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Kent Ormanları'nda Sonbahar
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Sultangazi Kışa Hazır
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Parklara Tematik Oyun Grupları
Sultangazi Belediyesi, Avrupa
Yakası'nın en modern Kurban
Satış ve Kesim Merkezi’ni bu yıl
da hizmete sundu • Sayfa 14

www.sultangazi.bel.tr
Çağrı Merkezi: 444 23 32

Sultangazi Belediyesi’nin kültür hizmetidir

Sultançiftliği Hizmet Tesisleri

Törenle Hizmete Açıldı

BULTENi
Bilgi Tekonolojileri
ve Sultangazi

Bilgi ve iletişim teknolojilerini yakından takip eden
10 Sultangazi Belediyesi bünyesinde bilgi teknolojileri
uygulamalarının birçoğunu hayata geçirdi.
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Kültür Etkinlikleri Başladı

Su

lta

nç

50. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde,
tiyatrodan Türk Sanat ve Türk Halk Müziği konserlerine
17
kadar birçok etkinlik Sultangazililerle buluşuyor.

Dostlar Divanı
Sultangazi'nin
Konuğu Oldu
50.Yıl Hizmet Tesisleri'nin
inşaat çalışmaları devam ediyor.

Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri
açılış için gün sayıyor.

Pazar alanlarına yeni bir vizyon kazandıran ve fiziki mekan ihtiyaçlarına cevap
veren "Sultançiftliği Mahalle Hizmet Tesisleri" görkemli bir törenle açıldı. Hizmet
tesislerinin açılış kurdelesi bakanlar, milletvekilleri ve vatandaşların katılımıyla
kesildi. •Sayfa 04

Gönül dünyaları aynı olanları biraraya getiren Dostlar
22 Divanı’nın Ekim ayı toplantısı Sultangazi Belediyesi'nin
ev sahipliğinde yapıldı.

Sultangazi Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine Destek • Sayfa 18

SultangaziBülteni

Sultangazi Kent Ormanları’nda SONBAHAR
Adı güzdür, baharın sonuncusudur. Sonbahardır. Rengi
vardır kızıl, kahve, sarı, turuncu. Kokusu vardır biraz nem,
biraz toprak. Sonbahar her ne kadar renkleriyle cazibeli
bir mevsim olsa da, çağrıştırdığı hüzün nedeniyle diğer
mevsimlere göre arka planda kalıyor. Aslında sonbahar
mevsimi yaşam için önemli bir dönüm noktası. Çünkü
birçok canlı türü sonbaharda yaşamını ya gelecek
nesillere aktarıyor ya da sessiz bir uykuya dalıyor.
Sonbaharın en cazip yanı, ağaç yapraklarına verdiği sarı,
kavuniçi ve kırmızı renklerde saklı.
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Sonbahar artık kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu
günlerde sıcakların yerini, yağışlara bırakmasıyla
doğanın muhteşem dönüşümü de başladı.
Güz mevsimini en güzel yaşayacağınız yerlerden birisi
de Sultangazi Kent Ormanları... Sonbaharı Sultangazi’de
görmeden geçip gitmesine de izin vermeyin. Sultangazi
Kent Ormanları bu mevsimde ayrı bir güzelliği üzerine
giydi. Yazın yeşilin binbir tonuyla İstanbulluları
karşılayan Sultangazi Kent Ormanı, sonbaharda da binbir
rengini ziyaretçilerine cömertçe sergiliyor.

BAŞKANDAN

BAŞKANDAN
Sultangazi Bülteni’nin yeni bir sayısı ile
karşınızdayız. Bu sayıda Sultangazi Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalara ve
heyecanlarımıza sizleri de ortak ediyoruz.
Bu bültenin sayfalarından tüm Sultangazili
hemşehrilerime ve İstanbullulara en içten
saygılarımı sunuyorum...
Bugün Türkiye büyük bir değişim içerisinde. Türkiye, ekonomisiyle, ticaretiyle, turizmiyle dünyanın en dinamik ekonomilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yine Türkiye
sağlıktan eğitime, adaletten emniyete, tarımdan sanayiye, turizmden yatırımlara
kadar birçok alanda çok yönlü bir değişimi
adım adım hayata geçiriyor. Hedefimiz, alt
yapı çalışmalarını tamamlamış, bilim ve
teknolojide en üst seviyelere gelmiş, demokratik, müreffeh bir Türkiye’dir.
Sultangazi Belediyesi olarak gerçekleştirmiş olduğumuz yatırımlar ve sosyal doku
projeleriyle Türkiye’nin ortaya koyduğu hedefe adım adım ilerliyoruz. Bugün
Sultangazi’nin neresine bakarsanız bakın,
dev projelerin kararlı adımlarla yürüdüğünü
göreceksiniz. Ulaşımdan çevreye, altyapıdan sosyal doku projelerine kadar onlarca
alanda çabamızı, çalışmamızı göreceksiniz.
Sultangazi’yi İstanbul’un cazibe merkezlerinden birisi haline getirmek uğruna emekle, alın teriyle, fedakarlıkla sürdürülen yatırımları göreceksiniz. Göreve geldiğimiz 4.5
yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz
tüm yatırımları, Sultangazi’nin bugünü kadar yarınları da hesaba katarak uygulamaya koyduk. Bir anlamda, biz Sultangazi’nin
geleceğine yatırım yaptık.
Hamdolsun geride bıraktığımız bu süre
zarfında halkımıza hiç mahçup olmadık,
verdiğimiz sözleri aynen yerine getirdik,
getirmeye devam ediyoruz. Hep başımız
dik yolumuza devam ettik. Bu dönemde
Sultangazili hemşerilerimiz de bizi 'yalnız'
bırakmadı, hep bizimle beraber yürüdü,
'biz arkanızdayız' dedi.
Halkımızdan aldığımız bu destek, güç ve
inançla altyapı, üstyapı ve çevre yatırımlarıyla örnek ilçelerden biri olduk. Hizmete
açtığımız 50. Yıl Kültür Merkezi ile eğitim,
spor ve kültürel hayatımıza önemli ivme
kazandırdık.
Koca Sinan’ın ellerinde yoğrulan Mağlova
ve Güzelce Su Kemerleri'nin hemen yanı
başında hizmete açtığımız Sultangazi Kent
Ormanları ise yalnız ilçemiz halkı için değil
tüm İstanbullular'ın mesire ve dinlenme
alanı oldu. Çevre yatırımları, yeşil alan düzenlemeleri ve tematik parklarla ilçemizde
kişi başına düşen yeşil alanı 0.2 metrekareden 5 metrekareye çıkardık.

İhtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmak
için imkanlarımızı seferber ettik. İlçemizde
hayırseverlerin katkılarıyla hayata geçirdiğimiz “Elden Ele Yardım Merkezi” yardımlaşma geleneğimizin güzel bir örneğini
oluşturdu.
“Önceliğimiz eğitim” diyerek Sultangazi’de
eğitim hamlesini başlattık. Okul binaların
iyileştirilmesi, bahçelerinin asfaltlanması
ve çevre düzenlemelerini yaptık. Eğitim
malzemelerin sağlanmasının yanısıra bir
çok arsa üreterek Milli Eğitim Bakanlığı’na
tahsis ettik. "Okullar Hayat Olsun" projesiyle okul bahçeleri doğa yaşam alanlarına
dönüşürken, eğitim kurumlarımız velilerimizin de hizmetine açıldı. 3 yılda 2 milyona
yakın defteri tüm öğrencilerimize ücretsiz
dağıttık.
Yapım çalışmasına başladığımız Sultangazi Belediyesi Hizmet Kompleksi, İsmetpaşa
ve 50. Yıl mahallelerinde hayata geçirdiğimiz "Mahalle Hizmet Tesisleri"nin açılış
kurdelesini yine sizlerle birlikte keseceğiz.
Öte yandan "Sultangazi Hükümet Konağı",
"Müftülük Binası, " Uygulama Oteli ve Turizm Meslek Lisesi", "Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi", "Devlet Hastanesi" ile Esentepe Mahallesi'nde kültür merkezi yapım
çalışmaları devam ediyor.
Pazar alanı ve mahalle hizmet tesis anlayışına yeni bir vizyon getirmek için ilk etapta
Sultançiftliği, İsmetpaşa ve 50. Yıl mahallelerimizde, "Hizmet Tesisleri"nin temellerini attık. Sultançiftliği Hizmet Tesisleri'ni
hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Hizmet tesislerinde; pazar alanı, otopark,
aile sağlığı merkezi, İSMEK, çok amaçlı
salon, bilgi evi, hanımlar merkezi, gençlik
merkezi, PttBank, 112 Acil Sağlık Müdahale Merkezi, kafeterya, yeşil alan yer alıyor.
Tüm mahallenin fiziki mekan ihtiyaçlarını
karşılayan tesis; afet zamanlarında toplanma yeri, pazar alanları ise Kurban bayramları zamanında kurban kesim yeri olarak da
hizmet verecek.
İlçemize vizyon projeler kazandırırken,
kronikleşmiş problemleri de büyük oranda çözmüş olmanın gururu içindeyiz.
Çözdüğümüz her sorun, attığımız her temel, yapılan her açılış, başta şahsımı ve
belediyede her çalışanımızın içini ısıtıyor,
motive ediyor. Çünkü her proje daha çok
koşuşturmayı ve yeni heyecanı beraberinde getiriyor.
Sultangazi Belediyesi olarak, halkımızla
omuz omuza geleceğe emin adımlarla yürüyoruz…

Cahit ALTUNAY

Sahibi Sultangazi Belediye Başkanlığı Adına
Cahit Altunay
Yayın Kurulu
Genel Yayın Yönetmeni
Fevzi Dülger
Yazı İşleri Müdürü
Melek Türkmen

Muhammed Pamuk
Yavuz Padem
Ebru Koç
Salih Küçüktepe
Görsel Yönetmen
Umut Kurtay
Fotoğraflar
Onur Kendir
Barış Asan

İdare Adresi: Sultangazi Belediyesi Uğur Mumcu Mah. Hoca Ahmet Yesevi Bulv. 2347 Sk. No: 18 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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Sultançiftliği Hizmet Tesisleri Açıldı
Sultangazi Belediyesi, pazar alanlarına yeni bir vizyon kazandıran "Sultançitliği Hizmet Tesisleri" görkemli bir törenle hizmete açtı. Hizmet
tesislerinin açılış kurdelesini 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 ve AK Parti İlçe Başkanı Murat Atım birlikte kesti.

S

ultangazi Belediyesi, mahalle aralarında kurulan pazarların beraberinde getirdiği çevre;
görüntü ve ses kirliliğini ortadan kaldırmak
amacıyla yeni bir pazar ve hizmet tesisi konseptini
ortaya koyduğu “Sultançiftliği Hizmet Tesisleri”
görkemli bir törenle açıldı. Hayata geçirilen proje
ile pazar kültürüne yeni bir ivme kazandırılırken,
mahallelerin fiziki mekan ihtiyaçlarına da cevap
verilmesi amaçlandı.
Sultançiftliği 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.
BAŞKAN ALTUNAY:“14 YILDIZLI TESİS”
Törende açılış konuşmasını yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, içerisinde 14 ayrı
fonksiyonu barındıran Mahalle Hizmet Tesisleri'nin
açılışını yapmaktan büyük onur duyduğunu söyle-
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di. 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.
Tesisin afet zamanlarında toplanma yeri olarak da
kullanılacağına dikkat çeken Başkan Altunay “Afet
zamanlarında helikopterlerin ulaşabileceği şekilde
yapılandırdığımız tesis aynı zamanda bir sığınma
yeri olarak hizmet verecek. Pazar alanlarını ise
Kurban Bayramları zamanında kurban kesim yeri
olarak değerlendirebileceksiniz” ifadelerini kullandı. Başkan Altunay, “Önümüzdeki ay İsmetpaşa
Hizmet Tesisleri'ni, hemen arkasından ise 50. Yıl
Hizmet Tesislerini hizmete açacağız. 500 bin nüfusuyla sokaklarında pazar alanı kurulmayan tek
ilçe olma özelliğini kazanacağız. Pazarcı esnafımız
kışın soğuğundan yazın sıcağından bunalmadan
halka en güzel hizmeti verecek” .
BAKAN MÜEZZİNOĞLU:“İLÇEYE ÇOK
HİZMETLER KAZANDIRILDI”
Programda konuşma yapan Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu, açılışta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek Başkan Altunay ve ekibi-

ni 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.
Tesisin sağlık açısından da halka hizmet taşıyan
fonksiyonlarının olduğuna değinen Bakan Müezzinoğlu, şunları söyledi: “Aile Sağlığı Merkezi, 112
Acil ve afet toplanma yeri de olan tesis çok amaçlı
yapısıyla halkın ihtiyaçlarına cevap veriyor. Engellisiyle, yaşlısıyla, genciyle kadınıyla her kesimden
insanın kendine yer bulacağı güzel bir hizmeti
sizlere sunmanın mutluluğundayız. ‘İnsanı yaşat ki
devlet yaşasın’ şiarıyla sizlere daha güzel hizmetler
getirmeyi hep birlikte sürdüreceğiz.”

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

MAHALLE HİZMET TESİSLERİ

“Sultançiftliği Hizmet Tesisleri” 10.378 m² inşaat alanına sahip.
Mahallenin fiziki mekan ihtiyaçlarına cevap vermesi amaçlanan
Hizmet Tesisleri, pazar kültürüne de yeni bir ivme kazandırıyor.
Komplekste 14 hizmet birimi yer alıyor.

hizmetine sunuluyor. Biz milletin kaynaklarını
kimseye yedirtmeyiz” ifadelerini kullandı. Anayasa Komiyonu Başkanı Burhan Kuzu konuşmasında
Sultangazi’nin hızlı bir değişim içinde olduğunu
belirterek Sultangazi’nin Başkan Altunay’dan dolayı
çok şanslı olduğunu söyledi. Kuzu, “12 senedir bu
bölgenin milletvekiliyim ve bölgenin sorunlarını iyi
biliyorum. Buralar çamurdan geçilmiyordu; elektrik
tellerinin hali ortadaydı. Şimdiyse parklarıyla, yeşil alanlarıyla ve pazar alanlarını içine alan hizmet
tesisleriyle çok güzel bir ilçeyi görüyoruz. Başkan
Altunay’ın çalışmalarını tebrik ediyorum” dedi.

İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit de konuşmasında yerel yönetimleri gayretli çalışmalarından dolayı kutlamak gerektiğini söyledi. Parklarıve yeşil
alanlarıyla Sultangazi’nin güzelleştiğine dikkatleri
çeken Yiğit “Genç, yaşlı, kadın demeden her kesimin düşünüldüğü bu hizmet tesisiyle de Sultangazi değişimini sürdürüyor. Her zaman hizmetin
en iyisini sizlere sunmanın gayretinde olacağız”
şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen
protokol üyeleri, daha sonra vatandaşlarla beraber
hizmet tesisini gezdi.
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SULTANÇİFTLİĞİ HİZMET TESİSLERİ FONKSİYON ALANLARI

PAZAR ALANI

HANIMLAR MERKEZİ

KURBAN KESİM MERKEZİ

BİLGİ EVİ

ÇOK AMAÇLI SALON

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

İSMEK

KAFETERYA
AFET TOPLANMA MERKEZİ
YEŞİL ALAN
112 ACİL
OTOPARK

GENÇLİK MERKEZİ
6
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PttBank

MAHALLE HİZMET TESİSLERİ

2.

HiZMET
TESiSi

Cevher Dudayev
Hizmet Tesisleri

Açılış için gün sayıyor...

M

ahalle 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 verilmesi amaçlandı.
Tüm mahallelerde hayata geçirilecek projenin ikincisi İsmetpaşa Mahallesi’nde hizmete açılıyor.

Çeçenistan'da kurtuluş mücadelesini başlatan milli
kahraman Cevher Dudayev'in ismi verilen İsmetpaşa
Mahallesi'nde bulunan parkın ismi, Hizmet Tesisi'ne
taşındı. Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri; 11.260 m²
inşaat ve 2.028 m² peyzaj alanına sahip. Bünyesinde mahalle pazar yeri, aile sağlığı merkezi, İSMEK,
bilgi evi, kurban kesim yeri, kafeterya, amfi tiyatro,
yeşil alan ve otopark yer alacak. Merkez, afet zamanlarında toplanma yeri; pazar alanları ise Kurban
Bayramları'nda kesim yeri olarak da kullanılacak.

50. Yıl Hizmet Tesisleri

Çeçenistan'da kurtuluş mücadelesini başlatan milli
kahraman Cevher Dudayev'in ismi verilen İsmetpaşa
Mahallesi'nde bulunan parkın ismi, Hizmet Tesisi'ne
taşındı. Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri; 11.260 m²
inşaat ve 2.028 m² peyzaj alanına sahip.

Cevher Dudayev kimdir?

Çeçenistan'ı özgürlüğü kavuşturan Cevher Dudayev,
Çeçenistan'ın Yalho köyünde doğdu. 23 Şubat 1944'te
Sibirya'ya sürgün edilenlerin arasına katıldığında henüz,
annesinin kucağında, 15 günlük bir bebekti. Cevher
Dudayev, Rusya'nın 11 Aralık 1994 tarihinde Çeçenistan'a
karşı başlattığı askeri harekata karşı halkına "Cihad" emrini
verdi. Böylece Çeçenistan karşı saldırılara geçti. Dudayev'in
önderliğindeki Çeçen halkı, iki yıla yakın bir süre devam
eden bağımsızlık mücadelesi verdi. Cevher Dudayev 21
Nisan 1996'da bir suikast sonucu hayatını kaybetti.

Yapım çalışması sürüyor...

Hizmet Tesisi 50. Yıl Mahallesi’nde yer alıyor. Proje; 10.888 m²
inşaat ve 2.795 m² peyzaj alanına sahip. Bünyesinde Mahalle
Pazar Yeri, Aile Sağlığı Merkezi, İSMEK, Bilgi Evi, Hanımlar
Lokali, Gençlik Merkezi, Etkinlik Salonu, Kurban Kesim
Yeri, Park/Çay Bahçesi, Otopark yer alacak. Hizmet Tesisi,
afet zamanlarında toplanma yeri; pazar alanları ise Kurban
Bayramları'nda kesim yeri olarak kullanılacak.
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Belediye Hizmet
Kompleksi
Sultangazi Belediye Kompleksi
açılış için gün sayıyor. Uğur
Mumcu Mahallesi'nde inşa edilen
Hizmet Kompleksi 75.000 m2
inşaat alanına sahip. Belediye
Hizmet Kompleksi’nde İdari Bina,
Başkanlık Binası, Düğün-Nikah
Salonları, Alış-veriş Merkezi ve
Zemin Altı Otoparklar yer alıyor.

S

ultangazi Belediye Kompleksi 75.000 m2
inşaat alanı üzerinde yükseliyor. Uğur
Mumcu Mahallesi’nde inşa edilen hizmet
tesisi ilçenin ileriye dönük fiziki yapı ihtiyaçlarına
cevap verecek şekilde planlandı. Belediye Hizmet
Kompleksi’nde İdari Bina, Başkanlık Binası, Düğün
ve Nikah Salonları, Zemin Altı Otoparklar yer alıyor.
Tüm bu fonksiyonları ile birlikte hizmet kompleksi
74 bin 865 m2 inşaat alanına sahip.
Tüm mimari detayların düşünüldüğü proje, deprem
yönetmeliğinin getirmiş olduğu kriterler dikkate
alınarak yapıldı. Plak döşeme sistemiyle, 6.000 ton
demir, 70.000 m3 C30 beton ve 700 ton çelik kulla-

nılarak Hizmet Tesisi yapılmıştır. Belediye kompleksinin en önemli özelliği günümüz teknolojisi paralelinde tamamen akıllı bina konsepti ile inşa edilmiş
olmasıdır. Bu sistemler sayesinde yapıda kullanılan
aydınlatma, ısıtma veya soğutma sistemleri bina
geneline dağılmış hassas sensörler ile sürekli ölçülerek ihtiyaca göre enerji harcanmakta ve önemli
oranda tasarruf yapılmaktadır. Yakın bir gelecekte
başkanlık binasının tüm enerjisi güneş pilleri ile
temin edilecek böylelikle ülkemizde 2017 yılında
zorunlu olacak olan çevreci bina konseptine yapımız
önümüzdeki günlerde sahip olacaktır."

BELEDİYE HİZMET KOMPLEKSİ'NDE YER ALAN ÜNİTELER

İDARİ BİNA
5884 m2 inşat alanı üzerinde yükseliyor. Binada hizmet birimlerinin yanısıra 400 kişilik
meclis salonu da yer almaktadır.

