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Altyapı ve Üstyapı çalışmalarımız hız 
kesmeden devam ediyor

Hizmet anlayışında yeni 
vizyon
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DEĞİŞİMİ
BİRLİKTE

YAŞIYORUZ



Sultangazi’nin her tarafında yaşanan de-

ğişimi görmek mümkün. 

Daha yeşil ve daha güzel bir Sultanga-

zi için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Park 

yapımı,  çevre düzenleme, ağaçlandır-

ma, hobi bahçeleri  ve tematik parklarıy-

la Sultangazi yeşile bürünüyor. 

Tematik parklar, yeşil alan ve çevre dü-

zenleme çalışmalarıyla kişi başına düşen 

yeşil alanı 0.2 metrekareden, 25 kat artı-

rarak 5 metrekareye çıkardık. 

Tarihi Mağlova ve Güzelce Su Ke-

merlerinin ihtişamıyla süslenen Alibey 

Havzası’nda kurduğumuz Sultanga-

zi Kent Ormanı’nda, İstanbullular dört 

mevsimin tüm güzelliğine ortak oldu. 

Masal Kahramanları ve Trafik Eğitim 

parkları ise Türkiye’nin örnek projeleri 

arasında gösterildi. 65 yeni park yapar-

ken, 96 parkı da yeniden revize ettik. 

Malkoçoğlu Mahallesimize de yeni bir te-

matik park inşa ettik.  Pamukkale  tra-

vertenlerini andıran iki şelalenin yer aldı-

ğı parkta, müzikli ve ahşap oyun grupla-

rı yer alıyor. 

Tematik parkta ayrıca pergolalar, çar-

dak, oturma ve dinleme alanları, kafeter-

ya ve yeşil alanlar bulunuyor.

Bu parkın Sultangazililer ve İstanbullula-

ra hayırlı olmasını temenni ediyor, hepi-

nizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Cahit ALTUNAY
Belediye Başkanı
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Sevgili Hemşehrilerim;
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8-35 36-57

58-73 74-88

MASAL KAHRAMANLARI SULTANGAZİ’DE

Cumhuriyet Mahallesi

Masal Parkını
gördünüz mü?

Sultangazi Belediye Başkanlığı Adına

Cahit Altunay

Genel Yayın Yönetmeni
Fevzi Dülger

Yayın Kurulu
Muhammed Pamuk

Melek Türkmen
Adil Dayıoğlu
Yavuz Padem

Fazıl Ergüt
Ebru Koç

Şükran Yıldırım

Görsel Yönetmen
Umut Kurtay

Fotoğraflar
Onur Kendir
Barış Asan

Salih Küçüktepe
Ahmet Ular

İdare Adresi
Sultangazi Belediyesi

Uğur Mumcu Mah. Hoca Ahmet Yesevi Bulv. 
2347 Sk. No: 18 Cebeci Şehir Parkı Karşısı 

Sultangazi - İstanbul
Tel: 0212 459 34 34

Yayına Hazırlık-Baskı
Forart Basımevi

Davutpaşa Emintaş Sanayi Sitesi 
Zemin Kat No:180 İstanbul

Tel: 0212 501 82 20
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www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32

• 65 yeni park yapıldı
• 59 park yeniden revize edildi
• 137 park aydınlatıldı
• 96 olan park sayısı 161’e çıktı

İlçemizde; kişi başına düşen 0.2 
metrekarelik yeşil alan miktarını 

5 metrekareye çıkardık…
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Parklarımızdan
Genel Görüntüler

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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Bu çalışmaların haricinde 
yeni park alanlarının tespiti, 
projelendirilmesi ve imalat 
aşaması çalışmaları da aralıksız 
devam ediyor. 

Park yapımına müsait olmayan 
alanlarda ise kentin doğasına 
ve estetiğine uygun peyzaj 
çalışmalarıyla bölgenin 
yeşillenmesi sağlanıyor.

Sultangazi’de  bölge 
bölge, cadde cadde 
yayılan değişimi görmek 
mümkün. Park ve Bahçeler 
Müdürlüğümüz; daha yeşil 
ve daha güzel bir Sultangazi 
için park yapımı,  çevre 
düzenleme, ağaçlandırma, 
hobi bahçeleri  ve tematik 
parklarını hızla hayata 
geçirdi. 

