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SULTANGAZi’YE DEV YATIRIM

YENi BELEDiYE
KOMPLEKSiNDE
HiZMETiNiZDEYiZ

EVLİLİK

ÖNCESİ EĞİTİM

Sosyal Projelerle

Hayata Dokunuyoruz

BAŞKANDAN
Saygıdeğer Sultangazili
hemşehrilerim…
Bültenimizin yeni sayısı vesilesiyle bir
kez daha hepinizi muhabbetle, saygıyla
selamlıyorum.
Tarih bazen insanların üzerine zor; ama
zor olduğu kadar da şerefli görevler
yükler. Bizler, Sultangazi’yi yönetirken,
tarihin omuzlarımıza yüklediği bu
zorluğun ve onurun farkındaydık.
Hiçbir zaman rehavet içinde olmadık.
Omuzlarımızda halkımızın emanetini
taşıdık.
Çok şükür, geride bıraktığımız 5 yıl
içinde Sultangazimize hizmet yolunda
önemli atılımlar gerçekleştirdik.
İlçemizi kalkındıracak, İstanbul’un
vizyonuna yakışacak onlarca eseri,
yüzlerce yatırımı hayata geçirdik. Fatih
Sultan Mehmet’in “Hüner Bir şehir
Bünyad itmekdür. Reaya kalbin abad
itmekdür” sözünden de anlaşılacağı
gibi Sultangazi’de merkeze önce insanı
yerleştirdik, sonrasında etrafına vizyon
projeleri inşa ettik.
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Sultangazi Belediyesi Adına
Cahit ALTUNAY

Cahit ALTUNAY
Belediye Başkanı
Çünkü heyecanımız büyüktü,
hedeflerimizde...
Sultangazi; vizyon projeler, altyapı
çalışmaları, çevre, temizlik, eğitim,
sağlık hizmetleri ile sosyal ve kültürel
etkinlikleriyle yıldızı parlayan ilçe oldu.
Sultangazimizin geleceğini dikkate
alarak projelendirdiğimiz onlarca
yatırım, Sultangazimizin aydınlık
yarınlarının temel taşlarını oluşturdu.
Artık Sultangazi; yeni vizyon projelerin
üretildiği yer olarak insanların zihninde
yer etmektedir.
...Ve sizlerden aldığımız güç ve inançla
hizmete devam ediyor, daha büyük
heyecanla, yeni vizyon projelerle
geleceğe emin adımlarla yürüyoruz.
El ele, gönül gönüle, nice büyük
hedeflerle sizlerle birlikte ulaşmak
dileğiyle...
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SULTANGAZİ YOL ALIYOR
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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MAHALLE HiZMET TESiSLERi

Sultangazi Belediyesi, mahalle aralarında kurulan pazarların beraberinde getirdiği
çevre; görüntü ve ses kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir pazar ve hizmet
tesisi konseptini ortaya koyduğu “Mahalle Hizmet Tesisleri” ni görkemli törenlerle
hizmete açtı. Sultançiftliği Mahallesi’nde “Sultançiftliği Hizmet Tesisleri”, İsmetpaşa
Mahallesi’nde ise “Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri” ile pazar kültürüne yeni bir ivme
kazandırılırken, mahallelerin fiziki mekan ihtiyaçlarına da cevap verilmesi amaçlandı.

42-45

SULTANGAZİ
CeBIT FUARI’NDA

20-21
ALTYAPI YATIRIMLARI

25-30

Sultangazi Belediyesi altyapı kuruluşları ile koordinasyon içerisinde sürdürdüğü çalışmalar neticesinde ilçede
büyük bir değişim yaşanıyor. Güçlü araç filosu ve kadrosu ile bir yandan yağmur suyu kanalları yapıldı, ana arter
ve ara sokaklar hızla asfaltlandı. Birçok mahallede prestij cadde çalışması yapılırken, enerji hatlarının yeraltına
alma çalışması devam ediyor.
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Park ve yeşil alan miktarını her geçen gün arttıran
Sultangazi Belediyesi, park ve yeşil alan miktarını
218’e çıkardı. 126 yeni parkın yapıldığı Sultangazi’de
133 parkta aydınlatma yapıldı. 116 parkta otomatik
sulama sistemi kurulurken; 45 parkta daha sulama
sistemi yapılacak.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ HİZMET KOMPLEKSİ
Sultangazi Belediye Kompleksi Uğur Mumcu Mahallesi’nde inşa edildi. Hizmet Kompleksi 75.000 m2 inşaat alanına
sahip. Belediye Hizmet Kompleksi’nde İdari Bina, Başkanlık Binası, Düğün-Nikah Sarayı, Alış-Veriş ve Yaşam
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TARİHİ CEBECİ KÖYÜ’NÜN ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI SAKİNLERİ DEĞERLENDİRDİ

“TATİL KÖYÜ OLDUK”
Aziz Yiğit

Sultangazi Belediyesi, yaptığı meydan
ve çevre düzenlemeleriyle İstanbul’un
en eski yerleşim yerlerinden biri
olan Cebeci Köyü’nü eski dokusuna
yeniden kavuşturdu. Bu çalışmalarla
tarihi köy film platosunu andırmaya
başladı. Peki köy sakinlerinin bu
değişim hakkında görüşleri neler?

platosu şekline büründü.
Sultangazi Bülteni ekibi olarak
Cebeci Köyü’nde tarihin izlerini
arıyoruz. Köyün girişindeki minik
kahvehanede tarihe tanıklık eden
köy sakinleriyle buluşuyoruz.
Ortalama yüz hanenin bulunduğu
köyde yaş ortalaması yüksek. 80
yaşındaki Aziz Yiğit, sıcakkanlı
bakışlarıyla bizleri selamlıyor.
Kulakları ağır işittiğinden yüksek
sesle konuşmamızı istiyor. Aslen
Erzincanlı olan Aziz Amca, köye
1960’larda geldiğini söylüyor,
“Askerliğim biter bitmez buradaki Karayolları şantiyesine geçtim.
Bizim hanımı da burada gördüm.
Sevdalandım, babası vermeyince
de kaçırdım tabii”.
Gülüyor, “O gün bugündür de buradayız. Anlayacağın hanım köylü olduk” diyerek nüktesini de
eksik etmiyor. Cebeci Köyü’nün
6
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S

ultangazi Belediyesi, yaptığı meydan
ve çevre düzenlemeleriyle İstanbul’un en
eski yerleşim yerlerinden
biri olan Cebeci Köyü’nü
eski dokusuna yeniden
kavuşturdu. Cebeci Köyü
Köprüsü’nden Alibey

Deresi’nin bitimine kadar
olan bölgede 300 metre
yağmur suyu kanalı
döşendi. Tarihi köyün
yolları küp taşı döşendi,
binaların dış cepheleri
kayrak taşı ile kaplandı.
Bu çalışmalarla Cebeci
Köyü sanki tarihi film

Sabri Kaya

sözleriyle sevincini paylaşıyor. Selanik’ten babalarının buraya geldiğini ifade
eden Ferit Amca, “Başkan
Cahit Altunay bize burayı

Ferit Açıkel

insanlarını ise “İyi, sıcakkanlı
insanlar” diye özetliyor Aziz
Amca. Belediyenin çalışmalarıyla köyün güzelleştiğini de
ekliyor. Küp granitle döşenen
köy yolları için ise gülerek,
“Güzel güzel; çamurlardan da
kurtulduk evladım” diyor.
73 yaşındaki Sabri Kaya’yla
konuşmaya başlıyoruz. “5
çocuğum, 15 torunum burada doğdu. Torunlarım Cebeci
Köyümüz’ün güzellikleriyle
büyüyorlar şimdi” diyor. Döşenen kayrak taşı duvarları işaret
ederek “Baksana bambaşka
oldu buraların havası. Köye
gelenler şaşırıyorlar. Havasının
güzelliğiyle de bütünleşince
tam bir tatil köyüne döndük”
diye gülüyor.
68 yaşındaki Ferit Açıkel ise
“Doğma büyüme buralıyım.
Köyümüzün tarihi canlandı”

Selanik Caddesi yapacağının sözünü verdi. Başkanımız yapmaya başladı.
Köyümüz çok güzelleşti”
diyor.

Derelerin ıslah edilmesiyle
birlikte sivrisineklerden ve kötü kokulardan
kurtulduklarını hatırlatan Ramazan Amca ise,

“Beş seneye bu kadar
yatırımın sığdırılması
gerçekten büyük başarı. Sultangazi’nin her
yerinde bir çalışma, bir
inşaat var. Başkanımızın
başarılı çalışmalarını
görüyoruz; izliyoruz.

“Geceleri uyuyamazdık sivrisineklerden.
Şimdiyse izlerini bile
bulamazsınız” şeklinde memnuniyetini dile
getiriyor. Altyapısıyla,
yolları ve parklarıyla
köylerinin güzelleştiğini ekleyerek
sözlerini sürdürüyor:
“Buradaki güzellikleri
herkese anlatıyoruz.
Yazın buraları cıvıl
cıvıl oluyor. Piknik
yapanlar; parkta oynayan çocuklar. Onları
gördükçe biz de mutlu
oluyoruz”.
Sultangazi’de beş
sene içinde yaşanan
değişimlerin farkında
olduklarını söyleyen
Ramazan amca;
8
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Ramazan Akdemir

Sultangazi çok daha
güzel olacak”.
Ferit amca ise Cebeci
Köyü’nde yaşamaktan duydukları sevinci
anlatarak tamamlıyor
sohbetimizi; “Biz Cebeci
Köyü’nde, bu çalışmalar

yapılmadan önce, ilçeden ayrı gibiydik. Gördüğünüz bu güzelliklerle
Sultangazi’yle bütünleştik. Yeniden yaşadığımızı
hissettik. Yaşlarımız ileri
olabilir ama biz yeniden
doğmuş gibiyiz”.

MÜFTÜLÜK ve AİLE SAĞLIĞI
MERKEZi HiZMETiNiZDE
Sivasi İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hizmet Tesisi törenle hizmete açıldı. İçerisinde Müftülük ve aile sağlığı
merkezinin yer aldığı tesisin açılış törenine; İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş ve Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay katıldı.
Uğur Mumcu Mahallesi’nde düzenlenen açılış törenine İstanbul Büyükşehir
Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş,
Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz,
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, AK Parti İlçe Başkanı Murat
Atım, İlçe Müftüsü Ertuğrul Koyuncu
ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılış töreninde konuşan İBB Başkanı
Kadir Topbaş, hizmet tesisin yapımını
üstlenen bağışçı Hüseyin Tuğlacı’ya
teşekkür ederek Sultangazililerin hizmetine sunmaktan memnuniyet duy-

duğunu söyledi. Sultangazi’nin her
yerinde gelişim olduğunu kaydeden
Başkan Topbaş, “Sultangazi’deki değişimleri görenler yarın bu ilçeye imrenecekler. Halktan aldığımız sorumluluk bilinciyle daha farklı yarınlara
hep birlikte ilerleyeceğiz” dedi.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ise yaptığı konuşmada, Sultangazi’de büyük bir değişimin yaşandığınıifade etti. Bir çok tesisin hizmete
açıldığına dikkat çeken Başkan Altunayşunları söyledi:
“Göreve geldiğimizde Sultangazi'yi
marka şehir yapmak için büyük hayallerimiz vardı. Önce hedeflerimizi
ortaya koyduk ve gayretle çalıştık.
Sultangazi’nin her köşesinde, her
caddesinde her sokağında yapılan
yeni hizmetlerin izlerini görebiliyorsu-

nuz. Eğitimden sağlığa, sosyal alanlardan çevreye varıncaya kadar her
alanda Sultangazi’nin gelişimi için
çalışmayı sürdürüyoruz. 5 yılda 22
okulu ilçemize kazandırdık; 5 okulun
ihalesi tamamlandı. 12 olan Aile Sağlığı merkezi sayısını 27’ye çıkardık.
95 olan park sayısını 230’a ulaştırdık.
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını
0.2’den 5 metrekareye çıkardık. Sultangazi için aşkla inançla çalışmayı
sürdüreceğiz.”
İlçe Kaymakamı Ali Uslanmaz da tesisin ilçeye önemli hizmetler sunacağını
söyledi. Program sonunda ise Sultangazi Kaymakamı ile Başkan Altunay
bağışçı Hüseyin Tuğlacı’ya teşekkür
plaketi takdim etti. Protokol üyeleri
açılış kurdelesini keserek; vatandaşlarla birlikte hizmet binasını gezdi.
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FONKSİYON ALANLARI

Pazar Alanı
Kurban Kesim Merkezi
Otopark
Afet Toplanma Merkezi
İSMEK
Kafeterya
Aile Sağlığı Merkezi
112 Acil
Gençlik Merkezi
Bilgi Evi
Çok Amaçlı Salon
Hanımlar Merkezi
PttBank
Yeşil Alan

SULTANÇİFTLİĞİ

HİZMET TESİSLERİ AÇILIŞI

S

ultançiftliği Hizmet Tesisleri’nin açılış
törenine Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Sağlık
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr.Burhan
Kuzu, İstanbul Milletvekilleri İbrahim Yiğit
ve Hüseyin Bürge, Sultangazi Kaymakamı
Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, AK Parti İlçe Başkanı Murat
Atım, İstanbul eski Milletvekili Recep Koral,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim Müdürü Mehmet Doğan, İlçe Müftüsü Ertuğrul
Koyuncu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş
katıldı.
Törende açılış konuşmasını yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, içerisinde 14 ayrı fonksiyonu barındıran Mahalle
Hizmet Tesisleri’nin açılışını yapmaktan büyük onur duyduğunu söyledi. Mahalle halkının tüm ihtiyaçlarına cevap veren nitelikte
bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden
Başkan Altunay, “Hizmet Tesisleri ile sadece pazar alanlarını oluşturmakla kalmadık;
halkımızın ihtiyacı olan fiziki mekanları da
bir arada sunuyoruz. 7 yıldızlı olarak yola
çıktığımız Sultançiftliği Hizmet Tesisleri tam
14 yıldızlı bir tesis konumuna getirdik”dedi.
10 www.sultangazi.bel.tr

BAKAN MÜEZZİNOĞLU:
“İLÇEYE ÇOK HİZMETLER
KAZANDIRILDI”

Programda konuşma yapan Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu, açılışta bulunmaktan
büyük mutluluk duyduğunu belirterek Başkan Altunay ve ekibini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. “Sultangazi böyle bir
başkana sahip olduğu için çok şanslı”diye
konuşan Müezzinoğlu, “Başkan Altunay, gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Gerçekten ilçeye değer katan çok hizmetler kazandırdı. Kendisini ve ekibini kutluyorum” dedi.

BAKAN BAĞIŞ: “YEDİ YEDİLİK
BİR HİZMETİN AÇILIŞINI
YAPIYORUZ”

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış da yaptığı konuşmasında
“Sizlere dört dörtlük değil; yedi yedilik bir
hizmetin açılışını yapıyoruz Her türlü ihtiyacınıza cevap verecek anlamlı bir açılış
gerçekleştiriyoruz” dedi.
Belediyecilik hizmetlerinin günümüzdeki yapısını değerlendiren Bakan Bağış,
“Belediyecilik adına geçmişle bugünü
kıyasladığımızda çamurdan geçilmeyen
yolları ve susuzlukla baş etmeye çalıştığımız günleri hepimiz hatırlarız. O günlerden bugünlere birçok güzellikleri getirdik.
İstanbul’un 7 tepesini birbirine bağlayan
tüneller yapıldı.Üçüncü köprü ve üçüncü
havaalanı yapılıyor. Bunların hepsi devletin tasarruflarıyla sizlerin hizmetine sunuluyor. Biz milletin kaynaklarını kimseye
yedirtmeyiz” ifadelerini kullandı.

