı 
Otopark Projesi”nin temeli, Avrupa 
Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış’ın katıldığı törenle 
atıldı. Uğur Mumcu Mahallesi’nde 
toplam inşaat alanı 75 bin m2 
olarak yükselecek Belediye Hizmet 
Kompleksi’nde;  hizmet binası, idari 
bina, nikah salonları ve ilçenin en 
büyük kapalı otoparkları yer alacak.

Temel atma töreninde konuşan 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, Sultangazi’yi yaşam kalitesi 
yüksek bir ilçe konumuna getirmek 
için altyapıdan çevreye, kültürden 
sosyal doku projelerine kadar pekçok 
alanda yatırım yapıldığına dikkat 
çekti. Sultangazi’de imar ve fen 

Yapımına başlanan Belediye 
Hizmet Kompleksi ilçenin ileriye 

dönük fiziki yapı ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde 

projelendirilerek temeli atıldı.

Yapım çalışması hızla devam eden Belediye Hizmet Kompleksi’nin hizmete alınmasıyla birlikte 
Sultangazi İstanbul’un sayılı meydanlarından birisine kavuşmuş olacak. 

Belediye Hizmet Binası
17.432 m2

Nikah Salonu Binası
8.016 m2

Zemin Otoparklar
50.414 m2

Toplam İnşaat Alanı
74.865 m2

işlerinin ötesinde, şehrin estetiğini 
ve kimliğini ortaya çıkaracak 
projeleri hayata geçirmek için tüm 
imkanların seferber edildiğini ifade 
eden Başkan Altunay şunları söyledi:  
“Sultangazimiz’in  geleceğini 
dikkate alarak projelendirdiğimiz 
onlarca yatırım, ilçemizin aydınlık 
yarınlarının temel taşları olacak. 
Yaptığımız yatırımlarla ilçemiz adeta 
bir şantiye haline dönüştü.”

Temel atma törenine Avrupa Birliği Bakanı 
ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul 

Milletvekilleri Ahmet Baha Öğütken, İbrahim Yiğit, 
Hüseyin Bürge, Ahmet Haldun Ertürk,  İstanbul 

Valisi  Hüseyin Avni Mutlu, İlçe Kaymakamı Yusuf 
Ziya Çelikkaya, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 

Altunay, AK Parti İlçe Başkanı Murat Atım katıldı. 

Belediye Hizmet Kompleksi’nde 1.000 kişilik 
düğün salonu ile alış-veriş merkezi de yer alacak.

Belediye Hizmet Kompleksi
bu yıl hizmete giriyor...



  SULTANGAZİ HÜKÜMET KONAĞI
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SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL

SULTANGAZİ 
HÜKÜMET KONAĞI

SULTANGAZİ’NİN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR

İSKİ HİZMET BİNASI

Sultangazi’nin çehresini 
değiştirecek olan prestij 
projelerin temelleri atılırken, 

Hükümet Konağı’nın da inşasına 
başlandı. Hizmet kompleksinde 
başta kaymakamlık olmak üzere 
birçok kamu kurumu da yer alacak. 

Bütçesini İçişleri Bakanlığı’nın 
üstlendiği ve İl Özel İdaresi 
tarafından inşaa edilecek Hükümet 
Konağı Uğur Mumcu Mahallesi, 
Cebeci Halk Ekmek Fabrikası 
karşısında Atatürk Bulvarı’nın 
bitiminde 6756 ada 3 parselde 
6 bin 700 m2 alan üzerine inşa 
edilecek. 15.359 m2 inşaat alanına 
sahip olacak Hükümet Konağı’nda 

Sultangazi, gerek 
Belediye tarafından, 

gerekse diğer kamu 
kurumlarının desteğiyle 
gerçekleştirilen 
prestij projelerle 
büyük bir değişimin ve 
dönüşümün eşiğinde. 
Şu anda bir şantiye 
görünümüne sahip olan 
Sultangazi’nin, projelerin 
tamamlanmasının ardından, daha yaşanabilir ve diğer ilçelere örnek 
teşkil edecek güzellikte bir yer halini alacağı kuşkusuz. Sultangazi 
Belediyesi tüm bu projeler için, alan tespiti, mülkiyet sorunlarının çözüme 
kavuşturulması ve fiziki mekanların projelerinin hazırlanması aşamasında 
yürüttüğü ciddi ve titiz çalışmaların yanısıra, yoğun bir tempoda 
sorunların çözümünün takipçisi de oldu. 

Malkoçoğlu Mahallesi’nde inşaatı tamamlanmak üzere olan 
Sultangazi İSKİ Hizmet Binası açılış için gün sayıyor...

kaymakamlığın dışında ilçede 
faaliyet gösteren diğer kamu kurum 
ve kuruluşları da yer alacak.

Yapımına başlandı...

Açılışa gün sayıyor...



  7 YILDIZLI PAZAR ALANLARI
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SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL

SEMT PAZARLARI
Pazarlar, kendine özgü ürünleri, 
pazarlama teknikleri, mimarisi, 
giyimi-kuşamı, kokusu ve daha 

pekçok özelliğiyle bir ülkenin 
kültürünü yansıtır.

Dünyanın en eski geleneklerinden biri

Pazar anlayışında yeni vizyon

Sosyal yaşamın ve devamlılığın 
bir gereği olan alışveriş olgusu, 
İlkçağ’dan bu yana varlığını 

sürdüren ve dünyanın en eski 
geleneklerinden biri olma özelliğini 
taşıyan pazarların günümüze kadar 
ulaşmasına aracılık etti.  Kurulduğu 
bölgedeki satın alma gücü, 
gelişmişlik düzeyi, bulunduğu yerin 
biçim ve fonksiyonu gibi etkenler 
görünümünde değişikliklere yol 
açmakla beraber; pazar yerlerinin, 
toplumların vazgeçilmez bir parçası 
olduğu yadsınamaz bir gerçek. 

TÜRKİYE’DE SEMT   
PAZARLARI
Hayatın her alanında hissettiğimiz, 
insana ve çevreye verilmesi gereken 
önemin eksikliği, ne yazık ki semt 
pazarlarında da kendini gösteriyor.
Kontrol edilemeyen, kendi kendini 
düzenlemeye çalışan ve ortak 
mekanların adil kullanımını 
örseleyen yapısıyla semt pazarları, 
doğurduğu olumsuz sonuçlar 
nedeniyle kendi geleceğini de 
tehlikeye atıyor.  Kültürel değerlerin 

Denetim eksikliği ve pazarcıların 
ölçüsüz uygulamaları 
neticesinde, bugün pazar 

yerleri birçok insanın gitmek 
istemediği mekanlar halini almış 
durumda. Vatandaşların yaşadığı 
bu mağduriyeti ortadan kaldırmak 
için harekete geçen Sultangazi 
Belediyesi, bir dünya şehrine yakışır 
şekilde yapılandırılan, “7 Yıldızlı, 

Türkiye’nin en büyük kapalı 
pazar alanları arasında yer alan 
Sultançiftliği Mahallesi Pazar 
Alanı 3.610 m² üzerine kuruldu. 
Pazar içerisinde 1,25 metreye 1,75 
metre ebadında 450 adet tezgah 
yer alacak. Ayrıca Pazar Alanı’nda 
zabıta denetim noktası, çay ocağı, 
bay-bayan WC’ler ile bebek bakım 
odası da bulunacak. Haftanın belli 
günlerinde esnafa tezgah açma 
imkanı verecek Sultançiftliği 
Mahallesi Pazar Alanı’nın hizmete 
girmesinin ardından, Ordu 
Caddesi’nde salı günleri açılan pazar 
kaldırılacak. 

Tesisin bünyesinde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Sanat 
ve Meslek Eğitimi Kursları 
Sultangazililerin hizmetinde olacak. 
İSMEK Sultangazililerin; kişisel 
birikimlerini yükseltmek, mesleki 
ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, 
istihdam edilebilirliklerini artırılması 
amaçlanıyor. 

ve toplumsal yapının bir tezahürü 
olan pazar yerlerinin bekası oysa 
ki çok önemli. Şehirlerde sokak 
ve caddeleri işgal eder vaziyetteki 
pazar yerlerinin sayısı, her geçen 
gün daha da artarak, yaşamı felce 
uğratır bir hal almış durumda. 
Bunda denetim mekanizmasının 
yetersizliğinin rolü de büyük.
Can ve mal güvenliğini tehdit eder 
boyutlara varan ve hatta facialara 
zemin hazırlayan bir şekle bürünen 
pazar yerleri, topluma eziyet halini 
alabiliyor kimi zaman. 
Semt pazarları ile bazı vatandaşların 
gıda ve tüketim malları gereksinimi 
karşılanırken, buna karşılık bazılarının 
ise konforu, sağlık hizmetleri, 
ulaşım hizmetleri, boş zamanları 
değerlendirme vb. ihtiyaçlarını 
karşılamaları engelleniyor. 
Vatandaşların kullanımına açık ortak 
mekanların, pazar yerleri türünden 
ticari bir etkinlikle topluma hizmet 
adına topluma eziyete dönüşen bir 
forma girmesi, mevcut durumun 
sürdürülebilir olamayacağının da bir 
kanıtı. 

Çok Fonksiyonlu Pazar Alanları” 
projesini hayata geçirdi. Proje ilk 
olarak Sultançiftliği Mahallesi’nde 
uygulanmaya başlandı.
Öte yandan, 50. Yıl ve İsmetpaşa 
Mahallelerinde 7 yıldızlı Çok 
Fonksiyonlu Pazar Alanlarının 
temelleri atıldı. Bu iki mahallede 
projelerin inşaat çalışmaları hızla 
devam ediyor. 

Sultançiftliği Mahallesi’nin Ordu 
Caddesi’nde hayata geçirilen “7 
Yıldızlı Pazar Alanı ve Hizmet 

Tesisleri” 10.378 m² kapalı alan 
üzerinde yer alıyor.  
Pazar kültürüne yeni bir ivme 
kazandıracak komplekste bulunan 
tesisler ise şöyle:
•	 Mahalle Pazar Yeri
•	 Bilgi Evi 
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7 YILDIZLI, ÇOK FONKSİYONLU PAZAR ALANLARI

SULTANÇİFTLİĞİ MAHALLESİ 7 YILDIZLI PAZAR ALANI VE HİZMET TESİSLERİ

MAHALLE PAZAR YERİ

İSMEK KURSLARI •	 Aile Sağlığı Merkezi

•	 Kurban Kesim Yeri

•	 Afet Merkezi 

•	 Otopark 

•	 Park ve Sosyal Donatı Alanları 

Yapı aynı zamanda, afet yaşanması 
durumunda toplanma yeri olarak; pazar 
alanları ise Kurban Bayramlarında 
kesim yeri olarak da tasarlandı. 

Sultançiftliği 7 Yıldızlı Pazar Alanı ve Hizmet Tesisleri Açılış için gün sayıyor...



  7 YILDIZLI PAZAR ALANLARI
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SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL
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İSMETPAŞA PAZAR ALANI VE HİZMET TESİSLERİ  50. YIL PAZAR ALANI VE HİZMET TESİSLERİ 
Yapımına başlanan “7 Yıldızlı Pazar 
Alanı ve Hizmet Tesisleri” İsmetpaşa 
Mahallesi’nde yer almaktadır.
Proje; 11.260 m² inşaat ve 2.028 m² 
peyzaj alanına sahiptir. Bünyesinde 
Mahalle Pazar Yeri, Bilgi Evi, Aile 

50. Yıl Mahallesi’nde yapımı devam 
eden “Pazar Alanı ve Hizmet 
Tesisleri” çok yakında vatandaşla 
buluşturulacaktır.
Proje;  10.888 m² inşaat ve 2.795 m² 
peyzaj alanına sahiptir. Bünyesinde 
Mahalle Pazar Yeri, Bilgi Evi, Aile 

Sağlığı Merkezi, Kurban Kesim Yeri, 
Afet Merkezi, Otopark, Park ve Çay 
Bahçesi bulunacaktır. Yapı, afet 
zamanlarında toplanma yeri; pazar 
alanları ise Kurban Bayramlarında 
kesim yeri olarak da kullanılacaktır.

Sağlığı Merkezi, Kurban Kesim Yeri, 
Afet Merkezi, Otopark, Park ve Çay 
Bahçesi bulunacaktır. 
Yapı, afet zamanlarında toplanma 
yeri; pazar alanları ise Kurban 
Bayramlarında kesim yeri olarak da 
kullanılacaktır.

Yakın bir zamanda Sağlık 
Bakanlığı’na devredilecek ve 450 
m² kapalı alana sahip olan ünite 
Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet 
verecek. 

Sultançiftliği Mahallesi 7 Yıldızlı 
Pazar Alanı ve Hizmet Tesisleri; ilk 
defa 2012 yılı Kurban Bayramı’nda 
Kurban Kesim Yeri olarak hizmet 
verdi.  Kolay yıkanabilir ve 
dezenfekte edilebilir olmasına özen 
gösterilen merkezde, kurbanlıkların 
kesimi ve parçalanması, otomatik 
kesim konteynerlerinde gerçekleşti. 

Sultançiftliği 7 Yıldızlı Pazar Alanı ve 
Hizmet Tesisleri, işleyişinin dışında, 
olası bir deprem veya doğal afetin 
gerçekleşmesi durumu göz önüne 
alınarak toplanma yeri olarak da 
tasarlandı. Aynı zamanda tesiste bir 
de Afet Merkezi oluşturulacak.

Sultançiftliği Mahallesi 7 Yıldızlı 
Pazar Alanı ve Hizmet Tesisleri’nde, 
Kurban Bayramı’nda kesim yapılan 
alan, diğer günlerde kapalı otopark 
olarak hizmet verilecek. Otopark 112 
araç kapasiteli olacak. 
Aynı şekilde, mahalle pazar yeri 
de, pazar kurulumu yapılan günler 
dışında otopark olarak kullanılması 
amaçlanıyor. Böylelikle tesise, 224 
araçlık kapalı otopark kazandırılmış 
olacak. 

Arazinin kot farkından faydalanılarak 
yapılandırılan Sultançiftliği 
Mahallesi 7 Yıldızlı Pazar Alanı 
ve Hizmet Tesisleri’nin tamamen 
yeşil ve sosyal yaşama katkı veren 
3.650 m²’lik üst bölümünde, oyun 

grupları ve dinlenme alanları yer 
alacak. Düzenlenen parkta ayrıca 
pergolalar, çardaklar, oturma 
kısımları, kafeterya ve özel olarak 
ağaçlandırılmış bölümler de 
bulunacak. 

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

KURBAN KESİM YERİ
AFET MERKEZİ

KAPALI OTOPARK

PARK VE SOSYAL DONATI ALANLARI

Yapım çalışması devam ediyor...Açılış için gün sayıyor...



  SAĞLIK YATIRIMLARI

•	 Yaşlı Hizmet Merkezi 
•	  48 Adet Tek Kişilik Oda
•	 18 Adet Çift Kişilik Oda
•	 160 Kişi Kapasiteli Çok Amaçlı Salon
•	 6 Odaya Sahip İlk Adım Ünitesi 
•	 Aktivite Odaları, 
•	 Atölyeler 
•	 Spor Salonu 
•	 Yemekhane 
•	 660 M2 Alan Otopark, 

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 
verilecek sağlık hizmetleri

•	 Cerrahi Hizmetleri
•	 Muayene Hizmetleri
•	 Tedavi Hizmetleri
•	 Protez Hizmetleri
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HUZUR EVİ VE YAŞLI 
BAKIM MERKEZİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

600 YATAKLI
DEVLET 
HASTANESİ

SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL
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ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç ya da hayatta 
kimsesi olmayan yaşlılara sıcak bir yuva kurmak 
için hareke geçildi. Ailesiyle birlikte yaşayan 

yaşlılar da unutulmadı. Yaşlıların boş zamanlarını 
değerlendirebileceği akşamları ise ailelerinin yanına 
dönebileceği şekilde hizmet kompleksi projelendirildi. 
75. Yıl Mahallesi’nde, 4395 m2 yüzölçümlü 700 ada 3 
parseldeki arsaya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nin 
yapımı için uygulama projeleri, Plan ve Proje 
Müdürlüğü’müz koordinasyonu ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Proje Müdürlüğü tarafından tamamlandı. 
Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nin ihalesi tamamlandı 
ve İl Özel İdaresi tarafından yapıma başlandı. 

Sağlık Bakanlığı tarafından 
Türkiye’nin sayılı “akıllı 
hastane”lerinden birisinin 

yapımına Sultangazi’de başladı. 
Toplam 160.000 m² inşaat alanına 
sahip olan devlet hastanesi, 200’ü 
kadın doğum olmak üzere, 600 
yataklı olacak şekilde 46.500 m²’lik 
bir alan üzerinde yükselecek. 

Projesi Sağlık Bakanlığı 
tarafından yürütülen ve 50. 
Yıl Mahallesi’nde hizmete 

girecek olan Ağız ve Diş Sağlığı 
Hastanesi’nde yapım aşamasına 
gelindi. Yapımını İstanbul İl Özel 
İdaresi’nin üstlendiği hastane 
ilçenin önemli bir sağlık hizmetini 
karşılamış olacak.

Yapımına başlandı...

Yapımına başlanacak...

Açılış için gün sayıyor...



Buz Pateni Pisti .......................................... :301.71 m2 
Kütüphane ve Okuma Salonları ............. :876.35 m2

8 adet İş Atölyesi ...................................... :560 m2

Sergi Alanı  ................................................. :307.44 m2

Oditoryum (673 kişilik) ............................ :600 m2 
3 adet Çok Amaçlı Salonlar .................... :814.44 m2

2 adet Halk Oyunarı Salonu .................... :259.96 m2

698 kişilik Sinema salonu ...................... :714.81 m2 
4 Adet Cep Sineması ................................ :377.53 m2

Kafeteryalar - Çocuk Oyun Alanları

237 kişi kapasiteli çok amaçlı salon 
Hizmet birimleri

Sergi salonu
Kütüphane

Derslikler 
Atölyeler 

Kafeterya 
280 m2 alan otopark 
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ESENTEPE MAHALLESİ’NDE 
KÜLTÜR MERKEZİ

YUNUS EMRE MAHALLESİ’NDE
KÜLTÜR MERKEZİ

Esentepe Mahallesi’nde, Hoca Ahmet Yesevi 
Bulvarı üzerinde  Kültür Merkezi inşaatına 
başlandı. 22.000 m2 kullanım alanına sahip 

olacak Kültür Merkezi  İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılıyor. 

Yunus Emre Mahallesi’nin çehresini değiştirecek 
olan Kültür Merkezi, İl Özel İdaresi tarafından 
yapılacak. Merkezde çok amaçlı salonlardan 

atölyelere kadar birçok fonksiyon alanı yer alacak.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL
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  KÜLTÜR MERKEZLERİ

Fonksiyon Alanları

Fonksiyon Alanları

Yapımına başlandı... Yapımına 2013 yılında başlanacak...



