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Sultangazi Belediyesi, kapalı pazar alanlarına yeni vizyon kazandıran 
mahalle hizmet tesislerinin bir yenisini daha hayata geçiriyor. Esentepe 
Hizmet Tesisleri’nin 7 Ekim’de ihalesi yapılarak yapım çalışmalarına 
başlanıyor. Uğur Mumcu ve Zübeyde Hanım mahallelerinde ise yeni 
hizmet tesislerinin projelendirme çalışmaları tamamlandı.

Esentepe Hizmet Tesisleri

Sultangazi Belediyesi, İstanbul’un 
en büyük Kurban Satış ve Kesim 
Merkezi’ni bu yıl da hizmete sundu. 
240 bin metrekare alan üzerine 
kurulan merkez, 25 bin büyük ve 
küçükbaş hayvan kapasiteli.

GÜÇLÜ ALTYAPI
GÜÇLÜ BİR SULTANGAZİ

PARK VE ZEMİN ALTI 
OTOPARK PROJESİ

GENÇLERE
KAYKAY VE PATEN PARKI



CAHİT ALTUNAY
> Belediye Başkanı

Saygıdeğer Sultangazililer; 

Bu güzel ilçemize hizmet verebilmek, 
Sultangazi’ye modern bir şehir görü-
nümü kazandırabilmek, çocuklarımıza 
yaşanabilir bir Sultangazi bırakmak 
için durmadan ve bütün gücümüzle 
çalışıyoruz. 

Sultangazimizi seviyoruz, çünkü onda 
kendimizden bir şeyler var. Geçmişimiz 
var... geleceğimiz var. 

Marka şehir yolunda hızla ilerlemek için 
yeni projeler üretiyor, yeni hizmetlere 
kazma vuruyoruz. 2015 yılımız yeni 
hizmet tesisleri, yeni eğitim kurumları ve 
yeni park açılışları ile geçti. Şimdi ise yeni 
projelerimizle karşınızdayız. 

Değerli Sultangazili hemşehrilerim!

Mahalle aralarında kurulan pazarların 
beraberinde getirdiği çevre, görüntü 
ve ses kirliliğini ortadan kaldırmak ve 
mahallelerin fiziki mekan ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla yeni bir vizyon 
ortaya koyduk. Kendi öz kaynaklarımızla 
Sultançiftliği, 50. Yıl ve İsmetpaşa Cevher 
Dudayev Mahalle Hizmet Tesisleri’ni 
hizmet açtık. 

Esentepe Mahallesi’nde yeni hizmet 
tesislerinin Ekim ayı içerisinde ihalesi 
yapılarak yapım çalışmalarına başla-

nıyor. Uğur Mumcu ve Zübeyde Hanım 
mahallelerinde ise yeni hizmet tesisleri-
nin projelendirme calışmaları tamamlan-
dı. Öte yandan Yunus Emre, Malkoçoğlu, 
Habibler, Cebeci, Cumhuriyet ve Gazi 
mahallerinde de hizmet tesisleri yapıl-
ması için çalışmalarımız devam ediyor. 

İstanbul’un en büyük sorunlarının başın-
da gelen trafik sorununa nefes aldırmak 
için 50. Yıl Mahallesi’nde mevcut Lütfiye 
Nuri Burat Hastanesi karşısında bulunan 
boş arsaya “Park ve Zemin Altı Otopark 
Projesi”ni de hayata geçiriyoruz. .

Altyapı, çevre düzenleme ve park çalış-
malarımız ise aralıksız devam ediyor. 
Uğur Mumcu Mahallesi’ne inşa ettiğimiz 
kaykay ve paten parkını kısa sürede 
hizmete açtık. Yayla Mahallesi’ne ise yeni 
park yapımı için çalışmalara başladık. 

Öte yandan İstanbul’un en büyük Kurban 
Satış ve Kesim Merkezi’ni bu yıl da 
halkımızın hizmetine sunduk. 240 bin 
metrekare alan üzerine kurduğumuz bu 
merkez yalnız Sultangazi’ye değil tüm 
İstanbullulara hizmet verdi. 

Bir daha ki sayımızda yeni hizmetler ve 
yeni müjdelerle karşınızda olmak dileğiy-
le, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

YENİ 
PROJELERİMİZLE 
KARŞINIZDAYIZ...

Marka şehir yolunda hızla 
ilerlemek için yeni projeler 

üretiyor, yeni hizmetlere 
kazma vuruyoruz. 2015 

yılımız yeni hizmet 
tesisleri, yeni eğitim 

kurumları ve yeni park 
açılışları ile geçti. Şimdi 

ise yeni projelerimizle 
karşınızdayız. 



SULTANGAZİBÜLTENİ

Sultangazi Belediyesi, 
ana arterlerde 
düzenleme çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. 
Atatürk Bulvarı üzerinde 
yapılan refüj düzenleme 
çalışmalarıyla trafikte 
rahatlama sağlanırken, 
ilçeye estetik bir 
görünüm kazandırıldı.
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GÜÇLÜ ALTYAPI
GÜÇLÜ BİR SULTANGAZİ

YAYLA MAHALLESİ 
YENİ PARKINA KAVUŞUYOR

Sultangazi Belediyesi’nin  altyapı kuruluşları ile koordineli 
bir şekilde yürüttüğü çalışmalar sonucu ilçede büyük 
değişim yaşanıyor. Güçlü araç filosu ve kadrosu ile yapılan 
çalışmalarda altyapıda yaşanan sorunlar ortadan kaldırılıyor. 
Yağmur suyu kanalları yapıldı, ana arter ve ara sokaklar hızla 
asfaltlandı. Enerji hatlarının yeraltına alınma çalışmaları 
devam ederken, prestij caddeler ile ilçeye estetik bir 
görünüm kazandırılıyor.

Sultangazi Belediyesi, kapalı pazar alanlarına yeni vizyon 
kazandıran mahalle hizmet tesislerinin bir yenisini daha 
hayata geçiriyor. Esentepe Hizmet Tesisleri’nin 7 Ekim’de 
ihalesi yapılarak yapım çalışmalarına başlanıyor. Uğur Mumcu 
ve Zübeyde Hanım mahallerinde ise yeni hizmet tesislerinin 
projelendirme çalışmaları tamamlandı.

Sultangazi Belediyesi, park ve çevre düzenleme 
çalışmalarıyla yeşil alanları artırmayı sürdürüyor.  
Çalışmalar kapsamında Yayla Mahallesi’nde  3.155 
metrekare alanı kapsayan parkın yapımına başlanıyor. 
Yayla Parkı’nda çocuk oyun alanlarının yanısıra basket 
potaları, fitness alanı ve oturma grupları yer alacak.

GENÇLERE
KAYKAY VE PATEN PARKI
Parklarda oluşturulan açık alan spor sahaları 
ile gençlerin ve çocukların sağlıklı ve sporu 
seven bireyler olarak yetişmesini hedefleyen 
Sultangazi Belediyesi, Uğur Mumcu 
Mahallesi’nde kaykay ve paten (Skate Park) 
pistini hayata geçirdi.

