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3 yılda 
1 milyon 
876 bin 
ücretsiz 

defter

Sosyal 
Projeler 

Devam 
Ediyor

Tarihi Cebeci 
Köyü Eski 
Dokusuna 

Kavuştu

Sultangazi Belediyesi ilçede bulunan 119 bin 
öğrenciye çeşitli ebatlarda 714 bin defter 
dağıttı. Sultangazi Belediyesi 3 yılda toplam 1 
milyon 876 bin ücretsiz defter dağıtımı yaptı. 
• Sayfa 16

Sultangazi Belediyesi, sosyal sorumluluk 
projeleriyle eğitim, kültür ve sağlık alanında 
gelişime ortak olmayı sürdürüyor. Bu 
projelerde yüzlerce kişiye ulaşıldı.
• Sayfa 18

Sultangazi Belediyesi 
3. Atlı Cirit 
Müsabakaları'nda 
Türkiye'nin önde gelen 
cirit takımları kıyasıya 
mücadele etti. 
• Sayfa 21

Ramazan Ayı'nda açılan 

iftar ve gönül sofralarında 

Sultangazililer bir araya geldi. 

• Sayfa 8
İstanbul Avrupa Yakası'nın 

en modern Kurban Satış 

ve Kesim Merkezi bu yıl da 

hizmet veriyor. • Sayfa 7

Meydan ve çevre 
düzenlemeleriyle 
İstanbul’un en eski 
yerleşim yerlerinden 
biri olan Cebeci Köyü 
eski dokusuna yeniden 
kavuştu. • Sayfa 13

Sultangazi'de Cirit Heyecanı
Onbinler Aynı 

Sofrada Buluştu
Sultangazi'de Modern 

Kurban Merkezi

Sultangazi Belediyesi, sunduğu hizmetleri mobil uygulamalarına taşıdı • Sayfa 20 

Tüm mahallelerde 
hayata geçirilecek 

projenin ilki Sultançiftliği 
Mahallesi'nde 

hizmete açıldı. 50. 
Yıl ve İsmetpaşa 

Mahalleleri'nde yapımı 
devam eden Mahalle 

Hizmet Tesisleri de açılış 
için gün sayıyor. 

• Sayfa 4

Sultançiftliği
Halkımızın Hizmetinde
Hizmet Tesisleri
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SultangaziBülteni BELEDİYE HİZMET KOMPLEKSİ

Sultangazi Belediye Kompleksi 25.000 m2 
alan üzerinde yükseliyor. Uğur Mumcu 
Mahallesi’nde inşa edilen hizmet tesisi 

ilçenin ileriye dönük fiziki yapı ihtiyaçlarına ce-
vap 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-

Belediye Hizmet
Kompleksi

Sultangazi Belediye Kompleksi 
açılış için gün sayıyor. Uğur 

Mumcu Mahallesi'nde inşa edilen 
Hizmet Kompleksi 25.000 m2 alan 

üzerine inşa ediliyor. Belediye 
Hizmet Kompleksi’nde İdari Bina, 

Başkanlık Binası, Düğün-Nikah 
Salonları, Alış-veriş Merkezi ve 

Zemin Altı Otoparklar yer alıyor.

BAŞKANDAN

Hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendiren yeni bir Kurban 
Bayramı’na daha kavuşacak olmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. 

Bayramlar, bir milletin değerlerini ortaya koyar. Bizim değerlerimizde 
yardımlaşma ve dayanışma vardır. Birlik ve beraberlik vardır. Barış ve 
kardeşlik vardır. Paylaşma ve kaynaşma vardır. 

Bin yıl boyunca bu topraklar üzerinde yaşayan hepimiz, bayramlar 
vasıtasıyla birbirimize kenetlendik, manevi tarafımızı kuvvetlendirdik.  
Bugün de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hepimiz, hep beraber 
bu bayramda büyük bir mutluluk duyuyoruz. Şunu unutmayalım ki 
büyük bir ülkenin evlatlarıyız, büyük bir ülkenin vatandaşlarıyız. 
Ülkemizin her köşesi birbirinden daha renkli, birbirinden daha 
zengindir. Hep beraber kaynaşarak bu zenginliği tatmanın idraki 
içerisinde olmalıyız.