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32



18 19

Grileşen şehir yaşamına 
yeni bir renk katmak 
isteyenler için Sultangazi 
Kent Ormanı dört mevsimin 
tüm güzelliklerini cömertçe 
sergiliyor.            

Yeşillerin arasından mavinin 
tüm tonlarını taşıyan Kent 
Ormanı artık İstanbulluların 
yeni mesire ve dinlenme yeri. 

Alibey Havzası’nda ilk etapta 
800 dönümlük alana kurulan 
Sultangazi Kent Ormanı’nı 
kısa sürede tamamlayarak 
hizmete açtık. 26 Haziran 
2010 tarihinde hizmete açılan, 
Alibey Baraj Gölü’ne hakim 
noktadaki Kent Ormanı, çeşitli 
donatılarıyla İstanbullular’ın 
yeni dinlenme mekanı oldu. 

Sultangazi Kent Ormanı

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32



20 21

•17 metre 
yüksekliğindeki ahşap 
‘Seyir Kulesi’ manzara 
keyfini doyasıya yaşama 
imkanı sunuyor. Ahşap 
fitness aletleri ise açık 
havada spor yapma 
keyfini yaşatıyor. 

• Kent Ormanı, birinci 
sınıf ahşap malzeme 
ile yapılan kameriyeler, 
banklar, çeşmeler, piknik 
masaları, oturma grupları, 
amfi tiyatro, otopark ve 
çocuk oyun alanlarıyla 
donatıldı. 

• 1250 m2’lik at binme yeri, 
bisiklet parkuru, balık 
tutma yeri gibi her türlü 
donanıma sahip Kent 
Ormanı şehrin ortasında 
bir doğa harikası.

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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Hobi Bahçeleri
Sultangazi Kent Ormanı’nın hemen 
yanıbaşında hayata geçirilen  hobi 
bahçeleriyle; toprağa, yeşile ve doğaya 
özlem gideriliyor.  Hobi  bahçelerinde 
Sultangazililer sebze ve meyve 
yetiştirmenin keyfini yaşıyor.

70 m2’lik 12 adet seralı olmak üzere 56 
adet bahçeden oluşan hobi bahçeleri 
içerisinde 6 m2’lik ahşap kulübeler ile 
damlama sulama sistemi bulunuyor.

Sultangazi Kent Ormanı’nda 
2. Etap Çalışmaları

Sultangazi Kent Ormanı’na artan taleplere 
cevap verebilmek için 2. Etap çalışmalarında 
tamamlanma aşamasına gelindi.  Kent 
Ormanı’nın devamı olan 82,16 hektarlık alan 
Orman Genel Müdürlüğünden tahsis edildi. 

Amfi tiyatro, oyun grupları, tüneller, spor 
alanları, köprüler, kule ve restoran, iskeleler, 
seyir terasları, piknik alanları yapıldı. 

 Kent Ormanı’nın devamı olan 82,16 hektarlık alan 
Orman Genel Müdürlüğünden tahsis edildi.

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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İzcilik kısaca; çeşitli yaş 
gruplarındaki gençlerin 
zihinsel, fiziksel ve karakter 
gelişimine katkıda 
bulunmak ve doğa sevgisini 
aşılamayı amaçlayan bir 
gençlik faaliyeti.  Ormanda 
sessizce yürümek, 
görünmeden hayvanları 
izlemek, arazide yolunu 
harita ve pusula yardımı ile 
bulmak, yıldızların altında 
bir çadırda uyumak izciliğin 
olmazsa olmazları.
Belediyemiz tarafından 
düzenlenen İzcilik Kampı’nda 
13-16 yaş grubundaki 
öğrenciler, aldıkları eğitimler 
sonunda izciliğe ilk adımlarını 
atıyorlar.

Öğrencilere doğal hayatta 
yaşam koşullarının sağlandığı 
kampta, okçuluk, dağ bisikleti, 
ip düzenekleri, oryanting, 
paintball, tırmanma duvarı, 
hike, trekking, mayın tarlası 
ve hazine avı gibi oyunlar ve 
sportif eğitimler veriliyor.

İzcilik Kampı’nda 13-16 yaş grubun-
daki öğrenciler, aldıkları eğitimler so-
nunda izciliğe ilk adımlarını atıyorlar.