İlçeye 6 yılda 28 yeni okul kazandıran ve 
okulların badana-boya malzemeleri ve 
diğer ihtiyaçlarını karşılayan Sultangazi 
Belediyesi, eğitime yönelik desteğini 
arttırarak devam ediyor. Bilgi evlerinde 
verilecek eğitimler ile öğrenciler sınavlara 
hazırlanacak.

Sultangazi Belediyesi, İstanbul’un en büyük Kurban Satış ve Kesim 
Merkezi’ni bu yıl da hizmete sunuyor. 240 bin metrekare alan üzerine 
kurulan merkezde 580 kurban satış çadırı, 100 kurban kesim çadırı ve 
20 hizmet çadırı kuruldu. Anadolu’nun değişik bölgelerinden gelen 
kurbanlıklar burada satışa sunulacak.

İSTANBUL’UN EN BÜYÜK
KURBAN SATIŞ VE KESİM MERKEZİ

SULTANGAZİ’DE YOL 
DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

@sultangazibeled facebook.com/sultangazibelediye
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SULTANGAZi BELEDiYESi’NDEN

EĞİTİME TAM DESTEK

BİLGİ EVLERİYLE SINAVLARA HAZIRLIK

110 BİN ÖĞRENCİYE 600 BİN 
ÜCRETSİZ DEFTER

MESLEK EDİNDİRME 
KURSLARI

23 OKULA 
KONFERANS SALONU

BOYA BADANA MALZEME YARDIMI VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ

İlçeye 6 yılda 28 yeni 
okul kazandıran ve 

okulların badana-boya 
malzemeleri ve diğer 

ihtiyaçlarını karşılayan 
Sultangazi Belediyesi, 

eğitime yönelik 
desteğini arttırarak 

devam ettiriyor. Tüm 
öğrencilerin defter 

ihtiyacı ücretsiz 
karşılanırken, bilgi 

evlerinde verilecek 
eğitimler ile öğrenciler 
sınavlara hazırlanacak. 

2015-2016 eğitim-öğretim 
döneminde Sultangazi’de 110 
bin öğrenci ders başı yapacak. 

Öğrencilerinin heyecanlı bekleyişi 
sürerken, Sultangazi Belediyesi de  
eğitime destek için çalışmalarını 
yoğunlaştırdı. İlçeye 6 yılda 28 yeni 
okul kazandıran ve okulların badana-
boya malzemeleri ve diğer ihtiyaçlarını 
karşılayan Sultangazi Belediyesi, 
eğitime desteğini arttırarak devam 
ettiriyor. Bilgi evlerinde verilecek 
eğitimler ile öğrenciler sınavlara 
hazırlanacak. Takviye kurslarıyla, 
ilçede eğitim gören öğrenciler TEOG, 
YGS, LYS’ye hazırlanacak. Bu yıl da 
ilçede eğitim gören tüm öğrencilerin 
defter ihtiyaçları ücretsiz karşılanacak.  
Öte yandan 23 okula yeni konferans ve 
çok amaçlı salon yapıldı. 

Sultangazi Belediyesi, hayata geçirdiği “Bilgi 
Evleri” ile öğrencileri sınavlara hazırlamaya 
devam ediyor. Bilgi Evleri’nde; Temel Eğitimden 
Ortaokula Geçiş (TEOG), Yükseköğretime Geçiş 
Sınavı (YGS)  ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’na  
hazırlık kursları verilecek. öğrencilerin seviyelerine 
göre düzenlenecek sınıflarda, eğitimler yapılacak.  
Sultangazi Belediyesi, 2014-2015 eğitim öğretim 
yılında 1.500 öğrenciye takviye kursları düzenlemişti. 
Bu yıl ise 2.000’ne yakın öğrenciye eğitim verilmesi 
hedefleniyor. 

Eğitim hizmetlerine öncelik veren Sultangazi 
Belediyesi bu yıl da ilk, orta ve lisede eğitim 
gören tüm öğrencilere ücretsiz defter dağıtımı 
yapıyor. Eğitime destek çerçevesinde yapılan 
kampanyada 2015-2016 eğitim döneminde de 
110 bin öğrenciye 6 farklı ebatta 600 bin defteri 
ücretsiz dağıtılacak. 

Sultangazi Belediyesi, ev hanımları başta 
olmak üzere meslek sahibi olmak isteyenler 
için kurslar düzenliyor. İlçe Halk Eğitim 
Müdürlüğü işbirliği ile Bilgi Evleri’nde 
yürütülen eğitimlerle binlerce kursiyer 
meslek sahibi oluyor. Ayrıca mahalle hizmet 
tesislerinde de İSMEK kursları ilçe halkına 
hizmet veriyor.

Sultangazi Belediyesi, derslik ihtiyacını 
karşılamak amacıyla prefabrik derslikler ile 23 
okula yeni konferans ve çok amaçlı salonları 
yaptırdı. Sultangazi Belediyesi’nin bu yöndeki 
çalışmaları devam edecek. 

Sultangazi Belediyesi her yıl 
eğitim-öğretim yılı öncesinde 
ilçedeki okulların boya 
ihtiyaçlarını karşılıyor. 6 yılda 
ilçede bulunan tüm okulların boya 
işlemleri için toplam 143 bin 368 
kilo boya dağıtımı gerçekleştirildi. 
Öte yandan tüm okulların 
çevre ve bahçe düzenlemeleri 
yapılıyor. Açık hava spor alanları 
oluşturuluyor. Okul binaları 
ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.
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GÜÇLÜ ALTYAPI 
GÜÇLÜ BİR SULTANGAZİ 
Sultangazi Belediyesi’nin  altyapı kuruluşları ile koordineli bir 
şekilde yürüttüğü çalışmalar sonucu ilçede büyük değişim 
yaşanıyor. Güçlü araç filosu ve kadrosu ile yapılan çalışmalarda 
altyapıda yaşanan sorunlar ortadan kaldırılıyor. Yağmur suyu 
kanalları yapıldı, ana arter ve ara sokaklar hızla asfaltlandı. Enerji 
hatlarının yeraltına alınma çalışmaları devam ederken, prestij 
caddeler ile ilçeye estetik bir görünüm kazandırılıyor. 

Sultangazi Belediyesi, altyapı 
yatırımlarıyla ilçede değişimi 
sürdürüyor.  Fen İşleri Müdürlüğü’nün 

altyapı kuruluşlarıyla birlikte 
gerçekleştirdiği projeler neticesinde 
Sultangazi’de sorunlar çözülüyor. Fen İşleri 

Müdürlüğü ekiplerince bir yandan yağmur 
suyu kanalları yapıldı, ana arter ve ara 
sokaklar hızla asfaltlandı. Enerji hatlarının 
yeraltına alınma çalışmaları devam 
ederken, prestij caddeler ile de ilçeye 
estetik bir görünüm kazandırılıyor.