Uğur Mumcu Mahallesi’nde 
yapımına başlanan Müftülük 

Hizmet Binası ise 2 bin 228 m2 
alan üzerine inşa edilecek. Proje, 1 
bodrum kat, zemin kat, 3 normal kat 
ve çatı arasından oluşuyor. Müftülük 
binasında ayrıca Aile Sağlığı Merkezi 
de yer alacak. 

il Özel İdaresi tarafından yapılan Uygulama Oteli 
ve Turizm Meslek Lisesi inşaatı Gazi Mahallesi’nde 

yükseliyor. Toplam inşaat alanı 15 bin 39 metrekare olan 
eğitim kompleksi; eğitim ve yönetim bloğu, uygulama 
oteli ve pansiyon binasından oluşuyor. Eğitim ve Yönetim 
Bloğu 12 derslikten oluşacak, toplam inşaat alanı ise 5856 
m2 olacak. Uygulama Oteli, 90 yatak kapasitesine sahip 
olup, 5201 m2 alanda inşa edilecek. Otelde, ana mutfak 
birimleri ve depoları, kuaför, berber, doktor, yemek salonu, 
yatak odaları, konferans salonu, kokteyl salonu gibi 
birimler bulunacak. Projede yer alan pansiyon binası ise, 
toplam 3982 m2 inşaat alanına sahip olacak. 

Eğitim kompleksi 15 bin metrekare alan üzerine yükselirken 
projede yer alan pansiyon binası ise 3 bin 982 metrekare inşaat 
alanına sahip olacak.

MÜFTÜLÜK 
HİZMET BİNASI

UYGULAMA OTELİ İLE TURİZM MESLEK LİSESİ

  EĞİTİM-FİZİKİ YAPILAR
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SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL

Yapımına başlandı...

Yapımına başlandı...

Ağırlıklı olarak Cebeci Mahallesi’nde bulunan 
döküm atölyelerinin ilçe dışına çıkarılması ve 
ruhsatlı işletmelerin ıslah çalışmalarına öncelik 

verildi. Cebeci Mahallesi’nde tespit edilen 74 adet 
döküm atölyesi kapatılarak ilçe dışına taşındı. 

Ulaşım sorunuyla özel olarak ilgilenen Sultangazi 
Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 
yaptığı çalışmalar neticesinde, çözüme yönelik 

projeleri hızla hayata geçirmeye başladı. 

Atatürk Bulvarı - Osman Gazi Katlı Kavşağı uzatma 
projesi başta olmak üzere, Sultangazi-Arnavutköy 
bağlantı yolu, Sultangazi-Mahmutbey bağlantı yolu 
ve Mevlana Caddesi kavşak düzenleme çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından ilçedeki trafik sorunu 
önemli ölçüde aşıldı.

Bunun yanısıra; meydan düzenleme çalışmalarına da 
ağırlık verildi. Bu amaçla Sultançifliği Merkez Camii 
önünde gerçekleştirilen meydan düzenleme çalışması 
ile Sultangazi yeni bir kimliğe büründü. Uğur Mumcu, 
Cebeci, İsmetpaşa ve Sultançiftliği Mahalleleri 
arasında adeta bir köprü vazifesi gören Sultançifliği 
Meydanı düzenlemesiyle yaya trafiğinde de önemli bir 
aşama kaydedilmiş oldu. 

Sultangazi’de uzun süredir devam eden “taş 
ocakları” sorununun çözümü için önemli adımlar 
atıldı. Sultangazi Belediyesi’nin İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğü yoğun 
rehabilitasyon çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. 

Filtreleme uygulamasının başlamasının ardından 
toz oranı düşürülürken, toz tepeleri tasfiye edildi ve 
kuşaklama yolu boyunca yeşil bant ve ağaç perde 
projesi hayata geçirildi. 

DÖKÜMCÜLERİN FAALİYETLERİNE 
SON VERİLDİ

TAŞ OCAKLARI REHABİLİTE EDİLİYORSULTANÇİFTLİĞİ MEYDAN 
DÜZENLEME ÇALIŞMASI

Sultançifliği Merkez Camii önünde gerçekleştirilen meydan düzenleme 
çalışması ile Sultangazi yeni bir kimliğe büründü.

Taş ocakları güzergahına yeşil bant ve ağaç perde yapıldı. 



Sultangazi’yi geleceğe 
hazırlayacak imar planlarının 
hazırlanmasıyla ilçe 

modern,  İstanbul’un tarihi kimliği 
ve dokusuna uygun yeniden 
yapılanmaya başlandı. İlk adımda 
imara kapalı olan Cumhuriyet 
Mahallesi ve Yunus Emre 
Mahallesi’nin bir bölümü yapılan 
çalışmayla imara açıldı. İlçenin en 
önemli sorunları arasında yer alan 
mükerrer tapu sorununa el atıldı. 
Bu amaçla Esentepe Mahallesi’nde 
mükerrer parsel konumunda yer 
alan yüzlerce parsel mükerrerlikten 
kurtarılıp, inşaat yapabilecekleri 
konuma getirildi. 

Sultangazi’nin kendi ismiyle anılan 
1/1000’lik Uygulama İmar Planları 
hazırlandı. Bu planlar doğrultusunda 
Eski Habibler’deki İmar hakkı TAKS: 
0.25 3 kat imardan TAKS:0.35 4 kat 

imara çıkarıldı. Böylece  bu bölgede 
% 100 imar artışı sağlanarak, Eski 
Habibler Mahallesi Sultangazi’nin 
diğer mahalleleri gibi 12.50 imarlı 
duruma gelmiş oldu. 

Su toplama havzası içinde olması 
sebebiyle imar alamayan Cebeci, 
Habibler Malkoçoğlu, Gazi ve 
Zübeyde Hanım Mahallelerindeki 
yüzlerce parsel imarlı konuma 
getirildi. Bir çok bölgede de yıllardan 
beri süregelen imar problemlerine 
çözüm getirildi. 

Öte yandan yeni okul binaları, 
hastane, kamu binaları, yeşil 
alan  ve sosyal donatı alanlarının  
ihtiyaçlarının karşılanması için 
“1/1000 Sultangazi Uygulama İmar 
Planları”nda bu alanların yerleri 
ayrıldı. Bu yerlerde gerekli uygulama 
ve çalışmalar yapılarak, mülkiyet 
problemleri çözüldü. 

SULTANGAZİ UYGULAMA 
İMAR PLANLARI

  İMAR ve DÖNÜŞÜM
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SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL

SULTANGAZi 
ve iMAR

Sultangazi’de tüm ihtiyaçlara cevap verecek sosyal 
donatı alanlarının yer aldığı imar planlarının hayata 

geçirilmesiyle, ilçe daha modern ve daha düzenli 
bir görünüm kazanırken,  çarpık kentleşmenin de 

önüne geçilecek. 

Sultangazi Belediyesi tarafından 
hazırlanan 1/1.000 ölçekli imar 
planlarının İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Meclisi tarafından 
onaylanmasının ardından çalışmalar hız 
kazandı. Öte yandan, Alibey Su Havzası 
içinde yer alan, orta ve uzun mesafede 
kalan bölgelerin imar sorunları da çözüldü. 
Cebeci, Habipler, Esentepe, Gazi ve Zübeyde 
Hanım Mahallelerinde bulunan birçok yapı 
stoku kurtarıldı.

Su toplama havzası içinde olması 
sebebiyle imar alamayan Cebeci, 
Habibler Malkoçoğlu, Gazi ve 
Zübeyde Hanım Mahallelerindeki 
yüzlerce parsel imarlı konuma 
getirildi. Bir çok bölgede de yıllardan 
beri süregelen imar problemlerine 
çözüm getirildi. 
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•	 Atatürk Bulvarı-Osman Gazi Katlı Kavşağı projesi 
tamamlandı.

•	 Mahmutbey-Habibler çevre yolu hizmete açıldı.
•	 Ulaşımın daha hızlı gerçekleşmesini sağlayan 

Topkapı–Habibler arası tramvay hattı 
vatandaşların hizmetine sunuldu.

•	 Mevlana Caddesi kavşak düzenleme çalışmaları 
tamamlandı.

•	 Tek tip modern taksi durakları projesi hayata 
geçirildi. Böylelikle görüntü kirliliğinin önü alındı 
ve ilçede İstanbul’a yakışır bir estetik anlayışı 
hakim oldu. 

Mevlana Caddesi kavşak düzenleme 
çalışmaları tamamlandı.

ULAŞIM
YATIRIMLARI
Sultangazi Belediyesi’nin yol, kavşak, üst geçit 

ve yaya yolu yapımlarına hız vermesiyle birlikte 
ilçe rahat bir nefes aldı; trafik sorununa önemli 

ölçüde çözüm getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ile yapılan çalışma sonucu TEM otoyolu ile çevre yollara 
bağlantılarda gerekli düzenlemeler yapılmak suretiyle 
yeni güzergahların kullanıma açılması da sağlandı. 
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  ULAŞIMSULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL

Mahmutbey-Habibler 
çevre yolu hizmete açıldı.

Çevre bağlantı 
yollarıyla Sultangazi 
trafiği nefes aldı.

İlçenin farklı noktalarına tek 
tip taksi durakları yapıldı.

Sultangazi Belediyesi’nin öncelikli olarak ağırlık 
verdiği sorunlardan biri trafik açmazı oldu. 
Ulaşımın rahatlaması ve hızlanmasının yanısıra, 

vatandaşların daha iyi şartlarda ve konforlu araçlarda 
seyahat etmelerini de sağlamak için,  İETT otobüs 
sayıları ve hatları arttırıldı.  

2010 yılında 159 olan İETT otobüs sayısı 208’e 
çıkarılırken; şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 
19 olan hat sayısı da 30’a yükseltildi. 68 olan 
eski araç sayısı 35’e düşürülürdü ve 12 olan yeşil 
Mercedes otobüs sayısı 47’ye çıkarıldı. 79 olan özel 
halk otobüsünün 65’i yenilenirken; bunlara 14 adet 
de erguvan rengi halk otobüsü eklendi. Ayrıca; 15 
sarı körüklü Mercedes ile 6 adet çift katlı otobüs de 
Sultangazililere hizmet vermeye başladı. 

TOPLU ULAŞIM

Altyapı yatırımlarının yanısıra 
Sultangazi’yi TEM Otoyolu ve çevre 
yollara bağlayan yollar revize edildi.  
Yeni güzergahlar hizmete açıldı. 
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SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL

YAPI JEOFİZİĞİ SEMİNERLERİBelediye binası önünde uygulamalı 
eğitim sunan Prof.Dr.Ercan, 

Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay’a çalışmalar 

hakkında bilgi verdi.

Uygulama sayesinde 
www.turkiye.gov.tr adresindeki 

“Belediye Hizmetleri” 
sayfasından Sultangazi Belediyesi’yle 

ilgili merak edilen detaylara artık 
kolayca erişim sağlanabiliyor.

En son Van’da yaşanan depremin ardından, “Depreme karşı hazır mıyız?”, “Binalarımız depreme karşı 
dayanıklı mı?” soruları bir kez daha gündeme taşındı. Deprem odaklı Kentsel Dönüşüm projelerinin başladığı 
bu dönemde Sultangazi Belediyesi “Deprem Gerçeği” konulu seminer dizisi düzenledi. 

Sultangazi Türkiye’deki bir 
ilke daha ev sahipliği yaptı. 
İstanbul Üniversitesi’yle birlikte 

yürütülen ve uygulamalı eğitimlerin 
verildiği “Yapılaşma Jeofiziği ve Yapı 
Jeofiziği” seminerleri gerçekleştirildi. 
Türkiye’de ilk defa uygulamaya 
konulan program çerçevesinde, yapı 
stoklarının dayanım özelliklerinin 
belirlenme biçimleriyle ilgili genel 
ve uygulamalı dersler verildi. 
40 saatlik bir süreci kapsayan 
seminerleri Jeofizik Mühendisleri 
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Prof. 
Dr. Ali Osman Öncel, Serhan Gören 
ve Tayfun Özdemir sundu. Seminer 
programında eğitimci olarak yer 

alan Jeofizik Mühendisi Övgün 
Ahmet Ercan, kentsel dönüşüm 
projelerinin “can ve mal güvenliği” 
olarak değerlendirilmesi gerektiğine 
dikkat çekti. Devletin, vatandaşın 
can ve mal güvenliğini gözettiğini 
hatırlatan Ercan, “Olası bir depremde 
etkilenmeyecek bina oranı yüzde 2’dir. 
Yüzde 92’lik bir riski barındıran çarpık 
kentleşmelerde kentsel dönüşüm 
tek çözümdür” şeklinde konuştu. 
Seminer eğitimcilerinden Prof. Dr. Ali 
Osman Öncel de Türkiye’de ilk defa 
Sultangazi Belediyesi’nde uygulanan 
programın diğer belediyelere de örnek 
olmasını temenni ettiklerini kaydetti.  

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Turgut  
Kocatürk koordinatörlüğünde gerçekleştirilen seminerlerde 
akademisyenler tarafından; “Sağlam bina nasıl olmalı?”, 

“Deprem Yönetmeliği”, “Kentsel Dönüşüm”, “Deprem anında neler 
yapılmalı?” gibi konu başlıkları altında bilgiler verdi.  50. Yıl Kültür 
Merkezi’nde yapılan seminerlere başta inşaat mühendisleri ve 
müteahhitler olmak üzere; inşaat elemanlarına, kamu çalışanlarına, 
sivil toplum örgüt temsilcilerine ve vatandaşlara gruplar halinde 
seminerler düzenlendi. 

  SEMİNER - BİLİŞİM

Sultangazi Belediyesi, tüm kamu 
hizmetlerine güvenli ve aktif 
bir şekilde internet üzerinden 

erişimi sağlayan “E-Devlet Kapısı” 
platformunda da sizlerle. TÜBİTAK 
ile entegrasyonun 8 Şubat 2013 
tarihinde tamamlanmasının 
ardından, Sultangazi Belediyesi’nin 
internet ortamında sunduğu 
hizmetlere bir yenisi daha eklendi. 

Uygulama sayesinde www.turkiye.
gov.tr adresindeki “Belediye 
Hizmetleri” sayfasından Sultangazi 
Belediyesi’yle ilgili merak edilen 
detaylara artık kolayca erişim 
sağlanabiliyor. Bu uygulama ile 
öncelikli olarak, “Borç Bilgileri”, “Sicil 
Bilgileri Sorgulama” ve “Tahsilat 
Bilgileri Sorgulama” işlemleri 
vatandaşların hizmetine sunuldu. 

Sultangazi Belediyesi Bilgi 
İşlem Müdürlüğü’nün, İstanbul 
Kalkınma Ajansı’na sunduğu 

“Belge, Bilgi ve Arşiv Yönetim Sistemi” 
projesi sözleşmesi imzalandı. “Kar 
amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik 
bilgi odaklı ekonomik kalkınma mali 
destek programı” kapsamında mali 
destek almaya hak kazanılan proje ile 
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SULTANGAZİ BELEDİYESİ, E-DEVLET PLATFORMUNDA

DEPREM GERÇEĞİ SEMİNER DİZİSİ
SULTANGAZİ ARŞİVLERİ DİJİTAL ORTAMDA

bölgedeki ekonomik sektörlerin bilgi 
ve teknoloji odaklı üretim yapmaları 
sağlanacak. Proje kapsamında dijital 
arşiv altyapısı oluşturularak mevcut 
4 milyon arşiv belgesi ile bundan 
sonra oluşacak tüm belgeler dijital 
olarak kayıt altına alınacak. Bir yılda 
tamamlanacak proje aşama aşama 
uygulamaya alınacak.

Vatandaşlardan Dijital Takip Proje ile 
birlikte vatandaşlar da belediye ile ilgili 
işlemlerini dijital ortamda da takip 
edebilecek. Hizmetlerin daha hızlı bir 
şekilde yapılmasını sağlayacak projede 
her bir arşiv belgesi, türünün tespit 
edilmesiyle belge analizleri yapılarak 
kentsel dönüşüm gibi büyük ölçekli 
projelerde altlık olarak kullanılabilecek. 

Proje kapsamında 
dijital arşiv altyapısı 
oluşturularak mevcut 4 
milyon arşiv belgesi ile 
bundan sonra oluşacak 
tüm belgeler dijital olarak 
kayıt altına alınacak.



  YEŞİL ALAN ve PARKLAR

Yeşil alan miktarı 25 kat 
arttırılarak, 5 m2’ye çıkarıldı

4 yılda ilçe geneline yapılan park sayısı 195’e çıkarılırken, eski parklar yeniden revize 
edildi. 108 park aydınlatılırken, 67 parka otomatik sulama sistemleri kuruldu.

DOĞAYA VERİLEN DEĞERİN EN 
ÖNEMLİ GÖSTERGESİ OLARAK 

BUGÜN SULTANGAZİ, YEŞİLİ EN 
ZENGİN İLÇELERİN BAŞINDA 

GELİYOR. 100 YENİ PARK 
YAPILARAK, 95 OLAN PARK 

SAYISI 195’E YÜKSELDİ.

66 PARK YENİDEN REVİZE EDİLDİ.
108 PARK AYDINLATILDI. 

67 PARKTA OTOMATİK SULAMA 
SİSTEMİ KURULDU. 
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 YEŞİLE BÜRÜNDÜSULTANGAZİ YEŞİLE BÜRÜNDÜ

Sultangazi’deki büyük 
değişimi ilçenin her bir 
noktasında gözlemlemek 

mümkün. Sultangazi, yeni 
yapılan parkları,  çevre  
düzenlemeleri, ağaçlandırmaları, 
hobi bahçeleri ve tematik 
parklarıyla yepyeni bir görünüme 
kavuştu.
Daha yeşil, daha doğal ve huzur 
içinde yaşanabilir bir ilçe için; 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Sultangazi Belediyesi, yeni 
park alanlarının tespiti, 
projelendirilmesi ve yapımı için 
tüm birimleriyle faaliyetlerine 
devam ediyor.  Park yapımına 
müsait olmayan alanlarda ise 
doğal yapı, konum ve estetik 
koşullar gözönüne alınarak, 
peyzaj çalışmalarıyla bölgenin 
yeşillendirilmesine katkı 
sağlanıyor.

Sultangazi’deki parklara her geçen gün yenileri ekleniyor. Öte yandan, 
bütün parklar revize ediliyor; bakım, onarımı düzenli olarak yapılıyor ve 
aydınlatılıyor. 

•	 Tüm parklara modern oyun grupları yerleştirildi ve kauçuk zeminler 
döşendi.

•	 Parkların duvarları ve park içlerindeki trafo binaları yağlıboya ve grafiti 
çalışmalarıyla güzel bir görünüme kavuşturuldu. 

•	 Bölgeye uyumlu ve mevsimlik bitkilerle parklara rengarenk bir 
görünüm kazandırıldı.

•	 Parklar müstakil sulama sistemleriyle desteklendi. 