İzcilik Kampı Malkoçoğlu’na 
Tematik Park

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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İlçemizi tematik parklarla donatma çalışmamız Malkoçoğlu Mahallemizde devam etti. Pamukkale 
travertenlerini andıran iki şelalenin yer aldığı parkta, müzikli oyun grubu ve ahşap oyun grupları yer 
alıyor. Tematik parkta ayrıca pergolalar, çardak, oturma ve dinlenme alanları, kafeterya ve yeşil alanlar 
bulunuyor.

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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25 bin metrekare 
alan üzerine kurulan 
Masal Park’ın içinde 
“Keloğlan”, “Şirinler” 
ve “Pamuk Prenses” 
gibi masal ve çizgi 
film kahramanlarının 
heykelleri ve 
kabartmaları yer 
alıyor. Masal parkı 
iki bölümden 

Cumhuriyet Mahallesi’nde 
hayata geçirdiğimiz “Masal 
Kahramanları Parkı” ile 
çocuklar hayallerindeki 
kahramanlarla buluşuyor.

oluşmaktadır. Birinci 
bölümde  Türk masal 
kahramanlarının rölyef  
ve   heykellerinden  
oluşan canlandırmalar, 
ikinci  bölümde ise 
çocuk oyun alanları, 
göletler, dinlenme 
alanları ve kafeteryalar 
bulunuyor. 

Masal 
Kahramanları 
Parkı

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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Habibler Mahallesi’ne yapılan 
“Uygulamalı Trafik Eğitim 
Parkı”nda geleceğin şoförleri 
yetişiyor.

Trafik kurallarını en değerli varlıklarımız 
olan çocuklarımıza öğretiyor muyuz?  İşte bu 
sorudan yola çıkarak Sultangazi Belediyesi 
olarak trafik kurallarına duyarlı nesiller 
yetiştirilmesi amacıyla “Trafik Eğitim Parkı”nı 
hizmete açtık.

Habibler Mahallesi’nde bulunan “Uygulamalı 
Trafik Eğitim Parkı” 
5 bin 735 m2  alana kuruldu. 

Eğitim Parkı; yatay-düşey trafik işaretleri, 
sinyalizasyon sistemleri, bisiklet yolları, yaya 
geçitleri, hemzemin geçit, yaya kaldırımları, 
eğitim pisti ve eğitim laboratuarından oluşuyor.

Trafik Eğitim Parkında, 
çocuklarımıza akülü 
araçlarla hem teknik, 
hem de uygulamalı 
olarak trafik eğitimi 
veriliyor. 

Trafik Eğitim Parkı
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İsrail’in, Gazze’ye yardım 
götüren Mavi Marmara gemisine 
düzenlediği saldırıda hayatını 
kaybeden şehitlerin isimleri 
ve Mavi Marmara’nın silueti 
Sultangazi’de…

Tüm insanlığın vicdanıydı Mavi 
Marmara Gemisi…  Uygulanan 
ambargo nedeniyle Filistin halkı 
için adeta açık hava cezaeviydi.
Bir grup gönüllü Gazze’ye insani 
yardım malzemeleri götürmek için 
Mavi Marmara Gemisi ile yola çıktı.  
Gazze yolunda hunharca saldırıya 
uğrayan yardım konvoyunda 9 
Türk hayatını kaybetti. 

Sultangazi 
Belediyesi  

Esentepe Mahallesi 
Hoca Ahmet 

Yesevi Caddesi 
üzerinde bulunan 

parkı revize ederek  
ismini Mavi 

Marmara Parkı 
olarak değiştirdi. 

Parka ayrıca  Mavi 
Marmara Gemisi 

silueti yerleştirildi. 

Mavi Marmara Parkı

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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Sultangazi’deki 
parklara yenileri 
eklenirken, diğer 
yandan da bütün 
parklar revize 
ediliyor.  Bakım 
ve onarımı 
düzenli olarak 
yapılan parklar 
aydınlatılıyor. 

Değişim devam ediyor…

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

•	 Parkların duvarları ve park içlerind-
eki trafo binaları yağlıboya ve grafiti 
çalışmalarıyla güzel bir görünüme 
kavuşturuluyor. 

•	 Bölgeye uyumlu ve mevsimlik bitkilerle 
sürekli rengarenk bir görünüm kazanan 
Sultangazi’deki parklar ayrıca müstakil 
sulama sistemleriyle destekleniyor. 