İlçe genelinde ana arter, cadde ve 
sokakların asfalt serimi ve yama çalışmaları 
aralıksız devam ediyor. 6 yılda ilçedeki 15 
mahallede 367.870 ton asfalt kaplama ve 

yama çalışması yapıldı. Elektrik hatlarının 
tamamlandığı sokak ve mahalleler başta 
olmak üzere ilçedeki tüm mahallelerde taş 
kaplama ve yol düzenlemesi yapılıyor.

İlçe genelinde 6 yıl içinde yapılan çalışmalarla 86 bin 
992 metre yağmur suyu kanalı döşendi. Yağışlardan 
sonra oluşan birikintileri engellemek amacıyla 
ekipler oluşturularak, soruna anında müdahale 
edilmesi sağlanıyor. Yağmur suyu ızgaralarının da 
sayıları arttırılarak kışa hazırlık yapılıyor. 

Prestij cadde ve sokaklarla da ilçenin estetik yapısını 
değiştiriyor. Malkoçoğlu Fevzi Çakmak Caddesi, 
Cebeci Yürüyüş Yolu ile geniş kaldırımlı caddelerle 
ilçenin Avrupa standartlarında bir görünüme 
kavuşması sağlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nce 
yapılan çalışmalarla 6 yılda  280.918 metre bordür ve 
620.924 metrekare kilit taşı döşemesi yapıldı. İlçedeki 
tüm mahallelerde bakım, onarım çalışmaları ise 
aralıksız sürdürülüyor. 

Sultangazi Belediyesi ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (BEDAŞ) işbirliği ile elektrik kablolarının yer 
altına alma çalışmaları devam ediyor. İsmetpaşa 
ve Uğur Mumcu Mahallelerinde kabloların yeraltına 
alınma ve aydınlatma direklerinin yenilenme 
çalışması tamamlandı. Sultançiftliği Mahallesi’nde 
elektrik hatları yeraltına alınarak, enerjilendirme 
çalışmaları bitirildi. Kabloların yeraltına alınma 
çalışması tamamlanan 56 sokakta ise enerjilendirme 
çalışmaları devam ediyor.  Cebeci Mahallesi’nde de 
başlatılan çalışmalar sürerken 50. Yıl Mahallesi’nde 
ise devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl 
Caddesi üzerindeki elektrik kabloları da yer altına 
alınırken, su ve doğalgaz hatları da revize edildi. 
İlçenin estetik görünümüne zenginlik katacak 
elektrik kablolarının yer altına alınma çalışması tüm 
mahallelerde sürdürülecek.

ASFALTLAMA ve YOL ÇALIŞMALARI

YAĞMUR SUYU KANALLARI

PRESTİJ CADDE VE SOKAK

ELEKTRİK KABLOLARI 
YER ALTINA ALINIYOR
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SULTANGAZİ’DE
ÇEVRE DÜZENLEME VE REFÜJ ÇALIŞMALARI
Sultangazi Belediyesi’nin ilçe 
genelinde çevre düzenleme ve refüj 
çalışması aralıksız devam ediyor. Bu 
kapsamda Atatürk Bulvarı üzerinde 
yapılan çevre düzenleme ve refüj 
düzenleme çalışmalarıyla trafikte 
rahatlama sağlanırken, ilçeye estetik 
bir görünüm kazandırıldı. 

50. Yıl Mahallesi’nde “Park ve 
Zemin Altı Otopark Projesi” hayata 
geçiriliyor. Toplam inşaat alanı 7 
bin 283 m2 olan projede, çevre 
düzenleme, sosyal donatı alanları 
ile zemin altı otoparkı yer alacak.

Sultangazi Belediyesi, İstanbul’un en 
büyük sorunlarının başında gelen 
trafik sorununa ‘üstü yeşil alan, altı 

otopark’ projeleri ile kalıcı çözüm üretiyor. 
Bu amaçla 50. Yıl Mahallesi 2106 Sokak 
yanında “Park ve Zemin Altı Otopark 
Projesi” hayata geçiyor.  Toplam inşaat alanı 
7 bin 283 m2  olan projede,  park ve yeşil 
alan ise 2 bin 119 m2 olacak. Projede ayrıca 
zemin altı otoparkı yer alıyor.

50.YIL MAHALLESİ’NE
PARK VE ZEMİN ALTI 
OTOPARK PROJESİ

Sultangazi Belediyesi, 
çevre düzenleme ve 
refüj çalışmalarına 

aralıksız devam ediyor. Bu 
kapsamda Atatürk Bulvarı 
üzerinde çevre düzenleme 
ve refüj çalışmasıyla 
ilçeye estetik bir görünüm 
kazandırıldı. 600 metrekare 

alanda dekoratif  taş duvarlar 
kullanılırken, dekoratif 
aydınlatmalarla da ilçeye 
görsel zenginlik kazandırıldı. 
Yeşillendirme çalışmaların 
da yapıldığı refüjde yayaların 
güvenli geçişini sağlayan yol 
oluşturuldu. 



SULTANGAZİ’YE

ESENTEPE HİZMET TESİSLERİ

YENİ MAHALLE HİZMET TESİSLERİ
Mahalle aralarında kurulan 

pazarların beraberinde getirdiği 
çevre, görüntü ve ses kirliliğini 

ortadan kaldırmak amacıyla Sultangazi 
Belediyesi, yeni bir pazar ve hizmet 
tesis konseptini ortaya koydu. “Mahalle 
Hizmet Tesisleri” adıyla hayata geçirilen 
proje ile pazar kültürüne yeni bir ivme 
kazandırılırken, mahallelerin de fiziki 
mekan ihtiyaçlarına cevap vermesi 
amaçlandı.

Sultangazi Belediyesi, tamamını kendi 
öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği Sul-
tançiftliği, 50. Yıl ve İsmetpaşa Cevher 

Dudayev Mahalle Hizmet Tesisleri, 
kapılarını halka açtı.

Bu çalışmalarla yetinmeyen Sultan-
gazi Belediyesi, ilçeye yeni mahalle 
hizmet tesislerini kazandırmak 
için harekete geçti. Esentepe 
Mahallesi’nde yeni hizmet 
tesislerinin 7 Ekim’de ihalesi 
yapılarak yapım çalışmalarına 
başlanıyor. Uğur Mumcu ve 
Zübeyde Hanım mahal-
lelerinde ise yeni hizmet 
tesislerinin projelendirme 
calışmaları tamamlandı.

Sultangazi Belediyesi, 
kapalı pazar alanlarına 
yeni vizyon kazandıran 

mahalle hizmet tesislerinin 
bir yenisini daha hayata 

geçiriyor. Esentepe Hizmet 
Tesisleri’nin 7 Ekim’de 

ihalesi yapılarak yapım 
çalışmalarına başlanıyor. 

Uğur Mumcu ve Zübeyde 
Hanım mahallerinde ise 
yeni hizmet tesislerinin 

projelendirme çalışmaları 
tamamlandı.