HİZMET BİNASI
11 bin 550 m2

DÜĞÜN-NİKAH SALONU
8016 m2 alan üzerine yapılan düğün ve nikah salonları ilçenin ihtiyaçları gözetilerek
yapıldı. 2 adet 380 kişilik nikah salonu ve bunlara ait kokteyl alanları.1.700 m2 alana
sahip 1000 kişilik düğün salonu

ALIŞ-VERİŞ MERKEZİ
18.000 m2

ZEMİNALTI OTOPARK
32 bin 414 m2
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Yapımı devam eden projeler

RAMAZAN ÇOŞKUSU

Sultangazi

600 Yataklı Huzurevi
Yaşlı Bakım
Devlet
Merkezi
Hastanesi

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. Bütçesini İçişleri
Bakanlığı’nın üstlendiği ve İl Özel
İdaresi tarafından inşa edilen
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.

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.

Müftülük
Hizmet
Binası
iSKi
Hizmet
Binası
Malkoçoğlu Mahallesi’nde inşa
edilen İSKİ Sultangazi Şubesi'nin
yapımı tamamlandı, çevre
düzenlemesi yapılıyor.

Uğur Mumcu Mahallesi’nde yapımına
başlanan Müftülük Hizmet Binası arsa
temini Sultangazi Belediyesi tarafından
sağlandı. Proje; 1 bodrum kat, zemin
kat, 3 normal kat ve çatı arasından
oluşuyor. Müftülük binasında ayrıca
Aile Sağlığı Merkezi de yer alıyor.

75. Yıl Mahallesi’nde inşa edilen
Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi 8.386
m2 inşaat alanında yükseliyor. Arsa
üretimi Sultangazi Belediyesi tarafından
sağlanan ve İl Özel İdaresi tarafından
yapılan merkezde yaşlılar günübirlik
tesislerde misafir edilebilecek.
Akşamları ise evlerine dönme imkanı
bulacak.
• 6 odaya sahip ilk adım ünitesi
• 50 adet tek kişilik oda
• 18 adet çift kişilik oda
• Aktivite odaları
• Atölyeler
• Spor salonu

Hoca Ahmet Yesevi
Caddesi Üzerinde

Kültür
Merkezi

Esentepe Mahallesi'nde İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından
inşa edilen Kültür Merkezi 26
bin m2 inşaat alanına sahip.
• 700 kişilik tiyatro salonu
• Buz pateni pisti
• Sergi alanları
• Kütüphane
• Sinema salonları
• İş atölyeleri
• Halk oyunları salonları
• Çok amaçlı salonlar
• Kafeterya-Otopark

Turizm
Meslek Lisesi

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.

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.
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Bilgi Teknolojileri ve Sultangazi
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.

Sultangazi Belediyesi E-Devlet Platformu'nda

S

ultangazi Belediyesi, internet ortamında tüm kamu
hizmetlerine güvenli ve
etkin bir şekilde 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 isteyenlerin “e-devlet” şifresini kullanarak www.turkiye.gov.tr adresindeki Belediye Hizmetleri sayfasına girmesi yeterli oluyor. Sultangazi Belediyesi uygulama ile öncelikli olarak “Borç Bilgileri”, “Sicil Bilgileri Sorgulama”, “Tahsilât
Bilgileri Sorgulama” ve “Arsa Rayiç Değerleri” işlemlerini hizmete sunuyor.
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Sultangazi Arşivleri Dijital Ortamda

T

üm bilgi ve belgeler dijital
ortama taşınıyor. Bölgedeki
ekonomik sektörlerin teknoloji odaklı üretim yapmalarını
sağlayacak “Belge, Bilgi ve Arşiv
Yönetim Sistemi” projesi hayata
geçirildi. Proje kapsamında dijital
arşiv altyapısı oluşturularak mevcut
4 milyon arşiv belgesi ile bundan
sonra oluşacak tüm belgeler dijital
olarak kayıt altına alınacak. Bir yılda
tamamlanacak proje aşama aşama
uygulamaya 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.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Mobil Dönemi

Afet Bilgi Sistemi

B

A

Sultangazi’ye 360 Derece Bakış

Tek Tıkla Rezervasyon

elediye 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.

fet 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. Afet sonrası
toplanma alanları, öncelikli yollar,
sivil tahliye yolları, sahra hastanesi
kurulacak alanlar, hastaneler, eczaneler, afet istasyonlarının yerleri,
kamu kurumları gibi tüm hayati bilgiler coğrafi olarak koordinatlarında akıllı harita üzerinde oluşturularak, afet durumunda hazırlanan intranet altyapısı ile kesintisiz ve kolaylıkla adres bilgilerine
ulaşılabilecek, gerekirse raporlanabilecek.
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Açık Alanda İnternet

i

lçe genelinde kablosuz internet imkânı sunuluyor. 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.

i

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

60 derece görüntü alım
teknolojisi kullanılmaya başladı. Bu kapsamda ilçe genelinde bulunan tüm
cadde ve sokakların (yaklaşık
500 km) 360 dereceli panoramik 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 olmadığının
tespit edilebiliyor.

SULKAM İle İstihdam

i

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

İnternetten Kurban
Çadır Satış Ofisi

S

ultangazi 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 aldılar. Türkiye’de ilk
olarak uygulanan sistemle web sitesinden
online olarak çadırların tamamının satılması
sağlandı.

Sultangazi Belediyesi
Tıklanma Rekoru Kırıyor

D

ünya çapında web siteleri takip sistemi
olan “Alexa” verilerine göre Sultangazi Belediyesi, web sitesi uygulamalarıyla İstanbul’daki 39 ilçe arasında birinci
sırada yer aldı. 5 Mayıs 2013 tarihinden bu
yana ziyaretçi sıralamasında birinciliği alan
Sultangazi Belediyesi, belediye hizmetlerinin
daha hızlı ve etkin bir şekilde halka ulaşmasını sağlamak amacıyla web sitesi uygulamalarını gün geçtikçe arttırıyor.
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Tematik Oyun Gruplarıyla

Zenginleşen Oyunlar

S

ultangazi Belediyesi, Kent Ormanları, Trafik Eğitim Parkı, Mavi Marmara ve Masal
Parkı’nın yanısıra ilçedeki parklarda tematik unsurları arttırarak çocukların ilgisini çekiyor.
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
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Köprü Oyun Grubu yer alıyor. 75 Yıl Mahallesi’ndeki Sultangazi Parkı’nda ise çocuklar için 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. Park ve yeşil alan miktarını her geçen
gün arttıran Sultangazi Belediyesi, 96 olan park ve
yeşil alan miktarını 213’e çıkardı. 119 yeni parkın
yapıldığı Sultangazi’de 133 parkta aydınlatma yapıldı. 106 parkta otomatik sulama sistemi kurulurken; 45 parkta daha sulama sistemi yapılacak.

Sultangazi Belediyesi, Kent
Ormanı, Trafik Eğitim Parkı, Mavi
Marmara ve Masal Parkı’nın
ardından ilçede bulunan parklarda
tematik unsurları arttırıyor.
İlçedeki diğer parklarda da tematik
unsurlar kullanılarak çocukların
ilgi odağı olması sağlanıyor.
Tematik öğelerin kullanıldığı
parklar ile çocuklar, hayal
güçlerini geliştirirken diğer yandan
oyunlarla keyifli vakit geçiriyor.