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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SULTANGAZİ’NİN GELECEĞİNE 

YATIRIM YAPIYORUZ İstanbul; üzerinde bulunduğu coğrafya, beslendiği büyük 
tarih ve medeniyet tecrübesiyle dünyanın gözbebeği. 
İstanbul’un bir parçası olan Sultangazi de yüksek şehir 
standardını hak eden yeni bir ilçe. 

ALTYAPI MEDENİYETE GİDER
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Sultangazi Belediyesi olarak 
“Alt yapı medeniyete gider” 
sloganı ile yola çıkıp altyapı 
yatırımlarına öncelik verdik. 
Uygulamaya koyduğumuz 
projeler ile Sultangazi’nin 
geleceğine yatırım yaparken, 
altyapı sorununu tamamen 
ortadan kaldırmak için tüm 
imkanlarımızı seferber ettik. 

Fen İşleri Müdürlüğümüz, 
güçlendirilen araç filosu ile 
ilçemizin ana arter ve ara 
sokaklarını hızla asfaltlıyor, 
ızgara ve bacaları temizliyor. 
Bir yandan yağmur suyu 
kanalları yapılırken diğer 
yandan kabloların yer altına 
indirme çalışması tüm hızıyla 
devam ediyor. 

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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•	 İsmetpaşa 
Mahallesi’nde 1 adet 
prestij yol olmak üzere, 
58 sokakta komple 
parke taşı kaplaması ve 
kumlu granit şeklinde 
kaldırımlar döşendi. 

•	 436 sokakta bordür– 
tretuar çalışması 
yapıldı. Toplam 155 
bin metre bordür, 340 
bin metrekare kilittaşı 
döşemesi yapıldı.

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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•	 Okullarda ve cami önlerinde asfalt 
kaplama, bayrak direği dikimi, rögar 
kapaklarının değişmesi, vidanjör ile 
su çekimi hizmetleri verildi. 

•	 3 yılda 248 bin ton asfalt serimi yapıldı.
• 539 sokakta asfalt kaplama, 3 bin sokakta asfalt yama çalışması yapıldı. 
• 5 bin 555 metre yağmursuyu kanalı döşendi. 
• 2.800 baca temizlendi. 
• 14 bin 356 adet ızgara temizliği yapıldı. 

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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YAĞMUR SUYU 

KANALLARI

ENERJİ HATLARI 

YER ALTINA
ALINIYOR

•	 İSKİ ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile koordinasyon 
kurularak ilçe genelinde 
toplam 3 kilometre 
yağmursuyu kanalı ve atık su 
kanalı yapıldı. 

•	 Mahallelerimizde yağmursuyu 
kanalı ve atık su kanal yapım 
çalışması halen aralıksız 
devam ediyor.

•	 Yağmursuyu kanalı ve atık 
su kanal yapımının yanı sıra 
havai enerji hatlarının yer 
altına alınması çalışmaları 
da devam ediyor.  3 yıl 
içerisinde ilçemiz genelinde 
16 bin metre kablo yer altına 
alınmış olup, 105 bin metre 
kazı çalışması yapılmıştır.

•	 Mahallelerimizde kabloların 
yer altına alınma çalışması 
devam ediyor. 

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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SULTANGAZi
GELECEĞE HAZIR

Sultangazi Belediyesi 
tarafından hazırlanan 
1/1000 ölçekli imar 
planları İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi tarafından 
onaylanarak uygulamaya 
geçirildi. İlçenin tüm 
ihtiyaçlarını karşılayacak 
sosyal donatı alanlarının 
yer aldığı imar planlarıyla 
Sultangazi’de planlı ve 
çağdaş kentleşmenin önü 
açıldı.

TAŞOCAKLARI 
REHABİLİTE EDİLİYOR

Sultangazi’nin yıllardır 
süregelen “Taş ocakları” 
problemi, belediyemizce 
başlatılan rehabilitasyon 
çalışmaları ile çözüme 
kavuşturuluyor.

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 
yürüttüğümüz çalışmalarla bölgenin 
rehabilitasyonu sağlanıyor. Uygulamaya 
başlanan filtreleme ile toz oranı 
düşürülürken, toz tepeleri tasfiye ediliyor ve 
kuşaklama yolu boyunca yeşil bant ve ağaç 
perde projesi hayata geçirildi.

Yapılan yeni düzenleme ile toprak ve moloz 
taşıyan kamyonların  Cebeci Köyü’ne girmesi 
yasaklandı. 