Esentepe Mahallesi’nde yapılacak “Esentepe 
Hizmet Tesisleri” 7 bin 462 m² alan üzerine 
inşa edilecek. Bu hizmet tesisinin projesi 
tamamlanmış olup 7 Ekim 2015 tarihinde ihalesi 
yapılacak. Esentepe Hizmet Tesisleri’nde şu 
bölümler yer alacak:
 • Otopark 
• 2 Katlı Pazar Alanı 
• Aile Sağlık Merkezi 
• Hızır Acil 
• İSMEK 
• Etüd Merkezi 
• Çok Amaçlı Salon 
• Fatura Ödeme Merkezi 
• Kafeterya 
• Park ve Sosyal Donatı Alanları
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Esentepe Hizmet Tesisleri’nin ihalesi 
7 Ekim 2015 tarihinde yapılacak. 



İTFAİYE BİNASI
İstanbul İtfaiye teşkilatını 

ekip ve ekipman yönünden 
sürekli güçlendiren İstanbul  

Büyükşehir Belediyesi, yeni 
itfaiye binasını Sultangazi’ye 
kazandırıyor. Özellikle kent içi  
yoğunlaşan trafik dolayısıyla 
itfaiye hizmetlerinde yaşanan 
sıkıntıların önüne geçmek, 
yangın, kaza ve afetlere hızla 
müdahale edebilmek için  
Eski Habibler Mahallesi’ne 
itfaiye binası yapılacak. Yeni 
itfaiye binası sayesinde hem 
endüstriyel yangınlara, hem 
de çevredeki olaylara anında 
müdahale edilebilecek.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne 
ait olan 446 Ada 1 Parsel 
üzerine inşa edilecek iftafiye 
binası 5 bin 217 metrekare 
alan üzerine inşa edilecek. 
Kapalı inşaatın toplam alanı 
ise 1.133 m2 olacak.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  
Yapı İşleri Müdürlüğü 
tarafından ihalesi yapılan 
itfaiye binası, müteahhit 
firma ile sözleşme aşamasına 
gelindi. Sözleşmenin ardından 
itfaiye binası yapımına 
başlanılacak. 

ZÜBEYDE HANIM HİZMET TESİSLERİ 

UĞUR MUMCU HİZMET TESİSLERİ

Zübeyde Hanım 
Mahallesi’nde yapılacak 
“Zübeyde Hanım Pazar 
Alanı ve Kat Otoparkı” 2 
bin 555 m² alan üzerine 
inşa edilecek. Proje 
çalışması biten hizmet 
tesislerinin ihalesi 
yapılarak müteahhit 
firmaya yer teslimi 
yapıldı. Zübeyde Hanım 
Hizmet Tesisleri’nin 
yapımı başlıyor. Hizmet 
tesislerinde şu bölümler 
yer alacak:

• Katlı Otopark
• 2 Katlı Pazar Alanı
• İdari Ofisler
• Park ve Sosyal Donatı Alanları

• 2 Katlı Pazar Alanı 
• Aile Sağlık Merkezi 
• İSMEK 
• Etüd Merkezi 

•Fitness Salonu
• Çok Amaçlı Salon
• Park ve Sosyal Donatı Alanları 
• Otopark

Uğur Mumcu Hizmet Tesisleri’nde şu bölümler yer alacak:
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Uğur Mumcu Mahallesi’nde yapılacak “Uğur Mumcu Hizmet Tesisleri” 5 bin 440 
m² alan üzerine inşa edilecek. Bu tesisin proje çalışmaları tamamlandı. Uğur 
Mumcu Hizmet Tesisleri’nin ihalesi yapılarak yapımına başlanacak.



Başta Kaymakamlık olmak üzere 
birçok kamu kurumunun yer
aldığı Hükümet Konağı Uğur 
Mumcu Mahallesi’nde inşa edildi. 
15 bin 359 m2 inşaat alanına sahip 
Hükümet Konağı’nda birçok 
kurum faaliyet gösteriyor.

Uğur Mumcu Mahallesi’nde inşa 
edilen Sultangazi İlçe Sağlık 
Merkezi, 8 bin 200 m2 inşaat 
alanına sahip. Sağlık Merkezi’nde 
yer alan hizmet birimleri ise şunlar;

Uygulama Oteli ve Turizm Meslek Lisesi Gazi Mahallesi’nde inşa edildi. 
Toplam inşaat alanı 15 bin 39 m2 olan eğitim tesisi; eğitim ve yönetim 
bloğu, uygulama oteli ve pansiyon binasından oluşuyor.

Engelliler Eğitim ve Kültür 
Merkezi Yunus Emre 
Mahallesi’nde yapıldı.
Mülkiyeti Sultangazi
Belediyesi’ne ait 4 bin 931 m2 
alanda yapılan merkez, 5267 m2 
inşaat alanına sahip. Bu merkez 
kültür etkinliklerinin yanısıra 
engellilere yönelik eğitim 
çalışmalarına da ev 
sahipliği yapıyor.

• Kaymakamlık
• İlçe Emniyet Müdürlüğü
• İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
• İlçe Tarım Müdürlüğü
• İlçe Mal Müdürlüğü
• İlçe Nüfus Müdürlüğü
• İlçe Tapu Müdürlüğü
• İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı
• Vergi Dairesi
• İŞKUR Şube Müdürlüğü

• İlçe Sağlık Müdürlüğü
• Toplum Sağlığı Merkezi
• Verem Savaş Dispanseri
• Anne Çocuk Sağlığı
• Poliklinikler 
• Sağlıklı Yaşam Merkezi
• Aile Sağlığı Merkezi
• Konferans Salonu
• Çalışma Ofisleri
• Yemekhane

75. Yıl Mahallesi’nde inşa edilen 
Huzurevi ve Yaşlı Merkezi 
8 bin 870 m2 inşaat alanına
sahip. Merkezde yer alan 
üniteler ise şunlar:

• Özel Bakım Odaları (97 Kişilik)
• Fizyoterapi Odası
• Çok Amaçlı Salon
• Okuma Salonu
• Dinlenme Salonu
• Atölyeler
• Sağlık Personeli Odaları
• İdari Salon
• Yemekhane

• Derslikler
• Hizmet Birimleri
• Çalışma Atölyeleri
• Ofisler
• Çok Amaçlı Salon
• Kütüphane
• Sergi Salonu
• Tiyatro Salonu

SULTANGAZİ 
HÜKÜMET KONAĞI

SULTANGAZİ
SAĞLIK MERKEZİ

TURİZM MESLEK LİSESİ
ve UYGULAMA OTELİ

Cebeci Mahallesinde lise, yurt ve 
spor salonundan oluşan okulun 8 bin 
118 m2 olan arsası bir hayırsever 
tarafından bağışlandı. Lise bölümü 
tamamlanan eğitim binası 13 bin 84 m2 
inşaat alanına sahip. Öte yandan eğitim kurumunun yurt binası ile konferans ve 
spor salonu inşaat çalışmasına da başlandı. 2 bin m2 inşaat alanına sahip olan 
yurt binası bodrum, zemin ve 6 kattan oluşmaktadır. 2 bin 600 m2 inşaat alınan 
sahip olan konferans ve spor salonu 2 kat üzerine inşa edilirken, giriş katta 
500 kişilik konferans salonu bulunmaktadır.