FONKSİYON ALANLARI
Pazar Alanı
Kurban Kesim Merkezi
Otopark
Afet Toplanma Merkezi
Amfi Tiyatro
Spor Salonu
İSMEK
Kafeterya
Aile Sağlığı Merkezi
Bilgi Evi
Yeşil Alan

C

eçenistan’da bağımsızlık mücadelesi
başlatan efsanevi lider Cevher Dudayev’in ismi verilen İsmetpaşa’daki
Mahalle Hizmet Tesisleri’nin açılış törenine
AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ahmet Haldun Ertürk ve Şirin Ünal, AK Parti İl Başkanı
Aziz Babuşcu, Sultangazi Kaymakamı Ali
Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, AK Parti İlçe Başkanı Murat Atım katıldı. Törene ayrıca efsane lider
Cevher Dudayev’in kardeşleri Üveyz Vakho
Arsanov Dudayev ve Lechi Dudayev ile Çeçenistan’da bağımsızlık mücadelesi veren
Çeçen komutanlar katıldı.
Programda konuşma yapan Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay, Mahalle
Hizmet Tesisleri’nin ikincisini hayata geçirmekten büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Sultangazililer için her zaman hizmetin
en iyisini düşündüklerini belirten Başkan
Altunay, “Göreve geldiğimiz gün buradaki vatandaşımızı başka ilçelere gitmeden

CEVHER DUDAYEV

HİZMET TESİSLERİ AÇILIŞI
hizmetin en iyisini getireceğimize dair kararlılık içindeydik. Bugün bu kararlılığımızın
sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz” dedi.
Programa katılan İstanbul Milletvekili Ahmet Haldun Ertürk konuşmasında AK Parti
belediyeciliğinin nişanesi olan bir tesisin
açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. İstanbul Milletvekili Şirin
Ünal da Başkan Altunay ve ekibini tebrik
ederek çalışmalarında başarılar diledi. Çeçenistan’ın efsanevi lideri Cevher Dudayev’in kardeşleri Üveyz Vakho Arsanov Dudayev ve Lechi Dudayev ise Başkan Altunay

ve ekibine teşekkür ederek; Sultangazililere
minnet duygularını iletti.

BABUŞÇU: YEREL
YÖNETİMLER HİZMETLERİ
MARKA HALİNE GETİRDİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu
ise yaptığı konuşmada Cevher Dudayev
ismiyle anlamlı bir hizmetin sunulmasından
büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Babuşcu, “Bu hizmet tesisleriyle yerel yönetimlerin hizmetleri nasıl marka haline getirdiğini
ve hizmetlerin değerini yukarılara taşıdığını
görüyoruz. Bu tesisle halkımızın birçok ihtiyacına cevap verilecek; hayat standartları
yükselecektir” dedi. Hizmetlerle halkın gelecek hayallerine karşılık verdiklerine dikkatleri çeken Başkan Babuşcu, sözlerini
şöyle tamamladı: “Biz laf değil; iş yapıyoruz. Milletimizin özlemlerine karşılık gelecek hizmetlerimizi her gün yeni bir ufukla
ortaya koyuyoruz. Sultangazi yerel hizmetlere susamış bir ilçe. Başkan Altunay ve
ekibi de Sultangazi’yi daha güvenli ve konforlu bir yaşam standardına kavuşturmak
için çalışıyor ve koşturuyor.” Konuşmaların
ardından protokol üyeleri kurdeleyi keserek, vatandaşlarla birlikte Cehher Dudayev
Mahalle Hizmet Tesisleri’ni gezdi.
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Mahalle Hizmet Tesisleri’nde
Bulunan Fonksiyon Alanları

Sultançiftliği Hizmet Tesisleri 10.378 m², Cevher Dudayev Hizmet
Tesisleri ise 11.260 m2 inşaat alanına sahip. Mahallerin fiziki
mekan ihtiyaçlarına cevap vermesi amaçlanan hizmet tesisleri,
pazar kültürüne de yeni bir ivme kazandırıyor. Komplekste
birçok hizmet birimi yer alıyor.

2. KURBAN KESİM MERKEZİ

Hizmet Tesisleri; Kurban Bayramı’nda kesim merkezi
olarak hizmet verecek. Merkezde kurbanlıkların kesimi
ve parçalanması AB standartlarında monoray sistem ile
gerçekleşecek.

1. PAZAR ALANI

Türkiye’nin en büyük kapalı pazar alanları arasında
yer alan; Sultançiftliği Hizmet Tesisleri’nde 610,
Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri’nde ise 1.000 adet
pazar tezgahı yer alıyor.

3. AMFİ TİYATRO

Cevher Dudayev Hizmet
Tesisleri’nde açık hava
etkinlikleri ve sinema
gösterimi için amfi tiyatro
yer alıyor.

4 İSMEK KURSLARI

Tesislerde İSMEK meslek edindirme kursları da yer
alıyor. Kurslarda verilen eğitimler şunlar:
•Bilgisayar •İngilizce •Arapça •İğne Oyası
•Makine Nakışı •Giyim •Çeyiz Ürünleri

Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri açılış töreni

5. AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Sultançiftliği ve İsmetpaşa
Mahallelerinde yer alan
aile sağlığı merkezleri
Mahalle Hizmet Tesisleri’nde
Sultangazililer’in hizmetinde.

6 112 ACİL
7 PttBank
8 AFET TOPLANMA MERKEZİ

Hizmet Tesisleri olası bir deprem veya doğal afet
durumu gözönüne alınarak “Afet Toplanma Merkezi”
olarak da tasarlandı.

9 OTOPARK

Kurban Bayramı’nda kesim yapılan alanlar, diğer
günlerde kapalı otopark olarak hizmet verecek.

10. KAFETERYA

Mahalle sakinlerin biraraya gelmelerini, sosyal iletişim
ve komşuluk kültürünün geliştirilmesine katkı
sağlamak amacıyla kafeteryalar bulunuyor.

12 GENÇLİK MERKEZİ

11. YEŞİL ALAN

Arazinin kot farkından faydalanılarak yapılandırılan
sosyal donatı ve yeşil alanlar yer alıyor.

13 BİLGİ EVİ
14 ÇOK AMAÇLI SALON
15 HANIMLAR MERKEZİ

50. Yıl Hizmet Tesisleri Açıldı

S

ultangazi Belediyesi, mahalle
hizmet tesisleri açılışlarına bir
yenisini daha ekledi. Sultançiftliği ve Cevher Dudayev Hizmet Tesislerinin ardından “50. Yıl Hizmet Tesisleri” de görkemli bir törenle hizmete
açıldı. Hayata geçirilen proje ile pazar
kültürüne yeni bir ivme kazandırılırken, mahallelerin fiziki mekan ihtiyaçlarına da cevap verilmesi amaçlanıyor.
50. Yıl Mahallesi’nde yapılan açılış
törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, AK parti İstanbul Milletvekili
Türkan Dağoğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, AK Parti İlçe
Başkanı Murat Atım, belediye meclis
üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İstanbul milletvekili Türkan Dağoğlu
konuşmasında Başkan Altunay’ın İstanbul’a yakışır bir belediye başkanı
olduğunu söyledi. İlçede her hafta bir
açılışın olduğuna dikkat çeken Dağoğlu, “Sultangazi’ye kazandırılan
hizmetlerin hepsi halkımızın refahı
için. Başkan Altunay’ı çalışma temposu ve kazandırdığı vizyon projelerden
dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
14 www.sultangazi.bel.tr

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da
temel atma törenine katıldığı hizmet
tesislerinin açılışında bulunmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Başkan Altunay ve ekibini kutlayan
Vali Mutlu, “Halkımıza sunulan bu hizmetler en büyük gururumuzdur. Halkımıza borcumuzu ödeyebilmenin huzurunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Sultangazililerle bir açılışta daha birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu paylaşan Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, tesislerle birlikte birçok hizmetin bir arada sunulacağı bir anlayışı getirdiklerini söyledi. Hizmet tesislerinin üçüncüsünü
hizmete açtıklarını kaydeden Başkan

Altunay, şunları söyledi;
“Her mahallede hayata geçireceğimiz tesislerle Sultangazi sokaklarında Pazar kurulmayan modern bir ilçe
olarak anılacak. Mahalle sakinleri
ödeme merkezlerinden kafeteryasına, aile sağlığı merkezinden İSMEK
kurslarına varıncaya kadar birçok
hizmete yürüme mesafesinde ulaşabiliyor. Aynı zamanda engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla gezebileceği
tesisimiz yeşil alanlarıyla da tam bir
yeşil dostu olarak hizmetinizde.”
Konuşmaların ardından protokol
üyeleri açılış kurdelesini keserek,
vatandaşlarla birlikte tesisleri gezdi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANVEKİLİ AYŞE NUR BAHÇEKAPILI SULTANGAZİ’Yİ ZİYARET ETTİ.

Bahçekapılı: Sultangazi Değişimin Adresi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Sultangazi’de incelemelerde bulundu. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile
birlikte ilçeyi gezen Başkanvekili Bahçekapılı, “Sultangazi yapımı devam eden projelerle birlikte hızlı bir değişim yaşıyor. Her projede birden çok
fonksiyon birarada düşünülerek vatandaşların ihtiyaçlarına cevap olunuyor. Başkan Altunay’ı ve ekibini başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum” dedi.

S

ultangazi
Belediye
Başkanı Cahit Altunay’ın konuğu olan
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) Başkanvekili Ayşe
Nur Bahçekapılı, Sultangazi’yi gezerek çeşitli incelemelerde bulundu. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan
Sultançiftliği ve Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri’ni
gezen Bahçekapılı, çok
fonksiyonlu yapısıyla Hizmet Tesisleri’nin diğer ilçelere de örnek olabileceğini
söyledi. Yapımı devam eden
Belediye Hizmet Kompleksinde de incelemeler yapan

Bahçekapılı, nikah salonları
ve otopark gibi hizmetlerin
de verileceği kompleksin
Sultangazi’nin
çehresini değiştireceğini söyledi.
Kaymakamlık binasını ve
Cebeci Mahallesi’ndeki çay
bahçesini de ziyaret eden
Bahçekapılı,“Sultangazi
yapımı devam eden projelerle birlikte hızlı bir değişim
yaşıyor. Her projede birden
çok fonksiyon bir arada düşünülerek vatandaşların ihtiyaçlarına cevap olunuyor.
Başkan Altunay’ı ve ekibini
başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum” dedi.
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HİZMETTE 4 YIL

SULTANGAZi
UYGULAMA

iMAR PLANLARI
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 Mahalleleri’nde
bulunan birçok yapı stoku kurtarıldı.

S

ultangazi’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,

16
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inşaat yapılabilecek konuma getirildi. Sultangazi 1/1000’lik Uygulama İmar Planları
hazırlandı. Bu planlar doğrultusunda Eski
Habibler’deki imar 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 Mahal-

leleri’ndeki yüzlerce parselin imar sorunu
çözülerek mağduriyet ortadan kaldırıldı.
Birçok bölgede de yıllardan beri süregelen
imar problemleri çözüme kavuşturuldu.
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.

HOCA AHMET YESEVİ
KÜLTÜR MERKEZİ AÇILDI
Sultangazi Belediyesi girişimleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi görkemli bir törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sultangazi’yi yaşam kalitesi yüksek bir ilçe yapmak
için Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş’a
teşekkür eden Başkan Altunay, "Çocuklarımız, gençlerimiz artık sinema izlemek ve buz pistinde kaymak için başka bir ilçeye gitmeyecek. Oditoryum, çok amaçlı salonlar, halk oyunları salonu ve kütüphanesiyle gençlerimiz tüm sosyal ihtiyaçlarını buradan karşılayacak" diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi’nin girişimleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
yaptırılan Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi, törenle hizmete açıldı. Açılış törenine İstanbul Milletvekilleri İbrahim Yiğit ve
Ahmet Baha Öğütken, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Dr. Kadir Topbaş, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK
Parti İlçe Başkanı Murat Atım ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay
törende yaptığı konuşmada Sultangazi’nin
bir kültür merkezi daha kazandığını söyledi. Başkan Altunay, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a ve ekibine verdiği desteklerden dolayı teşekkür
etti. Sultangazililerin kültürel faaliyetler
için artık ilçe dışına çıkmayacaklarını kaydeden Başkan Altunay, konuyla ilgili şu
açıklamalarda bulundu:

Törende konuşma yapan İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit, kültür merkezinin
açılışında olmaktan duyduğu sevinci paylaştı. Kültürün toplumların zaman içinde
biriktirdiği uygarlıklar olduğunu ifade eden
Yiğit,“Kültürlerin genç kuşaklara aktarımında, yerel yönetimlere büyük görevler
düşüyor. Kültürümüzü yaşatmak adına bu
güzel hizmetleri sunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı ve
Başkan Cahit Altunay’ı tebrik ediyorum ”
dedi.

“Çocuklarımız, gençlerimiz artık sinema
izlemek ve buz pistinde kaymak için başka bir ilçeye gitmeyecek. Oditoryum, çok
amaçlı salonlar, halk oyunları salonu ve
kütüphanesiyle Sultangazili gençlerimiz
tüm sosyal ihtiyaçlarını buradan karşılayacak. Sultangazi’ye ikinci kültür merkezini
kazandıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Kadir Topbaş’a, Sultangazililere
gösterdiği değerden ve bize verdiği güçten
dolayı teşekkür ediyorum.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Kadir Topbaş ise yaptığı konuşmasında
İstanbul’un çöp yığınlarından geçilmeyen
bir ilden yaşam kalitesi yüksek bir medeniyetler şehrine dönüştüğünü söyledi. Sultangazi ilçesini önemsediklerini ifade eden
Başkan Topbaş, “Büyükşehir Belediyesi
olarak Sultangazi’yi yaşam kalitesi yüksek
bir ilçeye dönüştürmek için hizmetlerimizi
getirmeye devam etmekteyiz. Sultangazi
Belediye Başkanı Altunay ile birlikte bundan sonra da gelişim sürdürülecek.” ifadelerini kullandı.
Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi ile ilçedeki sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanacağını kaydeden Başkan Topbaş,
“Tiyatro, buz pisti, kütüphane, sergi ve
toplantı salonlarıyla kültür merkezi yeni
buluşma adresiniz olacak. Medeniyet
bunlarla oluyor. Sultangazi ve İstanbul’u
daha ileri seviyelere hep birlikte kavuşturmayı sürdüreceğiz” dedi.
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İSKİ SULTANGAZİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİNİZDE

Malkoçoğlu Mahallesi'nde faaliyete geçen İSKİSultangazi Şube Müdürlüğü, Sultangazililerin hizmetinde. İSKİ Şube Müdürlüğü'nün hizmete
girmesiyle ilçe halkı, İSKİ ile ilgili tüm işlemlerini artık kendi ilçelerinde gerçekleştirebilecek.

Önceden kamuya ait bir çok işlemin ilçe
dışında yapıldığı Sultangazi'de, kamu
binaları ve hizmet tesisleri ardarda yükseliyor. Sultangazi Belediyesi tarafından
Sultançiftliği, İsmetpaşa ve 50. Yıl mahallelerinde hayata geçirilen "Mahalle Hizmet
Tesisleri"nde bir çok kamu kurum ve ku-

ruluşunun verdiği hizmet, Sultangazililerin
ayağına götürülüyor.
İlçeye bir hizmet tesisini de İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet
gösteren İSKİ kazandırdı. İSKİ, Malkoçoğlu
Mahallesi'nde şube müdürlüğünü hayata
geçirdi. Malkoçoğlu Mahallesi'nde yaptırı-

lan İSKİ Sultangazi Şube Müdürlüğü, 2 bin
500 metrekare inşaat alanına sahip. Beş
kattan oluşan tesiste, 100 personel görev
yapıyor.
Şube Müdürlüğünde atık su, kanalizasyon,
fatura işlemleri, abonelik ve sözleşme gibi
tüm işlemler yapılabiliyor.