DÖKÜMCÜ VE HURDACILAR 
İLÇE DIŞINA ÇIKARILIYOR

Büyük çoğunluğu Cebeci Mahallesi’nde bulunan 
döküm atölyelerinin ilçe sınırları dışına çıkarılması 
ve ruhsatlı işletmelerin ıslah çalışmalarına ağırlık 
verildi.

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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Cebeci Mahallesi’nde 79 adet 
döküm atölyesi tespit edildi. 
Bu işletmeler kapatılarak ilçe 
dışına çıkarıldı. 

İlçemiz genelinde 105 
hurda atölyesi tespit edildi. 
Bu işyerlerinin tahliye 
çalışmasına başlandı. 

SULTANGAZİ’DE 
ULAŞIM  HAMLESİ

Yapmış olduğumuz girişimler neticesinde 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Sultangazi’yi TEM Otoyolu ve çevre yollara 

bağlayan yollar revize edildi. Bunun 
yanında kavşak, üst geçit ve yayalaştırma 
çalışmalarıyla Sultangazi trafiği rahat bir 

nefes aldı. 

Sultangazi Osmangazi Katlı Kavşağı

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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•	 Atatürk Bulvarı- Osman Gazi Katlı 
Kavşağı projesi tamamlandı. 

•	 Sultançiftliği meydan düzenleme 
çalışması yapılarak, araç trafiğine 
kapatıldı. İlçemiz 12 dönümlük 
yeni bir meydan kazandı.

•	 Mevlana Caddesi kavşak düzenleme çalışmaları 
tamamlandı. Cumhuriyet Mahallesi sakinleri artık 
TEM’e daha kolay ulaşıyor.

 

Topkapı – Habipler arasında işleyen 
Tramvayla günde 10,000‘lerce 
vatandaşımız rahat ve hızlı bir şekilde 
ulaşım hizmeti alıyor.

İstanbul trafiğini 
rahatlatmak amacıyla
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yapılan Mahmutbey- 
Habibler Karayolu törenle 
hizmete açıldı.
Yeni yolun hizmete 
girmesiyle birlikte ulaşımı 
1.5 saat süren Mahmutbey 
ile Habibler arasındaki yol 
8 dakikaya indi. 

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32



56 57

İETT’DEN YENİ HATLAR

Çevre ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla İETT tarafından yeni hatlar işletmeye 
alınırken, yeşil otobüsler de ilçemizde hizmet vermeye başladı. 

İETT Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Yunus Emre Mahallesi ile 
Başakşehir ilçeleri arasında yeni İETT seferleri hizmet vermeye başladı. Ayrıca Kayaşehir- 
Cebeci Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi-Topkapı, Cebeci Mahallesi- Yenibosna Metro 
hatları da eklendi ve ilçemizdeki otobüs sayıları artırılarak  toplu ulaşımda yaşanan 
sıkıntıların  giderilmesine çalışıldı. 

MODERN TAKSi DURAKLARI

Sultangazi Belediyesi, şehir estetiğine uygun, “Tek Tip Modern Taksi Durakları Projesi”ni 
hayata geçiriyor.  İlk etapta üç ayrı noktada taksi durağı oluşturuldu. Cebeci, Gazi ve 50. 
Yıl mahallelerinde kurulan taksi durakları ile kent estetiğine katkı sağlanacak. “Tek Tip 
Modern Taksi Durakları” taksici esnafının kurumsallaşmasına da öncülük edecek. 

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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Temizlikte Örnek İlçe
 SULTANGAZİ
Temizlik hizmetlerine büyük 
önem veren Sultangazi Belediyesi 
çalışmalarına araç filosunu 
yenileyerek başladı.  Temizlik İşleri 
Müdürlüğümüz 500’ün üzerinde 
temizlik kadrosuyla, başarı çıtasını 
hep daha yükseğe taşımak için 
çalışıyor.
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AB uyumlu, sıfır 
emisyonlu araçlarla, 15 
mahallemizdeki cadde ve 
sokakların tamamının katı 
atıkları her gün toplanıyor.  
Günlük ortalama 400 ton 
atık toplayan ekiplerimiz, 
ayrıca bütün cadde 
ve sokakları da 7 gün 
süpürüyor.

İlçemizdeki çöp konteynerleri, 
modern ve sağlıklı şekilde imal 
edilen yenileriyle değiştiriliyor. 
Konteynerler düzenli olarak yıkama 
ve dezenfeksiyona tabi tutuluyor.