4 yıl boyunca yürüttüğü 
çalışmalar neticesinde, 
ilçede kişi başına düşen 

yeşil alan miktarı 0.2 m²’den, 25 
kat arttırılarak 5 m²’ye çıkarıldı. 
Doğaya verilen değerin en 
önemli göstergesi olarak bugün 
Sultangazi, yeşili en zengin 
ilçelerin başında geliyor. 
Sultangazi Belediyesi’nin, 
sağlıklı ve temiz çevre hedefine 
ulaşmasındaki en önemli etken, 
çevre yatırımları konusundaki 
duyarlılığı; yoğun, özverili ve 
insan odaklı çalışmalarıdır. 

YEŞiL BiR SULTANGAZi

PARK SAYISI 195’e ÇIKARILDI

YEŞiL ALAN 25 KAT ARTTI

İlçenin daha yeşil, daha doğal 
görünüm kazanması için  
çalışmalar aralıksız sürüyor.

195100 yeni park yapılarak, 
95 olan park sayısı 195’e çıkarıldı.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL



  TEMATİK PARKLAR

Çocukluğumuzun 
vazgeçilmezi masal 

kahramanları 
Sultangazi’de yeniden 

hayat buldu. 
Masal Kahramanları 

Parkı’nda; masal 
ve çizgi film 

kahramanlarının yer 
aldığı 128 farklı figür 

bulunuyor. Parkta 
ayrıca Anadolu 

kültürünün yansımaları 
eşliğinde, göletlerde 

kano gezintileri 
yapmak da mümkün.
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MASAL KAHRAMANLARI PARKI

MALKOÇOĞLU PARKI

MAVİ MARMARA
PARKISultangazi Belediyesi 

İstanbul’da benzersiz 
bir çalışmaya imza 
attı. Cumhuriyet 
Mahallesi’nde, 25.000 
m² alan üzerine kurulan 
Masal Kahramanları 
Parkı, çocukların kişisel 
gelişimine ve renkli 
hayal dünyalarına 
büyük katkı sağlıyor. 
Parkta, içlerinde 
“Keloğlan”, “Nasrettin 
Hoca”, “Şirinler”, 
“Pinokyo”, “Pamuk 
Prenses ve Yedi 
Cüceler” gibi 
masal ve çizgi film 
kahramanlarının yer 
aldığı 128 farklı figür 
bulunuyor. Ayrıca; 
Anadolu kültürünün 
yansımaları eşliğinde, 
göletlerde kano 
gezintileri yapmak da 
mümkün.

Sultangazi Belediyesi ilçeyi tematik parklarla 
donatırken Malkoçoğlu Mahallesi’ni de ihmal 
etmedi. Farklı bir çalışmanın yapıldığı Malkoçoğlu 

Parkı’nda, Pamukkale travertenlerini andıran iki şelale yer 
alıyor. Bununla birlikte, müzikli oyun grubu ve ahşap oyun 
grupları da bulunuyor.  Park ayrıca, pergolalar, çardak, 
oturma ve dinlenme alanları, kafeterya ve yeşil alanlarla 
da zenginleştirilmiş durumda.

Mavi Marmara Gemisi, Filistin’e 
uzanan bir el, bütün bir toplumun 
yüreğiydi… Vefanın hala dimdik 

ayakta olduğunun ispatıydı. Gazze’ye 
insanlığı taşıyan kocaman bir sevgi 
seliydi… Ambargo altında ezilen Filistin’in 
umudu, sağduyunun yolcusuydu. 
Mavi Marmara Gemisi ne yazık ki 
yolculuğunu tamamlayamadan elim bir 
saldırıya maruz kaldı. Tüm vicdanları 
kanatan bu çirkin eylem sonucunda 9 Türk 
hayatını kaybetti.  
Sultangazi Belediyesi, bu yürekli 
vatandaşlarımızı unutmadı. Esentepe 
Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 
üzerinde bulunan parkı düzenleyerek 
ismini Mavi Marmara Parkı olarak 
değiştirdi ve Park’a “Mavi Marmara 
Gemisi” silüeti yerleştirdi.

128Parkta yer alan 128 figür,
Kültür Bakanlığı tarafından 
sanat eserleri kapsamına alındı.

Parktaki ağaçlandırma 
çalışmaları ise 
özellikle çocuklarla 
birlikte yapıldı. 
Doğal yaşama katkı 
sunmak amacıyla 250 
adet çınar ağacının 
Masal Kahramanları 
Parkı’nda yer alması 
sağlandı.
Masal Kahramanları 
Parkı’nın hayata 
geçirilmesindeki 
temel amaç cocukların 
hayal dünyalarını 
ve yeteneklerini 
geliştirici oyun 
ortamları oluşturmak. 
Böylece yavrularımızın 
ruhsal gelişimlerinin 
sağlıklı olmasına 
katkıda bulunarak 
sorumlu ve girişimci 
bireylerin topluma 
kazandırılması 
amaçlandı.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL



SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL

Habibler Mahallesi’nde 
kurulan parkta akülü 

araçlar eşliğinde 
hem teknik, hem de 
uygulamalı olarak 

trafik eğitimi veriliyor.  
Buradaki eğitimler 
trafik polisleri ve 

konusunun uzmanı 
eğitmenler tarafından 

gerçekleştiriliyor.
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UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİM PARKI
Sultangazi Belediyesi 
hayati önem taşıyan 
bir projeyi hayata 
geçirdi: “Uygulamalı 
Trafik Eğitim Parkı”. 
Bilinçli ve eğitimli 
bir nesil yaratmak 
amacıyla yapılandırılan 
“Uygulamalı Trafik 
Eğitim Parkı”, Habibler 
Mahallesi’nde, 5.735 
m²’lik bir alan üzerinde 
yer alıyor.
Parkta, yatay-düşey 
trafik işaretleri, 
sinyalizasyon 
sistemleri, bisiklet 
yolları, yaya geçitleri, 
hemzemin geçit, yaya 

kaldırımları, eğitim 
pisti, üst geçit ile 
eğitim laboratuvarı 
bulunuyor ve çocuklara 
akülü araçlar eşliğinde 
hem teknik, hem de 
uygulamalı olarak 
trafik eğitimi veriliyor.  

Öğrenciler belli 
aralıklarla okullarından 
alınıyor ve keyifli 
vakit geçirerek 
kuralları öğrenmeleri 
sağlanıyor. Eğitimler 
ise trafik polisleri ve 
konusunun uzmanı 
eğitmenler tarafından 
gerçekleştiriliyor.

YEŞİL VE MAVİYE 
TANIKLIK EDİN

A
libey’in Deresi’nin sahili boyunca 
binlerce maviye denk gelir, yeşille 
buluşmasına tanık olursunuz; 
gözünüzü alamaz, renkleri tutmaya 
çalışırsınız. Güneş içinizi ısıttıkça, 

sanki su yeşili ve turkuazı da kaynatmakta, sizi 
bu eşsiz doğaya bir kere daha davet etmektedir. 
Mağlova ve Güzelce Su Kemerlerine bakan 
tepeler, Alibey Barajı’nda adeta kendilerini 
seyretmekte, aksini size renk cümbüşü içinde 
sunmaktadır.  Rüzgar ve yağmur burada doğanın 
bir seremonisi gibidir. Hem gözlerinizi kapatıp 
doğayı ve kuşları dinlemek istersiniz hem de 
her saniyesini, her görüntüyü içinize çekmek... 
İstanbul burada yumuşacıktır; en naif haliyle 
size kendini sunmaktadır. Ve mutlaka “bir daha 
buluşma” sözü alarak sizi uğurlayacaktır. 444 23 32 / www.sultangazi.bel.tr 33



  SULTANGAZİ KENT ORMANLARI
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HACI BEKTAŞ-İ VELİ
KENT ORMANI 
Büyük Türk mutasavvıfı Hacı Bektaş-i Veli’nin 

ismini taşıyan Kent Ormanı, Sultangazi 
Belediyesi’nin tüm İstanbullulara armağanı. 

800 dönüm arazi üzerine kurulan bu dinlenme mekanı 
aynı zamanda oyun alanlarıyla, yurt dışından özel 
olarak getirtilen tırmanma aletleriyle, dönen denge 
çubuklarıyla, hareketli kayaklarıyla ve doğayla çocukları 
buluşturuyor ve şehrin grisinden kurtulmak isteyenlere 
bir sığınak oluyor.

•	 Giriş kapısından itibaren sağlı sollu,    
800 araçlık otopark alanları

•	 Travers ile sınırlandırılmış, suyu tutan ve toz 
olmayan özel kumlu malzeme ile kaplanmış bisiklet, 
koşu ve yürüyüş parkurları

•	 Ahşap fitness aletleri
•	 Piknik noktalarına yakın 8 adet ahşap çeşme ve   

32 musluk
•	 2 adet ahşap ve 2 adet prefabrik olmak üzere  

toplam 28 WC
•	 Ahşap malzemeden yapılmış bay ve bayan mescidi 

SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL

Doğayla iç içe olmak 
isteyenler için eşsiz bir fırsat

Yeşilin her tonuyla Alibey deresinin 
eşsiz mavisini buluşturan 

Sultangazi Kent Ormanları; doğayla 
iç içe olmak isteyenler için eşsiz 

bir fırsat.  Hacı Bektaş-i Veli ve 
Mimar Sinan Kent Ormanlarının 

muhteşem manzarasıyla 
İstanbulluların “vazgeçilmez”i 

olmayı vadediyor.

SULTANGAZİ KENT ORMANLARI

Hacı Bektaş-i Veli ve 
Mimar Sinan Kent 

Ormanlarından oluşan 
Sultangazi Kent 

Ormanları; Sultangazi 
Belediyesi’nin Alibey 

havzasında hayata 
geçirdiği, İstanbul’un 
yeni nefes alanları…

Yeşilin her tonuyla 
Alibey deresinin eşsiz 

mavisini buluşturan bu 
mesire alanı, yürüyüş 

yapmak, soluklanmak 
ve huzuru yakalamak 

isteyenler için eşsiz bir 
fırsat. Sultangazi Kent 

Ormanları muhteşem 
manzarasıyla 

İstanbulluların 
“vazgeçilmez”i olmayı 

vaadediyor.
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1.250 m2’lik açık manej 
(at binme) alanı oluşturuldu. 
Sultangazi Binicilik Tesisleri, 
içlerinde atlarıyla beraber, 
14 adet box (at barınağı) ve 
binicilik eğitimi alabileceğiniz 
profesyonel destekle 
yapılandırılmış tesisiyle 
İstanbulluları ağırlamaya hazır.

Yeşillikler içindeki muhteşem baraj manzarasını 
izlemek isteyenler için, 16,60 m. yüksekliğindeki 
seyir kulesi tamamen ahşaptan imal edildi.



  SULTANGAZİ KENT ORMANLARI

Çocukların iyi vakit geçirebilmesi için macera kompleksi 
ve tırmanma oyun grupları ile engelli çocuklarımızın da 
oynayabilecekleri oyun grupları yapıldı.

Sultangazi Belediyesi’nden büyük hizmet: Mimar Sinan Kent 
Ormanı’nda düzenlenen İzci Kampı’nda geçen yıl 1.500 öğrenci 
doğayla buluştu. 

Her türlü konforun düşünüldüğü bu doğal mekanda, 
ziyaretçilerin pikniklerini rahatça yapabilmeleri için piknik masaları 
konuldu ve ayrıca çeşmeler yapıldı.
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MİMAR SİNAN 
KENT ORMANI İZCİ KAMPI
Sultangazi Belediyesi’nin vatandaşı doğayla 

buluşturduğu, 820 dönüm alanı kapsayan Mimar 
Sinan Kent Ormanı, 2010 yılında hizmete giren 

Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı’nın hemen yanı başında 
bulunuyor. Maviyle yeşilin buluştuğu muhteşem baraj 
manzarasını daha iyi görebilmek için seyir kulesi ve 
kulenin hemen altında da restaurant bulunmaktadır. Her yıl daha da artan öğrenci sayısıyla Sultangazi 

Belediyesi İzci Kampı’nda, ağırlanan 9-14 yaş 
arası öğrencilere doğal yaşamı sevdirmenin ve 

benimsetmenin yanısıra aynı zamanda kişisel beceri, 
sağlık, güç, cesaret gibi konularda da katkılarda 
bulunuldu. İzci Kampı’nda öğrencilere birçok sosyal 
etkinlik sunuldu.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL
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Ahşap mescit, şadırvan ve WC’ler inşa edildi.

Mimar Sinan Kent Ormanı’ndan Alibey 
deresinin muhteşem manzarasının seyrine dalın.

3 adet futbol, 2 adet basketbol, 1 adet tenis, 1 adet voleybol 
sahası olmak üzere toplam 7 adet spor alanı yeralıyor.

İzci Kampı, her yıl 
artan öğrenci sayısı ve 
etkinlikle hizmet vermeye 
devam edecek.

2.400 kişilik amfi tiyatrosu Alibey Barajı’nın 
muhteşem manzarasını birleştiren; konser, 
tiyatro vb. etkinliklerin yapılabileceği bir mekan.

Çocuklarımız doğayla buluştu

•	 Yüzme
•	 Atçılık 

•	 Okçuluk

•	 Badminton,

•	 Kano-Kürek

•	 Oryatiring

•	 Eskrim
•	 Tırmanma

•	 Pentatlon

•	 Resim 

•	 Müzik
•	 Tiyatro

İZCİ KAMPI’NDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLER



  SULTANGAZİ KENT ORMANLARI - 100. PARK

Sultangazililer, belediyenin sunduğu bu güzel hizmeti bakın nasıl dile 
getiriyor: “Şehrin gürültüsünden betonlaşan yapısından uzakta, kendi 
ellerimizle sebzelerimizi ekme fırsatı yakalıyoruz. Ektiğimiz domatesin, 
biberin büyüdüğünü görmek bize ayrıca zevk veriyor. Topladığımız doğal 
ürünleri sofralarımızda tatmanın keyfi ise bambaşka oluyor. Bizlere bunları 
yaşama imkanı sunan belediye yetkililerine teşekkür ediyoruz…” 
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ŞEHRİN ORTASINDA 
HOBİ BAHÇESİ

SULTANGAZİ’YE 100. YENİ PARK

ESENTEPE’YE 
ŞELALE

SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL
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Sultangazi’de Hobi Bahçeleri 
İstanbulların ilgi odağı oldu.

Mimar Sinan Kent Ormanı’nda oluşturulan bahçelerde, Sultangazililer
kendi elleriyle ektikleri sebzelerle doğaya özlem gideriyor.

Sehrin geriliminden ve yoğunluğundan uzaklaşıp, 
doğayla baş başa olmak isteyenler için Sultangazi 
Belediyesi’nin Mimar Sinan Kent Ormanı 

bünyesinde oluşturduğu hobi bahçeleri düşünüldü. Ve 
bu sıra dışı proje ilk meyvelerini vermeye de başladı.

12’si seralı olmak üzere, 56 adet bahçe ve 6 m²’lik 
ahşap kulübeleri ile hobi bahçeleri, toprağın keyfini 
sürmek ve dilediği sebzeyi ekip, yetiştirmek isteyenler 
için bulunmaz bir fırsat. Esentepe Mahallesi 2854 

Sokak’ta ise Şelale Parkı’nı 
inşa ediyor. 3 bin 790 m2 alan 

üzerine inşa edilen parkta bin 660 
m2 yeşil alan yer alıyor. 370 m2’lik 
alanda bulunan şelalesiyle ilçeye 
farklı bir hava kazandıracak parkta 
ayrıca, çocuk oyun alanı ve fitness 
alanı da olacak. Parka 31 adet 
dekoratif aydınlatma elemanı ile 
ışıklandırılacak. Parkta; banklar, 
ahşap köprü ve pergolalar kullanılıp, 
WC’si ve ahşap kafeteryası da 
bulunacak. 

İsmetpaşa ve Esentepe 
Mahallerinde inşa edilen parklarla 
ilçeye toplam 100 adet yeni park 
kazandıran Sultangazi Belediyesi, 
parklarda gerçekleştirdiği farklı 

İlçedeki park ve yeşil alan miktarını artırmak 
için çalışmalarını aralıksız sürdüren 
Sultangazi Belediyesi 2 parkı daha hayata 
geçirerek yeni park sayısını 100’e çıkarıyor. 

uygulamalarla da beğeni topluyor. 
İsmetpaşa Mahallesi 130 sokakta 2 
bin 638 m2, Esentepe Mahallesi 2854 
sokakta ise 3790 m2 alan üzerine iki 
yeni park daha inşa ediyor.

İSMETPAŞA’YA AHTAPOT
VE GEMİ OYUN GRUBU
ismetpaşa Mahallesi’nde inşa edilen 

parkta, dekoratif aydınlatma direkleri, 
kaya bahçeleri, ahtapot oyun grubu ve 

gemi oyun grubunun yanısıra, fitness alanın 
da oluşturulduğu 20 m2 havuz yer alıyor. 
Açık ve kapalı oturma alanlarının yapıldığı 
parkın 100 m2 alanında ise kafeterya hizmet 
verecek. Her ayrıntının incelikle düşünüldüğü 
parkta gölgelik alan oluşturmak için asma- 
germe kullanılacak. Çevresinin bitkilendirme 
çalışmalarında ise diğer alanlardan farklı 
olarak spiral mazı, ters aşılı kiraz ağacı, süs 
armudu ve süs eriği dikimi yapıldı. 
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  EĞİTİM

SULTANGAZİ’DE EĞİTİM HAMLESİ
34 OKUL ARSASI ÜRETİLDİ 

ilçedeki eğitim kalitesiyle 
yakından ilgilenen Sultangazi 
Belediyesi, tüm imkanlarını 
seferber ederek 34 okul arsası 

üretti ve bunları Milli Eğitim 
Bakanlığı’na tahsis etti. 2009-2013 
yılları arasındaki 4 yıllık kısa süreçte 
7 okul ve bir de okul ek binası inşa 
edilmesine önayak oldu. Halihazırda 
4 okulun ve 2 de okul ek binasının 
yapımı devam etmekte. 

PREFABRİK DERSLİKLER
4+4+4’lük eğitim sisteminin hayata 
geçirilmesinin ardından derslik 
ihtiyacını karşılamak üzere harekete 
geçen Sultangazi Belediyesi, 
mağduriyet yaşanmaması için 
ilçedeki okulların bahçelerine hafif 
çelik taşıyıcılı, prefabrik ek binalar 
inşa etti. Bu bağlamda, 7 okulda 
toplam 22 adet prefabrik dersliğin 
yapımı tamamlanarak öğrencilerin 
kullanımına sunuldu.
Prefabrik derslikler 201 ile 273 
m² alandan oluşuyor. Yapılarda 
dersliklerin yanısıra idare odası, 
dolap odası ve mutfak ile engelliler 
de düşünülerek yapılan WC’ler yer 
alıyor.