İSKİ Sultangazi Şube Müdürlüğü
Adres : Malkoçoğlu Mah. 307 Sk. No.47 Sultangazi
Tel : (0212) 475 12 80
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YAPIMI DEVAM EDEN TESİSLER
Sultangazi Hükümet Konağı

Sultangazi’nin çehresini değiştirecek olan prestij projelerin
temelleri atılırken, Hükümet Konağı’nın da inşasına başlandı.
Sultangazi Belediyesi'nin yaptığı imar uygulamaları ve
çalışmalarıyla Hükümet Konağı'nın arsa temini sağlandı.
İçişleri Bakanlığı ve İl Özel İdaresi’nin yapımını üstlendiği
Hükümet Konağı Uğur Mumcu Mahallesi’nde, 6 bin 700 m2
alan üzerinde yükseliyor.15.359 m2 inşaat alanına sahip
olacak Hükümet Konağı’nda kaymakamlığın dışında İlçe
Emniyet Müdürlüğü ile ilçede faaliyet gösteren diğer kamu
kurum ve kuruluşları da yer alacak.

Ağız ve Diş
Sağlığı Merkezi
50. Yıl Mahallesi’nde hizmete girecek olan
Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin yapımına
başlandı. Hastanenin yükseldiği arsa
Sultangazi Belediyesi tarafından sağlandı.
Yapımını İstanbul İl Özel İdaresi’nin
üstlendiği hastane ilçenin önemli bir sağlık
ihtiyacını karşılamış olacak.

Turizm Meslek Lisesi
ve Uygulama Oteli
Toplam inşaat alanı 15 bin 39 m2 olan
eğitim kompleksinin arsası Sultangazi
Belediyesi tarafından tahsis edildi. Eğitim
ve yönetim bloğu, uygulama oteli ve
pansiyon binasından oluşuyor. Uygulama
oteli, 90 yatak kapasitesine sahip olup,
5201 m2 alanda inşa edilecek.

600 Yataklı Devlet Hastanesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin sayılı “akıllı hastane”lerinden
birisinin yapımına Sultangazi’de başlandı. Söz konusu hastanenin
yükseleceği arazi ise Sultangazi Belediyesi’nin yaptığı imar
uygulamaları ve çalışmalarıyla sağlandı. 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.
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İLÇE GENELİNDE 276.352 METRE BORDÜR VE 598.377 METREKARE KİLİT TAŞI DÖŞENDİ.

ALTYAPI

YATIRIMLARI
Sultangazi Belediyesi altyapı kuruluşları ile koordinasyon içerisinde
sürdürdüğü çalışmalar neticesinde ilçede büyük bir değişim yaşanıyor. Güçlü
araç filosu ve kadrosu ile bir yandan yağmur suyu kanalları yapıldı, ana arter
ve ara sokaklar hızla asfaltlandı. Birçok mahallede prestij cadde çalışması
yapılırken, enerji hatlarını yeraltına alma çalışması devam ediyor.
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A

ltyapıya 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.

ASFALTLAMA ve YOL
ÇALIŞMALARI

İlçe genelinde ana arter, cadde ve sokakların asfalt serimi

ve yama çalışmaları aralıksız
devam ediyor. 5 yılda 317.870
ton asfalt kaplama ve yama çalışması yapıldı. İsmetpaşa, Uğur
Mumcu, 50. Yıl ve Sultançiftliği
Mahalleleri’nde taş kaplama ve
yol düzenlemesi yapıldı. Bu çalışmalar diğer mahallelerde de
devam ediyor. Trafik hız kontrolü amacıyla farklı noktalara 507
metre uzunluğunda hız kesici
yerleştirildi.

YAĞMUR SUYU
KANALLARI

Aşırı yağan yağmurlar sonrası
oluşan su birikintilerine son vermek için ilçe genelinde yağmur

ALTYAPI ÇALIŞMALARI

5 YILDA 317.870 TON
ASFALT KAPLAMA VE YAMA
ÇALIŞMASI YAPILDI. ENERJİ
HATLARI VE YAĞMUR
SUYU KANALLARI DÖŞEME
ÇALIŞMASI ARALIKSIZ
DEVAM EDİYOR.

suyu kanalları yapıldı. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarla 62 bin 163 metre yağmur suyu kanalı
döşendi. Bu çalışmalar halen devam ediyor.

PRESTİJ CADDE VE SOKAK

Fen İşleri Müdürlüğü, altyapı çalışmalarının hemen ardından, Avrupa standartlarında, prestij
kaplama, geniş kaldırımlı sokak ve cadde düzenlemeleri ile ilçenin görüntüsünü baştan sona
değiştirme ve yenileme çalışmalarına başladı.
Mareşal Fevzi Çakmak prestij yürüyüş yolu da
dahil olmak üzere toplam 276.352 metre bordür
ve 598.337 metrekare kilit taşı döşemesi yapıldı.

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. Bu
çalışma Uğur Mumcu ve 50. Yıl Mahalleleri’nde
sona gelindi. Öte yandan Cumhuriyet Mahallesi
Necip Fazıl Caddesi üzerindeki elektrik kabloları
da yer altına alınırken, su ve doğalgaz hatları da
revize edildi. Bu çalışmalar Sultançiftliği Mahallesi’nde de devam edecek. İlçenin estetik görünümüne zenginlik katacak elektrik kablolarının
yer altına alınma çalışması tüm mahallelerde
sürdürülecek.
21

TEMİZLİKTE ÖNCÜ İLÇE

SULTANGAZi
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 ile sokaklar süpürülüyor.

S

ultangazi 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, bul22 www.sultangazi.bel.tr

varları, 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

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

GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI
Sultangazi Belediyesi’nin ilçedeki okullarda başlattığı “Bitkisel Atık Yağların Ayrı Toplanması Kampanyası” kapsamında dereceye
giren İstiklal İlk ve Orta Okulu'na düzenlenen törenle ödül verildi. Bir sene içinde 250 litre bitkisel atık yağ toplayan İstiklal İlkokul
ve Orta Okulu adına 8- E sınıfı öğrencisi Fırat Kaya’ya bisiklet hediye etti.

S

ultangazi Belediyesi, doğal kaynakların israfını önlemek ve ekonomiye
değer kazandırmak amacıyla geri
dönüşüm faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Sultangazi Belediyesi, ambalaj
atıklarının kaynağında ayrı toplanması
çalışmasında 14 bin 345 ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırdı.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
tarafından açılan ödüllü atık pil yarışmalarında ilçede bulunan ilk, orta ve
lise öğrencilerinin desteğiyle 1968.5 kg.
atık pil toplandı. Eğitim çalışmalarını da
yürüten Sultangazi Belediyesi, ilçedeki
31 okulda verdiği “Geri Dönüşüm” konulu bilgilendirici seminerlerle 60 bin
öğrenciye ulaştı.
Öte yandan konut ve işyerlerinde geri
dönüşümle ilgili bilgilendirme çalışması yapılıdı. İlçe genelinde lisanslı firmalar aracılığıyla 18 Bin Litre bitkisel atık
yağ toplandı.
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SAĞLIK YATIRIMLARI
Sağlık yatırımlarına öncülük eden Sultangazi Belediyesi’nin girişimleriyle Aile Sağlığı
Merkezi sayısı 27’ye çıkarıldı.

S

ultangazi 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. Yapılan çalışmalarla Aile
Sağlığı Merkezi sayısı 27’ye çıkarıldı.

• Sultangazi’deki Aile Sağlığı Merkezi
sayısı 12’den 27’ye 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.

UZMAN BAKIM ELEMANLARI HAYVAN BAKIMI

i

stanbul Kalkınma Ajansı’nın 2010 Yılı Mali Destek Pprogramı’ndan 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.
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Sultangazi Belediyesi’nin, evcil hayvanları çeşitli hastalık risklerine karşı periyodik aralıklarla ücretsiz aşı kampanyası düzenliyor. Sultangazililerin parklara getirdikleri hayvanlarına veteriner
hekimler tarafından ücretsiz kuduz aşısı yapılıyor. Aşıları yapılan
hayvanlara sağlık karneleri de veriliyor.

Sultangazi Belediye Kompleksi Uğur Mumcu
Mahallesi’nde inşa edildi. Hizmet Kompleksi
75.000 m2 inşaat alanına sahip. Belediye
Hizmet Kompleksi’nde İdari Bina, Hizmet
Binası, Nikah-Düğün Sarayı, Alış-veriş ve
Yaşam Merkezi, Kent Meydanı düzenlemesi
ve Zemin Altı Otopark yer alıyor.

SULTANGAZi BELEDiYE
HiZMET KOMPLEKSİ

SULTANGAZİ BELEDİYE KOMPLEKSİ
HALKIMIZIN HİZMETİNDE

Sultangazi Belediyesi, yeni hizmet kompleksinde faaliyete başladı. Uğur Mumcu Mahallesi'nde yükselen Belediye Hizmet
Kompleksi’nde belediye birimleri ile nikah salonları hizmet vermeye başladı. Önümüzdeki günlerde ise 1.500 kişilik Düğün Salonu,
Alış-Veriş ve Yaşam Merkezi ile Zemin Altı Otopark faaliyete geçecek.

S

ultangazi Belediyesi, yeni hizmet
kompleksinde faaliyete başladı. Uğur
Mumcu Mahallesi'nde hizmet vermeye
başlayan kompleks, 75.000 m² inşaat alanına sahip. Belediye Hizmet Kompleksi’nde idari bina, hizmet binası, nikah-düğün
sarayı, alış-veriş ve yaşam merkezi, kent
meydanı ve zemin altı otopark yer alıyor.
İDARİ BİNA
İdari bina 5.884 m² inşaat alanına sahip.
Binada, 180 kişilik meclis salonu ile sergi
alanı yer alıyor.
BELEDİYE HİZMET BİNASI
11 bin 550 m² inşaat alanına sahip Hizmet
Binası, iş verimini arttıracak mimariyle

tasarlandı. Tüm birimler, hizmet içeriklerine göre konumlandırıldı. Vatandaşların
yoğun olarak başvurduğu “Kentli Servisi”
de talep ve sorunlar anında kabul edilebilecek ve ilgili birimlere iletebilecek şekilde
düzenlendi.
NİKAH VE DÜĞÜN SARAYI
Sultangazi Belediyesi ilçenin modern bir
kent olması için büyük çaba göstererek, ilçedeki önemli bir eksikliği giderdi. Sultangazi Belediyesi Hizmet Kompeksi içerisinde dünya evine girmeye hazırlanan çiftler
için nikah ve düğün sarayı inşa edildi. 8.016
metrekare inşaat alanı üzerine kurulan Binada 1500 kişilik düğün salonu ve 3 ayrı
nikah salonu bulunuyor.

KENT MEYDANI
Sultangazi Belediye Hizmet Kompleksi
çevresinde yoğun şehir hayatından bunalan Sultangazililerin soluk alabilecekleri
alan oluşturuldu. Kent Meydanı 13.693 m²
alana sahip.

ALIŞ-VERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ
Belediye Hizmet Kompleksi içerisinde
alış-veriş ve yaşam merkezi kurulacak. Bu
merkez, 18.000 metrekare alanına sahip
olacak.
OTOPARK
Bu merkezde ayrıca 662 araç kapasiteli zemin altı kapalı otoparkı yer alıyor.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ NİKAH-DÜĞÜN SARAYI
8.016 m2 inşaat alan üzerine kurulan binada 1.500 kişilik düğün salonu ve 3 ayrı nikah salonu yer alıyor.

11 bin 550 m² inşaat alanına sahip Hizmet Binası, iş verimini arttıracak mimariyle tasarlandı.

“Kentli Servisi” talep ve sorunlar anında kabul edilebilecek ve ilgili birimlere iletebilecek şekilde düzenlendi.

KAPALI

OTOPARK

31 bin 034 m2 inşaat alanına sahip kapalı otopark, ilçenin
otopark ihtiyacına önemli ölçüde cevap verecek şekilde
planlandı. Otopark 662 araç kapasitesine sahiptir.
Sultangazi Belediyesi ilçe içinde kısa süreli parklanmayı teşvik etmek ve uzun süreli parklanmayı ana
arterlerden alıp daha az yoğun olan bölgelere aktarmak için çalışmaktadır. Bu amaçla Sultangazi Belediyesi Hizmet Kompleksi bünyesine 662 araç kapasiteli
otopark yapıldı. Kentli olma ve park etme kültürüne
önemli katkı sunacak olan otopark, “Güvenle Park,
Güler Yüzle Hizmet” sloganıyla hizmet edecek.

ARTWORK (SANAT PANOSU) ÇALIŞMALARI
Sultangazi Belediye Hizmet Kompleksi
modern bir yapı ve ileriye dönük ihtiyaçları
cevap verecek şekilde yapılırken,
unutulmaya yüz tutmuş süsleme sanatları
da bünyesine taşındı. Artwork (Sanat
Pano) çalışmalarında geleneksel süsleme
sanatları ile ilçenin kültür ve doğa zenginliği
bir potada eritildi. Ortaya çıkan eserler ise
Belediye Hizmet Kompleksi’nin değişik
bölümlerinde iç süsleme olarak kullanıldı.
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SULTANGAZi YOL ALIYOR
İlçenin trafik sorununun çözümüne yönelik olarak birçok proje hayata geçirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan
çalışmalar sonucunda yeni güzargahlar ve bağlantı yolları hizmete açıldı.
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.

ULAŞIMA YÖNELİK YAPILAN YATIRIMLAR
Atatürk Bulvarı-Osman Gazi Katlı Kavşağı
Projesi tamamlandı.

Tek tip modern taksi durakları projesi hayata
geçirildi.

Mahmutbey-Habibler çevre yolu hizmete açıldı.

Böylelikle görüntü kirliliğinin önü alındı ve
ilçede İstanbul’a yakışır bir estetik anlayış
hakim oldu.

Mevlana Caddesi kavşak düzenleme çalışmaları
tamamlandı.
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SULTANGAZi'YE BiR OKUL DAHA

Sultangazi Belediyesi, eğitime yönelik desteklerine devam ediyor. 50. Yıl Mahallesi Mevlana Bulvarı üzerindeki metruk bina yıkıldı. Sultangazi Belediyesi’nin mülkiyetinde olan bu arazi üzerinde İl Özel İdaresi
tarafından 48 derslikli iki bloktan oluşan İmam Hatip Lisesi yapımına başlandı.

S

ultangazi Belediyesi, eğitime desteğini sürdürüyor. 50. Yıl Mahallesi
Mevlana Bulvarı üzerindeki arazide
yer alan metruk yapının yıkımıgerçekleştirildi. Mülkiyeti Sultangazi Belediyesi’ne
ait olan 6 bin 140 m² alan üzerinde İl
Özel İdaresi tarafından İmam Hatip Lisesi

yapılıyor. Toplam inşaat alanı 13 bin 114
m² olan okul, 4 bin 412 m² peyzaj alanından oluşuyor. 48 dersliğin bulunacağı
eğitim kurumu; 2 blok halinde bodrum,
zemin ve 5’er kat olarak yükselecek.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, metruk binanın yıkım çalışmalarını

inceledi. Konuyla ilgili açıklama yapan
Başkan Altunay, belediye imkanları ölçüsünde eğitim yatırımlarına öncelik verildiğini söyledi. Başkan Altunay, “Belediye
olarak birçok arazi üreterek eğitim kurumu yapılmasına olanak sağladık. 5 yılda
ilçeye 27 okul kazandırdık” diye konuştu.

iETT CEBECi-YENiKAPI HATTI

Sultangazi, Anadolu Yakası ile birleşti. İETT Cebeci-Yenikapı seferlerinin de eklenmesiyle hat sayısı 31’e yükselirken, ilçedeki toplu ulaşım kolaylaştırıldı. 336 Y numaralı Cebeci-Yenikapı hattının hizmete girmesiyle; Marmaray Metro’suna aktarım sağlanarak Anadolu yakasıyla bağlantı kuruldu.