Pazar yerleri düzenli olarak 
arazözlerle yıkanıyor.

İlçedeki sağlık kurumlarının tıbbi atıkları da özel 
araçlarla alınıyor.

Başta okullar ve  ibadethaneler olmak üzere 
kamuya açık yerlerin periyodik olarak temizliği 
yapılıyor ve dezenfekte ediliyor.
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Belediyemiz Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin 
kesintisiz çalışmaları ile ilçemizde 
çevre bilincinin oluşturulması 
sağlanıyor. 

2009 yılında başlatılan “Ambalaj 
Atıklarının Kaynağında Ayrı 
Toplanması Projesi”yle, üniversiteli 
gönüllülerle birlikte işyerleri ve 
evlere yönelik çevre konusunda 
bilgilendirme çalışmaları yapıldı.  
Okullarımızda da “Çevre ve Geri 
Dönüşüm” konulu seminer verildi.

İlçemizdeki 25 noktaya yerleştirilen 
ayrıştırmalı geri dönüşüm 
konteynerleri ile de atıkların 
gruplandırılarak geri kazanımını 
sağlıyoruz. 
 
2009-2011 yılları arasında  5 bin  ton 
ambalaj atığı toplanarak ekonomiye 
katkı sağladık. 

NAYLON POŞETE HAYIR!
Dünyanın ekolojik dengesine büyük zarar 
veren naylon poşet ve petrol ürünlerinden 
yapılan ambalaj ürünlerinin  kullanımının 
önüne geçebilmek için ilçe genelinde 
kampanya başlattık. Öncelikle pazar 
alanlarında uygulamaya konulan proje ile 
halkımızı doğada kolay çözülebilen ambalaj 
kağıdı ve torba kullanımına özendirdik. 

Geri Dönüşüm 
Çalışmaları
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ATIK YAĞLAR TOPLANIYOR
Su ve toprak kirliliğinin önlenmesi 
amacıyla bitkisel atık yağları ayrı 
topluyoruz. Bitkisel atık yağ tüketimi 
yapan tüm iş yerlerini sıkı denetime tabi 
tutuyoruz. 2009-2011 yılları arasında 4 bin 
litre atık yağ topladık. 

PET ŞİŞE ve MAVİ 
KAPAK TOPLAMA 
KAMPANYASI
Pet şişelerin ve mavi 
kapakların yeniden ekonomiye 
kazandırılması amacıyla başta 
okullar olmak üzere çeşitli 
kampanyalar düzenledik. Bu 
kampanyalardan elde edilen 
pet şişeler  Türkiye ekonomisine 
katma değer olarak geri döndü. 
Mavi kapaklardan elde edilen 
gelir ise engellilere tekerlekli 
sandalyeye dönüştü. 

ATIK PİLLER TOPLANIYOR
Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası 
çalışmaları kapsamında ilçe sınırları 
dahilindeki okullardan 1510 kilo atık pil 
topladık. 
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Önceliğimiz Sağlık
Sağlık kuruluşlarının sayısını ve kalitesini 
yükseltmeye çalışırken, sağlık bilincinin de 
geliştirilmesi için bir çok projeyi hayata geçirdik. 

İlçemizdeki 12 olan Aile Sağlığı Merkezi sayısı 
girişimlerimiz neticesinde 24’e çıkarıldı. 

2 hasta nakil aracımız ile 
hastaların sağlık kuruluşlarına 
ulaşımı konusunda hizmet 
veriyoruz. 

Salgınlara karşı bütün 
okul, ibadethane  ve kamu 
binalarını dezenfekte ediyoruz. 
Vatandaşlara sağlık,  işyerlerine 
ise hijyen konusunda uyarıcı 
çalışmalar yapıyoruz.
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Sahipli ve sahipsiz evcil hayvanların kuduz ve keneye karşı 
aşılanmalarını ücretsiz olarak yapıyoruz. 

Sokak hayvanlarını sahiplendirme, kısırlaştırma çalışmalarını ve 
periyodik muayenelerini yapıyoruz. 

Gıda üretim ve satışı yapan tüm 
işyerlerini ve semt pazarlarını sıkı 
denetim altına aldık. 
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İşsiz bireylerin meslek edindirilerek işgücü 
piyasasına katılımlarını sağlamayı amaçlayan 
proje kapsamında, Sultangazi ilçesinde 
yaşayan 15-40 yaş arası en az ilkokul mezunu 
işsiz kadın-erkek bireye yaşlı-hasta bakımı 
eğitimi veriliyor.