SABRİ ÜLKER ANADOLU
İMAM HATİP LİSESİ

50. Yıl Mahallesi, Mevlana Bulvarı üzerinde inşa edilen okul 48 derslikli 
iki bloktan oluşuyor. Lise, 12 bin 682 m² inşaat alanından oluşuyor. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
ANADOLU İ.H.L.

HUZUREVİ ve YAŞLI
BAKIM MERKEZİ

2015 YILINDA HİZMETE AÇILAN HİZMET TESİSLERİ ve EĞİTİM KURUMLARI

SULTANGAZİ ENGELLİLER
EĞİTİM ve KÜLTÜR MERKEZİ



SULTANGAZİ
BÜLTENİ
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AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ 
AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR
50. Yıl Mahallesi’nde yapılan hastanenin 

inşaat alanı 7 bin 914 metrekareden 
oluşuyor. 6 kat üzerinde yükselecek 

tesiste ağız cerrahisine yönelik tüm operas-
yonlar yapılabilecek. Hastanede; sağlık üni-
tesi, poliklinik ve ameliyathanelerin yanısıra 
konferans salonu, kütüphane, çocuk oyun 
parkı gibi fonksiyon alanları da yer alacak.

600 YATAKLI DEVLET HASTANESİ 
İNŞAATI HIZLA DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanlığı tarafından 

Sultangazi’ye 600 yataklı 
Devlet Hastanesi yapımı devam 

ediyor. Uğur Mumcu Mahallesi’nde 
toplam 46 bin 500 m2 ’lik alan üze-
rinde inşa edilen “Akıllı Hastane” tek-
nolojinin tüm imkanları kullanılarak 

yapılıyor. Arazisi, Sultangazi Beledi-
yesi’nin yaptığı imar uygulamaları ve 
çalışmalarıyla sağlanan hastane 160 
bin m2  inşaat alanından oluşuyor. 
200’ü kadın doğum olmak üzere top-
lam 600 yataklı Devlet Hastanesi’nin 
yapım çalışması hızla devam ediyor. 
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Sultangazi Belediyesi, İstanbul’un 
en büyük Kurban Satış ve Kesim 

Merkezi’ni bu yıl da hizmete 
sunuyor. 240 bin metrekare alan 

üzerine kurulan merkezde 580 
kurban satış çadırı, 100 kurban 

kesim çadırı ve 20 hizmet çadırı 
kuruldu. Anadolu’nun değişik 

bölgelerinden gelen kurbanlıklar 
burada satışa sunulacak. 

İSTANBUL’UN EN BÜYÜK 
Kurban Satış ve Kesİm Merkezİ  

Sultangazi Belediyesi, Kurban Bayramı 
nedeniyle Esentepe Mahallesi Halk Ek-
mek Fabrikası’nın yanında İstanbul’un 

en büyük Kurban Satış ve Kesim Merkezi’ni 
oluşturdu. Anadolu’nun değişik bölgelerin-
den gelen küçük ve büyükbaş kurbanlıklar 
bu merkezde görücüye çıkacak. 

MERKEZ 25 BİN HAYVAN KAPASİTELİ

240 bin metrekare alan üzerine kurulan 
kurban satış ve kesim alanına 700  çadır 
kuruldu. Bu çadırlardan 580 adeti kurban 
satışı, 100 adeti kurban kesim ve 20 çadır ise 
hizmet çadırı. Merkez, 25 bin büyükbaş ve 

küçükbaş hayvan kapasiteli. Kurban Satış 
ve Kesim Merkezi, kurbanlıkların bulunduğu 
çadırdan kesim alanına, temizlikten perso-
neline, makine ve ekipmanlardan sosyal 
donatılarına kadar düşünülerek yapıldı. 

KURBAN KESİM ALANLARI

Merkezde günlük 3 bin büyükbaş hayvan ke-
silebilecek. Kurban kesim alanına otomatik 
kesim konteynerleri konuldu ve beton ze-
minle kaplandı. Kesim yerleri kapalı alanlar-
da, kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir 
yapıda oluşturuldu. Gerekli ışıklandırma,  ses 
ve havalandırma tertibatları kuruldu. 

Sultangazi Belediyesi Kurban Satış ve 
Kesim Merkezi’nin Özellikleri:

- Kurban Satış ve Kesim Merkezi 240 bin metrekare 
alan üzerine yapıldı. 

- Merkeze idari, dinlenme ve karantina çadırlarıyla 
birlikte toplam 700 çadır kuruldu.

- Kurban Satış ve Kesim Merkezi 25 bin büyükbaş ve 
küçükbaş hayvan kapasiteli.

- Merkezde sürekli veteriner bulunduruluyor. 

- AB standartlarında kesim konteynerleri yer alıyor. 
Merkezde günlük 3 bin büyükbaş hayvan kesilebilecek. 

- Kesim yerleri kapalı alanlarda kolay yıkanabilir ve 
dezenfekte edilebilir yapıda oluşturdu.

- Merkezde kurban satış ve diğer donatı alanlarına 
gerekli ışıklandırma, ses ve havalandırma tertibatları 
kuruldu. 

- Kesim alanının zemini beton zeminle kaplandı.

- Mobil banka şubesi açılacak.

- Ücretsiz İnternet (Wi-Fi) hizmeti.

- 1.000 araçlık otopark yapıldı. 

- Mescit ve kafeterya yer alıyor. 

- Banyo ve WC’ler kuruldu. 

SULTANGAZİ
BÜLTENİ
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50. YIL MAHALLESİ YENİ PARKINA KAVUŞTU

Sultangazi Belediyesi, park ve yeşil alan 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 50. 
Yıl Mahallesi’nde yapımı tamamlanan  

Şehit Jandarma Komando Er Serkan Başyiğit 
Park’ının açılış törenine Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, eşi Faize Müezzinoğlu , Cezayir 
Konsolosu Rachid Meddah, Sultangazi Beledi-
ye Başkanı Cahit Altunay, AK Parti İlçe Başkanı 
Suzan Dağlar Civan, İlçe Sağlık Müdürü Emrah 
Eray, şehit askerin babası Celal Başyiğit ve 
ailesi ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Programda konuşan Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, her evladın ailesi için değerli 
olduğunu kaydeden Müezzinoğlu, “Şehitler 

ise sadece aileler için değil tüm millet için 
değerlidir. Parka şehidimizin isminin verilmesi 
hem aile hem de toplumumuz için önemli” 
diye konuştu.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay 
da konuşmasında, park ve yeşil alan çalış-
malarına öncelik verildiğini ifade etti. Başkan 
Altunay,  “Kendi parkınızın ismini siz koyun”  
projesini hayata geçirdiğini söyledi. Başkan 
Altunay, 50. Yıl Mahallesi’nde yaptıkları araştır-
ma sonucunda Şehit Serkan Başyiğit’in yıllar 
önce şehit olduğunun belirlendiğini ve adının 
parka verilerek yaşatıldığını söyledi. Şehidin 
babası Celal Başyiğit de oğlunun adının parkta 
yaşatılmasından gurur ve onur duyduklarını 
söyledi.  