Sultangazi Belediyesi olarak Kurban Bayramı'nda hemşehrilerimizin 
gerek kurban satış yeri ve gerekse kurban kesim yeri konusunda en 
rahat şekilde hizmet alması için gerekli bütün altyapı çalışmalarını 
tamamladık. Esentepe Mahallesi Cebeci Halk Ekmek Fabrikası’nın 
yanında Avrupa Yakası’nın en modern kurban satış ve kesim alanını 
oluşturduk. 80 bin metrekare alan üzerine kurulan kurban satış ve 
kesim alanına 496 çadır kuruldu. Merkez, 20 bin büyükbaş ve küçükbaş 
hayvan kapasiteli olarak projelendirdi. 

Kurban Satış ve Kesim Merkezi, kurbanlıkların bulunduğu çadırdan 
kesim alanına, temizlikten personeline, makine ve ekipmanlardan 
sosyal donatılarına kadar AB standartlarında yapıldı. Merkezde havyan 
satıcıları da unutulmadı. Hayvan satıcılarının rahatlıkla barınabileceği 
mekanlar, banyo ve WC'ler kuruldu. Vatandaşlar için otopark, mescid 
ve kafeterya açıldı.

Hayata geçirdiğimiz Sultançiftliği ve İsmetpaşa Mahalle Hizmet 
Tesisleri'nde de kurban kesim merkezleri oluşturduk. Ayrıca ilçe 
genelinde kurban kesimine uygun oto yıkama istasyonlarına da kurban 
kesim izni verildi. 

Öte yandan değerli dostum ve çalışma arkadaşım Belediye Meclis 
Üyemiz Zekeriya Hayırlıoğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu. Sultangazi 
Belediyesi Ailesi olarak Zekeriya Hayırlıoğlu'na Allah'tan rahmet, 
ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bu vesile ile tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sevgi ve 
saygılarımı sunarım. 

Cahit ALTUNAY

Sahibi
Sultangazi Belediye Başkanlığı Adına

Cahit Altunay

Genel Yayın Yönetmeni
Fevzi Dülger

Yazı İşleri Müdürü
Melek Türkmen

Yayın Kurulu
Muhammed Pamuk

Yavuz Padem
Ebru Koç

Ayşe Tanış

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

Görsel Yönetmen
Umut Kurtay

Fotoğraflar
Onur Kendir
Barış Asan

nılarak hizmet tesisi yapılmıştır. Belediye komplek-

sinin en önemli özelliği günümüz teknolojisi  para-

lelinde 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 öl-

çülerek 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

ACI KAYBIMIZ
Sultangazi Belediye Meclis Üyesi 
Zekeriya Hayırlıoğlu, tedavi gördüğü 
Sarıyer Acıbadem Hastanesi'nde Hakk'ın 
rahmetine kavuştu. Sultangazi Belediyesi 
Ailesi olarak Zekeriya Hayırlıoğlu'na 
Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz.

Hayırlıoğlu'nun cenazesi 10 Ağustos 
Cumartesi günü öğle namazına müteakip 
Sultançifliği Merkez Camiinden kaldırıldı. 
Cenazesi Edirnekapı'da bulunan aile 
kabristanına defnedildi.

Aslen Trabzonlu olan Zekeriya Hayırlıoğlu 
1960 yılında İstanbul'da doğdu. 
Sultangazi başta olmak üzere bölgede 
tanınan bir aileye mensup olan Zekeriya 
Hayırlıoğlu; 2009 yerel seçimlerinde AK 
Parti'den Sultangazi Belediye Meclis 
Üyesi seçilmişti.
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SultangaziBülteni MAHALLE HİZMET TESİSLERİ

Mahalle aralarında kurulan pazarların be-
raberinde getirdiği çevre, görüntü ve ses 
kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla Sul-

tangazi Belediyesi yeni bir pazar ve hizmet tesis 
konseptini  ortaya koydu. “Mahalle Hizmet Tesis-
leri” adıyla hayata geçirilen proje ile Pazar kültü-
rüne yeni bir ivme kazandırılırken, mahallelerin de 
fiziki mekan ihtiyaçlarına cevap vermesi amaçlan-
dı. Tüm mahallelerde hayata geçirilecek projenin 
ilki Sultançiftliği Mahallesi’nde hizmete açıldı. 
İsmetpaşa ve 50. Yıl Mahalleri’nde de yapımı de-
vam eden  hizmet tesisleri açılış için gün sayıyor. 