S

ultangazi Belediyesi, ilçedeki ulaşımı rahatlatmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde 159
olan İETT otobüs sayısı, Sultangazi Belediyesi’nin girişimleriyle 230’e çıkarıldı.
19 olan hat sayısı 31’e ulaştırıldı.
Hizmete başlayan Cebeci-Yenikapı hattıyla Marmaray Metro’suna aktarım
sağlanarak, Anadolu yakasıyla bağlantı
kuruldu. 336 Y numaralı Cebeci Yenikapı
hattı güzergahı ise şöyle:
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• Sultançiftliği
• Hal-Otogar yolu
• Topkapı
• Millet Caddesi

• Yusufpaşa
• Aksaray
• Marmaray Metro ve Yenikapı

SULTANGAZİ’DE YEŞİLE DÖNÜŞÜM
SULTANGAZİ BELEDİYESİ ÇEVRE
DÜZENLEME, REKLERASYON,
AĞAÇLANDIRMA VE TEMATİK
PARKLARLA İLÇEYİ YEŞİL
DOKUYA KAVUŞTURDU.

Park ve yeşil alan miktarını her
geçen gün arttıran Sultangazi
Belediyesi, park ve yeşil alan
miktarını 227’ye çıkardı.
135 yeni parkın yapıldığı
Sultangazi’de 133 parkta
aydınlatma yapıldı. 116 parkta
otomatik sulama sistemi
kurulurken; 45 parkta daha
sulama sistemi yapılacak.

Mavi Marmara Parkı
Esentepe Mahallesi

S

ultangazi’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.
5 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 ALAN
VE TEMATiK PARKLAR
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.

TRAFİK

EĞİTİM PARKI
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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Sultangazi Belediyesi tarihte
iz bırakan isimleri parklarda
yaşatıyor. Büyük düşünür
ve fikir adamı Ahi Evran ile
Milli Mücadelemizin kadın
kahramanı Fatma Seher
Erdem ismi yapılan yeni
parklara verildi.

MASAL
KAHRAMANLARI PARKI
Cumhuriyet Mahallesi’nde, 25.000 farklı figür bulunuyor. Ayrıca; Anadom² 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

lu kültürünün yansımaları eşliğinde,
göletlerde kano gezintileri yapmak
da mümkün. Parktaki ağaçlandırma
çalışmaları ise özellikle çocuklarla
birlikte yapıldı. Doğal yaşama katkı
sunmak amacıyla 250 adet çınar ağacının Masal Kahramanları Parkı’nda
yer alması sağlandı.

AİLE
ÇAY BAHÇESİ
Sultangazi Belediyesi Aile Çay Bah-

çesi Projesi’ni Cebeci Mahallesi’nde
hayata geçirdi. 2 bin m2’lik alan üzerine yapılan proje ile eski İETT otobüs duraklarının oluşturduğu görüntü
ve gürültü kirliliği ortadan kaldırıldı.
Parkta sosyal tesis, oyun alanı, giriş
takı, havuzlar ve su duvarları bulunu-

yor. Öte yandan Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzeri meydan
düzenleme, Esentepe Mahallesi’nde
Ahi Evran Parkı, İsmetpaşa Mahallesi’nde Üsteğmen Fatma Seher Erden
Parkı gibi pekçok parkın yapımını
gerçekleştirildi.

Farklı bir çalışmanın
yapıldığı Malkoçoğlu
Parkı’nda, Pamukkale
travertenlerini andıran iki
şelale yer alıyor. Bununla
birlikte, ahşap oyun
grupları da bulunuyor.

Sultangazi Belediyesi,
Mavi Marmara Gemisi’ne
yapılan saldırıyı
unutmadı. Esentepe
Mahallesi’nde bulunan
parkı düzenleyerek
ismini Mavi Marmara
Parkı olarak değiştirdi
ve Park’a “Mavi
Marmara Gemisi” silüeti
yerleştirdi.

135
YENi
PARK VE YEŞiL ALAN

TEMATİK

OYUN GRUPLARI

Yunus Emre Mahallesi Gençlik Parkı’nda
iş makinesi şeklinde dizayn edilen salıncakla eğlenen çocuklar trambolin üzerinde
de zıplayarak keyifli vakit geçiriyor. Yunus
Emre Mahallesi Dede Korkut Parkı’nda
metal oyun grupları ile dönenceli tahterevalli bulunuyor. Esentepe Mahallesi Şelale
Parkı’nda Kale Oyun Grubu’yla çocukların
hayal dünyalarının genişlemesi sağlanıyor.
İsmetpaşa Mahallesi Fatma Seher Erden
Parkı’nda Gemi ile Köprü Oyun Grubu yer
alıyor. 75 Yıl Mahallesi’ndeki Sultangazi
Parkı’nda ise çocuklar İpli Tırmanma Oyun
Grubu’nda keyifli vakit geçiriyor. Prof. Dr.
Sebahattin Zaim Parkı, Şehit Bekir Cömert
Parkı, Şehit Sadık Çelik Parkı, Aşık Veysel
Parkı ve Gazi Paşa Parkı’nda da bulunan
trambolinlerin üzerinde zıplayan çocuklar
oyunlarını zenginleştiriyor.

5 yılda ilçe geneline 135 yeni
park yapıldı. 72 park yeniden
revize edildi. 116 otomatik
sulama sistemi yapıldı. 133
parka aydınlatma sistemi
kuruldu. Kişi başına düşen yeşil
alan miktarı 5m2’ye çıkarıldı.
Sultangazi’deki parklara her geçen
gün yenileri ekleniyor. Öte yandan,
bütün parklar revize ediliyor; bakım
ile 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.
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SU KEMERLERİNİN EN İHTİŞAMLISI

MAĞLOVA SU KEMERİ
Su kemerlerinin kimilerine göre en ihtişamlısı Mağlova Su Kemeri’dir. Mekandan soyutlanmış yapısal iskeletiyle
sadece kemer mimarisinin değil, yapısal kuruluşun yeryüzündeki en iyi örneklerinden kabul ediliyor. Mimar
Sinan tarafından 1554-1562 yılları arasında 35 metre yüksekliği ve 257 metre boyuyla Alibey Deresi vadisi
üzerinde yapılan Mağlova Kemeri, işlevsel bir yapı alanına Mimar Sinan’ın dehasını nasıl aktardığının somut bir
örneğini oluşturuyor.

Su kemerleri Anadolu’da da çok yaygındır.
Özellikle antik kentler ve yakınlarında pekçok su kemeri günümüze kadar gelebilmiştir. Roma, Bizans ve Osmanlı döneminde
pekçok su kemeri İstanbul’un çevresinden
şehrin içine su getirmek için kullanılmış. Su
kemeri bir su sisteminin sadece bir ayağı
olmakla birlikte en anıtsal yapısıdır. Su kemeri dışında bu sistemin içinde bentler, havuzlar, maksemler, suterazileri, çeşmeler,
sebiller, sarnıçlar bulunmaktadır.
Erken Bizans döneminden beri işleyen İstanbul’un su şebekesi, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a yenilettirilerek, 20. Yüzyıl’a kadar ilave işlemlerle
genişlettirildi. Sinan, Kanuni döneminde

bu sistemi muazzam mali olanaklarla ve
mimarlar kadrosuyla yeniledi. İstanbul’a
su getiren 3 ana şebekeden biri olan Kırkçeşme suları da, Belgrad Ormanları ve Kemerburgaz’dan çeşitli bentlerle desteklenerek Eyüp üzerinden Eğrikapı maksenine
getirildi ve İstanbul yarımadasını besledi.
Bu sistemin Bent, Uzun, Güzelce, Müderris
köyü ve Mağlova kemeri ile baş havuzunu
Mimar Sinan yaptı.
Su kemerlerinin kimilerine göre en ihtişamlısı Mağlova Su Kemeri’dir. Mağlova’nın
Moğol Ağa’dan geldiği ileri sürülse de, o
yöreye halk tarafından Mahleva denilirmiş.
Ayrıca Muallak Kemer olarak da geçer.
Mağlova Kemeri mekandan soyutlanmış

yapısal iskeletiyle sadece kemer mimarisinin değil, yapısal kuruluşun yeryüzündeki
en iyi örneklerinden kabul ediliyor. Mimar
Sinan tarafından 1554-1562 yılları arasında 35 metre yüksekliği ve 257 metre boyuyla Alibey Deresi vadisi üzerinde yapılan
Mağlova Kemeri, işlevsel bir yapı alanına
Mimar Sinan’ın dehasını nasıl aktardığının
somut bir örneğini oluşturuyor.
Çift katlı geniş kemerli orta bölüm sel yaran ve mahmuzların eğimini katlar boyunca
sürdüren köşeli ve eğimli çıkıntılarla ayrılarak araya üst üste kemerler atıldı. Yanlarda
kemerlerle yamaçlara bağlanan bu muhteşem yapı, Romalıların Fransa’daki Pont Du
Gard kemeriyle eş değerde görüldü.

HACI BEKTAŞ-İ VELİ KENT ORMANI
Sultangazi Belediyesi tarafından Alibey
Havzası’nda 800 dönüm arazi üzerinde
hayata geçirilen kent ormanına Büyük
Türk mutasavvıfı Hacı Bektaş-i Veli’nin ismi
verildi. Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı’nda
dinlenme ve piknik alanlarının yanısıra
birçok fonksiyon üniteleri yapıldı. Tırmanma aletleriyle, dönen denge çubuklarıyla,
hareketli kayaklarıyla ve yeşil dokusuyla

büyükler kadar çocukların da gözdesi oldu.
Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı’nda açık
hava sporların yapıldığı meydan düzenlemesi yapıldı. Burada Sultangazi Belediyesi
Geleneksel Yağlı Güreşleri düzenlenmeye
başladı. Öte yandan Alibey Havzası’nın
muhteşem manzarasını izlemek isteyenler için, 16.60 metre yüksekliğinde seyir
kulesi yapıldı. Öte yandan 1.250 metrelik

açık manej (at binme) alanı oluşturuldu.
Sultangazi Binicilik Tesisleri, içlerinde atlarıyla beraber, 14 adet box (at barınağı) ve
binicilik eğitimi alabileceğiniz profesyonel
destekle yapılandırılmış tesis kuruldu.

MAVİ İLE YEŞİLİN HA

Hacı Bektaş-İ Velİ Kent Ormanı’nda bulunan dİğer ünİteler İse şunlar:
•
•

Giriş kapısından itibaren sağlı sollu,
800 araçlık otopark alanları

•

Koşu ve yürüyüş parkurları

Travers ile sınırlandırılmış, suyu tutan
ve toz olmayan özel kumlu malzeme
ile kaplanmış bisiklet parkuru

•

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

Güzelce Su Kemeri/Mimar Sinan

RMANLANDIĞI YER

MİMAR SİNAN
KENT ORMANI
Mimar Sinan Kent Ormanı’ndan Alibey Deresi’nin muhteşem manzarasının
seyrine dalın. Yine bu alanda oluşturulan İzci Kampı’nda ise sıcak yuvalarını
aratmayan ve uzman eğitmenler eşliğinde yavrularınız doğayla buluşsun.

S

ultangazi 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 bulunuyor.
Her türlü konforun düşünüldüğü bu doğal mekanda, ziyaretçilerin pikniklerini rahatça yapabilmeleri için piknik masaları konuldu ve ayrıca
çeşmeler yapıldı. 3 adet futbol, 2 adet basketbol,
1 adet tenis, 1 adet voleybol sahası olmak üzere toplam 7 adet spor alanı yer alıyor. Çocukların
iyi vakit geçirebilmesi için macera kompleksi ve
tırmanma oyun grupları ile engelli çocuklarımızın
da oynayabilecekleri oyun grupları yapıldı.
2.400 kişilik amfi tiyatrosu Alibey Barajı’nın muhteşem manzarasını birleştiren; konser, tiyatro vb.
etkinliklerin yapılabileceği mekan oluşturuldu.

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

İZCİ KAMPINDA DÜZENLENEN
ETKİNLİKLER
•Yüzme
•Atçılık
•Okçuluk
•Badminton,
•Kano-Kürek
•Oryatiring
•Eskrim
•Tırmanma
•Pentatlon
•Resim
•Müzik
•Tiyatro

HOBİ BAHÇELERİ
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.

Alibey Havzası’nı
görmeyenlere buranın
yeşil dokusunu anlatmak
zordur... Her vadisinde,
her sırtta sanki başka
tür boyalar kullanılmış
gibidir. Gözleriniz inişli
çıkışlı tepelerin renk
paletine dalıp gitmişken;
uzakta, ağaçların
arasından sürmeli gözlerle
sizi izleyen barajı fark
edersiniz.

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

Sultangazi Kent Ormanı’na yaklaştığınızda önce suyun uçuk mavi rengi
etkiler sizi. Alibey’in 12 kilometrelik
sahili boyunca mavinin her tonu
gönlünüzü çeler... Güneş usulca ışığını
İstanbul üzerine salıverince, ağaçlar
renklerini ışığın yumuşak ellerine
bırakır. Sultangazi Kent Ormanları’nda ‘rengârenk’ bir yaşama sevinci
başlar. Alibey Deresi’nin kıyısına
vuran parlak mavi renk yeşile karışır. Aynı anda, Mağlova ve Güzelce
Su Kemerleri’ne bakan

tepelerden, kuşlar göz kırpar. Alibey Barajı’nı
yağmur ıslatırken, etrafını bir gelin gibi süsleyen ağaçlar sabırsızdır; bir an önce damlaları
yapraklarında ağırlamak ister.

Sultangazi Belediyesi
CeBIT Fuarı’nda

Bilgi
Teknolojile
ri ve
SULTANGA
Zİ

Avrasya’nın en büyük Bilişim, Teknoloji ve iletişim Platformu olan CeBIT Bilişim
Fuarı, 14. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Gençlik
ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın katıldığı fuarda Sultangazi Belediyesi
de sunduğu bilişim hizmetlerini tanıtma fırsatı buldu.

B

ilişim dünyasını bir araya getiren CeBIT Bilişim Fuarı, 14.
kez kapılarını ziyaretçilere
açtı. CNR Expo Yeşilköy’de düzenlenen törende Avrupa Birliği Bakanı
ve Başmüzakereci Egemen Bağış,
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç
ile İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş fuarın açılış
kurdelesini birlikte kesti.
Sultangazi Belediyesi de bilişim teknolojilerini kapsayan çalışmalarını
fuarda açtığı stantta tanıttı. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın da hazır bulunduğu fuarda,

bilişim teknolojilerinin gelişimi üzerine değerlendirmeler yapıldı. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış, Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Suat
Kılıç ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sultangazi
Belediyesi standını gezerek; Başkan
Altunay’dan belediyenin sunduğu
hizmetler hakkında bilgi aldı.
CeBIT, 24-27 Ekim tarihleri arasında
4 gün boyunca İstanbul CNR Expo
Fuar Merkezi’nde teknoloji tutkunlarını ve meraklılarını ağırladı.