20’şer kişilik 6 grup halinde uygulanan 130’ar 
saatlik teorik ve pratik eğitimler sonucu 
katılımcılar “Bakım Elemanı” sertifikası 
sahibi oluyor.  Sertifika almaya hak kazanan 
katılımcılara istihdam olanağı sağlanıyor.

“Yaşlılara Bakım İstihdama Katılım Projesi” ile yaşlı ve hastaların 
bakım hizmetlerinin doğru ellerde yürütülmesi için harekete 
geçtik.  Bu proje kapsamında gençlere yeni iş imkanı sağlanırken 
yaşlılarımız ve yatakta tedavi gören hastalarımızın da emin 
ellerde bakımı sürdürülüyor. 

Yaşlılara 
Bakım 
İstihdama 
Katılım 
Projesi
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DEĞİŞİMİ
BİRLİKTE

YAŞIYORUZ
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Modern Kurban 
Satış ve Kesim 
Merkezi

Kurban vecibesinin anlamına uygun 
şekilde gerçekleşmesini sağlamak 
amacıyla İstanbul’un en büyük kurban 
satış ve kesim yerini organize ettik. İlk 
yılımızda 3 noktada, son iki yılımızda ise  
İstanbul Halk Ekmek Fabrikası etrafında 
organize ettiğimiz tek tip kurbanlık alanı, 
İstanbul’a örnek oldu.

KURBAN SATIŞ VE KESiM YERi 
Kurban satıcılarının ihtiyacı olan 
veteriner, kasap ve güvenlik 
personeline kadar her detay en 
ince ayrıntısına kadar düşünülerek 
projelendirildi. Merkezde ayrıca 
kafeterya, duş kabinleri, karantina 
çadırı kuruldu.

• Kurban vecibesinin sıra 
beklemeden, hızlı ve zahmetsiz 
şekilde gerçekleştirilmesini 
sağlamak amacıyla kurban kesim 
merkezleri mezbaha sistemine 
göre hazırlandı. Bu merkez yalnız 
Sultangazi’ye değil tüm İstanbul’a 
hizmet verdi.



78 79

Yunus Emre Mahallesi’ndeki Gazi 
Şehir Parkı içerisinde bulunan
binayı kısa sürede rehabilite ederek, 
Sultangazi’ye bir “Nikah Salonu” 
kazandırdık.

221 koltuklu salonda aylık ortalama 
300 çiftin nikahı kıyılmaktadır.
Burada kıyılan nikahlar ise www.
sultangazi.bel.tr adresinden canlı 
olarak takip edilebiliyor.

Sultangazi Belediye 
Nikah Salonu
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Belediye Hizmet Binası, 
Nikah Salonları ve
Zemin Altı Otoparkı

Uğur Mumcu Mahallesi’nde, Belediye Hizmet Binası, 
Nikah Salonları ve Zemin Altı Otopark yapımı için mimari, 
statik ve tesisat uygulama projelerinin hazırlanması işi 
tamamlanmış ve inşaatına başlanmıştır.

Projede; Başkanlık Binası 5.882 m2, Belediye Hizmet 
Binası 11.550 m2, Nikah Salonu Binası 8.016 m2, Zemin 
Altı Otoparklar 50.414 m2 olup, toplam inşaat alanı 
75.864 m2’dir. Zemin altı otopark ise toplam 1178 araç 
kapasitelidir.

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32



82 83

İsmetpaşa Mahallemizde

 “7 Yıldızlı Pazar Alanı ve Hizmet 

Tesisleri” inşaatı başlamış 

bulunmaktadır.

Proje; 11260 m2 inşaat alanına ve 

2028 m2 peyzaj alanına sahiptir. 

Bünyesinde Mahalle Pazar Yeri, 

Bilgi Evi, Aile Sağlığı Merkezi, 

Kurban Kesim Yeri, Afet Merkezi, 

Otopark, Park- Çay Bahçesi 

bulunmaktadır

Proje kapsamındaki yapı afet 

zamanlarında toplanma yeri 

olarak, pazar alanları ise kurban 

bayramlarında kesim yeri olarak 

da tasarlanmıştır. 