4 YENİ OKUL
Sultangazi Belediyesi’nin yürüttüğü 
çalışmalar sonucu İsmetpaşa ve 

Sultançiliği Mahallelerine iki ilkokul 
ile Cebeci Mahallesi’ne imam hatip 
lisesi ihalesi bitmiş olup, inşaat 
çalışmasına başlanmak üzere. 
Öte yandan Hamza Yerlikaya 
Spor Kompleksi’nin karşısında 
yer alan mam hatip lisesi çözüme 
kavuşturulmuş olup ihalesi 
tamamlama aşamasındadır.

OKULLARA BOYA  
MALZEMESİ DESTEĞİ
Sultangazi Belediyesi, okullara 
desteğini aralıksız sürdürdü. Her 
eğitim-öğretim yılı öncesinde, ilçedeki 
tüm okulların boya, badana ihtiyaçlarını 
karşıladı; 4 yılda toplam 67 bin 368 kilo 
boya dağıtımı gerçekleştirdi. 

KİTAPLAR DEVLETTEN, 
DEFTERLER BELEDİYEDEN
Sultangazi Belediyesi, eğitime 
verdiği önemi ücretsiz defter 
dağıtımıyla da ortaya koydu.  
2011-2012 ve 2012-2013 eğitim-
öğretim yıllarında, ilçedeki tüm 
ilkokul ve lise öğrencilerine, eğitim 
müfredatına uygun olarak, 6 farklı 
ebatta, 1.162 bin adet ücretsiz defter 
dağıtımı gerçekleştirmek suretiyle 
ailelere büyük katkı sundu. 

Sultangazi Belediyesi, tüm imkanlarını 
seferber ederek 34 okul arsası üreterek Milli 

Eğitim Bakanlığı’na tahsis etti. 4+4+4’lük 
eğitim sisteminin hayata geçirilmesinin 

ardından derslik ihtiyacını karşılamak üzere 
harekete geçen Sultangazi Belediyesi, 7 

okulda toplam 22 adet prefabrik dersliğin 
yapımı tamamlanarak öğrencilerin 

kullanımına sunuldu. 

4 yılda 67 bin 368 kilo boya dağıtımı gerçekleştirildi.

7 okulda toplam 22 
adet prefabrik derslik 
yapılarak Milli Eğitim 

Bakanlığı’na tahsis 
edildi.

 Öğretim Yılı Öğrenci Sayısı Dağıtılan Defter Adedi
 2011-2012 90 bin 580 bin
 2012-2013 97 bin 582 bin

SULTANGAZİ BELEDİYESİ’NİN DAĞITTIĞI ÜCRETSİZ DEFTER 

SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL
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•	 15 okulda toplam 5.296 ton asfalt çalışması yapıldı.
•	 3 okula konferans salonu yapılarak teslim edildi.
•	 2 okula perde duvar ve 95 m demir korkuluk örüldü.
•	 Tüm okullarımızda tretuvar düzenlemesi yapıldı. 
•	 1 okula çok amaçlı spor sahası kazandırıldı. 
•	 Okulların tamamına düzenli ilaçlama yapıldı.
•	 Okul bahçelerine çöp ve geri dönüşüm konteynerleri yerleştirildi.
•	 İlçedeki bütün okulların bahçeleri bitkilendirildi.
•	 Okulların bahçelerine basketbol potası, voleybol ve kale direği yapıldı.
•	 Okulların bahçelerine banklar, beton ve plastik saksılar yerleştirildi.
•	 13 okulda fitness alanı oluşturuldu.
•	 8 okulda kameriye kuruldu.
•	 7 okula oyun grubu yerleştirildi.
•	 5 okula sebze bahçesi kazandırıldı.
•	 1 okula nilüfer havuzu yapıldı.
•	 Okullara 12 adet piknik masası yerleştirildi.
•	 1 okulda toprak oyun alanı ve permakültür alan oluşturuldu.
•	 1 okulun bahçesine ise amfi tiyatro yapıldı.

ÖDÜL GEZİLERİ
Sultangazi Belediyesi, derslerinde, 
sosyal ve sportif faaliyetlerde 
başarılı olan öğrencileri yurt içi ve 
yurt dışında düzenlediği tarihi ve 
turistik gezilerle ödüllendirdi.

“İLK ADIMLAR  
YARINLARA HAZIRLAR” 
AB destekli “İlk Adımlar Yarınlara 
Hazırlar” projesi 10 anasınıfında 
hayata geçirildi. Çocukların okul 
öncesi eğitimi konusunda velilerin 
ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi 
amaçlanan projede, eğitime 
katılanlar sertifikalarını aldı. 

E – KAMPUS
Bilgisayar hakkında tüm bilinmesi 
gerekenler ile programların yer aldığı 
eğitimlere Sultangazi Belediyesi’nin 
internet sitesinden üye girişi 
yaparak katılmak mümkün. 
Ücretsiz olarak verilen eğitimler 
sonunda kullanıcılara sertifika da 
verilmekte.

LYS VE SBS TERCİH OFİSLERİ
Sultangazi Gençlik Meclisi, gençlere 
yol göstermek ve yardımcı olmak 
amacıyla LYS ve SBS tercih ofisleri 
açtı ve uzman eğitmenler eşliğinde 
ücretsiz rehberlik hizmeti verdi. 
Tercih ofislerine gelen öğrenciler, 
gelecekleriyle ilgili kararları alma 
aşamasında güvenilir kadrolarla 
birlikteydi. 

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı, İlköğretim Öğrencileri ile Ege Gezisi

Başarılı Lise öğrencileri yurtdışı gezileriyle ödüllendirildi.

2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İlkokul öğrencileri : GAP
Lise öğrencileri : Bulgaristan

Sultangazi Belediyesi, halk oyunları dalında 
İstanbul birincisi olan Sultangazi 75. Yıl 
İlkokulu Halk Oyunları Ekibi’ni de GAP 
gezisiyle mükafatlandırdı.

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İlköğretim öğrencileri : Karadeniz
Lise öğrencileri : Bulgaristan-Yunanistan

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İlköğretim öğrencileri : Ege
Lise öğrencileri : Bosna Hersek - Hırvatistan

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
(Bu yıl planlanan gezi programı)

Ortaokul öğrencileri : Konya-Kapadokya
Lise öğrencileri : Kosova-Sancak-Karadağ

EĞİTİM PROGRAMLARI
Microsoft Office  Eğitimi Tübider Bilişim Sektörü Derneği

Evde Kişisel Bilgisayar Kurulumu CompTIA Vakfı

Evde Ağ Bağlantısı Prometric Test Merkezi 

MedyaSoft Adobe CS4 Web Tasarımı Microsoft

MedyaSoft Adobe CS4 Grafik Tasarımı İntel

A+ Bilgisayar Teknik Servis Elemanı İTÜ Bilişim Enstitüsü

A+ Bilgisayar İleri Teknik Servis Elemanı Chip Online 

Strata Bilişim Teknolojileri Temelleri Cebit Eurasia Bilişim 

Harvard Computer Science E1 Tübisad 

Professor Messer Network+ MedyaSoft

Sayısal Devreler Tübifed 

Logisim ile Bilgisayar Mimarisi Empa Electronics

Deeds Digital Electronics Education Superonline

Hades - Hamburg Design System AMD, ASUS, ATI

FPGA Eğitim Programı Tubitak UEKAE

Joomla! 1.6 Temel Eğitimi AVEA

Developing Apps for iOS İstanbul Teknik Üniversitesi

AutoCad 2011 Temel Eğitimi Boğaziçi Üniversitesi

SAĞLIK SEMİNERLERİ
Sağlıklı ve bilinçli vatandaş 
duyarlılığından hareketle ilçe 
sakinlerini “Sağlık Seminerleri” 
hizmeti ile buluşturdu. Çeşitli 
sağlık kuruluşlarıyla yapılan işbirliği 
neticesinde gerçekleştirilen “Kadın 
Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri”, 
“Göz Hastalıkları”, “Sağlıklı İletişimin 
Yolları”,”Tüp Bebek ve Aşılama” 
ve “Sağlıklı Beslenmenin İpuçları” 
seminerlerinde binlerce kişi 
bilgilendirildi. Ayrıca seminerlere 
katılanların bir kısmı sağlık 
kontrolünden geçirildi.

Sultangazi Belediyesi Tarafından Okullarda Yapılan Çalışmalar

  EĞİTİM

AİLE İÇİ İLETİŞİM 
SEMİNERLERİ
Kadınca Yaşam Merkezi tarafından 
düzenlenen “Aile İçi İletişim 
Seminerleri”ne Sultangazililerin 
ilgisi büyüktü. Konusunun uzmanları 
tarafından, “Evlilikte hedef”, 
“Eşler arası diyalog”, “Ebeveyn ve 
çocuk ilişkileri” ve “Sağlıklı bir aile 
ve sağlıklı bir toplum için çözüm 
önerileri” gibi konularda eğitimler 
verildi. Seminerlere katılanlar ayrıca, 
kültürel gezilerle şehrin ve yakın 
bölgenin tarihi ve turistik yerlerini 
görme imkanı da buldu.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL



  EĞİTİM

  HAYAT OLDUOKULLARIMIZ HAYAT OLDU

Sultangazi’de okullar
doğa bahçelerine dönüştü

Permakültür ilkelerinden hareketle 
okul bahçeleri “Doğa Bahçelerine” 

dönüştürüldü. Projeyle birlikte okul 
alanlarında sadece doğa yaşam 

bahçeleri oluşturulmakla kalmadı, 
aynı zamanda okulların kapısı hafta 

sonu ve tatillerde de vatandaşlara 
açıldı. Proje kapsamında ayrıca 

okullara ‘’Z- (Zenginleştirilmiş) 
Kütüphaneler kurulurken, okul 

bahçelerine yapılan oyun çizgileri 
ile unutulmaya yüz tutmuş 

sokak oyunlarına da canlılık 
kazandırılması hedeflendi.

Sultangazi Belediyesi, eğitim kurumlarını 
“Okullar Hayat Olsun Projesi” ile adeta bir 
yaşam merkezine dönüştürdü. Projeyle birlikte 
okul alanlarında sadece doğa yaşam bahçeleri 

oluşturulmakla kalmadı, aynı zamanda okulların kapısı 
hafta sonu ve tatillerde de vatandaşlara açılarak, çeşitli 
kültürel ve eğitime yönelik etkinliklerin yapılabilmesi için 
de olanak sağlandı.

Hafta sonu ve tatillerde vatandaşlara hizmet için açık 
olan okullarda ve spor salonlarında,  dil,  müzik ve ebru 
gibi çeşitli branşlarda kurslar veriliyor. Bilgisayar sınıfları 

ise veli ve öğrencilerin kullanabilmesi için 21.00’e kadar 
açık tutuluyor. Doğa bahçelerinde velilerin çocuklarıyla 
birlikte vakit geçirmesi sağlanıyor.

Permakültür ilkelerinden hareketle oluşturulan “Doğa 
Bahçeleri”nde, okul bahçesinin durumu ve konumu 
göz önüne alınmak suretiyle; toprak kesiti, kompost, 
yağmur suyu toplama, serbest oyun, nilüfer havuzu, 
ağaçlandırma, çim, sebze bahçesi, okuma alanları, 

fitness alanları, toprak oyun havuzu, perdeleme bitkileri, 
meyve ağaçları gibi uygulamalara yer verildi.
Öğrenciler, yıl boyunca Minik TEMA programları 
sayesinde toprağa, havaya ve suya temas ederek, okul 
bahçesinde doğayla buluşturuldu.

DOĞA BAHÇELERİ

HAYDİ VELİLER OKULA!
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  EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı ve iş adamlarından oluşan 
Merter Platformu arasındaki protokol vasıtasıyla ‘’Z 
(Zenginleştirilmiş) Kütüphanelerin Kurulması ve Okuma 
Kültürünün Geliştirilmesi’’ projesi hizmete sunuldu.  
Orhangazi ve Hacı Mehmet Cingil İlkokulları’nda 

faaliyete geçen proje kapsamında, hafta sonları da açık 
olacak z-kütüphane ile okuma kültürünün geliştirilmesi 
hedefinin yanısıra, bilgisayardan, elektronik eğitime; 
internetten, zeka oyunlarına kadar pekçok materyal 
bulunmakta. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve NT  firmasının işbirliğiyle 
gerçekleştirilen çalışma, unutulmaya yüz tutmuş sokak 
oyunlarına yeniden hayat verdi. Okul bahçelerindeki 
bazı bölümler oyun alanlarına dönüştürülerek 
tenefüslerde çocukların oyun oynamaları için imkan 
sağlandı.

Satranç, sek sek, köşe kapmaca gibi oyunların 
katkısıyla çocuklara, dikkatli olma, hızlı ve doğru 
karar verme ve vücut dilini kullanma gibi yeteneklerin 
kazandırılması amaçlanıyor. Proje ile unutulmaya yüz 
tutmuş sokak oyunlarına da canlılık kazandırılması 
hedeflenirken, ayrıca; İngilizce figürler, sayı ve renkler 
yazılarak İngilizcenin çocuklar tarafından daha kolay 
öğrenilmesi de sağlanıyor. 

Z-KÜTÜPHANE (ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KÜTÜPHANE)

OYUN ÇİZGİLERİ

SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL



Sultangazi Belediyesi, çalışmalarına, temizlik 
hizmetlerinde kullanılacak araç filosunu 
yenileyerek başladı. Çöp toplama, nakil işlemleri 

ve genel temizlik işleri için belediye bünyesinde 43 araç 
ve 510 personel görev yapıyor. Her gün düzenli olarak, 
belli saatlerde çöpler toplanıyor ve meydan, bulvar, 
cadde ve sokaklar yol süpürme aracı ile süpürülüyor. 

15 mahallede hizmet veren 315 temizlik görevlisi, 
tüm meydanları, bulvarları, caddeleri, sokakları 
ve boş arazileri haftanın 6 günü el süpürgesi ile 
süpürmek suretiyle temizliyor. Günlük 315 km² alanın 
süpürüldüğü ilçede, haftanın 6 günü de yıkama 
aracıyla temizlik yapılıyor.

15 ayrı yerde, her gün kurulan semt pazarlarının 
kalkmasından sonra, çöpler ve atıklar alınarak bölgenin 
temizliği yapılıyor. Pazarın kurulduğu gün, su tankeri 
ile bölge yıkanıyor. 

Çöp konteyneri ve çöp sepeti temini ile bunların 
bakımı ve hijyeni de yine temizlik ekipleri tarafından 
sağlanıyor. Okullarda kullanılan konteynerlerin özellikle 
dikkat çekici bir renkte olmasına özen gösteriliyor. 
Minik öğrenciler için konulan pedallı konteynerler 
kullanım rahatlığı sağlıyor.

Sultangazililerin memnuniyetini ön planda tutan 
belediye, kaliteli hizmet standartlarından taviz 
vermemek için süpürme personeline kılık-kıyafet, 
davranış ve iş ahlakı ile ilgili geliştirici eğitimler veriyor. 

Ayrıca; toplum sağlığı için özveriyle çalışan temizlik 
neferleri tarafından, ibadethane ve okul bahçelerinin 
temizliği ve hijyeni de sağlanıyor.  

  TEMİZLİK HİZMETLERİ

TEMİZLİKTE ÖNCÜ İLÇE
SULTANGAZİ
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Çöp toplama, nakil işlemleri ve 
genel temizlik işleri için belediye 

bünyesinde 43 araç ve 510 
personel görev yapıyor. Her gün 

düzenli olarak, belli saatlerde 
çöpler toplanıyor ve meydan, 

bulvar, cadde ve sokaklar 
süpürülüyor. 

GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Cevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, çevreye 
duyarlılığı ve vatandaş bilincini arttırmak için 
yoğun çalışmalar yürüttü ve bu kapsamda geri 

dönüşüm ile ilgili birçok kampanya düzenlendi. Bu 
faaliyetler esnasında öncelikli hedef ev hanımları ile 
çocuklar oldu. Sultangazi Belediyesi, geri dönüşüm 
uygulamalarında gösterdiği başarılardan dolayı büyük 
takdir topladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yürüttüğü 
geri dönüşüm faaliyetlerinden dolayı Sultangazi 
Belediyesi’ne yazılı teşekkürlerini iletti.

•	Naylon Poşete Hayır
•	Atık Yağlar Toplanıyor
•	Atık Piller Toplanıyor
•	Pet Şişe ve Mavi Kapak Toplama

Sultangazi Belediyesi Tarafından Düzenlenen 
Geri Dönüşüm Kampanyaları
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Sultangazi Belediyesi, 
hizmet veren sağlık 
kuruluşlarının 

sayısının ve kalitesinin 
yükselmesi için çok 
sayıda projeye imza 
attı.  Bununla birlikte, 
sağlıklı topluma verdiği 
önemin de bir göstergesi 
olarak, vatandaşların 
bilinçlenmesi için birçok 
çalışmaya önayak oldu.

istanbul Kalkınma Ajansı’nın 2010 Yılı Mali 
Destek programından destek alınarak başlatılan 
“Yaşlılara Bakım, İstihdama Katılım Projesi”, 

İl Özel İdaresi, İstanbul Evde Bakım Derneği ile 
Medicalpark Hastanesi’nin ortaklığında yürütüldü. 
Proje ile Sultangazi ilçesinde ikamet eden 15–40 
yaş arası en az ilkokul mezunu kişilere, yaşlı-hasta 
bakım hizmeti konusunda 90 saati teorik 40 
saati pratik olmak üzere 130 saatlik eğitim verildi. 
Eğitimler sonucunda başarılı olanlar sertifikalarını 
alarak çeşitli sağlık kuruluşlarında istihdam 
edilmeye başlandı. 

ÜCRETSİZ AŞI KAMPANYASI 
Sultangazi Belediyesi’nin, evcil 
hayvanları çeşitli hastalık risklerine 
karşı periyodik aralıklarla ücretsiz 
aşısı kampanyası düzenliyor. 
Sultangazililerin parklara getirdikleri 
hayvanlarına veteriner hekimler 
tarafından ücretsiz kuduz aşısı 
yapılıyor. Aşıları yapılan hayvanlara 
sağlık karneleri de veriliyor.

Gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerini 
denetleyerek halkın daha sağlıklı gıdalara 
ulaşmasını sağlayan, Sultangazi Belediyesi 

zabıta ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
ekipleriyle birlikte gıda satışı ve üretimi yapan 
imalathanelerde denetimleri yoğunlaştıran 
zabıta ekipleri, gıdaların kullanım talimatları 
ve tarihleri ile hijyenik şartlara uygunluğu gibi 
konularda denetimlerde buluyor. 