Sultangazi Belediyesi CeBIT Fuarı’nda birçok
misafir ağırladı. Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Avrupa
Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş açılan standı ziyaret ederek. Sultangazi
Belediyesi’nin bilişim teknolojileri konusunda
yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sultangazi Belediyesi açtığı stantta en büyük ilgiyi, “360 Derece
Sultangazi” isimli proje gördü. Özellikle medyanın büyük ilgi
gösterdiği proje, birçok yazılı ve görsel medyada yer aldı.
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E-Devlet Platformu

Sultangazi Belediyesi, internet ortamında
tüm kamu hizmetlerine güvenli ve etkin
birşekilde erişimi sağlayan “E-Devlet Kapısı” platformunda da bulunuyor. Uygulama ile e-devlet şifresi kullanılarak www.
turkiye. gov.tr adresindeki belediye
hizmetleri sayfasından Sultangazi Belediyesi hizmetlerine kolayca erişilebiliyor.
Sultangazi Belediyesi’nin hizmetlerinden
faydalanmak isteyenler “e-devlet”şifresi
kullanarak www.turkiye.gov.tr adresindeki Belediye Hizmetleri sayfasına girmesi yeterli oluyor. Sultangazi Belediyesi
uygulama ile öncelikli olarak “Borç Bilgileri”, “Sicil Bilgileri Sorgulama” ve “Tahsilât Bilgileri Sorgulama”, “Arsa Rayiç
Değerleri” işlemlerini hizmete sunuyor.

Sultangazi Arşivleri Dijital Ortamda
Tüm bilgi ve belgeler dijital
ortama taşınıyor. Bölgedeki
ekonomik sektörlerin teknoloji
odaklı üretim yapmalarını sağlayacak “Belge, Bilgi ve Arşiv
Yönetim Sistemi” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında
dijital arşiv altyapısı oluşturularak mevcut 4 milyon arşiv belgesi ile bundan sonra oluşacak
tüm belgeler dijital olarak kayıt
altına alınacak. Bir yılda ta-

mamlanacak proje aşama aşama uygulamaya başlandı. Proje
ile birlikte vatandaşlar da belediye ile ilgili işlemlerini dijital
ortamda takip edebilecek. Hizmetlerin daha hızlı bir şekilde
yapılmasını sağlayacak projede
her bir arşiv belgesinin türünün
tespit edilmesiyle belge analizleri yapılarak kentsel dönüşüm
gibi büyük ölçekli projelerde
altlık olarak kullanılabilecek.
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Mobil Dönem

Belediye hizmetleri tüm mobil cihazlara taşındı. Sultangazi
Mobil uygulamasıyla vatandaşların mobil cihazlardan ilçe ve
belediye hakkında bilgi alabilmesi ve interaktif belediyecilik
işlemlerini hızlı ve kolayca yapabilmesi sağlanıyor. Mobil
uygulamada işlemler “Başkan”, “Kent Rehberi”, “e-belediye”,
“Güncel”,“Kültür Sanat”, “Kurumsal”, “Çözüm Masası” ve
“Başkana Mesaj”olmak üzere 8 ana başlık altında toplanıyor.
Kategoriler altında sürekli geliştirilen alt menüler ile
Sultangazililere daha hızlı hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Afet Bilgi Sistemi

Afet Bilgi Sistemi Uygulaması ile afet objesi olarak
tanımlanabilecek tüm unsurların sayısallaştırılarak vatandaşlar
ile paylaşılması amaçlanıyor. Afet planları hazırlanarak üretilen
verilerin herkes tarafından kullanılabilmesi amacı ile web
tabanlı afet haritası oluşturuluyor. Tüm hayati bilgiler coğrafi
olarak koordinatlarında akıllı harita üzerinde oluşturularak,
afet durumunda hazırlanan intranet altyapısı ile kesintisiz
ve kolaylıkla adres bilgilerine ulaşılabilecek, gerekirse
raporlanabilecek.

Sultangazi’ye 360 Derece Bakış

Sultangazi Belediyesi 360 derece görüntü alım
teknolojisini kullanmaya başladı. Bu kapsamda ilçe
genelinde bulunan tüm cadde ve sokakların (yaklaşık
500 km) 360 dereceli pano-ramik görüntülerinin
çekimi yapıldı. 360 dereceli kamera teknolojisi ile
binaların ruhsat bilgileri ile mevcut durumun ne kadar
uyuştuğunun, binanın üzerindeki kapı numarası ile
adres veri tabanındaki kaydın aynı olup olmadığı tespit
edilebiliyor.
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Bilgi ve iletişim teknolojilerini yakından takip eden Sultangazi Belediyesi,
bünyesinde bilgi teknolojileri uygulamalarını hayata geçirdi. E-devlet’in
bir ayağı sayılan e-belediye uygulamalarının tüm katmanları bütün
birimlere taşındı. Sultangazililer
e-belediye uygulamalarıyla zaman
ve mekan sınırı olmadan belediyenin
internet üzerinden sunduğu hizmetlere rahatça erişiyor.

Tek Tıkla Rezervasyon

Sultangazi Belediyesi; ilçeye kazandırdığı projeleri
tanıtmak ve ilçe halkının görüşlerini almak amacıyla
başlattığı “İlçemi Geziyorum, Hizmeti Görüyorum”
projesine katılımlar için rezervasyonları internet üzerinden
yapıyor. Öte yandan Çanakkale, Bursa ve Edirne’ye
düzenlenen kültür gezilerinde de internet ortamından
katılım sağlayabiliyor. www.sultangazi.bel.tr Sultangazi
Belediyesi web adresinden “On-line geziler”bölümünü
tıklayarak başvurular alınabiliyor

«

Açık Alanda İnternet

Sultangazi Belediyesi, ilçe genelinde kablosuz internet
imkânı sunuyor. Ücretsiz olarak sunulan internet hizmeti;
Sultangazi Kent Ormanları başta olmak üzere Masal
Kahramanları Parkı, 50. Yıl Kültür Merkezi, Cebeci Şehir
Parkı ve Belediye Hizmet Binası’nı kapsıyor. Parklara ilgiyi
arttıran bu uygulama sayesinde Sultangazililer sadece
ev ve işyerinde değil açık havada da internetle buluştu.
Kablosuz olarak paylaşıma açılan internet ağına, dizüstü
bilgisayardan veya cep telefonundan bağlanılabiliyor.

SULKAM İle İstihdam

Sultangazi Belediyesi, iş arayanlarla işverenleri buluşturan
Sultangazi Kariyer Merkezi (SULKAM) Projesi ile istihdama
destek oluyor. İlçede faaliyet gösteren firmaların istihdam
taleplerini belediyenin sitesinde duyurarak iş arayanların
kariyer hedeflerine ulaşmasını sağlıyor. Proje kapsamında
ülke genelinde faaliyet gösteren firmaların sahipleri
ve insan kaynakları sorumluları tarafından personel
ihtiyaçlarının sisteme girişi sağlanıyor. Firmaların personel
ihtiyaçlarının daha kısa zamanda karşılamalarını sağlayan
proje ile ilçenin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlanıyor.

İnternetten Kurban Çadır Satış Ofisi

Sultangazi Belediyesi, Modern Kurban Satış ve Kesim
Merkezi’ndeki çadırların satışlarını internet ortamında
sağladı. Kurban Çadırı On-line Satış Ofisi’nden kurban
satıcıları, çadır alanlarını konumlarına göre seçebiliyor;
adil, hızlı ve güvenli bir şekilde çadırlarını satın
aldı. Türkiye’de ilk olarak uygulanan sistemle web
sitesinden online olarak çadırların tamamının satılması
sağlandı.
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SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ

HİZMETTE 4 YIL

RUMELi, BALKAN, TRAKYA R

TANITIM GÜNLERİ
Rumeli Balkan Federasyonu ile Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfı
(Rutev) tarafından organize edilen “Rumeli, Balkan, Trakya Kültür ve Sanat Buluşması ve Tanıtım Günleri” Fuarı törenle açıldı. Sultangazi Belediyesi’nin stant
açtığı fuarda yöresel tatlar, kültürel tanıtımlar, folklor ve yöresel sanatçılar yer
aldı. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, dört gün sürecek etkinliklerle
Rumeli coşkusuna ortak olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

umeli Balkan Federasyonu ile Rumeli Türkleri
Kültür ve Dayanışma Vakfı
(RUTEV) tarafından organize
edilen “Rumeli, Balkan, Trakya
Kültür ve Sanat Buluşması ve
Tanıtım Günleri” Fuarı törenle
açıldı. Eyüp Feshane’de düzenlenen fuarda Sultangazi Belediyesi de stant açtı.
Açılış programına AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal,
Rutev Başkanı Hasan İmamoğ-

lu, Rumeli Balkan Federasyonu
Başkanı Ayhan Bölükbaşı, Trakya Rumeli ve Balkanlar Gönül
Birliği Derneği Başkanı Gökhan
Aygün, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı
Taner Mustafaoğlu, Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay,
Eyüp Belediye Başkanı İsmail
Kavuncu, Bayrampaşa Belediye
Başkanı Atilla Aydıner, Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz
Yeniay, Fatih Belediye Başkanı

ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Fatih Demir, Çatalca Belediye Başkanı
Cem Kara ile çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşma yapan RUTEV
Başkanı Hasan İmamoğlu, ilk defa açtıkları fuarı gelenekselleştireceklerini
söyledi. İmamoğlu, “600 yıllık tarihiyle
bir ucu Mostar’dan Tiran, Selanik ve
Gümücine’ye, diğer ucu Filibe, Edirne,
Keşan’a varan bu büyük Rumeli camiası insanlarıyla bir arada olmaktan
çok mutluyuz. Her sene bu şenliğimizi
yineleyeceğiz” dedi. Rumeli Balkan
Federasyonu Başkanı Ayhan Bölükbaşı da Balkanlar’ın birbirinden farklı
tatlarının ve kültürlerinin tanınacağını
söyledi.
Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Ru-

melilerin coşkusuna ortak olmanın
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Balkanlar’ın yıllarca göçler ve acılar
çektiğini hatırlatan Başkan Altunay,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu acılara rağmen Balkan Türklerimizin yüzleri hep güler ve mutludur.
Kimseyi huzursuz etmez. İnanmakla
her şeyin başarılabileceği bir gerçektir. En uzun yolculuklar bir adımla
başlar sözünden de hareketle burada
başlatılan adımların devamının geleceğine inanıyorum” .
Protokol konuşmalarının ardından
sanatçı Arif Ada sahne alarak sevilen
Rumeli türküleri seslendirdi. Protokol
üyeleri, daha sonra stantları gezerek,
ilgililerden bilgi aldı.
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Eğitim Kursları
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Eğitim-Kültür ve Sporun Adresi:
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.

•
•
•
•
•
•

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

50. YIL KÜLTÜR MERKEZİ

5

0. 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. İçinde meslek edin-

Faaliyet Gösteren Birimler
Meslek Edindirme Kursları
Engelliler Koordinasyon Merkezi
Kadınlar Meclisi
Kadınca Yaşam Merkezi
Gençlik Meclisi
Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü

dirme 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.
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Sultangazi Belediyesi’nin girişimleriyle hayata
geçirilen Fahri Aygün Rehberlik ve Araştırma
Merkezi törenle hizmete açıldı. Hayırsever
işadamı Altan Aygün tarafından yaptırılan
merkez ile zihinsel engelli, üstün zekalı ve
üstün yetenekli öğrencilerin özel eğitim
kurumlarına yönlendirilmesi sağlanacak.

Fahri Aygün Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Hizmete Açıldı

S

ultangazi Belediyesi’nin girişimleriyle inşa edilen Fahri Aygün Rehberlik
ve Araştırma Merkezi(RAM) törenle
hizmete açıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek RAM
için Uğur Mumcu Mahallesi’nde düzenlenen törene Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar
Demir, AK Parti İlçe Başkanı Murat Atım,
İlçe Müftüsü Ertuğrul Koyuncu, RAM Müdürü Yaşar Koçer, İl Genel Meclis Üyeleri,
siyasi parti temsilcileri ile işadamı Altan
Aygün ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşma yapan Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz bağışçı Aygün ailesine teşekkür etti. Rehberlik ve Araştırma
Merkezi’nin diğer ilçelerden daha donanımlı bir şekilde inşa edildiğini kaydeden
Uslanmaz, “İstanbul’da daha donanımlı
ve güzel bir araştırma merkezi yok. Biz
Sultangazi olarak İstanbul’un enlerine talibiz”ifadelerini kullandı.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay
ise yaptığı konuşmada bağışçı Aygün ailesini yakından tanıdığını belirterek, kendilerine sonsuz teşekkürlerini iletti. Başkan
Altunay, “Aygün ailesi bize Sultangazi’ye
nasıl bir hizmet getirebiliriz şeklinde danışınca biz de RAM’ı yaptırabileceklerini
önerdik. Burası gibi Müftülük binasının da
bir hayırsever vatandaşımızca yapımını
sağladık” dedi. Habibler’deki kız meslek
lisesinin de yapımının tamamlanacağının
müjdesini veren Başkan Altunay, sözleri-

ni şöyle sürdürdü: “Bu dönemde 22 okul
binasını ilçemize kazandırdık. Sınıf mevcutlarını 30 kişinin altına indirme gayreti
içindeyiz. Sultangazi’de yapılacak 15 kamu
binası var. İmkanlar ölçüsünde gayretlerimizi sürdüreceğiz. Amacımız Sultangazi’yi
yaşanabilir bir ilçe değil; yaşam kalitesi
yüksek bir şehir haline getirmektir. Hayır
sahiplerinin daha nice eserler kazandırmasını umut ediyoruz.”
Bağışçı İşadamı Altan Aygün konuşmasında merkezin açılışını sağlamaktan onur
duyduklarını söyledi. Babası Fahri Aygün
adına yaptırdığı RAM’da önemli hizmetler
verileceğine işaret eden Aygün, “12 Ağustos 2009 tarihinde kaybettiğimiz babamın
adına açtırdığımız RAM milletimize güzel
hizmetler sunacak. Bugün dünyada hoş bir
seda bırakmanın önemini de anlamış bulu-

nuyorum” şeklinde konuştu. Protokol üyeleri daha sonra açılış kurdelesini keserek,
vatandaşlarla birlikte merkezi gezdi.
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait 200 metrekarelik arsa üzerine inşa edilen merkezde
16 danışman odası, bir konferans salonu
bulunuyor. RAM, okul öncesinden üniversiteye kadar her derecede zihinsel, duygusal ve sosyal problemi olan öğrenciler
ile okullarda başarı problemi yaşayan
çocukları inceleyip problemin nedenlerini
araştırarak okullara ve ailelere rehberlik
hizmetleri verecek. Zihinsel engelli, üstün
zekalı ve üstün yetenekli öğrenciler için
özel okul ve özel eğitim sınıfı açılarak,
bu eğitim ortamları için gerekli desteği
sağlayacak merkez, ayrıca öğretmen ve
ailelere de seminer, kurs ve danışmanlık
hizmetleri verecek.
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Mahalle Hizmet Tesisleri’nde İSMEK Kursları
Kısa bir süre önce hizmete açılan Sultançiftliği
ve Cevher Cevher Dudayev Hizmet
Tesisleri’nde; İSMEK Sanat ve Meslek Eğitim
Kursları başladı. Bu kurslarda giyimden çocuk
gelişimine kadar pekçok branşta eğitimler
veriliyor.

i

stanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) ile Sultangazi
Belediyesi’nin işbirliği ile düzenlenen meslek
edindirme kurslarıyla Sultangazililer meslek sahibi olmayı sürdürüyor. Sultançiftliği ve Cevher
Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri’nde İSMEK
kursları başladı. Bu kurslarda giyim, mefruşat,
iğne oyası, İngilizce, emlak danışmanlığı, resim,
diksiyon, bağlama, ebru sanatı, kırk yama, fotoğrafçılık, çocuk gelişimi, mum yapımı ve ev
dekorasyonu branşlarında eğitimler veriliyor.
Öte yandan Sultangazi Belediyesi ve İlçe Halk
Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile de Cumhuriyet Bilgi Evi, 75. Yıl Bilgi Evi ve 50. Yıl Kültür Merkezi’nde meslek edindirme kursları düzenleniyor.
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Meslek içi Eğitim Seminerleri
Sultangazi Belediyesi, belediye personeline yönelik “İş Verimliliğinin arttırılması, Ekip Oluşturma
ve Ekip Ruhu” ile “İş Yaşamında NLP ve Beden Dili” konulu seminerler düzenledi. Seminere
konuşmacı olarak katılan İletişim Uzmanı Ümit Hakan Bozkurt, insan ilişkilerindeki temel
unsurun empati kurmak olduğunu belirterek, “İyi bir ekip olmak için ‘ben’ yerine ‘biz’ olmaya
çalışın” dedi. İletişim Uzmanı Ertan Şimşekise iletişim çağında ilişkilerdeki kalitenin yaşam
kalitesini arttıran bir unsur olduğuna dikkat çekti.