TEMATİK PARK / KIŞ HAZIRLIKLARI

Sultangazi
Kışa Hazır
Sultangazi Belediyesi, kış aylarında trafik ve ulaşımın rahatlıkla
sağlanması amacıyla hazırlıklarını yapıyor. Kar küreme ve tuzlama
araçları ile karla mücadele ekipleri olası bir kar yağışına müdahale etmek
için hazır bulunduruluyor.

S

ultangazi Belediyesi, kar yağışının olumsuz
etkilerini en aza indirmek amacıyla kış hazırlıklarını sürdürüyor. İlçede ana arterler
ve sokakların trafiğe açık tutulması için tuzlama
ve küreme araçları olası bir kar yağışına müdahale
etmek amacıyla hazır hale getirildi.
Sultangazililerin ulaşımını rahatlıkla yapmasını
sağlamak amacıyla 16 tuzlama aracı, 6 kar küreme aracı, greyder ve loder araçları kar yağışıyla
mücadelede kullanılacak.
Ayrıca temizlik personelinin de desteğiyle kar küreme ekipleri kuruldu. Okullar, kamu kurumları,
hastane, aile sağlığı merkezleri, otobüs ve tramvay
durakları gibi noktalarda da halkın ulaşımını kolaylaştırmak için kar küreme ekipleri de çalışacak.

Altyapı Çalışmaları
Sultangazi Belediyesi’nin altyapı çalışmaları kış aylarında da devam
edecek. Bu çalışmalar, hava koşullarının uygun olduğu zamanlarda
yapılacak. Altyapı çalışmaları kapsamında yağmur suyu kanalları yapılıyor,
ana arter ve ara sokaklar asfaltlanıyor. Enerji kablolarını yer altına indirme
çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Bordür ve kilit taşı döşemeleriyle
oluşturulan prestij sokak yapımı ise aralıksız devam ediyor.

S

ultangazi Belediyesi ilçenin önemli sorunları arasında yer alan elektrik kablolarının yer
altına alınması çalışmalarını sürdürüyor. Bu
amaçla Sultangazi Belediyesi, Boğaziçi Elektrik
Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ile imzaladığı protokolle
elektrik hatlarının yer altına alınması işini üstlenmişti. Protokoller kapsamında havai hatların yer
altına alınması için çalışmalar başlatan Sultangazi
Belediyesi, sokaklara Avrupa standartlarını getirmeyi hedefliyor.
Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İsmetpaşa Mahallesi ve Uğur Mumcu Mahalleleri'nde elektrik kabloları tamamen yer
altına alınırken ; 50. Yıl Mahallesi’nde çalışmalar
devam ediyor. Görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak çalışmalar, Sultançiftliği Mahallesi ile devam
edecek.
Yağmur suyu kanal yapımı, elektrik kablolarının
yer altına alınması ile ilgili alt yapı çalışması tamamlanan mahalleler kilit taşı ve bordür döşemesi
yapılarak estetik bir görünüme kavuşuyor.

Sultangazi’nin çehresini değiştirecek prestij sokaklar adıyla başlatılan bu çalışmalar İsmetpaşa Mahallesi’nde tamamlanırken Uğur Mumcu
Mahallesi'nde bordür ve kilit taşı döşemesi devam
ediyor. Kısa sürede tüm mahallelerde gerçekleştirilerek çalışmaların dışında ilçe genelinde asfalt
serimi, yağmur suyu kanalı ile baca ve ızgara temizliği ise sürdürülüyor.

4.5 yıl içerisinde Sultangazi’de:
•
•
•
•
•

317.870 ton asfalt serimi ve asfalt yama çalışması yapıldı.
598.377 m2 kilit taşı imalatı ve tamiri yapıldı.
276. 352 metre bordür imalatı ve tamiri yapıldı.
15 bin 341 metre yağmur suyu kanalı döşendi.
245.000 metre elektrik kablosu hattı döşendi.
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Sultangazi Modern Kurban Merkezi

Kurban Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. İstanbul’un farklı bölgelerinden Sultangazi’ye gelen vatandaşlar Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan
Kurban Satış ve Kesim Merkezi ile Sultançiftliği, Cevher Dudayev ve 50. Yıl Hizmet Tesisleri’nde kurbanlıklarını kesti. Kurban satış ve kesim merkezlerini
denetleyen Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, bayram süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilgili bütün ekiplerin bayram süresince
24 saat görev yaptıklarını söyledi. Öte yandan Başkan Altunay, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi aileleri de ziyaret ederek erzak ve et dağıtımı yaptı.

K

urban Bayramı tüm Türkiye’de olduğu
gibi Sultangazi’de de coşkuyla kutlandı.
Sultangazi Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi’nde kurulan Kurban Satış ve Kesim Merkezi ile Sultançiftliği, Cevher Dudayev
ve 50. Yıl Hizmet Tesisleri'nde yer alan kurban
kesim merkezlerine sabah erken saatlerinde
İstanbul’un dört yanından vatandaşlar akın etti.
SULTANGAZİ BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ
VE KESİM MERKEZİ

Yaklaşık 16 bin büyük ve küçükbaş hayvanın
satışa sunulduğu Sultangazi Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Merkez’inden kurbanlıklarını alan vatandaşlar; çorba çeşmelerinden
sıcak çorbalarını içerken, kurban kesim sırasının gelmesini beklediler. Merkezde otopark

ve kafeterya da gün boyu vatandaşlara hizmet
verdi. Kurbanlıkların, otomatik kesim konteynerlerinde kesim ve parçalanma işlemi yapıldı.
Kesim yerleri kolay yıkanabilir ve dezenfekte
edilebilir yapıda oluşturuldu. 80 bin metrekare alan üzerine kurulan kurban satış ve kesim
alanında Kurban Bayramı’nın ilk günü 2 binden fazla büyük ve küçükbaş hayvan kesimi
yapıldı.
MAHALLE HİZMET TESİSLERİ

Sultangazi Belediyesi tarafından yaptırılan
Sultançiftliği Hizmet Tesisleri ile halen yapımı
devam eden Cevher Dudayev ve 50. Yıl Hizmet Tesisleri kurban kesim yeri olarak hizmet
verdi. Monoray sistem kurularak kesim yapılan merkezde dinlenme alanları, kafeterya

Sultangazi Kurban Satış ve Kesim Alanının Özellikleri:
Kurban Satış ve Kesim Merkezi 80 bin metrekare alan üzerine kuruldu.
Merkeze idari çadırlarla birlikte toplam 496 çadır kuruldu.
Kurban Satış ve Kesim Merkezi 20 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan kapasiteli.
Merkezde sürekli veteriner bulunduruldu.
AB standartlarında kesim konteynırları yer alıyor. Merkezde günlük 1.500 büyükbaş hayvan kesildi.
Kesim yerleri kapalı alanlarda, kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir yapıda oluşturuldu.
Merkezde kurban satış ve diğer donatı alanlarına gerekli ışıklandırma ve havalandırma tertibatları
kuruldu.
Kesim alanının zemini beton zeminle kaplandı.
Uyku Çadırları, banyo ve WC’ler kuruldu. Vatandaşlar için otopark, mescid ve kafeterya açıldı.
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ve WC'ler de konuldu. Ayrıca ilçe genelinde
kurban kesimine uygun oto yıkama istasyonlarında da kurban kesimi yapıldı. Kurban satış
ve kesim merkezlerini denetleyen Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay, Kurban Bayramı hazırlıklarını çok önceden başladıklarını
söyledi. Bayram süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bütün tedbirlerin
alındığını ifade eden Başkan Altunay, “Kurban
kesim yeri konusunda en rahat şekilde hizmet
alınması için gerekli bütün altyapı çalışmaları
tamamlandı. İlgili bütün ekiplerimiz, kesintisiz
hizmet vermek maksadıyla bayram süresince
24 saat görev yaptı” dedi. Öte yandan Başkan
Altunay, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi aileleri de ziyaret ederek erzak ve et dağıtımı yaptı.