ZABITA DENETİMLERİ

  SAĞLIK YATIRIMLARI-ZABITA

Sultangazi Belediyesi, sağlıklı 
ve temiz bir çevre için 
dezenfeksiyon çalışmalarını 

aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 
ilçedeki tüm okullar, ibadethaneler 
ve kamu alanlarında ilaçlama 
çalışmaları yapıyor. Dezenfeksiyon 
çalışmalarında kullanılan ilaçlar, her 
türlü virüs, mantar ve bakterilere 
karşı etkili.  Öte yandan Sultangazi 
Belediyesi, haşereyle mücadele 
konusunda tam zamanlı hizmet 
veriyor.  
24 saat açık olan 444 23 32 Çağrı 
Merkezi ya da 459 34 64 nolu Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
telefonlarına şikayet gelmesi 
halinde görevli ekipler, hem ev hem 
de işyerlerinde derhal ilaçlama 
yapıyor.

Sultangazi Belediyesi,“Bilinçli 
Anne Sağlıklı Nesil” isimli sosyal 
sorumluluk projesini hayata geçirdi. 
Programda konuşma yapan 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, ilçedeki doğum ve göç 
oranının yüksek olduğuna dikkat 
çekti. Anne adaylarının bilinçli 
bir hamilelik sürecini geçirmesini 
sağlayacak projelere önem verilmesi 
gerektiğine işaret eden Başkan 
Altunay, “Hayata geçirdiğimiz, 
‘Bilinçli Anne, Sağlıklı Nesil’ projesi 
ile anne adaylarımızın hamilelik 
sürecinde hangi durumlarda nasıl 
davranacağını bilecek bir konuma 
gelmesini amaçlıyoruz” dedi. 
Programda, projede anne adaylarına 
eğitim verecek olan Fizyoterapist 
Ebru Döner, Kadın Doğum Uzmanı 
Aysen Özcan, Çocuk Doktoru 
Çağatay Bilen hamilelik sürecinde 
bayanlara verdikleri eğitimler 
hakkında bilgiler verdi.
 Program sonunda ise Başkan 
Altunay, ilk eğitimlerini alan 
anne adaylarına bebek bakım 
malzemelerinin yer aldığı çanta 
hediye etti.   
    

SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL

SAĞLIK YATIRIMLARI

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI

BİLİNÇLİ ANNE
SAĞLIKLI NESİL

UZMAN BAKIM ELEMANLARI

•	 Sultangazi’deki Aile Sağlığı 
Merkezi sayısı 12’den 24’e 
çıkarıldı.

•	 Hastaların sağlık kuruluşlarına 
ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 
2 hasta nakil aracı tahsis edildi.

•	 Salgınlara karşı bütün okul, 
ibadethane ve kamu binaları 
dezenfekte edildi. 

•	 Periyodik olarak sağlık taramaları 
yapıldı ve seminerler düzenlendi. 

7 gün 24 saat esasına göre çalışan zabıta ekipleri, 
denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Sultangazi Belediyesi 
zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
ekipleriyle birlikte gıda satışı ve üretimi yapan 
imalathanelerde denetimlerini yoğunlaştırdı. 

Sultangazi Belediyesi sosyal sorumluluk 
projelerine bir yenisini daha ekledi.  
“Bilinçli Anne, Sağlıklı Nesil” adını taşıyan 
proje ile anne adaylarına rehberlik ediliyor. 



  SOSYAL YARDIMLAR
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SOSYAL
YARDIMLAR
Sultangazi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde 

yaşayan dar gelirli, yardıma muhtaç, özürlü, 
yaşlı, dul, öksüz, yetim ya da kimsesiz kişilere ve 

ailelere yönelik sosyal yardım ve hizmet faaliyetlerini 
aralıksız sürdürüyor. 

KİMLERE HİZMET VERİLİYOR?
Sultangazi ilçe sınırları içinde yaşayan, belediye 
ye yoksulluk belgesi ile adrese dayalı aile beyanı 
ve nüfus cüzdan fotokopileri ile başvuru formu 
beraberinde müracaat edenler SGK taramasından 
sonra; adresinde yapılan sosyal inceleme ile birlikte, 
aylık gelirleri TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) 
tarafından belirlenen açlık ve yoksulluk sınırları 
altında kalan ailelere yardımlar düzenli olarak 
veriliyor. 

•	 8.000 kişiye düzenli olarak her gün sıcak yemek 
servisi yapılıyor. Kurban Bayramı’nda yüzlerce aileye 
et dağıtılıyor.

•	 Eleden Ele Yardım Merkezi tarafından 3.192 kişiye 
439.735 kredilik kıyafet, gıda temizlik malzemesi 
yardımında bulunuldu.

•	 Tekerlekli sandalye yardımı yapılıyor. (449 adet 
tekerlekli sandalye sahiplerine ulaştırıldı.)

•	 İhtiyacı bulunan asker ailelerine nakdi destek 
sağlanıyor.

•	 Yetimlere gıda kolisi yardımı ile el uzatılıyor.
•	 Vefat edenlerin evlerine 78.357 kişilik yemek servisi 

yapıldı.
•	 Doğal afetlerde ve sel felaketlerinde zarara uğrayan 

ailelere eşya ve gıda yardımı ile katkıda bulunuldu.
•	 İhtiyaç sahibi hastalara, hasta bezi yardımı 

ulaştırılıyor.
•	 Kadınca Yaşam Merkezi ekipleri özellikle Ramazan 

aylarında yüzlerce evi ziyareti ederek, imkanı 
olmayan ailelere erzak ve bayramlık dağıtımını 
gerçekleştiriyor. 

Uğur Mumcu Mahallesi’nde, Kültür ve Sosyal İlişkiler 
Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Elden 

Ele Yardım Merkezi’nde, belediye personelinin yanısıra 
Kadınlar Meclisi de hizmet veriyor. 

Sultangazi Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini 
yardımseverler ile bir araya getirdi.  
Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren 

Sultangazi Belediyesi, “Elden Ele Yardım Merkezi” ile 
alan el ile veren eli buluşturdu. 
Bir mağaza konseptinde oluşturulan yardım 
merkezinde giyim eşyası, ayakkabı, beyaz eşya ve 
mobilya gibi ihtiyaç fazlası veya yeni eşyalar, ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılıyor. Elden Ele Yardım Merkezi 
tarafından 3.192 kişiye 439.735 kredilik yardımda 
bulunuldu.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL
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Sultangazi Belediyesi 
tarafından yapılan sosyal yardımlar

YARDIM İÇİN BİR TELEFON YETERLİ 

Veren El ile Alan Elin Buluşma Noktası

ELDEN ELE YARDIM MERKEZİ



Sultangazi Belediyesi tarafından her yıl verilen sokak 
iftarları artık gelenek haline geldi. Ramazan’da 30 
gün boyunca, her gün ayrı bir mahallede kurulan iftar 
sofralarında Sultangazililer, hem beraber oruç açmanın 
huzur ve mutluluğunu yaşadılar hem de birlikte hoşça 
vakit geçirdiler. 15 ayrı mahallede, on binlerce kişiyi 
buluşturan sokak iftarları ile Ramazan sofralarının 
bereketi tüm ilçeyi sardı.

Sultangazi Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Ramazan 
Etkinlikleri çerçevesinde Sultançiftliği Merkez 
Camii önünde “Ramazan Arastası” oluşturuldu. 

Bu sayede Ramazan mekanlarına ve etkinlik alanlarına 
yeni bir boyut kazandırılırken, aynı zamanda güzel bir 
Osmanlı geleneği de vatandaşlarla buluşturuldu.   

Bir örneği Sultanahmet’te de bulunan Arasta, 
benzerlerinin en büyüğü olma özelliğini taşıyor.

4.000 m² alan üzerine kurulan Ramazan Arastası’nda 
geleneksel el sanatlarından yerel tatların sergilendiği 
stantlara, ev tekstilinden hediyelik eşya satan 
dükkanlara kadar çeşitli ürünler yer aldı.   SOKAK iFTARLARI

  RAMAZAN ETKİNLİKLERİ
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RAMAZAN
ARASTASI

Osmanlı’nın kültür ve birikimini, tarihin 
mirasçısı İstanbul’la buluşturan Sultangazi 

Belediyesi, Ramazan Arastası ile bir Osmanlı 
geleneğine hayat verdi.

Osmanlı vilayetlerinde sosyal yaşam, ağırlıklı olarak camilerin 
çevresinde yoğunlaşmaktaydı. Farklı tüm grupların dil ve 
şivelerine burada rastlanır, alın teri ve el işi eserler burada 

sergilenirdi. Büyük camilerin çevresini oluşturan medrese, hamam, 
darüşşifa, sübyan okulu gibi yapılarla birlikte veya karşılıklı iki sıra 
halinde ahşap ya da kâgir olarak inşa edilen dükkan topluluğundan 
oluşan büyük çarşılara “Arasta” adı verilirdi. Arasta; bir çarşı, bir 
üretim merkezi ya da maddi değer anlamı taşımıyordu sadece; 
aynı zamanda esnafın başkahraman olduğu, kendini en iyi şekilde 
ifade edebildiği de bir yerdi.
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Osmanlı Geleneği 
Sultangazi’de Hayat Buldu

ARASTA
NEDiR?

2010 yılında Ramazan Etkinlikleri Atatürk Caddesi üzerinde yapıldı.

2011 yılında Ramazan Etkinlikleri Cebeci Şehir Parkı’nda kuruldu.2011 yılında Ramazan Etkinlikleri Cebeci Şehir Parkı’nda kuruldu.



  RAMAZAN ETKİNLİKLERİ
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İFTAR ÇADIRINDA 
BİRLİKTELİK

RENKLİ RAMAZAN
AKŞAMLARI

Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan iftar 
çadırına Sultangazililerin ilgisi büyüktü. Her 
yaştan vatandaşımızın ağırlandığı iftar çadırının 

keyfini özellikle de çocuklar çıkardı. 
Ramazan’ın ilk gününden itibaren Osmangazi Katlı 
Kavşağı’nda, 2.000 m² yarı kapalı alana kurulan iftar 
çadırında, her gün farklı bir hayırsever vatandaş iftar 
vermenin manevi hazzına erişti ve günde 2.500 kişinin 
orucunu açmasına vesile oldu. 
İftar çadırında oruçlarını açan Sultangazililer, bu iftar 
sofralarında buldukları lezzeti lüks lokantalarda dahi 
bulamadıklarını belirterek, bunun sebebini ise tek bir 
cümle ile özetlediler: “Burada kardeşlik, huzur ve dost 
sofrası kurulu. Bu sofranın lezzetini ve manevi iklimini 
başka bir yerde bulmak mümkün değil.”iş hayatının hızlı temposu ve trafikten dolayı iftara 

yetişememe gibi sorunlar nedeniyle harekete 
geçen Sultangazi Belediyesi, Türkiye’de bir ilki 

gerçekleştirdi. Örnek ve sıra dışı bir çalışma yaparak, 
Çorba Çeşmeleri’ni hayata geçirdi. 2010 yılından bu 
yana hizmet veren Çorba Çeşmeleri, Sultangazi’nin 
sembolü haline geldi ve kısa sürede ülke geneline 
yayıldı. İlçede farklı noktalarda bulunan Çorba 
Çeşmeleri’nin bazıları Osmanlı mimarisinin esintilerini 
yansıtırken, bazıları ise geleneksel bakır işleme 
sanatından izler taşıyor. Sultançiftliği Merkez Camii 
önünde sabit bulunan Çorba Çeşmesi ise 2 m eni ve 
3 m yüksekliğiyle göz doldurdu. Çorba çeşmelerinden 
her gün yaklaşık 4.500 kişiye sıcak çorba, ekmek ve su 
temini sağlandı.  

Sultangazi Belediyesi Çorba Çeşmesi hizmetini 
hayata geçirmekle kalmadı, bu hizmete yeni bir 
de boyut kazandırdı. Bir ilki daha gerçekleştirerek, 

iftar vaktine kadar çorba çeşmesi olarak hizmet 
veren çeşmeleri, teravih namazı sonrasında limonata 
çeşmesi olacak şekilde düzenledi. Limonata dağıtımı 
çorba çeşmeleri ile sınırlı kalmadı. İlçe genelindeki tüm 
camilerde teravih namazı sonrası dönüşümlü olarak 
limonata dağıtımı yapıldı.

Sultangazi Belediyesi, etkinlikleriyle 
Sultangazililere unutamayacakları bir Ramazan 
ayı yaşattı. Osmangazi Katlı Kavşağı’nda kurulan 

Kültür Çadırı’nda düzenlenen geleneksel Ramazan 
gösterileri, ezgi, şiir, tasavvuf müziği dinletileri 
ve sohbetler ile Sultangazililer, Ramazan’ın tüm 
güzelliklerini bir kere daha hatırladı ve manevi iklime 
ortak oldu. Her gün binlerce kişiyi buluşturan ve 
Ramazan gecelerine renk katan etkinlikler sayesinde 
ülkenin sevilen isimleri de Sultangazi’de sahne alarak 
hayranlarıyla buluştu. 

SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL

444 23 32 / www.sultangazi.bel.tr

ÇORBA ÇEŞMELERİ 
TÜRKİYE’YE MODEL OLDU

RAMAZAN AKŞAMLARINDA 
SOĞUK LİMONATA DAĞITIMI

Kurulan Otağ Çadırı’nda Sultangazililer 
iftar sonrasında derin sohbetlere daldı.



  KURBAN SATIŞ-KESİM MERKEZİ
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MODERN KURBAN 
MERKEZİ SULTANGAZİ’DE

Sultangazi Belediyesi, Avrupa 
yakasının en büyük ve en 

modern “Kurban Satış ve Kesim 
Merkezi”ni bu yıl da yine halkın 

hizmetine sundu. 80.000 m2 
alanda kurulan merkez, tüm 
İstanbullulara hizmet verdi. Sultangazi Belediyesi 

vatandaşlarını yine yalnız 
bırakmadı. Esentepe Mahallesi, 

Cebeci Halk Ekmek Fabrikası’nın 
yanına, 80.000 m² alan üzerinde 
yapılandırdığı  “Kurban Satış 
ve Kesim Merkezi”yle de “en iyi 
hizmet” iddiasını bir kere daha 
gözler önüne serdi.
Avrupa yakasının en büyük ve en 
modern “Kurban Satış ve Kesim 
Merkezi”, 20.000 büyükbaş ve 
küçükbaş hayvan kapasiteli 
olacak şekilde oluşturuldu. 
Ayrıca; yine Sultangazi Belediyesi 
tarafından yapımı devam eden 
“Sultançiftliği Çok Fonksiyonlu 
Pazar Alanı” da kurban kesim yeri 
olarak düzenlenmek suretiyle 
vatandaşların hizmetine sunuldu.

20.000 HAYVAN   
KAPASİTELİ KESİM MERKEZİ
80.000 m²’yi kapsayan, 20.000 
büyükbaş ve küçükbaş hayvan 
kapasiteli olarak projelendirilen 
“Kurban Satış ve Kesim Merkezi”ne 
çadırlar kuruldu. Detayların hiçbiri 
gözardı edilmeksizin titiz bir çalışma 

yürütüldü. Çadırlardan kesim 
alanına, hijyenden, personele, 
makine ve ekipmanlardan 
sosyal donatılara kadar her 
şey AB standartlarında yapıldı. 
Hayvan satıcılarının da mağdur 
edilmemesine dikkat edilerek, 
barınacakları mekanlar oluşturuldu; 
banyo ve WC’ler konuldu. Bunların 
yanısıra, yoğunluğun sıkıntıya 
dönüşmemesi ve vatandaşların 
tüm ihtiyaçlarının karşılanabilmesi 
için otopark, mescit ve kafeteryalar 
açıldı. Kurban Kesim Merkezi’ne 
otomatik kesim konteynerleri de 
konuldu. Ayrıca; tabanı beton zemin 
olan kesim çadırları oluşturuldu. 
Kesimlerin kapalı alanlarda 
yapılmasına dikkat edildi. Kolay 
yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir 
yapıda olmasına da azami önem 
verildi. Işıklandırma ve havalandırma 
tertibatları kurularak kesimin daha 
rahat koşullarda gerçekleştirilmesi 
sağlandı. Kesim sonrası oluşan atık 
ve artıkların hijyen koşullarına uygun 
olarak ve çevreye zarar vermeyecek 
şekilde depolanması, izolesi, itlaf 
ve tahliyesini sağlamak için de tüm 
tedbirler alındı ve uygulandı.

•	 Kurban Satış ve Kesim Merkezi 80.000 m² alan 
üzerinde yer aldı.

•	 20.000 büyükbaş ve küçükbaş hayvan kapasiteli 
olarak projelendirildi.

•	 Merkezde sürekli veteriner bulunduruldu.

•	 AB standartlarında kesim konteynerleri konuldu. 

•	 Kesim yerleri kapalı alanlarda, kolay yıkanabilir 
ve dezenfekte edilebilir yapıda oluşturuldu.

•	 Merkezde gerekli tüm alanlara ışıklandırma ve 
havalandırma tertibatları kuruldu.

•	 Kesim alanının zemini betonla kaplandı.

•	 Banyo ve WC’ler yapıldı. 

•	 Vatandaşlar için otopark, mescit ve kafeteryalar 
açıldı.

Sultangazi Kurban Satış
ve Kesim Alanının Özellikleri

Sultangazi Belediyesi tarafından yapımı devam 
eden “Sultançiftliği Çok Fonksiyonlu Pazar 
Alanı”nda gerekli düzenlemeler yapılmak 

suretiyle, kurban kesim yeri olarak vatandaşların 
hizmetine sunuldu. Kesim yerine Monoray sistemi 
kuruldu; kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir 
olması sağlandı. Dinlenme alanları, kafeteryalar 
ve WC’ler de konularak, verilen hizmetin eksiksiz 
olmasına dikkat edildi. Ayrıca ilçe genelinde kurban 
kesimine uygun 60 oto yıkama istasyonuna da kurban 
kesim izni verildi.

SULTANÇİFTLİĞİ PAZAR ALANI  
KESİM MERKEZİ OLDU
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Cumhuriyet, 
Uğur Mumcu, 
Sultançiftliği ve 50. Yıl 

Mahallelerine hizmet veren 
Cumhuriyet Bilgi Evi’nde, 
ev mefruşat, giyim, ahşap 
boyama, okuma yazma ve 
bilgisayar kurslarında 650 
kursiyere eğitim verildi.

75. YIL BİLGİ EVİ

CUMHURİYET 
BİLGİ EVİ

75. Yıl, Esentepe, 
Yunus Emre, Gazi 
ve Zübeyde Hanım 

Mahallelerine hizmet veren 75. 
Yıl Bilgi Evi’nde, okuma yazma, 
makine nakış, hazır giyim, 
kuaför, İngilizce ve bilgisayar 
kurslarında 1.294 kursiyere 
eğitim verildi.

444 23 32 / www.sultangazi.bel.tr 61

  50. YIL KÜLTÜR MERKEZİ

Pekçok ilke imza atan ve örnek projelerle 
vatandaşlarına en iyiyi sunma hedefinden 

hiçbir zaman şaşmayan Sultangazi Belediyesi, 
“50. Yıl Kültür Sanat, Eğitim ve Spor Merkezi” ile 

hizmet anlayışını bir kere daha ortaya koydu. 