1.500 metrekare alan üzerinde inşa edilen 
Şehit J. Komd. Er Serkan Başyiğit Parkı’nda 
sosyal donatı alanları yer alıyor. Süs havuzuyla 
estetik bir görünüm verilen parkta çocuklar 
için oyun alanları da bulunuyor.

Sultangazi Belediyesi, park 
ve yeşil alan çalışmalarını 

aralıksız sürdürüyor. 50. 
Yıl Mahallesi’nde yapımı 

tamamlanan Şehit Jandarma 
Komando Er Serkan Başyiğit 

Parkı, düzenlenen törenle 
hizmete açıldı. Parkın açılış 

törenine katılan Sağlık 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 

şehitlerin tüm millet için önemli 
olduğuna dikkat çekti. 

ŞEHİT JND. KOMD. ER SERKAN BAŞYİĞİT PARKI



SULTANGAZİ
BÜLTENİ

24 www.sultangazi.bel.tr @sultangazibeled facebook.com/sultangazibelediye

KAYKAY VE PATEN PARKI
Parklarda oluşturulan 

açık alan spor sahaları 
ile gençlerin ve 

çocukların sağlıklı ve 
sporu seven bireyler 

olarak yetişmesini 
hedefleyen Sultangazi 

Belediyesi, Uğur 
Mumcu Mahallesi’nde 

kaykay ve paten 
(Skate Park) pistini 

hayata geçirdi. 

Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan 
1.826 metrekare alan üzerine inşa 
edilen kaykay ve paten pistinde  

8 adet çeşitli kayma parkuru yer alıyor. 
363 metrekare yeşil alan bulunan piste 
500 metrekare skate park alanı yer 
alıyor. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altu-
nay, ilçenin her yerinde her yaş grubuna 
hitap eden parklar ile toplumun sosyal 
yaşamına renk katıldığını ve şimdi de 
Sultangazi’de bir ilki daha gerçekleştire-
rek kaykay ve paten parkı inşa ettiklerini 
söyledi.

Sultangazi’de hizmete açılan parklarda 
spor alanlarının oluşturulduğuna dikkat 
çeken Başkan Altunay, ““Sporu seven 
gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu 
nedenle yaptığımız parkların içinde 
spor alanlarının olmasını önemsiyoruz. 
Hizmete açtığımız tüm parklarda spor 
alanları oluşturduk ve bu yöndeki çalış-
malarımız devam edecek” diye konuştu. 

Mahalle gezmeleri sırasında çocukların ve 
gençlerin kaykay ve paten parkuru yapılması 
isteğiyle karşılaşan Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, , gençliğin sesine 
kulak verdi. Başkan Altunay’ın  talimatıyla 
Uğur Mumcu Mahallesi’nde farklı ölçülerde 
rampalardan oluşan paten ve kaykay parkı 
yapıldı. 

UĞUR MUMCU MAHALLESİ’NE

OKUL İLE AİLE EĞİTİMLERİ ARASINDA KÖPRÜ

SULTANGAZİ İZCİ KAMPI

Sultangazi Belediyesi’nin 
düzenlediği, “Sultangazi 
İzci Kampı” ilgi odağı 

oldu. Bu yıl 5’incisi   düzenle-
nen kampta öğrenciler, katılım 
sertifikalarını aldı.

Sultangazi İzci Kampı’nda 10-15 
yaş grubundaki öğrencilere üc-
retsiz eğitim verildi. 150 kişilik 
gruplar halinde verilen eğitim-
lerde, binlerce öğrenci izciliğe 
ilk adımlarını attı. Mimar Sinan 
Kent Ormanı’nda 8 dönem ola-
rak yapılan izci kampında beşer 
günlük eğitimler düzenlendi. 

Öğrencilere doğal hayatta 
yaşam koşullarının sağlandığı 
kampta, okçuluk, dağ bisikle-
ti, ip düzenekleri, oryanting, 

paintball, canlı langırt, bilyeli 
araba, tırmanma duvarı, kasa 
yığmaca, hike, tahta bacak, 

trekking, mayın tarlası ve ha-
zine avı gibi oyunlar ve sportif 
eğitimler verildi. 

Sultangazi Belediyesi 
tarafından düzenlenen 

“İzci Kampı” bu yıl da 
büyük ilgi gördü. Bu yıl 

5’incisi düzenlenen kampta 
yüzlerce öğrenci izci 

eğitimlerini tamamlayarak, 
katılım sertifikalarını aldı.



SULTANGAZi’YE ENGELLi ARAÇ
ŞARJ iSTASYONLARI KURULUYOR

SULTANGAZİ
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Sultangazi Belediyesi, ilçedeki yeşil alan 
ve park sayısını arttırmak için çalışma-
larına hız kesmeden devam ediyor. Bu 

çalışmalar kapsamında Yayla Mahallesi’nde 
3.155 metrekare alana sahip parkın yapımına 
başlanıyor. 

Yeşil alanın yanısıra parkın içinde pergola 
ve banklardan oluşan dinlenme alanları yer 
alacak.  Parkta spor yapmayı isteyenler için 
fitness aletleri ve 3 adet basket potası bulu-
nacak. 

Sultangazi Belediyesi, engellilerin akülü 
araçlarını şarj edebilmesi için Engelli 
Araç Şarj İstasyonu projesini hayata ge-

çiriyor. İlçede 5 ayrı noktaya konulacak Engelli 
Araç Şarj İstasyonları engelli vatandaşların 
araçlarının şarj sorununu ortadan kaldıracak. 

“SULTANGAZİ’DE ENGELLERİ 
KALDIRACAĞIZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sultan-
gazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, engelli 
vatandaşlarımızın ilçede dolaşırken yolda 
kalma korkusu yaşamasını istemediklerini söy-
ledi. Başkan Altunay, “Sultangazi için hizmette 
engel tanımıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın 
sorunlarının çözümüne yönelik bir çok projeyi 
hayata geçirdik. Engelli vatandaşlarımızın 
evde oturmasını değil sosyal hayatın tüm alan-
larında olmasını istiyoruz. Bu amaçla ilçenin 
5 ayrı noktasına Engelli Araç Şarj İstasyonları 
kuruyoruz. Bu istasyon sayımızı, gelen talepler 
doğrultusunda çoğaltacağız” dedi.

Sultangazi Belediyesi’nin hayata 
geçireceği proje ile ilçede 

engelliler, artık ilçenin farklı 
noktalarına konulacak “Engelli 
Araç Şarj İstasyonu” sayesinde 

akülü araçlarını şarj ederek 
yollarına devam edebilecek. 

Şarj istasyonunda en az üç adet 
akülü sandalyeyi şarj edebilecek 
şarj ünitesi mevcut. Şarj üniteleri 

ayrı ayrı 24 volt, 24 ah ile 55 ah 
arası aküleri kısa sürede şarj 

edebilecek kapasitede olacak.