Sultançiftliği Hizmet Tesisleri

İsmetpaşa Hizmet Tesisleri

50. Yıl Hizmet Tesisleri

HALKIMIZIN HiZMETiNDE

Sultançiftliği Hizmet Tesisleri'nde bulunan 
fonksiyon alanları ise şunlar:

YAPIMI DEVAM EDEN MAHALLE HiZMET TESiSLERi

• Mahalle Pazar Yeri
• Aile Sağlığı Merkezi
• Afet Toplanma Merkezi
• 112 Acil
• İSMEK
• Bilgi Evi
• PTT
• Hanımlar Lokali
• Gençlik Merkezi
• Çok Amaçlı Salon
• Kurban Kesim Yeri
• Kafeterya
• Park
• Otopark

Hizmet Tesisi İsmetpaşa 
Mahallesi’nde yer alıyor. 
Proje; 11.260 m² inşaat ve 
2.028 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. 
Yapı, afet zamanlarında 
toplanma yeri; pazar alanları 
ise Kurban Bayramları'nda 
kesim yeri olarak da 
kullanılacak.

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. 
Yapı, afet zamanlarında 
toplanma yeri; pazar alanları 
ise Kurban Bayramları'nda 
kesim yeri olarak da 
kullanılacak.
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SultangaziBülteni VİZYON PROJELER-KURBAN MERKEZİ

Malkoçoğlu Mahallesi’nde inşa edilen İSKİ Sultangazi Şubesi yapımı 
tamamlandı, çevre düzenlemesi yapılıyor.

Uğur Mumcu Mahallesi’nde yapımına başlanan Müftülük Hizmet Binası 
2 bin 228 m2 alan üzerine inşa ediliyor. Proje; 1 bodrum kat, zemin kat, 
3 normal kat ve çatı arasından oluşuyor. Müftülük binasında ayrıca Aile 

Sağlığı Merkezi de yer alıyor.

Toplam inşaat alanı 15 bin 39 m2 olan eğitim kompleksi; eğitim ve yönetim 
bloğu, uygulama oteli ve pansiyon binasından oluşuyor.Uygulama Oteli, 

90 yatak kapasitesine sahip olup, 5201 m2 alanda inşa edilecek. 

Projesi Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ve 50. Yıl Mahallesi’nde 
hizmete girecek olan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin yapımına başlandı.
Yapımını İstanbul İl Özel İdaresi’nin üstlendiği hastane ilçenin önemli bir 

sağlık hizmetini karşılamış olacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından 
Türkiye’nin sayılı “akıllı 
hastane”lerinden birisinin yapımına 
Sultangazi’de başlandı. 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.

Sultangazi’nin çehresini değiştirecek 
olan prestij projelerin temelleri 
atılırken, Hükümet Konağı’nın da 
inşasına başlandı. Bütçesini İçişleri 
Bakanlığı’nın üstlendiği ve İl Özel 
İdaresi tarafından inşaa 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.

75. Yıl Mahallesi’nde inşa edilen huzur 
evi ve yaşlı bakım merkezi 8386 m2 
inşaat alanında yükseliyor. İl Özel İdaresi 
tarafından yapılan merkezde aşağıdaki 
hizmet birimleri yer alacaktır. 
• 6 odaya sahip ilk adım ünitesi 
• 50 adet tek kişilik oda 
• 18 adet çift kişilik oda 
• Aktivite odaları 
• Atölyeler 
• Spor salonu 
• Yemekhane

Esentepe Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından inşa edilen Kültür merkezi  
26 bin m2 inşaat alanına sahip. 

Projede aşağıdaki hizmet birimleri yer alacaktır.
• 700 kişilik tiyatro salonu • Buz pateni pisti
• Sergi alanları • Kütüphane
• Sinema salonları • İş atölyeleri
• Halk oyunları salonları • Çok amaçlı salonlar
• Kafeteryalar • Otopark

Yapımı devam eden projeler
iSKi Hizmet Binası

Müftülük Binası

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Turizm Meslek Lisesi
Uygulama Oteli

600 Yataklı

Sultangazi

Huzurevi

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Üzeri

Devlet Hastanesi

Hükümet Konağı

Yaşlı Bakım Merkezi

Kültür Merkezi

Sultangazi Belediyesi, Avrupa Yakası'nın en modern Kurban Satış ve Kesim Merkezi’ni bu yıl da hizmete sundu. 80 bin metrekare alan üzerine kurulan 
merkeze, 496 çadır kuruldu. Öte yandan Sultançifliği ve İsmetpaşa Mahallesi Hizmet Tesisleri de Kurban Kesim Merkezi olarak hazırlandı. 