İsmetpaşa 
Pazar Alanı ve
Hizmet Tesisleri

Sultançiftliği Mahallemizde
 “7 Yıldızlı Pazar Alanı ve Hizmet Tesisleri” 
inşaatı başlamış bulunmaktadır. Sultançiftliği

Pazar Alanı ve
Hizmet Tesisleri

Proje; 10378 m2 inşaat alanına ve 3612 m2 
peyzaj alanına sahiptir.  Bünyesinde Mahalle 
Pazar Yeri, Bilgi Evi, Aile Sağlığı Merkezi, Kurban 
Kesim Yeri, Afet Merkezi, Otopark, Park- Çay 
Bahçesi bulunmaktadır

Proje kapsamındaki yapı afet zamanlarında 
toplanma yeri olarak, pazar alanları ise 
kurban bayramlarında kesim yeri olarak da 
tasarlanmıştır. 
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50.Yıl Mahallesi’nde 
Pazar Alanı ve Hizmet 
Tesislerinin yapımı 
için mimari, statik 
ve tesisat uygulama 
projelerinin hazırlanması 
işi  tamamlanarak ihale 
aşamasına gelindi.

Proje; 10888 m2 inşaat 
alanına ve 2795 m2 peyzaj 
alanına sahiptir. 
Bünyesinde Mahalle 
Pazar Yeri, Bilgi Evi, Aile 
Sağlığı Merkezi, Kurban 
Kesim Yeri, Afet Merkezi, 
Otopark, Park- Çay 
Bahçesi bulunmaktadır

Proje kapsamındaki 
yapı afet zamanlarında 
toplanma yeri olarak, 
pazar alanları ise kurban 
bayramlarında kesim yeri 
olarak da tasarlanmıştır. 

50. Yıl Pazar Alanı ve 
Hizmet Tesisleri

Zübeyde 
Hanım
Kültür 
Merkezi

Zübeyde Hanım Mahallesi’nde, 
1398 m2 yüzölçümlü 4547 ada 
1 parseldeki Kültür Merkezi’nin 
mimari avan projesi, Plan 
ve Proje Müdürlüğümüz 
koordinasyonu ile İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Proje 
Müdürlüğü tarafından 
tamamlanmıştır.
Proje; 280 m2 otopark, 237 kişi 
kapasiteli çok amaçlı salon, sergi 
salonu, kütüphane, belediye 
hizmet birimleri, derslikler, 
atölyeler, kafeterya gibi alanlara 
sahiptir.
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Esentepe Hoca 
Ahmet Yesevi 
Kültür Merkezi

Esentepe Mahallesi’nde, Hoca Ahmet Yesevi 
Bulvarı üzerindeki 6478 m² yüzölçümlü 2769 
ada 1 parseldeki Kültür Merkezi’nin mimari 
avan projesi tamamlandı.  İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapım ihalesi süreci 
başlatıldı.

Proje kapsamında; 700 kişilik tiyatro 
salonu, buz pateni pisti, sergi alanları, 
kütüphane, çok amaçlı salonlar, 1 adet 
371 kişilik sinema salonu, 4 adet 99 
kişilik sinema salonu, iş atölyeleri, halk 
oyunları salonları, yeme-içme  alanları 
bulunmaktadır. Proje, 5241 m² otopark 
alanına sahiptir.
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Sultangazi Belediyesi olarak yaşlılarımızı unutmadık. İhtiyaç sahibi, bakıma muhtaç ya da 
hayatta kimsesi olmayan yaşlılarımıza sıcak bir yuva kurmak için çalışmalara başladık.

75. Yıl Mahallesi’nde, 4395 m2 yüzölçümlü 700 ada 3 parseldeki arsaya Huzurevi ve 
Yaşlı Bakım Merkezi’nin yapımı için mimari avan projesi, Plan ve Proje Müdürlüğü’müz 
koordinasyonu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Proje Müdürlüğü tarafından tamamlandı 
ve yapımına başlanıyor. 

İl özel idaresi tarafından yapılacak merkez; 660 m2 
otopark, 160 kişi kapasiteli 171 m2 çok amaçlı salon, yaşlı 
hizmet merkezi, 6 odaya sahip ilk adım ünitesi, aktivite 
odaları, atölyeler, spor salonu, yemekhane ve 50 adet tek 
kişilik, 18 adet çift kişilik odaya sahip olacak. 

Huzurevi 
ve Yaşlı 
Bakım 
Merkezi



DEĞİŞİMİBİRLİKTE
YAŞIYORUZ