Eğitim-Kültür ve Sporun Adresi: 

50. YIL KÜLTÜR MERKEZİ
50. Yıl Mahallesi’nde, 

5.500 m²’lik bir alana 
inşa edilen Kültür 

Merkezi, özellikle gençlere 
yönelik çalışmalarıyla ev ve okul 
arasında köprü olmakla kalmadı, 
Sultangazi’de kültür, sanat, eğitim 
ve sporun da yeni adresi oldu. 

SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL

İçinde meslek edindirme kursları, 
etüt sınıfları, spor salonu, konferans 
salonu, sergi salonu ve kütüphane 
gibi bölümlerin yer aldığı 50. Yıl 
Kültür Merkezi’nde, aynı zamanda 
Kadınlar Meclisi, Gençlik Meclisi ve 
Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü 
de faaliyetlerini sürdürebiliyor.

•	 SBS Hazırlık Kursu
•	 LYS-YGS Takviye Kursları 
•	 Ebru
•	 Hat 
•	 Gitar 
•	 Diksiyon
•	 Aile İçi İletişim Seminerleri
•	 Bilinçli Anne, Sağlıklı Nesil 

Seminerleri
•	 Okuma Yazma Kursları

Eğitim Kursları

Meslek KurslarıMESLEK EDİNDİRME KURSLARI Kültür, sanat ve sporun 
yanısıra istihdama 

yönelik çalışmalara da 
ev sahipliği yapan 50. Yıl 
Kültür Merkezi, Sultangazi 
Belediyesi ve Halk Eğitim 
Müdürlüğü ortaklığında 
verilen meslek edindirme 
kursları vasıtasıyla çok 
sayıda kişinin iş sahibi 
olmasına da aracılık ediyor.
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•	 El Sanatları
•	 Modelistlik
•	 Kalorifer Ateşçiliği
•	 Muhasebe
•	 Makine Nakış
•	 Ahşap Boyama
•	 İğne Oyası
•	 Kantin İşletmeciliği

•	 Bilgisayar
•	 İngilizce-Arapça
•	 Kuyumculuk
•	 Mefruşat
•	 Giyim
•	 Hazır Giyim
•	 Çocuk Gelişimi
•	 Saç Yapımı ve Bakımı

•	 Konferans Salonu
•	 Etüt Sınıfları
•	 Spor Salonu
•	 Sergi Salonu
•	 Kütüphane
•	 Çalışma Ofisleri

Fiziki Mekanlar Faaliyet Gösteren Birimler

•	 Meslek Edindirme Kursları
•	 Engelliler Koordinasyon Merkezi
•	 Kadınlar Meclisi
•	 Kadınca Yaşam Merkezi
•	 Gençlik Meclisi
•	 Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü



  KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
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SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL

SULTANGAZİ’DE
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Sultangazi, altyapı, temizlik, 
eğitim ve sağlık hizmetlerinin 
yanında sosyal ve kültürel 

etkinlikleriyle de yıldızı parlayan 
ilçe oldu. Sultangazi Belediyesi, 
yerel renkleri korurken; bir 
yandan da düzenlediği sosyal ve 
kültürel etkinliklerle halkla iç içe 
oldu. Karne Şenliği’yle  kültür ve 
sanat hayatına merhaba diyen 
Sultangazi Belediyesi, mahallelerde 
düzenlendiği “Açık Hava Sinema 
Günleri”nde yaz akşamlarını  
renklendirdi. Çeşitli etkinliklerle 
milli bayram coşkusuna tüm 
Sultangazililer ortak edilirken, çeşitli 
organizasyonlarla kültür ve sanatın 
tüm renkleri Sultangazi Kent 

 Sultangazi Belediyesi, yerel 
renkleri korurken; bir yandan da 

düzenlediği sosyal ve kültürel 
etkinliklerle halkla iç içe oldu.

Ormanları’na taşındı. Öte yandan 
Sultangazi Belediyesi tarafından 
düzenlenen çeşitli sergilerle; resim, 
hat, ebru gibi eserler sanatseverlerle 
buluştu. 2009 yılında ilçe olan Sultangazi, düzenlediği Karne 

Şenliği’yle  kültür ve sanat hayatına “merhaba” 
dedi. Daha önceleri okul müsamereleri ile sınırlı 

kalan karne heyecanı, Sultangazi Belediye tarafından 
her yıl düzenlenen Karne Şenliği’ne dönüştü.

Yaz boyunca her mahallede kurulan sahnelerde 
sevilen sanatçılar Sultangazililerin konuğu 
oldu. Sevilen eserleri seslendiren sanatçılara 

Sultangazililer hep bir ağızdan eşlik ederken yaz 
akşamları renklendi.

KARNE ŞENLİKLERİ MAHALLE ŞENLİKLERİ



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos 

Zafer Bayramı günlerinde organize edilen etkinliklerle 
milli bayramların coşkusuna ortak olundu. Bu 
organizasyonlarda yerel ve kamuoyunun yakından 
tanıdığı sanatçılar Sultangazi’de sahne aldı. 

•	 İstanbul’un  fetih  yıldönümünde her yıl “Fetih Kutlama” 
programı düzenleniyor. Programlarda  günün anlam 
önemine uygun mehter gösterileri yer alırken, sanatçı, 
akademisyen ve yazarlar da Sutangazililerin konuğu oluyor.  

•	 Ahilik, Gazeteciler Günü, Anneler Günü, Öğretmenler Günü, 
Tıp Bayramı, Yaşlılar Haftası gibi önemli gün ve haftalarda  
çeşitli etkinlikler düzenlendi. 

•	 Tarihimizde ve kültürümüzde önemli izler 
bırakan şahsiyetler ve önemli olaylar; düzenlenen 
organizasyonlarla yad edildi. Bu kapsamda Cemil Meriç, 
Yunus Emre, Hz. Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Mehmet Akif 
Ersoy, Aşık Veysel, Necip Fazıl Kısakürek ile birlikte İstiklal 
Marşı’mızın kabulü, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma 
Programı vb. etkinlikler düzenlendi.

Davuldan  kemençeye, sema gösterisinden 
zeybeğe, horondan halaya kadar Anadolu’nun 
tüm renkleri Sultangazi’de buluştu.  

“Anadolu’nun Renkleri” sloganıyla düzenlediğimiz  
yöresel gecelerde Trakya’dan Karadeniz’e, Ege’den 
G.Doğu Anadolu Bölgesi’ne kadar Anadolu’nun kültür 
zenginliği Sultangazi’ye taşındı. 

MİLLİ BAYRAMLAR ve ANMA GÜNLERİ

ANADOLU’NUN RENKLERİ 
SULTANGAZİ’YE TAŞINDI

  KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
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SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL

AÇIKHAVA
SİNEMA GÜNLERİ

Mahallelerde düzenlenen  “Açık Hava Sinema Günleri”nde  
yaz akşamları renklendi. Geleneksel olarak düzenlenen 
etkinliklerde her hafta sonu farklı bir mahallede beyaz 

perde kuruldu. Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri ile vizyondaki son 
filmler sinema severlerle buluştu. 
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Her mahalleye 
beyaz perde kuruldu



  KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
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HİZMETTE 4 YIL

SULTANGAZİ’DE
SERGİ

Sultangazi Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
çeşitli organizasyonlarda 

resim, hat, ebru, fotoğraf sergisi 
sanatseverlerle buluştu. Başta 50. 
Yıl Kültür Merkezi’nde olmak üzere 
düzenlenen çeşitli etkinliklerde  
sanat eserleri Sultangazililerin 
beğenisine sunuldu. 

Ayrıca okullarda öğrencilerin tuvale 
dökülen ve hayal dünyalarını 
yansıtan resimler sergilenme 
imkanı bulurken bu sergi yalnız 
Sultangazililerin değil İstanbulluların 
da ilgi odağı oldu.

Koca Sinan’ın ellerinde yoğrulan Mağlova ve 
Güzelce Su Kemerleri ihtişamını cömertçe 
sergilediği Sultangazi Kent Ormanı birçok kültürel 

etkinliğe ev sahipliği yaptı. Başta hemşehri dernekleri 
ve okullar olmak üzere adete Kültür Merkezi formuna 
dönüştürülen Sultangazi Kent Ormanları’nın amfi 
tiyatrolarında, kültür ve sanatın tüm renkleri taşındı.

Her yıl 10 bin Sultangazili şehit ve gazilerimizin 
destan yazdığı Çanakkale’de ağırlandı. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin önsözünün yazıldığı şehitler 

diyarını gezen ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşadı. 
Öte yandan 74 Kıbrıs gazisi Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde ağırlandı. Kıbrıs gazileri, 1974’te asker 
olarak çıktıkları Kıbrıs’ta, 37 yıl sonra şehit arkadaşlarının 
mezarlarını ziyaret etti,

KÜLTÜR VE SANAT KENT ORMANI’NA TAŞINDI KÜLTÜREL GEZİLER

SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
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SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL

SULTANGAZİ KENT KONSEYİ
Sultangazi Kent Konseyi; kurumsal 

yapısını tamamlamış bulunuyor. 
4. yaşını kutlayan Sultangazi Kent 
Konseyi, “Sultangazi  Konuşuyor” 
toplantıları, seminerler, grupların 
ve meclislerin etkinlikleri ile çok 
yoğun bir çalışma ortamı içinde 

bulunmakta ve ilçenin sorunlarını 
takip ederken, ürettiği projelerle 

ilçenin geleceğine yön veriyor. 

Katılımcı demokrasinin adı

  KENT KONSEYİ
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Sultangazi Belediyesi Kadınlar Meclisi, 
ilçenin geleceğine yön veriyor. Sultangazili 
kadınlar, ilçenin sorunlarının çözümüne 

yönelik projeler üreterek, Sultangazi’nin uzun 
soluklu bir değişim ve gelişim sürecine katkı 
sağlamayı hedefliyor. Öte yandan düzenlediği 
çeşitli kültürel ve sosyal içerikli projelerle 
Sultangazili kadınların eğitim ve istihdamına 
katkı sağlıyor.

Gençlik Meclisi gençlerimizin geleceklerine 
yön vermesinde de önemli rol oynuyor. 
Gençlik Meclisi tarafından organize 

edilen “LYS Tercih Çadırları” ve sınav öncesi 
motivasyon seminerleri ile gençlerimizin 
yanında. Öte yandan Gençlik Meclisi tarafından 
düzenlenen gençlik şölenleri ile gençlerimizi 
bir araya getirirken, gezi organizasyonlarıyla 
Türkiye’nin tarihi derinliklerine gençlerimizi 
yolculuğa çıkarıyor.

KADINLAR MECLİSİ

GENÇLİK MECLİSİ

Kent Konseyleri kendi yörelerinde 
halkın ve toplumsal örgütlerin 
katıldığı, düşüncelerin 

yönetimlere aktarıldığı önemli 
kurumlar haline geldi.
Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, 
Üniversiteler, Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, Akademik Meslek Odaları, 
İş Hayatı Meslek Odaları, Siyasi 
Partiler, Muhtarlar, Dernekler, Vakıflar, 
Sendikalar yasa gereğince Kent 
Konseylerinin katılımları…
Sultangazi Kent Konseyi; Yürütme 
Kuruluyla, Sultangazi Belediyesi 
Kadın, Gençlik Meclisleriyle, 9 ayrı 
komisyonuyla kurumsal yapısını 
tamamlamış bulunuyor.  Sultangazi 
Kent Konseyi, “Sultangazi  
Konuşuyor” toplantıları, seminerler, 
grupların ve meclislerin etkinlikleri ile 
çok yoğun bir çalışma ortamı içinde 
bulunmakta ve ilçenin sorunlarını 
takip ederken, ürettiği projelerle 
ilçenin geleceğini yön veriyor. 
Sultangazi Kent Konseyi, “Herkese ve 
Herkesime Açık Çalışma” anlayışıyla, 
“Toplumsal Denge Çizgisi” anlayışıyla, 
“Yerel Demokratik Buluşma Noktası” 
ve “Demokrasi Platformu” haline 
gelmiş olup, “Yeni Bir Sultangazi 
Markası” olarak “Türkiye’ye Örnek” 
bir kurumsal yapı oldu. 

SULTANGAZİ KENT  
KONSEYİ 4 YAŞINDA 
Toplumun her kesimine yönelik 
projeleriyle çalışmalarını sürdüren 
Sultangazi Kent Konseyi Genel Kurul 
toplantısını yaptı. 50. Yıl Kültür 
Merkezi’nde yapılan toplantıda  
konuşan Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, Kent Konseyi’nin 
ürettiği projelerle ilçenin gelişimine 
katkı sunduğunu söyledi. 
Sultangazi Kent Konseyi düzenlediği 
Genel Kurul toplantısı ile faaliyetlerini 
anlattı. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde 
yapılan toplantıya Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
Sultangazi Kent Konseyi Başkanı 
Ahmet Yıldız, siyasi parti temsilcileri, 
sivil toplum kuruluşları temsilcileri, 
muhtarlar, kamu kurum ve 
kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 
Programda konuşma yapan 
Sultangazi Kent Konseyi Başkanı 
Yıldız, kadınlara, engellilere, gençlere 
ve yaşlılara yönelik proje ve çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini belirterek, “Kent 
Konseyi olarak ilçenin gelişimine 
yönelik çeşitli projeler üretme gayreti 
içinde olduklarına ve farklı konularda 
düzenledikleri seminerlerle ilgi odağı 
olduklarına” değindi. 
Bir yıl içinde birçok seminer ve 

bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydeden 
Yıldız, “Ermeni soykırımıyla ilgili konferans düzenledik. 
Dünya Kadınlar Günü’nde yine Kadınlar Meclisimiz güzel 
çalışmalara imza attı. Sivil anayasayı gençlerimize 
tanıtmak, ufuklarını açmak için seminer düzenledik. 
Engelliler komisyonumuz ile proje geliştirerek engelliler 
basketbol takımını kurduk. Engellilerimizin rahatça 
oynayabileceği arabaları belediyemizin katkılarıyla temin 
ettik” ifadelerini kullandı. 

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ise programda 
yaptığı konuşmasında Kent Konseyi’nin ilçenin yönetiminde 
çok önemli bir yeri olduğunu vurguladı.  Kent Konseyinin 
ürettiği proje ve fikirlerle Sultangazi’nin geleceğine yön 
verdiğini ifade eden Başkan Altunay, “Kent Konseyi’nden 
birçok fikir ve proje ortaya çıktı. Bu projeler Sultangazi’nin 
vizyonunun belirlenmesinde önemli rol oynadı. Çoğulcuğun, 
katılımcılığın, bireyin düşünce ve görüşlerin değerlendirildiği 
bir yapı olarak Kent Konseyi, bundan sonra da Sultangazi 
için önemli çalışmaları ortaya koyacaktır” dedi. 
Kent Konseyi komisyonlarından güçlü projeler üretmelerini 
isteyen Başkan Altunay, “Her birim, ne kadar güçlü projeler 
üretirse Sultangazi Kent Konseyi de o kadar güçlü olur. 
Bizi çalışmaya iten yerlerden birisi de Kent Konseyi’dir. Bu 
yüzden her renkten, her düşünceden insan buraya davet 
edildi ve herkese kapımız açık oldu. Sultangazi’nin gerçek 
sahipleri sizlersiniz; yaptığımız her hizmet ilçemizin daha 
güzel bir geleceğe kavuşması demektir” ifadelerini kullandı. 
Konuşmaların ardından Kent Konseyi komisyon başkanları, 
proje ve çalışmalarını anlatan birer sinevizyon gösterisi 
sundu. Toplantıda Gençlik Meclisi’nin demokratik katılımı 
daha yaygın hale getirmek ve nitelikli bir gençliğin 
oluşmasına katkı sunmak amacıyla hazırladığı “Yerel 
Gençlik Okulu”  ile Avrupa Birliği ve Proje Çalışma 
Komisyonu’nun İngilizce’nin daha kolay öğrenilmesini 
sağlamak amacıyla hazırladığı “The English Cafe” projesi 
dikkat çekti.



  SPOR
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SPORA DESTEK
Amatör  spora  ve sporcuya her  türlü  desteği 

veren  Sultangazi Belediyesi, gençlerin boş 
zamanlarını daha iyi değerlendirmelerini 

sağlamak için bir çok organizasyona ev sahipliği yaptı. 
Amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteğini 
aralıksız sürdüren Sultangazi Belediyesi, “Sultangazi 
Belediyesi Spor Kulübü”nü kurdu. Kulüp bünyesinde 
bir çok branşta sporcu yetiştirilirken, ev hanımlarına 
yönelik çeşitli aktiviteler düzenlendi. Öte yandan 
organize edilen çeşitli etkinliklerle sporda başarılı 
isimler Sultangazili gençlerle biraraya getirildi.

Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü; 
karate, tekvando ve kick boks dallarında başarıdan 
başarıya koşuyor. 2011-2012 eğitim döneminde 

karate dalında birçok başarıya imza atan Sultangazi 
Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Dünya Shokoton 
Karate Şampiyona’sında dünya şampiyonluğu alarak 
Sultangazi’ye altın madalya getirdi. Spor kulübü; 
İzmir’de yapılan Türkiye Şampiyonası’nın ardından 
Karate Milli Takım seçmelerine katıldı. Bu seçmelerde 
üç Sultangazili genç Milli Takım forması altında 
mücadele etmeye hak kazandı.

Sultangazi Belediyesi tarafından organize edilen 
panelde amatör spor kulüpleri masaya yatırıldı.  
Milli futbolcu Hasan Şaş ve  Galatasaray eski 

antrenörü Ahmet Akçan’ın katıldığı “Türk futbolunda 
amatör spor kulüplerinin yeri ve önemi” konulu bir 
panelde amatör spor kulüplerinin durumu ele aldı.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL
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MİLLİ GURURUMUZ SPORCULAR 
SULTANGAZİLİ GENÇLERLE

SULTANGAZİLİ GENÇLER
DÜNYA ŞAMPİYONU

Sultangazi Belediyesi 
amatör spor kulüplerine  
spor malzemesi 
desteğinde bulunuyor. 

Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile çeşitli 
spor turnuvaları düzenlendi. Okullar ve kurumlararası futbol, voleybol, 
basketbol, halk oyunları, masa tenisi ve satranç branşlarında 
binlerce öğrenci ve kurum çalışanı kıyasıya mücadele etti.

Belediye bünyesinde Sultangazi Belediye Spor Kulübü kuruldu. 
Sultangazi Belediyesi Spor Kulubü; karate, tekvando ve kick boks 
branşlarında yüzlerce gencimize eğitim veriyor. 

Ev kadınlarının spor yapabilmesi için 50. Yıl Kültür Merkezi’nde 
spor merkezi oluşturuldu  ve ‘Haydi Bayanlar Spora Kampanyası’ 
başlatıldı. Konusunda uzman bayan eğitimciler tarafından verilen 
kurslarda fitness, aerobik ve plates dersleri veriliyor.