S

ultangazi Belediyesi, belediye çalışanlarına yönelik eğitim seminerlerini sürdürüyor. Eğitim seminerleri
kapsamında İletişim Uzmanı Ümit Hakan
Bozkurt, “İş verimliliğinin arttırılması ve
motivasyon” ile “Ekip Oluşturma ve Ekip
Ruhu” konularında çalışanları bilgilendirdi. Seminerde insan ilişkileri, iletişimde
empatinin önemi, iş verimliliğini arttıran
unsurlar, ekip olmanın sağladıkları üzerinde ayrıntılı bilgiler verildi. İş hayatında

sorumluluk almanın önemli olduğuna vurgu yapan Bozkurt, “Sorumsuzsan sorumlusundur. Her işinizde sorumlu davranarak
yaklaşmalısınız. İşinizde insanları dinlemeyi ve empati kurmayı unutmayın. Hiçbir
zaman işinizi kişiselleştirmeyin. Kurumsal
bir kimliğiniz olduğunu unutmayın” dedi.
“İş yaşamında NLP ve Beden Dili” konulu
seminere İletişim Uzmanı Ertan Şimşek
konuşmacı olarak katıldı. Etkili iletişimin
önemine dikkat çeken Şimşek, “İletişim
asrında yaşadığımız bu çağda ilişkilerimizdeki kalite, yaşam kalitemizi belirler.
Ağzımızdan çıkan her söz kaderimiz olur.
Bunu unutmadan iletişim kuralım” dedi.
İyi bir beden dili için verilen sözlerin yeri-

ne getirilmesi gerekliliğine dikkatleri çeken
Şimşek, “Ağzımızdan çıkan sözleri tutmamız gerekir. Bu ahlaklı olmanın da işaretidir.
Yeteneklerimizi bilmek ve geliştirmek de
iyi bir beden dili için gereklidir” ifadelerini
kullandı. Eleştiriye açık olan insanların kendisiyle barışık olduğunu kaydeden Şimşek,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Eleştirilere açık
olmalıyız. Kendimizle barışık olduğumuz
zaman gelişmemiz daha kolay olacaktır.
Aynı zamanda esprili ve eğlenceli olmalıyız.
İnsanlarla sürekli agresif bir iletişim halinde
olmak hayat kalitemizi düşürür”. Sultangazi Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü
tarafından organize edilen eğitimler periyodik olarak devam edecek.

İNSANİ DİPLOMASİ KONFERANSI
Sultangazi Gençlik Meclisi, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım’ı konuk etti. Yıldırım, “İnsani Diplomasi” konusunda konferans verdi.

İ

HH Başkanı Bülent Yıldırım, Sultangazi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği “İnsani Diplomasi” konulu konferansa katıldı. Düzenlenen programa Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay,
Sultangazi Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Yiğit ve
Gençlik Meclisi üyeleri katıldı. Programda konuşan İHH Başkanı
Bülent Yıldırım İslam coğrafyasında yaşanan katliamlara dikkat
çekti. Yıldırım, “Etrafımızı saran coğrafyada ateş ve gözyaşı var.

Biz inananlar olarak yaşanan her zülme karşı ‘dur’ demeliyiz;
ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmalıyız. Aldığımız miras bunu
söyler; inancımız bunu emreder. Biz de bu amaçla yola çıktık;
elimizden gelen yardımı ve desteği göstermeye çalışıyoruz” diye
konuştu. Yıldırım konuşmasında ayrıca Mavi Marmara baskını ve
sonrasında yaşananlar hakkında da açıklamalarda bulundu.
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İBB BAŞKANI KADİR TOPBAŞ BAŞKAN ALTUNAY’A TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM ETTİ.

İBB’den Sultangazi’ye

Teşekkür Plaketi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK), yeni eğitim dönemine
görkemli bir törenle başladı. İSMEK’in 18. eğitim yılının da kutlandığı törende İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İSMEK’e sunduğu katkılardan dolayı Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay’a teşekkür plaketi takdim etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve
Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK), 20132014 eğitim dönemine görkemli bir açılış
töreniyle başladı. Bakırköy Sinan Erdem
Spor Salonu’nda düzenlenen programa
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Kadir Topbaş, AK Parti İl Başkanı Aziz Babuşcu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, ilçe belediye başkanları, kursiyerler
ile iş ve siyaset dünyasından çok sayıda
davetli katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’da 250 branş ve 235 kurs
merkezi sayısına ulaşan İSMEK ile yeni
eğitim döneminde 230 bin İstanbulluya
eğitim vermeyi hedeflediklerini söyledi.
Törende İSMEK’e katkı sunan ilçe belediye başkanlarına da teşekkür plaketi
verildi. İBB Başkanı Kadir Topbaş, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’a
plaketini takdim ederek; katkılarından
dolayı teşekkür etti.
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5 YILDA

27 YENi OKUL YAPILDI
BELEDİYEMİZ TARAFINDAN
34 OKUL ARSASI ÜRETİLDİ
10 OKULA KONFERANS SALONU
7 OKULA PREFABRİK 22 DERSLİK
68 BİN KİLO BOYA DAĞITIMI
1 MİLYON 881 BİN ÜCRETSİZ DEFTER
Tüm okullarımızda bahçe düzenlemesi, spor alanları,
kameriye ve yeşillendirme çalışmaları yapılmıştır

Sultangazi Sporda da Yıldızı Parlayan İlçe

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 kurumlararası ve okullar arası birçok spor turnuvası organize edildi.

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

Amatör Spor Kulüplerine Yardım
İlçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yönelik malzeme yardımı devam ediyor. Spor malzemesi desteği kapsamında
ilçedeki amatör spor kulüplerine; kaban, eşofman takımı, şort, forma takımı, tişört, yağmurluk, antrenman topu, maç topu, antrenman yeleği, karate elbisesi, tekvando elbisesi dağıtımı yapıldı. Sultangazi Belediyesi, amatör spor kulüplerine 2011 yılında
8 bin 570; 2012 yılında ise 2 bin 806 adet malzemeyi destek olarak sundu. 2013 yılında ise 7 bin 460 adet malzeme amatör
takımların ihtiyaçlarını gidermesi için dağıtıldı.
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Spor Etkinlikleri
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.

Sultangazi Belediyesi, gençlerin masa tenisi sporuna ilgisini arttırmak amacıyla “Sokak Masa Tenisi Turnuvası” düzenledi.

Ev Hanımları Sporda
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.
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TRAFİK EĞİTİMLERİ
SÜRÜYOR

Sultangazi Belediyesi hizmete açtığı Uygulamalı Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere trafik konusunda eğitim
vermeye devam ediyor. Trafik kurallarının teorik ve uygulamalı olarak öğretildiği eğitim parkında öğrenciler,
eğlenerek öğrenmenin keyfine yaşıyor.

Ö

ğrencileri trafik konusunda bilinçlendiren ve merak ettikleri
konulara cevap veren bir mekan olma özelliği taşıyan Uygulamalı Trafik Eğitim Parkı, okullardan büyük ilgi görüyor.
Sultangazili öğrenciler her hafta Çarşamba günleri gruplar halinde
Trafik Eğitim Parkı’nda birer saatlik eğitim alıyorlar.
Sunum ve slaytlar eşliğinde teorik olarak yapılan eğitimlerde, öğrencilere trafik kuralları öğretiliyor. Öğrencilere emniyet kemerinin
öneminden, yoldan karşıdan karşıya geçerken nasıl davranmaları
gerektiğine, bir yaya olarak uymaları gereken kurallardan trafik
levhalarının ne anlama geldiğine varıncaya kadar birçok konuda
bilgi veriliyor.
Eğitimin sonunda ise öğretmenlerin ve trafik polislerinin eşliğinde öğrenciler, akülü araçlara binerek trafik kurallarına uygun bir
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şekilde araç kullanıyorlar. Trafiğin içinde olduklarını hissettiren
eğitimlerden oldukça keyif alan öğrenciler, trafikte daha güvenli
ve bilinçli hareket etmeyi öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Öğrencilere bilgilendirici broşürlerde dağıtılıyor.
UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİM PARKI
Sultangazi Belediyesi trafik kurallarına duyarlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla Uygulamalı Trafik Eğitim Parkı’nı 2010 yılında hizmete açtı.
Habibler Mahallesinde 5 bin alan üzerine kurulan Eğitim Parkı; yatay-düşey trafik işaretleri, sinyalizasyon sistemleri, bisiklet yolları,
yaya geçitleri, hemzemin geçit, yaya kaldırımları, eğitim pisti ve
eğitim laboratuarından oluşuyor.

Sultangazi Söyleşi Günleri

Sultangazi Belediyesi, “Söyleşi Günleri” etkinlikleriyle kültür ve edebiyat dünyasının tanınmış isimlerini gençlerle buluşturdu. 50. Yıl Kültür
Merkezi ve liselerde düzenlenen programlarda gazeteci, yazar ve akademisyenler çeşitli konularda gençlerle sohbet etti.

S

ultangazi Belediyesi, “Söyleşi Günleri” programıyla Sultangazili gençleri
kültür, edebiyat ve sanat dünyasının
tanınmış isimleriyle buluşturdu. Söyleşi
günlerine, şair ve yazar Ali Erkan Kavaklı,
yazar Emine Şenlikoğlu, yazar Cüneyd Suavi, televizyon programcısı Turgay Güler,
yazar ve televizyon programcısı Senai Demirci ile iletişim uzmanı ve sosyolog Yusuf
Özkan Özburun konuk oldu.
Söyleşi programları ilçe genelindeki liseler
ve 50. Yıl Kültür Merkezi konferans salo-

nunda düzenlendi. Söyleşi Günleri’nin ilk
konukları şair ve yazar Ali Erkan Kavaklı
ile yazar Emine Şenlikoğlu oldu. Söyleşi
programlarında yazarlar, gençlere eğitim
ve başarıyla ilgili bilgiler verdi.
50. Yıl Kültür Merkezi’nde gençlerle buluşan şair ve yazar Ali Erkan Kavaklı, eğitimde başarılı olmanın yollarını anlattı. Başarının temel şartının inanmak ve adanmak
olduğunu belirten Kavaklı,“Başaracağına
inanan ve kendini işine adayan başarır. Aslında başarı, insanların çaba ve gayretle-

rinden sonra aldığımız bir hediyedir” dedi.
Kimsenin başarı merdivenlerini elleri cebinde çıkmadığına işaret eden Kavaklı,
“Hiç kimse çiçekli yollardan giderek zafer
taklarının altından geçmemiştir. Ekmeden
biçilmez. Başarı ter kokar” diye konuştu.
Söyleşi Günleri’nin ikinci konuğu olan
yazar Emine Şenlikoğlu da Sultangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans
Salonu’nda öğrencilerle bir araya geldi.
Şenlikoğlu söyleşi programında gündeme
ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Çocuk Tiyatro Şenliği
Sultangazi Belediyesi, çocuklara yönelik tiyatro gösterimleri sundu. 50.
Yıl Kültür Merkezi’nde her hafta pazar günü Element Tiyatro Grubu’nun
hazırladığı “Afacan Geri Dönüyor” isimli oyunu sahnelendi.

C

eşitli kültürel etkinlikler düzenleyen Sultangazi Belediyesi, çocukları da
unutmadı. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde çocuklar için tiyatro gösterimleri
sundu. Element İstanbul Tiyatro Grubu’nun hazırladığı “Afacan Geri Dönüyor” isimli çocuk oyunu her hafta pazar günü saat 12.00’de çocuklarla buluştu. Afacan ve arkadaşlarının yaptıkları yaramazlıkların ardından kendilerini
sorgulamalarıyla başlayan çocuk oyununda, eğitici bilgiler verildi. Ücretsiz
olarak sunulan tiyatro oyununda Afacan ve arkadaşlarının maceraları anlatıldı.
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SULTANGAZİ BELEDİYESİ BÜLTENİ

HİZMETTE 4 YIL

ENGELSİZ EĞİTİM MERKEZİ’NDE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLER DÜZENLENEN TÖRENLE SERTİFİKALARINI ALDI.

Engelli Öğrencilerin S

Mezuniyet Sevinci
Sultangazi Belediyesi’nin engellileri sosyal ve ekonomik hayata
kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın
mali destek sunduğu “Engelsiz Eğitim Merkezi” Projesi’nde başarılı olan
öğrencilere sertifikaları dağıtıldı. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen
programda 180 engelli sertifika aldı.
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ultangazi Belediyesi’nin
hayata geçirdiği “Engelsiz Eğitim Merkezi” projesinde eğitim alan öğrencilere
düzenlenen törenle sertifikaları
dağıtıldı. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika
törenine Sultangazi Belediyesi Başkan Yardımcıları Fevzi
Dülger, Av.Hacı Orhan, Nurgün
Güngören, Halil Sayın, AK Parti
İlçe Başkanı Murat Atım, İlçe
Halk Eğitim Müdürü Mustafa Mamur, AK Parti İlçe Kadın
Kolları Başkanı Nurcan Öztürkmen, engelli ve aileleri katıldı.
Programda konuşma yapan
Sultangazi Belediye Başkan
Yardımcısı Fevzi Dülger, belediye olarak engellilerin sosyal
ve ekonomik hayata katılımını
sağlamak amacıyla çalıştıklarını söyledi. 371 öğrencinin
Engelsiz Eğitim Merkezi’nden
eğitim aldığının bilgisini veren Başkan Yardımcısı Dülger,
“Kurslar sonunda 180 engelli
öğrencimiz sertifika almaya
hak kazandı. Bazı öğrencilerimiz birden fazla branşta eğitim
alarak meziyetlerini geliştirdi”
dedi.
Programda daha sonra Engelsiz Eğitim Merkezi öğrencilerinden Saime Özinal, şarkılar
seslendirdi. Protokol üyeleri

ise eğitim merkezinde görev
yapan öğretmenlere teşekkür
belgesi takdim ederken öğrencilere de sertifikaları dağıtıldı.

ENGELSİZ EĞİTİM
MERKEZİ PROJESİ

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın
“Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek
Programı” kapsamında mali
destek alan projede temel
bilgisayar okur yazarlığı, bilgisayar işletmenliği, bilgisayar
destekli muhasebe, kadın giysileri kalıp hazırlama, tiyatro,
resim guarj boyama tekniği ve
bağlama branşlarında eğitimler verildi.
Cebeci Mahallesi’nde hizmet
veren eğitim merkezinde ortopedik, konuşma, işitme, görme, zihinsel ve diğer engelli
gruplarından toplam 371 kişi
temel, mesleki ve sanatsal
eğitimler aldı. Projenin ortaklarından Medipol Üniversitesi ile
iştirakçiler İstanbul İl Özel İdaresi ve Sultangazi Halk Eğitim
Merkezi projenin hazırlık aşamasından sunumuna kadar
tüm süreçlerine katkı sundu.
Proje kapsamında 206 öğrenci
ve ailesine de psikolojik danışmanlık hizmeti verildi.