KURBAN BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

‘BİLGİ GÜÇTÜR!’
Sultangazi Afet Bilgi Sistemi (SABİS) İle Tanışın,
Olası Bir Afete Karşı Hazırlıklı Olun.

Afet Bilgi Sistemi’nde, afet sonrası toplanma alanları, geçici iskan/çadır alanları, öncelikli yollar,
alternatif yollar, sivil tahliye yolları, sahra hastanesi kurulacak alanlar, tüm hastaneler, eczaneler,
afet istasyonlarının yerleri, ileri dağıtım ve lolijstik destek noktaları, su istasyonları
gibi tüm hayati bilgiler “Akıllı Harita” üzerinde belirlendi.
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Nesilden Nesile
Sultangazi Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleriyle eğitim, kültür ve sağlık alanında gelişime ortak olmayı
sürdürüyor. Aile değerlerinin korunmasını amaçlayan “Canım Ailem”, anne adaylarına rehberlik eden “Bilinçli Anne,
Sağlıklı Nesil”, engellilerin yaşam koşullarını kolaylaştıran “Birlikte Mutluyuz”, genç nesillerle yaşlıları buluşturan
“Nesilden Nesile” projeleri ile binlerce kişiye ulaşıldı.

Sosyal Projeler ile Hayata Dokunuyoruz
CANIM AİLEM

BİLİNÇLİ ANNE, SAĞLIKLI NESİL

Aile değerlerinin korunup gelecek nesillere
aktarılmasını amaçlayan “Canım Ailem” Projesi
ile şimdiye kadar 350 aile ziyaret edildi. Proje
kapsamında psikolog ve sosyal hizmetler
uzmanlarıyla birlikte evlere ziyaretler yapılıyor.
Misafir olunan ailelere danışmanlık hizmetleri
verilirken; hafta sonu aile bireyleriyle birlikte
yapılan ilçe turundan sonra İstanbul’un tarihi ve
turistik mekanları geziliyor.

Anne adaylarına rehberlik eden “Bilinçli Anne
Sağlıklı Nesil” Projesi'yle hamilelikte sağlıklı bir
süreç geçirilmesi, kolay doğum ve bilinçli çocuk
yetiştirilmesi sağlanıyor. Şimdiye kadar 1500
kişinin faydalandığı projede alanında uzman
doktor, psikolog ve fizyoterapistlerle eğitimler
veriliyor. Anne adaylarının bilinçli bir hamilelik
süreci yaşamasını sağlayan proje sonunda
katılımcılara yeni doğan çantası hediye ediliyor.

NESİLDEN NESİLE

BİRLİKTE MUTLUYUZ

Genç nesillerle çınarları buluşturan “Nesilden
Nesile” Projesi'ne şimdiye kadar 900 kişi ortak
oldu. Kuşaklararası buluşmayı sağlayan projede
yaşlılar deneyimlerini gençlerle paylaşıyor.
Proje kapsamında psikolog ve sosyal hizmetler
uzmanlarının sunduğu seminere katılan
gençler ve yaşlılar, bilgi ve kültür alışverişinde
bulunuyor. Yaşlılarla beraber İstanbul’da Boğaz
turu ve kültürel geziler yapan gençler, onlara
yalnızlıklarını unutturacak güzel bir anı bırakıyor.

Sultangazi Belediyesi, engellilerin hayatını
kolaylaştıran “Birlikte Mutluyuz” Projesi ile de
engellilerin ailelerine ulaşıyor. Engelli ailelerine
destek amaçlı yürütülen projede psikolog ve
sosyal hizmet uzmanıyla birlikte ziyaretler
gerçekleştiriliyor. 250 engelli ailesine ulaşılan
hizmet ile engelli vatandaşların bakımını üstlenen
aile bireylerine bilgilendirme yapılıyor.

Canım Ailem

Birlikte Mutluyuz

Bilinçli Anne, Sağlıklı Nesil

SOSYAL PROJELER / KÜLTÜR

Kültür Etkinlikleri Basladı

50. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde, tiyatrodan Türk Sanat
ve Türk Halk Müziği konserlerine kadar birçok etkinlik Sultangazililer'le
buluşuyor. Birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı etkinlikler
Sultangazililer'e ücretsiz sunuluyor. Öte yandan Sultangazi Belediyesi’nin
düzenlediği “Bilinçli Anne, Sağlıklı Nesil” eğitimleri de 50. Yıl Kültür
Merkezi’nde verilmeye devam ediyor.

5

0. Yıl Kültür Merkezi’nde kültür ve sosyal etkinlikler başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ve Sultangazi Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikler yaz mevsimine kadar devam edecek. Kültür etkinlikleri kapsamında tiyatrodan konserlere, eğitim seminerlerinden konferanslara birçok

organizasyon yer alıyor. Birbirinden ünlü sanatçıların
sahne alacağı etkinlikler, Sultangazililere ücretsiz
sunuluyor. Öte yandan Sultangazi Belediyesi'nin
düzenlediği “Bilinçli Anne, Sağlıklı Nesil” konulu seminerler pazartesi ve perşembe günleri 50. Yıl Kültür
Merkezi’nde verilmeye devam ediliyor.

Sultangazililer
Bayramda da Gezdi

S
Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği kültür gezileri Kurban Bayramı’nda
da devam etti. Kurban Bayramı’nda dört gün boyunca Çanakkale, Bursa
ve Edirne’ye 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.

ultangazi Belediyesi, Kurban Bayramı’nda
da Çanakkale, Edirne ve Bursa’ya kültürel
gezileri sürdürdü. Sultangazililer, Osmanlı
İmparatorluğu’na ilk başkentlik eden şehir olan
Bursa’da padişah türbeleri başta olmak üzere
Yeşil Cami, Karagöz ve Hacivat Müzesi ile Ulu
Cami’yi gezerken 600 yıllık “Doğu Çınarı”nın
gölgesinde keyifli vakit geçirdi.
Edirne’de ise Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan
Selimiye Camii'ni gezen Sultangazililer, Üç
Şerefeli Cami, Sağlık Müzesi, Eski Cami, Sarayiçi ve Şükrü Paşa Kışlası’nı yakından görme
imkânını buldu.
Çanakkale’de yazılan destanların izlerine de tanık eden Sultangazililer, Kilitbahir, Hamidiye ve
Mecidiye Tabyaları, Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş,
Seddülbahir, Şehitler Abidesi, Sargı Yeri, 57.
Alay Şehitliği ve Conkbayırı’nı ziyaret ederek
duygu dolu anlar yaşadı.
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Amatör Spor Kulüplerine Destek
Sultangazi Belediyesi, amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla hazırladığı malzemeleri törenle dağıttı. Törende konuşan Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, gençlerin sporun her dalında oynamalarını sağlamak için fiziki mekanları oluşturacaklarını belirterek, içerisinde buz pistinin de
yer aldığı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki kültür merkezinin Aralık ayı sonuna kadar hizmete açılacağının müjdesini verdi. Programa konuk olan
Çıksalınspor Teknik Direktörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Mustafa Yorulmazlar ise başarılı bir sporcunun eğitimden kopmaması gerektiğini söyledi.