Sultangazi Gençlik Meclisi, eski milli güreşçimiz ve 
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Hamza Yerlikaya’yı 
gençlerle buluşturdu. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde 
“Başarı’nın Şifreleri” konulu söyleşi programına 
konuk olan Yerlikaya, gençlere başarılı olmanın azimle 
çalışmaktan geçtiğini söyledi.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Abdullah Avcı 
Sultangazili gençlerle bir araya geldi. Sultangazi 
Belediyesi’ni spora verdiği desteklerden dolayı 
kutlayan Avcı, “500 bin nüfuslu bir ilçede spora 
yapılan destek gençlere yapılan bir yatırımdır. Spor 
ahlakını almanızı sağlayan ve sizleri teşvik eden bu 
tür destekler gelişiminize de katkı sunacaktır” dedi. 
Sporcuların sorularını yanıtlayan Avcı, spor altyapı 
çalışmaları kuvvetlendiği zaman ülkemizde de iyi 
sporcuların yetişeceğini söyledi.



Sultangazi Cebeci Spor Kompleksi’nde 
gerçekleştirilen Türkiye Bedensel Engelliler 
Yüzme Şampiyonası sonuçlandı. Türkiye’nin 

farklı illerinden 200’a yakın lisanslı sporcunun 
katıldığı şampiyonada, Sultangazili 11 sporcu, aldıkları 
madalyalarla Sultangazi’nin gururu oldu. 

İBB Spor Kulübü bünyesinde şampiyonaya katılan 
Sultangazili sporcular çeşitli kategorilerde dereceye 
girdiler. Şampiyonada; Rümeysa Ormancı 7 altın 
madalya; Beyza Alpan 7 altın madalya; Bülent Oturakçı 
4 altın, 1 gümüş, 1 bronz; Burak Mutlu 1 altın, 4 gümüş; 
Batuhan Boyraz 1 gümüş, 1 bronz; Nisanur Gürses 2 
altın, 2 bronz; Derya Çıplak 3 Altın, 3 gümüş; 2 bronz, 
Zeynep Meral 2 Altın;  Zuhal Kurt 3 gümüş; Hasan 
Muslu 2 gümüş;  Kader Sekmanoğlu dördüncülüğü 
alarak Sultangazi’nin gurur tablosundaki yerini aldı.  

Sultangazili sporcular aldıkları madalyalarla İBB Spor 
Kulübünün şampiyonada birincilik almasını da sağladı.

Türklerin, Orta Asya’dan Anadolu’ya taşıdıkları 
cirit oyunları, Sultangazi Belediyesi tarafından 
geleneksel hale getirildi. Atla, insanın birlikte 

mücadelesine dayanan ve erliğin bir göstergesi 
olarak kabul edilen cirit diğer adıyla çavgan, 
Türkler’in yüzyıllardan beri oynadıkları bir ata sporu. 
Barış zamanında askerlerin at üstünde antrenman 
yapmasıyla doğduğuna inanılan, savaş ve av sporu 
cirit oyununa Sultangazi, ikinci kez ev sahipliği yaptı. 
Esentepe Mahallesi’nde düzenlenen Geleneksel Atlı 
Cirit Oyunları’nda Türkiye’nin sayılı cirit takımları 
Sultangazililere heyecan dolu saatler yaşattı. 

GURUR TABLOSU

ATLI CİRİT OYUNLARI

  SPOR
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SULTANGAZİ
YAĞLI GÜREŞLERİ

Ata sporumuz yağlı güreşlerin yeni adresi Sultangazi oldu. 
Sultangazi Belediyesi’nin en son düzenlediği 2. Geleneksel 
Yağlı Güreşleri, Sultangazi Kent Ormanı’nda yapıldı. 

Aralarında Kırkpınar’ın ünlü başpehlivanlarının da bulunduğu 
300 güreşçi kispetlerini giyerek 13 boyda kol bağladı. Kıyasıya 
mücadelenin yaşandığı güreşlerde baş pehlivanlık için final 
müsabakasında Şaban Yılmaz ve Erkan Ertan karşı karşıya geldi. 
Zorlu ve çekişmeli geçen final güreşinde altın madalyaya ulaşan 
isim Şaban Yılmaz oldu. Sultangazi Belediyesi Yağlı Güreşlerinin 
yeni ağalığına ise geçen yıl olduğu gibi işadamı Zeki Özünlü seçildi.
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Ata sporları 
Sultangazi’de yaşatılıyor
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ENGELLER BİRLİKTE AŞILDI
“Hayatımızdan Engelleri Kaldıralım” sloganını hayata geçiren Sultangazi 
Belediyesi, Engelliler Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla ilçedeki tüm 
engellilerin tek tek tespit edilmesini sağladı. Engelli vatandaşlara ulaşılarak 
kişiye özel çözümler üretildi. 

Engellilere ulaşılarak kişiye özel çözümler üretildi Engellilere istihdam projesi

Sultangazi Belediyesi tarafından 
açılan Engelsiz Kafe’de, 
engelli vatandaşlarımıza 

aşçılık, garsonluk ve servis elemanı 
eğitimleri verilmek suretiyle 

istihdam olanağı sağlandı. 5,5 ay 
süren bu eğitimleri tamamlayan 65 
engelli vatandaşımız, MEB-İŞKUR-
İEM onaylı sertifikalarını aldı. 
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ENGELSİZ DOWN KAFE

Sultangazi Belediyesi’nin imkanları 
seferber ediliyor ve doğum 
günlerinde yapılan organizasyonlarla 
engelli vatandaşlarımızın hayallerini 
gerçekleştirmek, yalnız olmadıklarını 
hissettirmek, onları hatırlamak 
ve kaynaştırmak amacıyla pekçok 
etkinlik düzenleniyor.

Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını 
yerinde tespit etmek, çözüm 
üretmek ve yalnız olmadıklarını 
onlara hissettirmek için, yaklaşık üç 
bin engelliye Kent Gönüllüleri’nin 
desteğiyle ziyaretlerde bulunuluyor. 

Ve Türkiye’de bir ilk: İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen 
çalışma neticesinde zihinsel engelli 
çocukların algılayabileceği ve 
faydalanabileceği bir spor turnuvası 
düzenleniyor. 

Engelliler Haftası’nda organize 
edilen ve geleneksel olarak devam 
eden etkinliklerde engelliler 
gösteriler yapıyor, böylelikle 
becerilerini sahneye taşımalarına 
olanak sağlanıyor. 

Engellileri yasal hakları hakkında 
bilgilendirmek ve engelli bireylere 
gösterilmesi gereken davranış 
ve tutumla ilgili vatandaşları 
bilinçlendirmek amacıyla her ay 
seminerler düzenleniyor. 

Engellilerin şehir içi ulaşımını 
kolaylaştırmak amacıyla, araçlarla 
7 gün 24 saat aralıksız hizmet 
veriliyor.

Engellilere yönelik drama, tiyatro,  
ebru, fotoğrafçılık ve bilgisayar 
kursları veriliyor.

Engellilere ve ailelerine yönelik şehir 
içi, şehir dışı kültürel ve turistik 
geziler düzenleniyor. 

Engellilerle ve engelli aileleriyle 
bir araya gelmek suretiyle 
gerçekleştirilen çay sohbetlerinde, 
iletişimin güçlendirilmesi 
hedefleniyor. 

Engellilere yönelik sosyal içerikli 
projelerin yanısıra çeşitli kültürel ve 

sosyal etkinlikler düzenleniyor. 
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ENGELSİZ DÜNYA ÇİZİYORUM

ENGELLİLER 
KOORDİNASYON 
MERKEZİ

Engelsiz bir dünyaya ilk adımlarını 
atmışlardı onlarla birlikte... 

Hayallerini, umutlarını resmeden 
arkadaşlarıyla beraber olmanın 

mutluluğunu yaşıyorlardı. 5. ve 8. sınıf öğrencilerinin 
katıldığı Engelsiz Dünya 
Çiziyorum Resim Yarışması, 

özel çocuklar için engelsiz bir 
dünyaya açılan pencere olmuştu 
adeta.  Sonra o özel çocuklar 
da ellerine kalem, kağıdı alıp 
bir şeyler yapmaya başladılar. 
Çizdikleri her resimde, boyadıkları 
her fırça darbesinde umuda 
daha çok sarılıyorlardı. Yaptıkları 

resimler sevinçlerine sevinç 
katıyordu. Rengarenk boyaların 
düşlerini yansıttığı engelsiz 
resim sergisi hayata ne kadar da 
sıkı tutunduklarını anlatıyordu.   
Yarışmada birinci olan Nurettin 
Uzun Ortaokulu öğrencisi Beyza 
Kazdal’ın çizdiği ayaklarıyla piyano 
çalan çocuk olmuşlardı; önlerindeki 
tüm engelleri yırtarcasına..  İkinciliği 
alan 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi  

Engelliler Koordinasyon Merkezi 
tarafından Sultangazi’de yaşayan 
engelliler tespit edildi ve tek bir 

veri tabanı altında toplandı. Bu veriler 
doğrultusunda engellilerin sorunları 
tespit edilerek kişiye özel çözümler 
üretildi. 

  ENGELLİLERE YÖNELİK PROJELER
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Özkan Yormaz’ın  resmettiği engelleri aşmaları için yardımcı olan  
robotlarla can bulmuştu umutları.. 
Üçüncülük ödülünü alan İstek Özel Kaşgarlı Mahmut İlköğretim 
Okulu öğrencisi Çağan Gürbüz’ün  Çanakkale Savaşı’nda gazi olan 
bir engelliyi anlatan resmiyle ise gururu olmuşlardı ailelerinin..  
Özel çocuklar gerçekten ne kadar da özel olduklarını anlatan 
resimlerle, toplumdan bekledikleri ilginin karşılığını bulmanın 
sevincini yaşıyorlardı. 

Özel arkadaşlarının tekerlekli sandalyelere kavuşacaklarını 
duyduklarındaysa yaşadıkları sevinç bambaşkaydı. Sultangazi 
Belediyesi mavi kapak kampanyasıyla elde ettiği 28 tekerlekli 
sandalyeyi okullara teslim ettiğinde özel çocukların yaşadığı 
mutluluk resimlerdeki engelsiz dünyayı anlatıyordu. 
Artık engelsiz bir dünyayı düşlemek, hayallere dokunmak ve 
inanmak daha kolaydı…   

İlçe genelindeki engellilere 
ulaşılarak kişiye özel 
çözümler üretildi. 



Ramazan ayında 
Osmanlı geleneğinin 

yaşatıldığı Arasta, 
kapılarını ev 

hanımlarına açtı. 
Sultangazi Belediyesi 

ile Kent Konseyi 
Kadınlar Meclisi’nin 

organizasyonuyla 
Meslek Edindirme 

kurslarında eğitim gören 
Sultangazili kadınların, 

el emeği, göz nuru 
ürünler Arasta’da satışa 

sunuluyor.

Sultançiftliği Meydanı’nda 
yer alan ve Geleneksel 

Osmanlı mimarisini yansıtan 
Arasta’da; Sultangazili ev 
kadınlarının el emeği, göz 

nuru ürünleri görücüye çıktı.  
Ev hanımlarının Sultangazi 

Belediyesi tarafından 
Arasta’da kendilerine tahsis 

edilen alanlarda açtıkları 
sergi ilçenin ilgi odağı oldu. 
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ARASTA’DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Ramazan ayında 
çeşitli kültür 
etkinliklerinin 
düzenlendiği  
ve geleneksel 
el sanatlarının 
sergilendiği Arasta, 
bu kez Sultangazili 
ev hanımlarına ev 
sahipliği yapıyor.  
Sultangazi 
Belediyesi Meslek 
Edindirme 
Kursları’nda 
eğitim gören ev 
hanımlarının  el 
emeği göz nuru 
eserleri Arasta’da 

görücüye çıktı.
Sultangazi Kadınlar 
Meclisi tarafından 
organize edilen 
çalışmayla  40 
ev kadınının el 
emeği, göz nuru 
ürünleri  satışa 
sunuluyor. Ahşap 
boyama, takı, örgü, 
nakış işlemeleri, 
resim gibi bir 
çok ürünü satışa 
sunan kadınlar, 
ev ekonomilerine 
katkı sağlamanın 
memnuniyetini 
yaşıyorlar.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL

Sultangazili Kadınların Göz Nuru Ürünleri 

  SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
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Sultangazi Belediyesi, genç 
ve çocuk engellileri sosyal ve 
ekonomik hayata kazandırmak 
amacıyla hazırladığı “Engelsiz 
Eğitim Merkezi” projesini hayata 
geçirdi. İstanbul Kalkınma 
Ajansı’nın “Çocukların ve 
Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve 
Geleceklerini Destekleme Mali 
Destek Programı” kapsamında mali 
destek almaya hak kazanan proje 
için başvurular başladı. Engelsiz 
Eğitim Merkezi’nde engelli ve 
ailelerine psikolojik danışmanlık 
hizmetinin yanısıra çeşitli 
konularda da eğitimler veriliyor. 
Proje kapsamında sunulan temel, 
meslek ve sanat eğitimlerle çocuk 
ve genç engellilerin daha donanımlı 
hale gelerek istihdam edilebilecek 
düzeye ulaşmalarına imkân 
tanınacak.

ENGELLİLER MESLEK  
SAHİBİ OLACAK
Engelli çocuk ve gençlerin sosyal 
ve ekonomik hayata katılımlarının 
sağlanması amaçlanan proje 
ile 810 çocuk ve genç engelli 
bireylere eğitim verilmesi 
planlanıyor.  Ortopedik, konuşma, 
işitme, görme, zihinsel ve diğer 
engelli gruplarının başvuruları 
Sultangazi Belediyesi Plan 
Proje Müdürlüğü proje ekibinin 
oluşturacağı komisyon tarafından 
değerlendirilecek. 
Temel, mesleki ve sanatsal 
eğitimler olarak üç başlık halinde 
belirlenen proje; temel bilgisayar 
okuryazarlığı, yabancı dil, işaret 
dili, bilgisayar işletmenliği, çağrı 
merkezi operatörlüğü, bilgisayar 
destekli muhasebe, santralist, 
kadın giysileri kalıp hazırlama, 
kuaförlük, resim guaj boya tekniği, 
bağlama, tiyatro eğitimlerinden 
oluşuyor. Donanımlı ve uzman 
bir eğitim kadrosuyla verilecek 
eğitimler sonunda başarılı olan 
katılımcılara sertifikaları verilecek.

ENGELSİZ EĞİTİM
MERKEZİ AÇILDI

Proje Hakkında 
Bilgi ve Destek İçin  (0212) 459 36 43

YORUM-YAZI

insanımızın en önemli özelliği, 
yardım sever, fedakâr, koruyucu ve 
merhametli olmasıdır. Merhamet 

bazen acıma duygusuyla karışır. 
Acıma duygusu ise bazen kaçma, 
bazen tuhaf jest ve mimiklerle 
kendini belli eder. Söz konusu bir 
engelli olduğunda ise ne yapacağımızı 
çoğunlukla bilemez oluruz. Bedensel, 
zihinsel veya işitme engelli ne olursa 
olsun fark etmez. Çünkü engellilerle 
birlikte bir yaşam sürmediğimizde 
engelliyi anlama şansımız da olmuyor. 
Engelliler önce toplum sonra aileleri 
sonra da kendilerinin oluşturduğu 
engellerle, engelli bir hayat sürmeye 
zorlanıyorlar. 

Kişilerin herhangi bir durum 
karşısında ne yapabileceğinin yani “Bu 
durumda ne yapabilirim?” şeklinde 
düşünebilmesinin ilk adımı içinde 
bulunduğu durumu kabullenmek 
olması gerekirken maalesef böyle 
olmuyor.

Bazı engelsiz insanlar engelli 
insanlarla duygudaşlık kurarlar. Bir 
an kendilerini engelli insanın yerine 
koyarlar, ama bir yere kadar. Sadece 
bir andır bu, sonra gerçek engelsiz 
kimliklerine dönerler.

Engellilerin engellileri daha iyi 
anlayabildikleri düşünülür ve bu 
doğrudur da. Ama bu engelsiz kişilerin 
engellileri anlayamayacağı anlamına 
gelmez. Eğer böyle bir varsayımda 
bulunursak, bu her bakımdan yanlış 
olur. Öncelikle, engellilerin toplumla 

BİZ BİRLİKTE 
MUTLUYUZ

Engel Yok!

Engellerimiz ve işlerimiz, 
sevgiye asla engel olamaz. 
“Birlikte Mutluyuz” projemizle 
Sultangazi’deki engelli 
vatandaşlarımız ve ailelerine 
rehberlik ediyoruz.
bütünleşebilmesi için engelsiz 
bireylerin katkıları gerekir. Bu katkı 
sağlanamaz ise, birlikte bir yaşam 
söz konusu olamaz. Engelliler için ayrı 
bir dünya yok. Onun için “Engel yok, 
birlikte mutluyuz” diyoruz.

Kabul edilmiş uluslararası normlara 
göre sınıflandırılmış engellilerin, 
normal yaşamlarını sürdürebilmeleri 
için eğitim, spor, sağlık ve 
rehabilitasyon çalışmalarında gerekli,  
araç ve gereçleri yurt içinden veya 
yurt dışından temin etmek için 
çalışmalarımız sürerken diğer 
yandan da engelli vatandaşlarımız ve 
ailelerine rehberlik ettiğimiz “Birlikte 
Mutluyuz” projemiz ile de “Hayatı  
paylaşmak  için  engel  yoktur” 
anlayışını pekiştiriyoruz. 

Proje kapsamında Sultangazi’deki 
engelli vatandaşlarımız ve ailelerini 
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı 
ile küçük hediyeler eşliğinde ziyaret 
ediyor, engelli vatandaşımız ve aile 
fertlerinin tümüyle görüşmeler 
yapıyor ve sonrasında dört ayrı 
seans olmak üzere engelli bireyin 
bakımını üstlenen vatandaşlarımız ile 
Engelliler Koordinasyon Merkezimiz’de 
görüşmeler yapıyoruz. Engelli 
vatandaşlarımız ve özellikle ailelerine 
rehberlik ettiğimiz “Birlikte Mutluyuz” 
ve diğer projelerimiz ile “Engel Yok!!!” 
diyoruz. Projemize katılan tüm 
vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 
Sultangazi ilçemizin engelleri aşmış 
bir yaşam sürmesi için çalışmalarımızı 
desteğiniz ile sürdüreceğiz.
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•	Medeniyet değerlerimizin ve toplumumuzun temeli olan “Aile”
•	değerlerinin farkındalığını ve önemini ortaya koymak.
•	İnsanımıza yeniden kendi özünde var olan kadim değerleri hatirlatmayı 

esas olarak belirleyip yıpranan aile, akraba, komşuluk, mahalle gibi 
değerlerin hatırlanmasına ve bu anlamda ortaya çıkmış, sorunların 
giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
•	İnsanın paylaştıkça değer kazanan bir varlık olduğunu hatırlayıp, modern 

dünyanın egoist ve yalnız insanına karşı, bizim değerlerimiz olan paylaşımcı 
ve toplumsal insan profilini yeniden canlandırmak.