Engellilerin

Yasal Hakları
Sultangazi Belediyesi, engellileri bilgilendirmek amacıyla “Yasal Haklar” konulu seminer düzenledi. Engelliler
Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen seminerde,
engellilerin sosyal ve ekonomi alanındaki yasal hakları
konusunda bilgiler verildi.

S

ultangazi Belediyesi, engellilere yönelik “Yasal
haklar” semineri düzenledi. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Engelliler Müdürlüğü’nden Fatma Tokaç,
sosyolog Ali Erzincan ile Rehberlik Araştırma Merkezi
Rehber Öğretmeni Anıl Akman konuşmacı olarak katıldı.
Seminerde engellilerin sosyal ve ekonomik hayatta
daha çok var olmalarını sağlamak amacıyla elde ettikleri yasal haklar hakkında bilgiler verildi.
Engelli maaşları, engelli bakım ücretleri, ulaşım, sağlık
ve rehberlik alanında engellilerin hakları ve bu hakları
hangi koşullarda kullanabildikleriyle ilgili engellilere ve
ailelerine ayrıntılı bilgiler sunuldu.

Engelli Yakınlarına Bilgilendirme Semineri
Sultangazi Belediyesi, engelli ailelerini bilgilendirmek
amacıyla çeşitli konularda seminerler vermeye
devam ediyor. Sultangazi Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen seminerler
kapsamında evde bakım hizmeti konusunda engelli
aileleri bilgilendirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü (İSEM) işbirliği ile verilen
eğitimde ailelere, engelliye bakım hizmetlerinde
dikkat etmeleri gerekenler anlatıldı.

S

ultangazi Belediyesi Engelliler
Koordinasyon Merkezi, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Engelliler
Müdürlüğü (İSEM) işbirliği ile verilen
eğitimde evde bakım hizmetinde yapılması gerekenler anlatıldı. 50. Yıl Kültür
Merkezi’nde düzenlenen program Sultangazi Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından engelliler
için yapılan çalışmaların sunumuyla

başladı. Programda Nörolog Suzan Üstün, Psikolog Kadriye Özener ve Hemşire Ayşegül Yıldız, engelli ailelerine
evde bakım hizmetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Engellilerin nörolojik ve
psikolojik yapıları üzerinde değerlendirmelerin yapıldığı seminerde, ayrıca
engelli bireylerin bakımında sağlıklı bir
ortamın oluşturulmasında dikkat edilmesi gerekenler üzerinde duruldu.
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Sosyal Projeler
Sezon Finali
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Sultangazi Belediyesi’nin ilçenin sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katkı sunmak
amacıyla başlattığı sosyal sorumluluk projelerinin sezon finali törenle yapıldı.
Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi’nde yapılan törende konuşan Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, gencinden yaşlısına engellisinden mahkum ailelerine
varıncaya kadar her kesime hitap eden sosyal projeler ile ihtiyaçlara cevap
verdiklerini söyledi. Programda ayrıca pop müziğin sevilen isimlerinden Kutsi
sahne alarak sevilen şarkılarını Sultangazililer için seslendirdi.

S

ultangazi Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal projelerin
sezon finali törenle yapıldı.
Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi’nde yapılan törene TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr.
Burhan Kuzu, AK Parti Milletvekili
İbrahim Yiğit, Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK
Parti İlçe Başkanı Murat Atım, AK
Parti eski milletvekili Lokman Ayva,
siyasi parti temsilcileri, sivil toplum
kuruluşları yetkilileri ile çok sayıda
vatandaş katıldı.

Program, Sultangazi Belediyesi tarafından sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen, sosyal projelerin
tanıtım slaytı gösterimiyle başladı.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, programda yaptığı konuşmada, gencinden yaşlısına engellisinden mahkum ailelerine varıncaya kadar her kesime hitap eden
sosyal projeler ile ihtiyaçlara cevap
verdiklerini söyledi.
Belediyeciliğin halkın memnuniyetiyle doğru orantılı olduğuna dikkatleri çeken Başkan Altunay, “Fatih

Başkan Altunay: “Sosyal projeler ve kültürel
geziler ile binlerce kişiye ulaştık. Sosyal projelerimizle hayatın her alanında olduk.”

Pop müziğin sevilen sanatçısı Kutsi gecede sahne aldı. Kutsi
sevilen şarkılarını Sultangazililer ile birlikte seslendirdi.
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Törene TBMM Anayasa
Komisyonu Başkanı Prof.
Dr. Burhan Kuzu, AK Parti
Milletvekili İbrahim Yiğit,
Sultangazi Kaymakamı Ali
Uslanmaz, Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, AK Parti
İlçe Başkanı Murat Atım, AK
Parti eski milletvekili Lokman
Ayva katıldı.
Sultan Mehmet’in de dediği gibi bir şehri
geliştirmek halkın kalbini abad etmekten
geçer. Halkımızın memnuniyeti, bizim için
her şeyden önce gelir” dedi. Sosyal projeler ile ödül de aldıklarını hatırlatan Başkan
Altunay, “Mahkum yakınlarına ekonomik
ve psikolojik destek sağladığımız ‘Ben de
Varım’ projesi ile Başbakanımız’dan jüri
özel ödülüne layık görüldük” dedi. Sosyal projeler ve kültürel geziler ile binlerce
kişiye ulaştıklarını kaydeden Başkan Altunay, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sosyal projelerimizle hayatın her alanında olduk. ‘Canım Ailem’ Projesi ile ailevi
değerlerin önemine vurgu yaptık. ‘Nesilden Nesile’ Projemiz ile gençlerimizin,
yaşlılarımızın deneyimlerinden faydalanmalarını sağladık. ‘Bilinçli Anne Sağ-

lıklı Nesil’ Projemizle anne adaylarımızın
sağlıklı nesiller büyütmesine rehberlik
ettik. ‘Evlilik Öncesi Eğitim’ projemizle evlenecek çiftlerimizin önünü açtık. Kültürel
geziler ve Boğaz turlarımızla binlerce insanımızı misafir ettik. 500 bin insanımızın
tamamına ulaşana kadar, Sultangazililerin
yüzlerinizi güldürünceye kadar çalışmaya
devam edeceğiz.”
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Sultangazi’nin çok şanslı bir ilçe
olduğuna ifade ederek, “Sultangazi yeni
bir ilçe olduğu için yeniden yapılanmayı
gerektiriyor. Ancak Başkan Cahit Altunay
gibi dürüst ve çalışkan bir yöneticiye sahip olduğu için çok şanslı bir ilçemiz” diye
konuştu.
Sultangazi Belediyesi’nin sosyal projelerle

birçok insanı bir araya getirdiğine vurgu
yapan Kuzu, “Belediyenin düzenlediği
sosyal faaliyetler Sultangazi’ye kimlik kazandırıyor. Sultangazililerin ilçeyle gönül
bağı kurmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.
Programda söz alan AK Parti Milletvekili
İbrahim Yiğit, sosyal projelerin toplumsal
kucaklaşmaya ön ayak olduğunu söyledi.
Başkan Altunay’ı çalışmalarından dolayı
tebrik eden Yiğit, “4.5 yılda birçok güzel
çalışma yapıldı. Çamurdan geçilmeyen
Sultangazi altyapısıyla, sosyal tesisleriyle,
ormanları ve projeleriyle akla sığmayan
bir değişim kazandı” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından pop müziğin sevilen sanatçısı Kutsi, sahne alarak sevilen
şarkılarını seslendirdi.
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Sultangazi Belediyesi Hayata Dokunuyor
“Yerel Yönetimler ve Aile” konulu yarışmada
Sultangazi Belediyesi, mahkum ailelerine
yönelik hayata geçirdiği “Ben de Varım”
projesiyle ödüle layık görüldü. 127 projenin
yer aldığı yarışmada ödülü; Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay, Başbakan
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
Proje kapsamında 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.

“Canım Ailem”

Aile değerlerinin korunup gelecek nesillere aktarılmasını
amaçlayan “Canım Ailem” Projesi ile şimdiye kadar 522
aile ziyaret edildi. Proje kapsamında psikolog ve sosyal
hizmetler uzmanlarıyla birlikte evlere ziyaretler yapıldı.
Misafir olunan ailelere danışmanlık hizmetleri verilirken;
hafta sonu aile bireyleriyle birlikte yapılan ilçe turundan
sonra İstanbul’un tarihi ve turistik mekanları gezdirildi.

“Nesilden Nesile”

Genç nesillerle çınarları buluşturan “Nesilden Nesile”
projesine şimdiye kadar 1555 kişi katıldı. Kuşaklararası
buluşmayı sağlayan projede yaşlılar deneyimlerini
gençlerle paylaştı. Proje kapsamında psikolog ve sosyal
hizmetler uzmanlarının sunduğu seminere katılan gençler
ve yaşlılar, bilgi ve kültür alışverişinde bulundu. Yaşlılarla
beraber İstanbul’da Boğaz turu ve kültürel geziler yapan
gençler, onlara yalnızlıklarını unutturacak güzel bir anılar
bıraktı.
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“Bilinçli Anne Sağlıklı Nesil”

Anne adaylarına rehberlik eden “Bilinçli Anne Sağlıklı
Nesil” Projesi ile hamilelikte sağlıklı bir süreç geçirilmesi,
kolay doğum ve bilinçli çocuk yetiştirilmesi sağlandı.
Bu yıl 510 kişinin faydalandığı projede alanında uzman
doktor, psikolog ve fizyoterapistlerle eğitimler verildi.
Anne adaylarının bilinçli bir hamilelik süreci yaşamasını
sağlayan proje sonunda katılımcılara yeni doğan çantası
hediye edildi.

“Birlikte Mutluyuz”

Sultangazi Belediyesi, engellilerin hayatını kolaylaştıran
“Birlikte Mutluyuz” projesi ile de engellilerin ailelerine
ulaştı. Engelli ailelerine destek amaçlı yürütülen projede
Psikolog ve Sosyal Hizmet Uzmanı’yla birlikte ziyaretler
gerçekleştirildi. 345 engelli ailesine ulaşılan proje ile
engelli vatandaşların bakımını üstlenen aile bireylerine
bilgilendirme yapıldı.

“Evlilik Öncesi Eğitim”

Evliliğin güçlü ve sağlıklı temeller üzerine kurulmasına
katkıda bulunmayı hedefleyen “Evlilik Öncesi Eğitim”
Projesi’yle 100 çifte ulaşıldı. Evlilik Öncesi Eğitim
Programı’nda, “Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri”,
“Evlilik ve Sağlık” ile “Aile Hukuku” konularında
seminerler verildi.

EVLiLiK
ÖNCESİ EĞİTİM

“Kültürel Geziler”

Okul ve çeşitli etkinliklerde dereceye giren öğrenciler
yurtiçi ve yurtdışı gezileriyle ödüllendirildi. Öte yandan
ilçe halkına yönelik çeşitli kültürel geziler düzenlendi.
Organizasyon kapsamında Osmanlı İmparatorluğu’nun
ilk başkenti olan Bursa, Mimar Sinan’ın ustalık
eseri Selimiye Camii’nin bulunduğu Edirne ile Türk
askerlerinin destan yazdığı Çanakkale’de Şehitlik başta
olmak üzere tarihi ve kültürel mekânlar gezdirildi.
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CEBECi SOSYAL TESiSLERi
VE PRESTiJ CADDE HiZMETE AÇILDI
Sultangazi Belediyesi Cebeci
Sosyal Tesisleri ve Prestij Cadde,
düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Açılış törenine katılan protokol
üyeleri; Sultangazi’nin her geçen
gün yaşadığı değişimle cazibe
merkezine dönüştüğüne
vurgu yaptı.

Sultangazi Belediyesi Cebeci Sosyal Tesisleri
ve Prestij Cadde, törenle hizmete açıldı. Cebeci Mahallesi’nde düzenlenen açılış törenine
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili
Ayşenur Bahçekapılı, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan
Kuzu, İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit, Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK Parti İlçe
Başkanı Murat Atım, belediye meclis üyeleri,
siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay; hayata
geçirilen vizyon projelerle Sultangazi’nin,
marka şehir olma yolunda emin adımlarla
ilerlediğini söyledi. Başkan Altunay, “Artık
Sultangazi yeni vizyon projelerin üretildiği
yer olarak insanların zihninde yer etmektedir” dedi.
Cebeci Sosyal Tesisleri ile Prestij Cadde’nin
ailelerin rahatça vakit geçireceği bir alan
olduğunu belirten Başkan Altunay, “Çay
bahçesinde ailenizle çaylarınızı yudumlayabilir; çocuklarınızın oyun alanlarında vakit
geçirmesini izleyebilirsiniz. Sadece yayalara
açık olan Prestij cadde de yürüyüşler yapabil-
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ir; lale şeklindeki oturma gruplarında dinlenebilirsiniz."
Cebeci Mahallesinde hizmet tesisleri yapılacağının müjdesini veren Başkan Altunay, tesisin çok fonksiyonlu yapısıyla birçok hizmetin
bir arada yer alacağını söyledi.
Programda konuşan İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit, Sultangazi’nin büyük bir değişim
içinde olduğunu söyledi. Yiğit, “Başkan Altunay ve ekibi burada harika projeler üretti.

Sultangazi yapılan çalışmalarla daha rahat
bir nefes aldı. Kendisini ve ekibini başarılı
çalışmalarından dolayı kutluyorum” dedi.
TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı
da konuşmasına Dünya Kadınlar Günü’nü
kutlayarak başladı. Sultangazi’deki değişimin
izlerine dikkatli bakılması gerektiğine vurgu
yapan Bahçekapılı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sultangazi’nin tozlu, topraklı, yıkık kaldırım-

Aile çay bahçesinde
Sultangazililer çaylarını yudumlarken;
çocuklar ise oyun alanlarında
hoşça vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.
Öte taraftan prestij cadde
uygulaması bu alanda
hayata geçirildi.

ları ve asfaltsız caddelerinden ,prestij yollarının
açılışına geldik. Sosyal
tesislerin Sultangazi’nin
her mahallesinde
bulunması inanılmaz bir

şey. Başkan Altunay’ı ve açılış kurdelesini keserek,
ekibini takdir ediyorum.” vatandaşlarla birlikte
gezdi.
Protokol üyeleri daha
sonra Cebeci Sosyal Tesisleri ve Prestij Cadde’nin
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SOSYAL YARDIMLAR

S

ultangazi 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.

Sultangazi Belediyesi tarafından yapılan sosyal yardımlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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ELDEN ELE İLE
GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Sultangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Elden Ele Yardım Merkezi", alan el ile veren el arasında köprü olmaya
devam ediyor. Elden Ele Yardım Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıldı.