YENİ PARK YAPILIYOR

YAYLA PARKI’NIN ÖZELLİKLERİ
Park alanı : 3155,44 m2

Yeşil alan :2315,64 m2 

2 adet çocuk oyun alanı  : 70,8 m2

3 pota basketbol sahası

Fitness alanı

Oturma alanları

ENGELLİ ŞARJ İSTASYONLARININ KONUMLARI
Uğur Mumcu Mah. Merkez Camii Meydan (2 Adet)

Zübeyde Hanım Mah. Mimar Sinan Kent Ormanı Mescid Önü (1 Adet)

Yunus Emre Mah. Adem Yavuz Parkı (1 Adet)

50. Yıl Mah. Hoca Ahmet Yesevi Parkı (1 Adet)

YAYLA MAHALLESİ’NE

Sultangazi Belediyesi, 
park ve çevre düzenleme 

çalışmalarıyla yeşil alanları 
artırmayı sürdürüyor.  

Çalışmalar kapsamında Yayla 
Mahallesi’nde 3.155 metrekare 

alanı kapsayan parkın yapımına 
başlanıyor. Yayla Parkı’nda 

çocuk oyun alanlarının yanısıra 
basket potaları, fitness alanı ve 

oturma grupları yer alacak. 

Otomatik sulama sistemiyle yeşilin korunacağı 
parkta, görselliği arttıran temalar konulacak. 
Parkta çocuklar için özel oyun alanları oluştu-
rulacak. 

 AYNI ANDA ÜÇ ARAÇ ŞARJ OLABİLİYOR

Şarj istasyonunda en az üç adet akülü sandal-
yeyi şarj edebilecek şarj ünitesi mevcut. Şarj 
üniteleri ayrı ayrı 24 volt, 24 ah ile 55 ah arası 
aküleri kısa sürede şarj edebilecek kapasitede. 
Şarj ünitelerinin çıkışları oluşabilecek kısa 
devrelere karşı korumalı. Şarj üniteleri aşırı sı-
caklıklarda kendini soğutabiliyor. Şarj üniteleri 
tekerlekli sandalyeye bağlandığı andan itiba-
ren kesintisiz olarak en az 8A akım sağlamaya 
yeterli. Şarj istasyonunun içindeki her bir şarj 
ünitesinin kendisine ait kendi koruma sistemi 
bulunuyor. Şarj üniteleri 190V - 230V 50hz şehir 
şebekesi dalgalanmalarından etkilenmeden 
çalışabiliyor. 

Şarj üniteleri 1,5 metre uzunluğunda ve 3 pinli 
soket yardımı ile tekerlekli sandalyelere bağ-
lanabiliyor. Şarj bitiminde kablo tekrar cihazın 
içine toplanabilmesi için otomatik kablo sarım 
sistemine sahip. Şarj dolum istasyonu -15 ila 
+45 derece çevre sıcaklığında ve  yüzde 95 
nem ortamında çalışacak özelliğe sahip.
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Bedia Akartürk İsmail Bingöl Zekeriya Ünlü Serdar Tuncer

Sultangazi’nin dört bir yanın-
da vizyon projeler hayata 
geçirilirken, Esentepe Ma-

hallesi’nde yükselen Hoca Ahmet 
Yesevi Kültür Merkezi, yeni sezona 
iddialı giriyor. Geçtiğimiz dönem 
kapılarını sanat severlere açan 
Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi; 
bu sezon birçok kültür etkinlikleri-
ne ev sahipliği yapacak.

Ekim ayında perdelerini açacak 
olan Hoca Ahmet Yesevi Kültür 
Merkezi’nde Bedia Akartürk, Zeke-

riya Ünlü, Serdar Tuncer ve İsmail 
Bingöl gibi sevilen isimler sahne 
alacak. Kültür Merkezi’nde ayrıca 
Aden Sanat Tiyatro Grubu’nun 
“Nüzul” isimli oyunu sahnelene-
cek. 

Yine Ekim ayı içerisinde Hoca 
Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde 
İstanbul Temaşa Tiyatrosu Gurubu 
“Sorma söylemem” isimli oyunu 
izleyiciyle buluşacak. Her Cumarte-
si günü saat 12.00-13.00 arasında 
çocuk tiyatrosu sahnelenecek.

Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi, yeni sezonda birçok  kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak.  
Kültür Merkezi’nde Ekim ayında Bedia Akartürk, Zekeriya Ünlü, Serdar Tuncer ve İsmail Bingöl 

sahne alacak. Kültür Merkezi’nde ayrıca çeşitli tiyatro gösterileri de sahnelenecek. 

HOCA AHMET YESEVİ

EKİM AYINDA PERDELERİNİ AÇIYOR
KÜLTÜR MERKEZİ

Hoca Ahmet Yesevi Kültür Menkezi’nde sahne 
performanslarının yanısıra 4 adet sinema salonunda vizyon 

filmler sinema izleyicisi ile buluşacak. Kültür Merkezi’nde 
ayrıca İSMEK Kursları ve engellilere yönelik eğitim ve 

danışma hizmetleri de sunulacak.
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Sultangazi Belediyesi, çocukların 
yaz tatilini değerlendirmelerini 

sağlamak amacıyla ücretsiz 
yüzme kursları açtı. Atatürk 

Bulvarı üzeri ve Yayla Mahallesi 
Hamit Süreyya Eremsel 

İlkokulu’nun bahçesinde kurulan 
portatif havuzlarda verilen 

kurslarda, çocuklar yaz tatilinin 
keyfini doyasıya yaşadı. 

YAZ TATİLİNİN KEYFİNİ HAVUZLARDA YAŞADI
Sultangazi Belediyesi, çocuklara güzel 

bir yaz tatili geçirtmek amacıyla 
ücretsiz yüzme kursları düzenledi.. 

Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri 
ve Yayla Mahallesi Hamit Süreyya Eremsel 
İlkokulu’nun bahçesinde kurulan portatif 
havuzlarda verilen yüzme kurslarında, ço-
cuklar yaz tatilinin keyfini doyasıya yaşadı. 

7 ile 12 yaş arasında çocukların katıldığı 
kurslarda, uzman eğitimciler tarafından, 
çocuklara yüzme öğretildi. 

Portatif havuzlarda verilen yüzme kurslarında, çocuklar yaz tatilinin keyfini doyasıya yaşadı.