CANIM AiLEM
Sultangazi Belediyesi, sosyal 

sorumluluk projeleri arasında yer 
alan Canım Ailem projesini bu yıl 

da uygulamaya koydu. 50. Yıl Kültür 
Merkezi’nde yapılan tanıtım programına 

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, AK Parti İlçe Başkanı Murat 

Atım, Sultangazi Kadınlar Meclisi 
Başkanı Nurcan Öztürkmen ile projeye 

katılan çiftler katıldı. 

Biz Büyük Bir Aileyiz

“İNSAN PAYLAŞTIKÇA  
DEĞER KAZANAN BİR VARLIK”
Proje Koordinatörü İbrahim 
Keleş, Canım Ailem projesinin 
sunumunu yaptı. Keleş, projenin 
toplumumuzun temeli olan “Aile” 
değerlerinin önemini ortaya koymayı 
amaçladığını söyledi. İnsanın 
paylaştıkça değer kazanan bir 
varlık olduğuna vurgu yapan Keleş, 
“Modern dünyanın egoist ve yalnız 
insanına karşı, bizim değerlerimiz 
olan paylaşımcı ve toplumsal insan 
profilini yeniden canlandırmak için 
‘Canım Ailem Projesi’ önem taşıyor” 
dedi. 
Proje kapsamında talepte bulunan 
ailelerle biraraya gelindiğini 
kaydeden Keleş, “Psikolog ve  
sosyologların projede ailelerimize 
rehberlik etmeleri önem arz 
ediyor. Ailelerimizin kendi istek 
ve talepleriyle görüş alışverişinde 
bulunuyor; kurumla gönül bağı 
kuruyoruz. Uzman psikologlarla ön 

İnsanımıza yeniden kendi 
özünde var olan kadim değerleri 
hatırlatmayı esas olarak belirleyip 
yıpranan aile, akraba, komşuluk, 
mahalle gibi değerlerin yeniden 
hatırlanmasına ve bu anlamda 
ortaya çıkmış sorunların 
giderilmesine yönelik çalışmalar 
yapmak için Sultangazi Belediyesi 

görüşme yaptığımız ailelerimizin 
evlerine Belediye Başkanımız’ın bir 
mektubu ve küçük bir hediyeyle 
ziyarette bulunuyoruz. Daha sonra 
onları geziye davet edip, ilçedeki 
vizyon projeleri anlatıyor ve kültür 
turu yapıyoruz” ifadelerini kullandı. 
 “NİTELİKLİ BİR   
NESİL YETİŞTİRMELİYİZ”
Programda konuşma yapan 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, projenin önemine dikkat 
çekti. Canım Ailem projesi ile aile 
kurumunun korunmasına katkı 
sunduklarını kaydeden Başkan 
Altunay, “Aile bizim her şeyimiz; her 
şey aileyle başlar. Aileyi koruyup, 
yaşatmalı; iyi, kültürlü ve nitelikli bir 
nesil yetiştirmeliyiz. Hedeflerimizi 
yüksek tutarsak dünyanın seçkin 
ülkeleri arasında yerimizi alırız. Bu 
potansiyel ülkemizde var. Bu genç 
nesille, ülkemiz ulvi hedeflere ve 
gayelere ulaşıyor ve daha büyük 
hedeflere de ulaşacağız” dedi. 

“Canım Ailem” projesini bu yılda 
devam ettiriyor. İnsanın paylaştıkça 
değer kazanan bir varlık olduğunu 
hatırlayıp, modern dünyanın yalnız 
insanına karşı, bizim değerlerimiz 
olan paylaşımcı ve toplumsal insan 
profilini yeniden canlandırmak için 
Sultangazi Belediyesi “Canım Ailem” 
diyor….
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Kent Gönüllüleri’nin desteğiyle 
faaliyetlerini sürdüren Kadınca 
Yaşam Merkezi, kadınlara 

yönelik sağlık, eğitim ve istihdam 
içerikli çalışmalarını sürdürüyor. 
Onursal başkanlığını Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın 
eşi İlknur Altunay’ın yaptığı 
Kadınca Yaşam Merkezi; ihtiyaç 
sahibi ailelerin yanında yer almaya 
devam ediyor. Öte yandan ilçenin 
sorunlarının çözümüne yönelik 
projeler üreterek Sultangazili 
kadınların ilçede, uzun soluklu bir 
değişim ve gelişim sürecine katkı 
sağlamayı hedefliyor.

KADINCA YAŞAM 
MERKEZİ
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SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL

NESİLDEN NESİLE
Kuşaklar arasında köprüGençlerle yaşlıları bir araya 

getirmek; kültürel değerleri 
yarınlara taşımak için Sultangazi 

Belediyesi tarafından hayata 
geçirilen “Nesilden Nesile” projesi  

devam ediyor Her kuşak kendi döneminin kültür 
ve birikimi doğrultusunda sosyal 
bir grup oluşturur ve toplumsal 

iletişim alanını kendi kuşağına göre 
şekillendirir. Gün geçmiyor ki bilim, 
teknoloji, sanat ve diğer tüm dallarda 
yeni bir buluş, yeni bir bakış açısı, yeni 
bir anlayış ve moda tabirle trend zuhur 
etmesin. Bu hızlı yaşam zorunluluğu 
teknoloji ve yaşam standartları 
açısından büyük avantajlar sağlarken, 
nesiller arasındaki mesafeyi de aynı 
hızla açmaktadır. Bu durum elbette ki 
ister istemez kuşaklar arasında büyük 
iletişim sorunlarının yaşanmasına 

neden olmaktadır.

Durum böyle olunca; gençler yaşlıların 
tecrübe ve bilgi birikiminden 
faydalanamadan, yaşlılar ise gençlerin 
enerji, çağın gereksinimi olan bilim, 
kültür ve teknolojik yatkınlıklarından 
eksik olarak yaşamını sürdürmek 
zorunda kalıyor. Bu durum “Gençler 
Bilebilse, Yaşlılar Yapabilse” 
temennisini hatırlatıyor.

Sultangazi Belediyesi “Nesilden 
Nesile” projesi kapsamında 15-20 
yaş arasındaki gençler ile büyükleri  
buluşturuyor.

Her hafta Cumartesi günü 15 yaşlı 
büyük ile 30 genç kahvaltıda bir 
araya geliyor. Kahvaltı sonrasında 
uzman sosyolog ve psikolog nezdinde 
öncelikle bir seminer gerçekleştiriliyor. 
Seminerde, sosyolog ve psikologlar; 
değerlerimiz ve kültürümüz üzerinde 
anlatımlar gerçekleştiriyor, yaşlılarımız 
gençlere tecrübelerini ve bilgilerini 
aktarıyor, Gençlerimiz de yaşlı çınarlara 
soracaklarını soruyor ve nesilden 
nesile bir aktarım gerçekleşmiş oluyor.

Seminer sonrasında Sultangazi 
ilçemizde gerçekleştirilen projeler 
yerinde görülüyor ve ardından İstanbul 
Kültür Turu gerçekleştiriyoruz. Gezi 
boyunca her bir yaşlı çınara iki genç 
fidan eşlik ediyor ve Cumartesi 
akşama doğru eve dönerken “Nesilden 
Nesile” bir köprü kurulmuş oluyor.

Gezi boyunca her bir yaşlı çınara iki genç fidan eşlik ediyor ve 
Cumartesi akşama doğru eve dönerken “Nesilden Nesile” bir köprü 

kurulmuş oluyor. Sultangazi Belediyesi; yaşlısı ve gencine sahip 
çıkan; 7’den 77’ye her ferdinin birbiriyle sevgi ve saygı bağı kurduğu 

büyük ve birlikte mutlu bir Sultangazi için birçok sosyal doku 
projesini hayata geçirmeye  devam ediyor.

  SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ



  HAYATIN İÇİNDEN
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EVLENECEK ÇİFTLER 
BİLİNÇLENİYOR

BİR YASTIKTA 
40 YIL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sultangazi 
Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen “Evlilik 
Öncesi Eğitim Programı” Sultangazi’de 

başladı. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış 
programına İstanbul Milletvekili Sevim Savaşer, 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve eşi İlknur 
Altunay, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü 
Önal İnaltekin ile evliliğe hazırlanan çiftler katıldı.
Programda konuşma yapan Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, evliliğin güçlü ve sağlıklı 
temeller üzerine kurulmasını hedefleyen programın 
oldukça faydalı olacağını söyledi. Geçmişte ataerkil 
ailelerin bulunduğunu kaydeden Başkan Altunay, 
“Ataerkil ailelerde yeni evlenen çiftler büyüklerinin bilgi 
ve tecrübelerinden istifade ederlerdi. Günümüzde ise 
artık aileler çekirdek aile şeklinde kendini gösteriyor. 
Dolayısıyla büyüklerinden istifade edemeyen 
çiftlerimize destek elini biz uzatıyoruz. Yabancıların 
özendiği aile yapımızı korumak için elimizden geleni 
yapmayı sürdüreceğiz” dedi.
İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Önal 
İnaltekin, programda yaptığı konuşmada boşanma 
oranlarına dikkat çekerek sağlıklı bir evliliğin önemini 
anlattı.
Programda konuşma yapan İstanbul Milletvekili Sevim 
Savaşer, aile içindeki sıkıntıların çoğunun iletişim 
kazalarından kaynaklandığını belirterek sağlıklı bir 
iletişim için eğitimlerin önemine değindi.

Sultangazi Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 
evlilikte 40 yılını dolduranlar ile nişanlı çiftlerle 
bir araya geldi. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde 

düzenlenen geceye Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay ile eşi İlknur Altunay ve konuk çiftler katıldı.
Başkanı Altunay, sevgisiz bir hayatın 
düşünülemeyeceğini belirterek, tüm güzelliklerin 
kaynağının sevgi olduğunu söyledi. Başkan Altunay, 
“Sadece insanlar değil, tüm canlılar sevgiyle beslenir, 
sevgiyle gelişir, sevgiyle büyür. Burada 40 yılını 
dolduran çiftlerimizin uzun ömürlü evliliklerin nasıl 
olması gerektiği konusunda, yeni çiftlerimize örnek 
olmasını istiyoruz” dedi.
Uzun ömürlü evlilik yaşamak için fedakâr olmak 
gerektiğini kaydeden Başkan Altunay, “Hayat 
paylaşınca güzel. Evin yükünü sadece kadına yüklemek 
yerine bu yükü birlikte taşımak gerekir. Aile içi 
ilişkilerde eşlerin birbirine saygı duyması gerekiyor” 
ifadelerini kullandı.
Programda çiftler de düşüncelerini ve deneyimlerini 
paylaşarak; Başkan Altunay’a teşekkür etti.
Başkan Altunay ayrıca 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 
eşlerini kaybeden aileleri de evlerinde ziyaret etti. Bu 
ailelerin sorunlarını dinleyen Başkan Altunay, belediye 
imkânları ölçüsünde ihtiyaç sahibi ailelere desteklerini 
sürdüreceklerini söyledi.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL
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Evliliğin güçlü ve sağlıklı temeller üzerine kurulmasına 
katkıda bulunmayı hedefleyen Evlilik Öncesi Eğitim 

Programı’nın İstanbul’da ilk uygulaması Sultangazi’de 
başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sultangazi 

Belediyesi işbirliğinde periyodik olarak devam edecek eğitim 
programının açılış töreni 50. Yıl Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Sultangazi Belediyesi, “14 Şubat Sevgililer Günü”nde evlilikte 
40 yılını dolduranlar ile nişanlı çiftleri bir araya getirdi. 
Çiftlerle sohbet eden Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, tüm güzelliklerin kaynağının sevgi olduğunu söyledi. 
Uzun ömürlü evlilik yaşamak için fedakâr olmak gerektiğine 
işaret eden Başkan Altunay, “Hayat paylaşınca güzel. Evin 
yükünü çiftlerin birlikte taşıması gerekiyor” dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde Belediye Nikâh Salonu’nda 
48 çiftin nikâhı kıyıldı. 3 çiftin nikâhını ise Başkan Altunay 
kıyarak evliliğe ilk adımlarını atan çiftlere ömür boyu 
mutluluklar diledi.



Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, periyodik 
aralıklarla düzenlenen 

halk buluşmalarında mahalle 
sakinleriyle bir araya geldi. Her 
hafta farklı mahallede düzenlenen 
programda Başkan Altunay, halka 
sardunyalar dağıtarak mahallelerin 
konuğu oldu. 
Bu ziyaretlerde belediye çalışmaları 
hakkında bilgi veren Başkan 
Altunay, vatandaşların görüş, 
öneri ve şikâyetlerini yerinde 
dinledi. Halk buluşmalarıyla halkla 

kucaklaşmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını kaydeden Başkan 
Altunay, “Yaz aylarını sardunya 
çiçeklerimizle karşılıyoruz. 
Balkonlarında, evlerinin bir 
köşesinde yetiştirecekleri 
sardunyalarla hayatlarına renk 
katmayı istiyoruz. Halkla bir araya 
gelerek aynı zamanda eksiklerimizi 
ve yapılması gerekenleri de 
konuşuyoruz. Kaliteli hizmet 
şiarıyla her geçen daha fazla 
gayretle çalışmayı sürdüreceğiz” 
ifadelerini kullandı. 

SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL
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MAHALLELERE
KONUK OLDU

BAŞKAN ALTUNAY
ESNAF, MESLEK GURUPLARI

VE STK’LARLA BİRARADA

Sardunya çicekleriyle

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay 
ve belediye çalışanları ellerinde sardunya 

çiçekleriyle mahallelere konuk oldu. Burada 
belediye çalışmaları hakkında bilgi veren 

Başkan Altunay, vatandaşların sorun, 
öneri ve görüşlerini dinledi.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay; hemşehri 
dernekleri, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla 

bir araya gelmeye devam ediyor. Özellikle hafta sonu 
programlarının büyük kısmını bu ziyaretlere ayıran 

Başkan Altunay; sorunları dinliyor, karşılıklı fikir alış 
verişlerinde bulunuyor. İlçede evliliğe ilk adımını atan 

bir çok çiftin nikahını kıyan ve bu sevince ortak olan 
Başkan Altunay, hemşehri derneklerinin düzenlediği 

etkinliklerinde konuğu oldu.  
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  ZİYARETLER



SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ
HİZMETTE 4 YIL
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BAŞBAKAN’DAN 
BÜYÜK ÖDÜL

 “Yerel Yönetimler ve Aile” konulu yarışmada Sultangazi Belediyesi, mahkum 
ailelerine yönelik hayata geçirdiği  “Ben de Varım” projesiyle jüri özel ödülüne layık 
görüldü. 127 projenin yer aldığı yarışmada ödülü; Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Proje kapmasında 
mahkum ailelerinin temel ihtiyaçları ve psikolojik destek sağlandı. Eğitim gören 
çocuklara ise her türlü eğitim malzeme desteği verildi. Ailesini geçindirmek 
zorunda olan mahkum eşlerine ise istihdam olanağı sunuldu. 

  SULTANGAZİ’YE ÖDÜLLER

Sultangazi Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği Altın Karınca 
Belediyecilik Ödülü’ne layık görüldü. 512 proje arasında Çevre ve Altyapı 
Projesi dalında, Sultangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği Sultangazi 
Kent Ormanları projesine birincilik ödülü verildi. Başkan Altunay’a ödülü, 
Marmara Belediyeler Birligi ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe tarafından verildi.

Türkiye genelinde dağıtımı yapılan tek Yerel Yönetim Dergisi olan Özel 
Kalem Dergisi, 3’üncüsünü düzenlediği Yerel Yönetim Ödülleri ile 2010 
yılının en başarılı yerel yöneticileri ve projelerini ödüllendirdi. Kadir Has 
Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde düzenlenen programda Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay; Katılımcı Yönetim Dalında  “Parkınızın 
İsmini Siz Koyun Projesi” ile Yılın Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı 
ödülünü almaya layık görüldü.

Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nce (MİARGED) 
düzenlenen ‘’2. Üretken Belediye Proje Yarışması’’nda  Sultangazi 
Belediyesi ödüle layık görüldü. Çevre ve Altyapı Projeleri kategorisinde 
düzenlenen yarışmada Mesire Alanı projesi ile dereceye giren Sultangazi 
Belediyesi’nin ödülü ise belediye adına Başkan Yardımcısı Hakan 
Ceylan’a takdim edildi. 

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ 

YILIN İLÇE BELEDİYE BAŞKANI

ÜRETKEN BELEDİYE YARIŞMASINDA

ALTIN KARINCA BELEDİYECİLİK ÖDÜLÜ

CAHİT ALTUNAY

SULTANGAZİ’YE ÖDÜL

YEREL YÖNETİMLER PROJE YARIŞMASINDA 2. ÖDÜL
Sultangazi Belediyesi;  Yerel Yönetimler Proje yarışmasında “Yeşil Sultangazi” isimli 
projeyle 2. ödülünü de aldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törende Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay; “Yaşanabilir ve Estetik Şehirler” konulu yarışmada jüri özel 
ödülünü İçişleri Bakanı Muammer Güler’in elinden aldı.

Dereceye giren proje sahibi 
belediyelere ödülleri, Ankara Rixos 
Otel’de düzenlenen törenle verildi. 

Törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 
İçişleri Bakanı Muammer Güler, Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Menderes 
Türel, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay  ile çok sayıda milletvekili ve 
belediye başkanları katıldı.
Proje yarışmasında Sultangazi 
Belediyesi’ne;  Sultangazi Kent 

Ormanları’na yönelik hayata geçirilen 
“Yeşil Sultangazi” isimli proje ile jüri 
özel ödülüne layık görüldü. Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay ödülü, 
İçişleri Bakanı Muammer Güler’in elinden 
aldı.  Sultangazi Kent Ormanları projesiyle 
özel jüri ödülüne layık görülen Sultangazi 
Belediyesi açtığı stantla da ilgi odağı oldu. 
Ödül töreni sonrası Başbakan Erdoğan 
stantları gezdi. Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu da Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay’ı Kent Ormanı 
standında ziyaret ederek, çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. 



Sultangazi Belediyesi Kültür Hizmetidir
Sultangazi Bülteni
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SULTANGAZİ’DE

Altyapı Yatırımları 
ve Değişim

PAZAR KÜLTÜRÜNDE YENİ VİZYON
7 Yıldızlı Pazar Alanları
SULTANGAZİ
Uygulama İmar Planları
SULTANGAZİ
Temizlikte Öncü İlçe
SOSYAL DOKU PROJELERİYLE
Hayatın Her Alanındayız

Vizyon Projelerin
açılışına gün sayılıyor

Altyapı Yatırımları 
ve Değişim

Projelerimizi ödüllerle taçlandırıyoruz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törende Sultangazi Belediyesi; 
“Yeşil Sultangazi” isimli projeyle bir ödül daha aldı. “Yaşanabilir ve Estetik Şehirler” 
konulu yarışmada jüri özel ödülü İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’a verildi.