S

ultangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Elden Ele
Yardım Merkezi, ilçede alan el ile veren el arasında köprü
olmayı sürdürüyor. Elden Ele Yardım Merkezi’nin hayırsever işadamlarıyla ihtiyaç sahipleri arasında kurduğu yürekten
yüreğe köprüyle binlerce ihtiyaç sahibine ulaşıldı. Bu ailelere giyimden mutfak ve temizlik malzemelerine kadar bir çok ihtiyaç
malzemesi dağıtıldı.
Elden Ele Yardım Merkezi’ne başvurmak isteyen ihtiyaç sahibi
aileler, Sultangazi Belediyesi “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü”ne taleplerini iletiyor. Müdürlük bünyesindeki gezici ekiplerce yapılan tespitler sonucunda ihtiyaç sahibi ailelere sosyal
yardım kartları veriliyor. Sosyal yardım kartlarına periyodik ara-

lıklarla ailelerin ihtiyaç durumları göz önüne alınarak krediler
yükleniyor. Elden Ele Yardım Merkezi’ne hayırseverlerin katkılarıyla gelen mağaza ürünleri barkotlanarak; piyasa değeri göz
önüne alınarak kredilendiriliyor.
Merkezde ihtiyaç sahibi aileler, istedikleri ürünleri bir mağazadan alışveriş yapar gibi kredileriyle seçip alabiliyorlar. Her aile
kredisi ölçüsünde giyim, mutfak araç gereçleri vb. birçok ürünü
Elden Ele Yardım Merkezi’nden giderebiliyor.
Mevsimlere göre yenilenen ürünlerle ihtiyaç sahibi ailelerin yüzleri gülüyor. Okulların yeni eğitim dönemlerinde ve bayram günlerinde çocuklara özel ürünler dağıtılıyor.
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ESENTEPE'DE MÜKERRER PARSELLERİN

TAPU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Sultangazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi’ndeki mükerrer parsellerin tapu sorununu çözüme kavuşturdu. İmar
Kanununun 18. Madde uygulaması çalışmalarını tamamlayan Sultangazi Belediyesi, uzun yıllardır birçok insanın
mağdur olmasına neden olan mükerrer parsel sorununu ortadan kaldırdı. Uygulamaya göre parsel düzenleme
listeleri ve paftalar, 30 günlük askı sürecinin ardından hak sahiplerine tapuları dağıtılacak.

S

ultangazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi’ndeki mükerrer parsel sorunu nu
çözüme kavuşturdu. Uzun yıllardır devam eden ve binlerce insanın mağdur olma-

sına neden olan mükerrer parsellerin tapu
sorunu, encümen kararıyla çözüldü. 3194
sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması çalışmalarını tamamlayan Sultangazi

Belediyesi 27 Mart 2014 tarih ve 215 sayılı
encümen kararı ile 20 yıla yakın süredir devam eden ve kadastral kaymadan kaynaklanan tapu sorununu ortadan kaldırdı.

Aşure

Etkinlikleri

Sultangazi Belediyesi Muharrem ayı nedeniyle ilçenin
değişik noktalarında aşure dağıttı. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde
düzenlenen programda ise şair ve yazar Serdar Tuncer,
Muharrem ayı konusunda Sultangazililer ile sohbet etti.

M

uharrem ayı nedeniyle Sultangazi’de aşure kazanı kaynadı. Sultangazi Belediyesi tarafından aşure
dağıtımı gerçekleştirildi. Cuma namazı öncesinde
Sultançiftliği Merkez Camii önü, Cevher Dudayev Hizmet
Tesisleri açılışının ardından ise İsmetpaşa Mahallesi’nde
aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın da katıldığı aşure dağıtımına halk
yoğun ilgi gösterdi. Başkan Altunay vatandaşlara kendi
elleriyle aşure dağıtımı yaparken, Muharrem ayının tüm
insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. 50.
Yıl Kültür Merkezi’nde akşam düzenlenen Muharrem Ayı
Özel Programı’na ise televizyonların tanınan simalarından
Serdar Tuncer katıldı. Şair ve yazar Serdar Tuncer, programda Muharrem ayının tarihi hakkında bilgiler verdi.

Manevi Bakım
Semineri
Sultangazi Belediyesi’nin işbirliği ile engelli ve ailelerine yönelik “Manevi Bakım”
seminerleri düzenleniyor. Down Kafe’de
düzenlenen seminerde engellilere manevi
hayatın, karşılaşılan zorlukları yenmekteki
önemi üzerinde duruluyor.

S

ultangazi Belediyesi’nin işbirliği ile engellilere ve ailelerine yönelik “Manevi
Bakım” eğitimleri düzenleniyor. Sultangazi Engelliler Koordinasyon Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü, Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi
Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen seminerlerde manevi hayatın zorlukları yenmekteki
önemi üzerinde duruluyor.
Down Kafe’de düzenlenen seminer programına Sultangazi Müftülüğü’nde görevli Süleyman Özyazıcı ile Eyüp Karaaslan katılarak
maneviyatın önemine dikkat çektiler. Eyüp

Karaaslan, dinimizde insana ırkı,dili, rengi
ve cinsiyeti gözetilmeksizin değer atfedildiğini belirterek,“Rabbimiz insanlar arasında
hiçbir ayrım gözetmeden onlara ayrı bir değer atfetmiştir. İnsan olarak bizler de kamil
ve olgunluğumuzla bu değere layık olmaya
çalışmalıyız” dedi. Din tarihi içinde engelli
insanların ayrı bir değeri olduğuna dikkatleri
çeken Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Din savaşlarında sakatlık geçiren birçok
insan için Rabbimiz özel itina gösterilmesini
istemiştir. Engellilere taşımayacakları yüklerin verilmemesini ve zorluk yaşatılmamasını

istemiştir. Tüm insanlar için hayat bir sınav
olarak sunulmuştur. Bu nedenle karşılaşılan
zorluklara ve engellere karşı her zaman sabır göstermeliyiz. Gösterdiğimiz sabır ölçüsünde Rabbimiz bizi mükafatlandıracaktır.”
Din görevlisi Süleyman Özyazıcı da konuşmasında maneviyatı güçlü olan insanların
zorluklar karşısında daha dirençli olduğunu
söyledi. Her insanın bir engelli adayı olduğuna vurgu yapan Özyazıcı, “Kimsenin yarına
garantisi yoktur. Rabbimiz’in bize bağışladığı her şey için her zaman şükür sahibi olmalıyız” dedi.
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RESiMLERLE
SULTANGAZi TARiHi

50. Yıl Kültür Merkezi, sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ressam Mahmut Yiğitoğlu’nun
20. Kişisel Resim Sergisi sanatseverlerle buluştu. İstanbul ve Sultangazi'nin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin
işlendiği sergi ilgiyle izlendi.

S

ultangazi Belediyesi 50. Yıl Kültür ve karakalem çalışmalarından oluşan
Merkezi’nde Ressam Mahmut Yiği- çok sayıda resim yer aldı.
toğlu’nun 20. kişisel resim sergisi
açıldı.
Serginin açılış töreninde konuşma yapan Yiğitoğlu, Sultangazi’nin ve İstan1972 yılında resim çalışmalarına profes- bul’un tarihi, kültürel ve turistik değeryonel olarak başlayan Ressam Mahmut lerini yansıttığı sergisini sanatseverlerin
Yiğitoğlu’nun kişisel sergisinde, yağlı beğenisine sunmaktan memnuniyet
boya, sulu boya, pastel boya, guaj boya duyduğunu söyledi. Sultangazi Belediye

Başkanı Cahit Altunay da konuşmasında
sanata ve sanatçıya her zaman değer
verdiklerini belirterek, “Sanatın dili evrensel bir dildir. Bu nedenle sanat güzellikleriyle her insanı aydınlatır” dedi.
Protokol üyeleri daha sonra açılış kurdelesini keserek, sergideki tabloları inceledi.

ABDÜLHAMİD HAN ANILDI

Vefatının 96. yıldönümünde Sultan Abdülhamid Han düzenlenen programla anıldı. Programa konuşmacı olarak katılan
Doç Dr. Coşkun Yılmaz ile Doç Dr. Erhan Afyoncu, Sultan Abdülhamid Han’ın kişiliği ve liderliğiyle örnek bir insan olduğunu söyledi.

S

ultangazi Belediyesi, düzenlediği
programla vefatının 96. Yıldönümünde Sultan Abdülhamid Han’ı
andı. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde yapılan
programa katılan Doç. Dr. Erhan Afyoncu ile Doç. Dr. Coşkun Yılmaz tarafından
Sultan Abdülhamid Han’ın hayatı tüm

yönleriyle anlatıldı. Tarihin geleceğe ışık
tutan bir yol olduğunu vurgulayan Doç
Dr. Coşkun Yılmaz, tarihdeki yaşanmışlıkların insanın ufkunu açtığını söyledi.
Doç. Dr. Erhan Afyoncu da Sultan Abdülhamid Han’ın zeki ve analiz yeteneği
güçlü bir insan olduğunu söyledi. Avru-

pa seyahatleri yapan Sultan Abdülhamid
Han’ın gördüklerinden etkilendiğini kaydeden Afyoncu,“Osmanlı’da batılı okullar
açarak çok büyük yenilikler kazandırmış
bir devlet adamıdır. İleri görüşlülüğü ve
her şeye teferruatlı bakış açısıyla örnek
bir insan ve liderdi” şeklinde konuştu.

TARiHE iZ BIRAKANLARIN iSMi SULTANGAZi'DE YAŞIYOR

AHMED-i HANi PARKI

Sultangazi Belediyesi, tarihte yer edinen önemli şahsiyetlerin isimlerini parklarda yaşatmayı sürdürüyor.
İsmetpaşa Mahallesi’nde tarihçi, mutasavvıf ve şair Ahmed-i Hani’nin isminin verildiği park, törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, kardeşliği ve beraberliği öğütleyen
Ahmed-i Hani'nin ismini ilçede yaşatmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

S

ultangazi Belediyesi, Ahmed-i Hani
Parkı'nı törenle hizmete açtı. İsmetpaşa Mahallesi'nde düzenlenen
parkın açılışına Sultangazi Kaymakamı
Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK Parti İlçe Başkanı
Murat Atım, İlçe Emniyet Müdürü Murat
Çimen, Ağrılılar Dernek Başkanı Umut
Öztürk, Ahmed-i Hani Kültür ve Sosyal
Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Bekret, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende konuşan Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, ünlü tarihçi, mutasavvıf ve şair Ahmed-i Hani'nin ismini
İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşatmaktan
büyük onur duyduklarını söyledi.

Kültür mirasına değer vermenin önemine vurgu yapan Başkan Altunay, "Tarihimizde yer edinen önemli şahsiyetlerin
isimlerini ilçemizde yaşatmayı sürdürüyoruz. Daha önce Üsteğmen Fatma Seher Erden ve Ahi Evran isimlerini parklarımıza verdik ve bugün de geleneğimizi
sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Öte
yandan Malkoçoğlu Mahallemizde bulunan parka da kurtuluş mücadelemizin
kahramanlarından Sütçü İmam ismini
verdik" dedi.
Ahmed-i Hani'nin yaşadığı dönemde
toplumsal beraberlik ve dayanışmayı
öğütlediğini kaydeden Başkan Altunay,
"Ahmed-i Hani hayatı boyunca birlik,
beraberlik ve kardeşlik mesajları vermiş
bir alimdir. İnsanlar arasında ayrım yapmadan toplumsal dayanışma ve yar-

dımlaşmaya davet etmiştir" ifadelerini
kullandı. Sultangazi'nin değişmeye devam ettiğini kaydeden Başkan Altunay,
şunları söyledi:
"95 olan park sayısını 135 daha arttırarak
230'a çıkardık. İlçemizde 14 kamu binasının çoğu tamamlandı. Sultangazi değişime devam ediyor. Millete hizmetkar
olmaya geldik."
Ahmed-i Hani Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Bekret de
konuşmasında tarihçi Ahmed-i Hani'nin
isminin parkta yaşatılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan
Altunay ve ekibine teşekkür etti. Konuşmaların ardından açılış kurdelesini
kesen protokol üyeleri, vatandaşlarla
birlikte parkı gezdi.

3. KÜLTÜR MERKEZİNİN
iNŞAATI DEVAM EDiYOR
Sultangazi’nin dört bir yanında vizyon projelerin yapımı sürerken, Yunus Emre Mahallesi’nde Kültür Merkezi’nin de inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Mülkiyeti Sultangazi Belediyesi’ne ait alanda İl Özel
İdaresi tarafından kültür merkezi yapılıyor.

S

ultangazi’de 3. kültür merkezinin
Yunus Emre Mahallesi’nde inşaatı
devam ediyor. Mülkiyeti Sultangazi
Belediyesine ait 4 bin 931 m² alanda yapılan merkez, 5267.91 m² inşaat alanına
sahip. Sanat ağırlıklı faaliyetlerinin sürdürülmesi planlanan kültür merkezinde
saz, gitar gibi kurslar ile tiyatro ve resim
atölye çalışmaları yer alacak.

Merkezde bulunacak fonksiyon alanları
ise şunlar olacak:
•177 Kişilik Çok Amaçlı Salon,
• Sergi Salonu
• Kütüphane
• Derslikler
• Atölyeler ve Çalışma Odaları
• Kafeterya

AĞIZ ve DİŞ
SAĞLIĞI MERKEZİ
50. Yıl Mahallesi’nde hizmete
girecek olan Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi'nin yapımı devam ediyor. Merkezin yükseldiği arsa,
Sultangazi Belediyesi tarafından
sağlandı. Yapımını İstanbul İl
Özel İdaresi’nin üstlendiği merkez, ilçenin önemli bir sağlık ihtiyacını karşılamış olacak.

ESENTEPE HiZMET TESiSLERi
Pazar Kültürü Ve Hizmet Tesislerinde Yeni Vizyon

Esentepe Mahallesi’nde yapılacak “Esentepe Hizmet Tesisleri” 7 bin 462 m² alan üzerine inşa edilecek. Hizmet tesislerinde şu
bölümler yer alacak:
• Otopark
• Kurban Kesim Yeri
• 2 Katlı Pazar Alanı
• Aile Sağlık Merkezi
• Hızır Acil
• İSMEK
• Etüd Merkezi
• Çok Amaçlı Salon
• Fatura Ödeme Merkezi
• Kafeterya
• Park ve Sosyal Donatı Alanları
Hizmet tesisleri afet zamanlarında toplanma yeri olarak da kullanılacak.

UĞUR MUMCU
HiZMET TESiSLERi

Uğur Mumcu Mahallesi’nde yapılacak “Uğur Mumcu Hizmet Tesisleri” 5 bin 440 m² alan üzerine inşa edilecek. Hizmet tesislerinde şu bölümler yer alacak:
• Kurban Kesim Yeri
• 2 Katlı Pazar Alanı
• Aile Sağlık Merkezi
• Hızır Acil
• İSMEK
• Etüd Merkezi
• Çok Amaçlı Salon
• Fatura Ödeme Merkezi
• Kafeterya
• Park ve Sosyal Donatı Alanları
• Otopark
Hizmet tesisleri afet zamanlarında toplanma yeri olarak da kullanılacak.

CEBECi HiZMET TESiSLERi
VE OTO GALERiCiLERi

Cebeci Mahallesi’nde 34 bin m² alan üzerinde yükselecek olan hizmet tesisleri; mahallenin fiziki ihtiyaçlarını karşılayacak birimlerin dışında oto pazarı ve galericileri bünyesinde barındıracak. Daha sonraki aşamada ise yaklaşık 190 bin m² alan düzenlenerek oto galericilerinin faaliyet göstereceği önemli ticaret merkezlerinden birisi haline dönüşecek.

ZÜBEYDE HANIM PAZAR
ALANI VE KAT OTOPARKI

Zübeyde Hanım Mahallesi’nde yapılacak “Zübeyde Hanım Pazar Alanı ve Kat Otoparkı” 2 bin 555 m² alan üzerine inşa edilecek.
Hizmet tesislerinde şu bölümler yer alacak:
• Katlı Otopark
• Pazar Alanı
• Kurban Kesim Yeri
• Fatura Ödeme Merkezi
• İdari Ofisler
• Park ve Sosyal Donatı Alanları
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