SULTANGAZİLİ ÇOCUKLAR
Sultangazi’de iki farkı noktaya kurulan portatif 
havuzlarda  filitreleme, pompa, yüzey temiz-
leme ve vakumlu dip temizleme sistemi yer 
aldı. Çocukların soyunup giyinmeleri için kabin 
sistemi ve hazır duşlar kuruldu. Yüzme kursla-
rına katılan öğrencilerin yüzme araç gereçleri 
Sultangazi Belediyesi tarafından temin edildi. 
Havuzlarda sertifikalı profesyonel yüzme eğitim 
hocaları, güvenlik elemanları ve temizlik görev-
lileri hizmet verdi.
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BASARILI ÖĞRENCİLERE 
KÜLTÜR GEZİLERİ
Sultangazi Belediyesi, başarılı öğrencileri bu yıl da gezilerle 
ödüllendirdi. Sultangazi Belediyesi okullarında başarılı olan 
ortaokul öğrencilerini Ege Bölgesi turuyla ödüllendirirken; 
lise öğrencilerine ise Saraybosna turu düzenledi. Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, Saraybosna gezisinde 
öğrencileri yalnız bırakmadı. Başkan Altunay ve öğrenciler; 
Saraybosna’dan Mostar’a, Travnik’ ten Srebrenitsa’ya,  
Osmanlı tarihinden izlere tanıklık etti.

Sultangazi Belediyesi, başarılı öğrencileri 
gezilerle ödüllendirmeyi sürdürüyor. 
Sultangazi Belediyesi, okullarında 

derece yapan başarılı ortaokul öğrencilerine 
Ege Bölgesi, lise öğrencilerine ise Saraybosna  
gezisi düzenlendi.

EGE TURU

Denizli’den başlayan Ege turuna katılan 
ortaokul öğrencileri, bölgenin tarihi ve turistik 
yerleri ile tatil beldelerini gezme fırsatı buldu. 
Muğla’da Fethiye ve Dalyan, Antalya’da Kaş 

gibi tatil beldelerinde gezen öğrenciler tatilin 
keyfini doyasıya yaşadı.

SARAYBOSNA GEZİSİ

Sultangazi Belediyesi, okullarında dereceye 
giren lise öğrencilerini de Saraybosna gezisiyle 
ödüllendirdi. Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay bu gezide öğrencileri yalnız 
bırakmadı. Başkan Altunay ve öğrenciler; Sa-
raybosna’dan Mostar’a, Travnik’ ten Srebrenit-
sa’ya,  Osmanlı tarihinden izlere tanıklık etti.

POÇİTEL KÖYÜ / BOSNA HERSEK

BAŞÇARŞI ŞEHİTLİĞİ / SARAYBOSNAPAMUKKALE / DENİZLİ

MOSTAR / BOSNA HERSEK

EGE TURU
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SULTANGAZİ BELEDİYESİ 5.GELENEKSEL

ATLI CİRİT ŞÖLENİ

Sultangazi Belediyesi, ata ppo-
rumuz atlı ciriti Sultangazilerle 
buluşturuyor. Unutulmaya yüz 

tutmuş atlı cirit, geleneksel hale getiri-
len şölenlerle Sultangazi’de yaşatılıyor.

Bu yıl düzenlenecek “Sultangazi 
Belediyesi 5. Atlı Cirit Şöleni”nde Türki-
ye’nin önde gelen ciritçileri at sırtında 

mücadele edecek. Türkiye Geleneksel 
Spor Dalları Federasyonu şartları ve 
kuralları dahilinde yürütülecek Atlı 
Cirit Şöleni, Esentepe Mahallesi Halk 
Ekmek Fabrikası Yanı’ndaki alanda 
Ekim ayında yapılacak. Oyunların 
sonunda ayrıca kara cirit kurallarına 
göre de gösteri maçı gerçekleştirilecek.

Sultangazi Belediyesi ilçede ikamet 
eden ve 2015-2016 eğitim döneminde 
üniversiteye kazanan öğrencileri, Kuzey 

Ege’nin saklı incisi “Enez Kampı” ile ödüllen-
dirdi. Enez Kampı’nda gençler; eğitimden 
spora kadar pek çok aktiviteyle birlikte 
doğanın tadını çıkardı. 

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
Enez Kampı’nda gençleri yalnız bırakmadı. 
Gençlerle biraraya gelen Başkan Altunay, 
Sultangazi Belediyesi’nin eğitime ve gençlere 
yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Baş-
kan Altunay, “Yaptığımız tüm çalışmalarda 
gençliği öncelikli hedef aldık. Spordan, kültür 
ve sanat etkinliklerine, sosyal tesislerden, 
gençlerin ilgi duyacağı farklı organizasyonlara 
kadar bir çok projeyi hayata geçirdik. Altında 
Sultangazi Belediyesi’nin imzasının yer aldığı 
tüm hizmet binalarında gençlerimizin ihtiyaç 
duyduğu mekanlar oluşturduk” diye konuştu. 

Başkan Altunay, Enez Gençlik Kampı’nın 
geleneksel hale getirilerek her yıl düzenlene-
ceğinin de müjdesini verdi. Konuşmasında 
gençliğin önemine de değinen Başkan Altu-
nay, “Milletlerin bir medeniyet ve varlık olarak 

devamı, mevcut birikimin gelecek kuşaklara 
sağlıklı biçimde aktarılabilmesi ile müm-
kündür. Kendi kuşakları arasındaki kültür ve 
medeniyet iletişimini kopartan milletler, tarih 
sahnesinden silinmeye mahkumdur” diye 
konuştu. 

“Bizim aradığımız gençlik, her gün değişen, 
popülizm karşısında şaşkına dönen, sosyal 
erozyona yenik düşen bir gençlik değildir”  di-
yen Başkan Altunay, “Gençlerimiz, dünyadaki 
her yeniliğe açık olsun. Ama zihinsel perfor-
mansa bağlı olarak biçimlenen bir sorgulama 
mantığını da kendi düşünsel yapısı içinde 
gerçekleştirsin. Bu milleti binlerce yıldan 
beri bir arada ve ayakta tutan değerlerin de 
farkında olsun” dedi.

Enez Gençlik Kampı’nda; yüzme, masa tenisi, 
basketbol gibi çeşitli spor etkinliklerinin 
yanı sıra  çuval, yakar top, halat çekme gibi 
eğlenceli yarışmalar düzenlendi. Öte yandan 
gençlerin zihinsel ve fiziksel gelişimine 
katkı sunmak amacıyla Mine İzgi, Dr. Şaban 
Kızıldağ, Bilal Eren, Mehtap Kayaoğlu gibi 
isimlerin katıldığı seminer programları da 
yapıldı. 

Sultangazi Belediyesi, Orta Asya ve Anadolu’da yüzyıllardır 
oynanan ata sporumuz atlı ciriti yaşatmayı sürdürüyor. 
Ekim ayında  düzenlenecek “Sultangazi Belediyesi 5. 
Geleneksel Atlı Cirit Şöleni” Türkiye’nin önde gelen cirit 
takımlarının at sırtındaki mücadelesine sahne olacak.

Sultangazi Belediyesi üniversiteyi kazanan öğrencileri, Kuzey 
Ege’nin saklı incisi “Enez Gençlik Kampı” ile ödüllendirdi. 2015-2016 
eğitim döneminde üniversiteyi kazanan öğrenciler, Enez Gençlik 
Kampı’nda pek çok aktiviteyle birlikte doğanın tadını çıkardı. 

SULTANGAZİLİ GENÇLER 

ENEZ KAMPI’NDA 