S

ultangazi Belediyesi’nin ilçede faaliyet gösteren
amatör spor kulüplerine yönelik malzeme yardımı devam ediyor. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde
düzenlenen törenle 9 amatör kulübüne çeşitli spor
malzemeleri dağıtımı yapıldı. Törene Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Çıksalınspor Teknik Direktörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Mustafa Yorulmazlar,
amatör kulüp yöneticileri ile genç sporcular katıldı.
Törende konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 3 yıldır amatör spor kulüplerine
malzeme desteği sunduklarını söyledi. Sultangazi’de
spor yapılan mekanların arttırılması için de çalışmalara devam edildiğini kaydeden Başkan Altunay,
“Sultangazi’de spor yapılması için fiziki mekanların arttırılması ve boş alanların değerlendirilmesi
önemlidir. Sultangazi Kent Ormanları’nı bu anlamda
değerlendirdik. Orada yaptığımız futbol, basketbol,
voleybol ve tenis kortlarını gençlerimizin hizmetine
sunduk” dedi.
KÜLTÜR MERKEZİ ARALIK AYINDA
HİZMETE AÇILIYOR
İçerisinde buz pistinin de yer alacağı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde inşa edilen kültür merkezinin
Aralık ayı sonuna kadar hizmete açılacağının müjdesini de veren Başkan Altunay, “Kültür merkezinde 7
adet sinema salonu ile 750 kişilik tiyatro salonu ve
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buz pisti yer alacak. Merkezde ayrıca kütüphane,
çok amaçlı salonlar bulunacak” ifadelerini kullandı.
Sultangazi’de her spor branşının yapılabilecek duruma geleceğine dikkatleri çeken Başkan Altunay şunları söyledi: “Parklarımıza masa tenisi kurarak gençlerimizin bu sporu da yapmalarını sağladık. 50. Yıl
Kültür Merkezi, Mahalle Hizmet Tesislerimiz ve Kent
Ormanlarımız'la Sultangazili gençlerimiz hangi branş
sporunu yapmak isterse ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Amatör spor kulüplerine ise şimdiye kadar yaklaşık 20 bin malzeme desteği sunduk. Bundan sonra
da gençlerimize imkanlar ölçüsünde desteklerimizi
sürdüreceğiz. Gençlerimizin aldıkları başarı ve ödüllerinden gurur duyuyoruz." Programda Çıksalınspor
Teknik Direktörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Mustafa Yorulmazlar gençlerle sohbet etti.
SPOR MALZEMESİ DESTEĞİ
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.

SPOR

Masa Tenisi Turnuvası Heyecanı

S

ultangazi Belediyesi, gençlerin masa tenisi
sporuna ilgisini arttırmak amacıyla “Sokak
Masa Tenisi Turnuvası” düzenledi. Aşık Veysel Parkı’nda düzenlenen turnuvada vatandaşlar ve
öğrenciler ayrı kategorilerde kıyasıya mücadele etti.
Vatandaşların da kendi kategorisinde yarıştığı turnuvada Murat Açıkgöz üçüncülüğü, Raşit Özcan ikinciliği aldı. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı turnuvada 55 yaşındaki Selim Anesi ise birinciliği aldı.
Genç kızlar kategorisinde Cumhuriyet Anadolu Lisesi
öğrencisi Gizem Kozan birinci, Şair Abay Konanbay
Lisesi öğrencisi Eylül Başkaya ikinci, Cumhuriyet
Anadolu Lisesi öğrencisi Dilek Kaleli üçüncü oldu.
Genç erkekler kategorisinde ise Atatürk Lisesi’nden
Ahmet Şen ise birincilik kupasını kaldırırken, Atatürk

Sultangazi Belediyesi, masa
tenisine ilgiyi arttırmak
amacıyla “Sokak Masa Tenisi
Turnuvası” düzenledi. Vatandaş
ve öğrencilerin katıldığı turnuva
sonucunda dereceye girenlere
ödüllerini Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay takdim etti.
Öte yandan Sultangazi Belediyesi,
gençlere sporu sevdirmek
amacıyla 3 lise, 11 ortaokul ve
21 parkta masa tenisi alanları
oluşturdu.
Lisesi öğrencisi Samet Yılmaz ikinci, Cumhuriyet
Anadolu Lisesi’nden Mustafa Turgut üçüncülüğü
kazandı. Turnuvada dereceye girenlerin madalya ve
ödüllerini takdim eden Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, masa tenisi sporunun gençlerin arasında yaygınlaşmasından büyük mutluluk duyduğunu
söyledi. Başkan Altunay, “Sizlere dağıttığımız masa
tenisi raketleri artık size bu oyunu unutturmayacak.
Boş zamanlarınızı sporla değerlendirmelisiniz. Sporla
dinamik ve genç kalmayı sürdürebilirsiniz” dedi.
Öğrencilerle birlikte masa tenisi oynayan Başkan Altunay, gençlere spordan uzak kalmamalarını öğütledi.
Sultangazi Belediyesi, gençlere sporu sevdirmek
amacıyla 3 lise, 11 ortaokul ve 21 parkta masa tenisi
alanları oluşturdu.

“Sporcularımızla Gurur Duyuyoruz”
Sultangazi Belediyesi’nde zabıta olarak görev yapan Mehmet Çenteli, Türkiye Vücut Geliştirme Dünya
Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri’nde dereceye girdi. Sporcuyu kutlayan Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, “Sultangazi’nin adını duyuran sporcularımızla gurur duyuyoruz” dedi.

S

ultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görev yapan Mehmet Çenteli (32), Türkiye Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonası Milli Takım
Seçmeleri’nde üçüncülük aldı. İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor
Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 7 kategoride 160 sporcu katıldı.
Şampiyonada derece alan Çenteli, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ı
makamında ziyaret etti. Başarısından dolayı sporcuyu kutlayan Başkan Altunay, “Sultangazi Belediyesi olarak her zaman sporu destekliyoruz. Sporcularımızın Türkiye ve Dünya'da elde ettiği başarılar bizleri de gururlandırıyor” dedi.
2 yıldır vücut geliştirme sporuyla ilgilendiğini belirten Çenteli, “Sporla ilgilenmek insanı dinç yapıyor. Türkiye’de böyle bir başarı elde ettiğim için
çok mutluyum. Gençlerimize de sporun her dalıyla ilgilenmelerini tavsiye
ediyorum” ifadelerini kullandı. Şampiyonada derece alan sporcular Dünya
Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edebilecek.
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Temizlikte 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, bulvarları, caddeleri, sokakları ve
boş arazileri haftanın 6 günü el süpürgesi ile süpürmek suretiyle temizliyor. Günlük 315 km² alanın
süpürüldüğü ilçede, haftanın 6 günü de yıkama aracıyla temizlik yapılıyor. 15 ayrı yerde, her gün kurulan semt pazarlarının kalkmasından sonra, çöpler ve

atıklar alınarak bölgenin temizliği yapılıyor. Pazarın
kurulduğu gün, su tankeri ile bölge yıkanıyor.
Çöp konteyneri ve çöp sepeti temini ile bunların
bakımı ve hijyeni de yine temizlik ekipleri tarafından sağlanıyor. Okullarda kullanılan konteynerlerin özellikle dikkat çekici bir renkte olmasına özen
gösteriliyor. Minik öğrenciler için konulan pedallı
konteynerler kullanım rahatlığı sağlıyor.
Sultangazililerin memnuniyetini ön planda tutan belediye, kaliteli hizmet standartlarından taviz vermemek için süpürme personeline kılık-kıyafet, davranış
ve iş ahlakı ile ilgili geliştirici eğitimler veriyor.
Ayrıca; toplum sağlığı için özveriyle çalışan temizlik
neferleri tarafından, ibadethane ve okul bahçelerinin
temizliği ve hijyeni de sağlanıyor.

Geri Dönüşüm Çalışmaları
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, çevreye duyarlılığı ve vatandaş bilincini arttırmak için yoğun çalışmalar yürüttü ve bu kapsamda geri dönüşüm ile ilgili birçok kampanya düzenlendi. Bu faaliyetler esnasında öncelikli hedef ev hanımları ile çocuklar oldu. Sultangazi Belediyesi, geri dönüşüm uygulamalarında
gösterdiği başarılardan dolayı büyük takdir topladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yürüttüğü geri dönüşüm
faaliyetlerinden dolayı Sultangazi Belediyesi’ne yazılı teşekkürlerini iletti.

Sultangazi Belediyesi Tarafından Düzenlenen Geri Dönüşüm Kampanyaları
• Naylon Poşete Hayır
• Atık Yağlar Toplanıyor
• Atık Piller Toplanıyor
• Pet Şişe ve Mavi Kapak Toplama
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ETKİNLİKLER

SULTANGAZiMiZ
YEMYEŞiL
119 yeni park yapıldı
72 park revize edildi
106 otomatik sulama sistemi yapıldı
133 parka aydınlatma sistemi kuruldu
Kişi başına düşen yeşil alan miktarı
0,2 m2 den 25 kat artırılarak 5 m2 ye çıkarıldı

ALTYAPI
YATIRIMLARIMIZ
ARALIKSIZ DEVAM EDiYOR
317.870 ton asfalt serimi ve asfalt yama yapıldı
598.377 m2 kilit taşı imalatı ve tamiri yapıldı
276.352 m. bordür imalatı ve tamiri yapıldı
15.341 m. yağmur suyu kanalı döşendi
24.664 m. yağmur oluğu imalatı yapıldı
245.000 m. elektrik kablosu hattı döşendi
21
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Siyasiden bürokrata, gazeteciden
iş dünyasına, sanatçıdan
akademisyene kadar meslekleri
farklı, gönül dünyaları aynı olanları
bir araya getiren Dostlar Divanı’nın
Ekim ayı toplantısı Sultangazi
Belediyesi'nin ev sahipliğinde
yapıldı. Programda Türk Sanat
Müziği Devlet Sanatçıları R. Alper
Çevirel ve Erdem Özgen sevilen
eserleri seslendirirken, gecede
dostluk temalı konuşmalar yapıldı.

Dostlar Divanı
Sultangazi'nin Konuğu Oldu
D

ostlar Divanı; iş, sanat, siyaset, eğitim ve
bürokrasi alanında hizmet veren önemli şahsiyetleri buluşturmaya devam ediyor. Her ay
farklı bir ilçede gerçekleştiren Dostlar Divanı’nın,
Ekim ayı toplantısı gazeteci Sami Özey’in koordinatörlüğünde Sultançiftliği Hizmet Tesisleri'nde
yapıldı. Toplantıya AK Parti MKYK üyesi Dr. Ömer
Bolat, Merkez Valileri Selman Yenigün ile Selim

Cebiroğlu, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Anadolu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın, Atatürk
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit
Okur, Prof. Dr. Mustafa Karataş, Prof. Dr. Ramazan
Ayvallı, Darülaceze Başkanı Nevzat Bayhan ve çok
sayıda davetli katıldı. Samimi bir ortamda başlayıp
devam eden toplantıda konuşma yapan Sultangazi

Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Bu şehirde herkesi
kendisine bağlayan birçok sebep var. Ve her şeyden
önce bu tarihi derinliği olan güzide şehrimizde sıcak
dostluklarımız ve arkadaşlıklarımız var" dedi. Programda Türk Sanat Müziği Devlet Sanatçıları R. Alper
Çevirel ve Erdem Özgen sevilen eserleri konuklar ile
birlikte seslendirirken, gecede dostluk temalı konuşmalar yapıldı.

Başkan Altunay Muhtarlarla Buluştu
Çatalzeytinliler Sosyal Dayanışma Derneği’nde düzenlenen muhtarlar toplantısında ilçe protokolü bir araya geldi. Toplantıda Sultangazi Belediyesi’nin yaptığı
çalışmalar hakkında bilgi veren Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 4.5 senede ilçenin çehresini değiştirecek vizyon projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

S

ultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Sultangazili muhtarlarla bir araya
geldi. Çatalzeytinliler Sosyal Dayanışma
Derneği’nde düzenlenen muhtarlar toplantısına
Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, İlçe Emniyet Müdürü Korhan Kayhan, Sultangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Bayram Döğer ile mahalle
muhtarları katıldı.
Toplantıda ilçenin sorunları masaya yatırıldı.
Mahalle muhtarları öneri ve taleplerini dile
getirdi. Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz
yaptığı konuşmada ilçede göreve başlamaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uslanmaz,
muhtarların yönelttiği soruları cevaplandırdı.
Programda Sultangazi Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Altunay ise
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Sultangazi’nin hızlı bir değişim içinde olduğunu
söyledi. 4.5 senede Sultangazi’nin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Altunay şunları söyledi:
“İlçeye yönelik altyapı, çevre ve yeşil alan yatırımlarıyla ilçe büyük bir değişim süreci yaşamaktadır. Sultangazi Kent Ormanları'yla başladığımız bu değişim sürecinde belediye hizmet
kompleksi, mahalle hizmet tesisleri, tematik
parklar, kültür merkezleri ve daha birçok vizyon
proje hayata geçiriliyor. Eğitime yönelik yatırımlar ve sosyal doku projeleriyle de örnek ilçelerden biri olduk.”
Sultangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Bayram
Döğer de ilçede yapılan çalışmalar ile muhtarların taleplerini aktardı.
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