Sultangazi Belediyesi Kurban Bayramı'nda 
Esentepe Mahallesi Cebeci Halk Ekmek 
Fabrikası’nın yanında Avrupa Yakası’nın en 

modern kurban satış ve kesim alanını oluşturdu.

MERKEZ 20 BİN HAYVAN KAPASİTELİ
80 bin metrekare alan üzerine kurulan kurban satış 
ve kesim alanına 496 çadır kuruldu. Merkez, 20 
bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan kapasiteli.
Kurban Satış ve Kesim Merkezi’nde, kurbanlıkla-
rın bulunduğu çadırdan kesim alanına, temizlikten 
personeline, makine ve ekipmanlardan sosyal do-
natılarına kadar AB standartlarında yapıldı.

İLK HAYVANLAR 1 EKİM’DE GELİYOR
İstanbul Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonu ka-
rarı ile 1 Ekim’den itibaren getirilmeye başlanacak 
olan hayvanların menşei şahadetnameleri kont-

Mahalle Hizmet Tesisleri 
Sultançiftliği Mahallesi'nde hayata geçirilen Hizmet Tesisi geçen 
yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kesim merkezi olarak İstanbulluların 
hizmetinde. Bu tesise ek olarak İsmetpaşa Mahallesi Hizmet Tesisi 
de Kurban Kesim Merkezi olarak vatandaşların hizmetinde olacak. 
Monoray sistem kurulan Hizmet Tesisleri'nde dinlenme alanları, 
kafeterya ve WC'ler  konuldu. Ayrıca ilçe genelinde kurban kesimine 
uygun oto yıkama istasyonlarında da kurban kesimi yapılacak.

Sultangazi Modern Kurban Merkezi 

rol edilecek. Trakya bölgesi dışında Anadolu’dan 
Sultangazi’ye getirilecek hayvanlardan ayrıca 
“Şaptan Arilik belgesi” istenecek. 
Merkezde havyan satıcıları da unutulmadı. Hayvan 
satıcılarının rahatlıkla barınabileceği mekanlar, 
banyo ve WC'ler kuruldu. Vatandaşlar için oto-
park, mescid ve kafeterya açıldı.

KURBAN KESİM ALANLARI
Kurban kesim alanına otomatik kesim konteynırları 
konuldu ve beton zeminle kaplandı. Kesim yerleri 
kapalı alanlarda, kolay yıkanabilir ve dezenfekte 
edilebilir yapıda oluşturuldu. Gerekli ışıklandırma 
ve havalandırma tertibatları kuruldu. Kesim sonrası 
oluşan atık ve artıkları hijyenik şartlara uygun ola-
rak çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanması, 
izolesi, itlaf ve tahliyesini sağlayıcı tedbirler alındı.

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 bulundurulacak.

AB standartlarında kesim konteynırları yer alıyor. Merkezde günlük bin büyükbaş hayvan 
kesilebilecek.

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.

Banyo ve WC’ler kuruldu. Vatandaşlar için otopark, mescid ve kafeterya açıldı. 
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SultangaziBülteni
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RAMAZAN

Onbinler Aynı Sofrada Buluştu

Kültür Etkinlikleri

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği çadır ve sokak iftarlarında onbinlerce Sultangazili; Ramazan coşkusunu aynı sofrada paylaştı. Hayırsever 
vatandaşların katkılarıyla düzenlenen çadır ve sokak iftarlarında 75 bin kişi yan yana oruçlarını açtı. İlçenin farklı noktalarına konulan çorba 
çeşmelerine de ilgi büyüktü. Yoğun iş temposu arasında eve yetişme telaşındaki 120 bin kişiye sıcak çorba, ekmek ve su dağıtımı yapıldı. 
Teravih namazı sonrasında ise cami önlerine kurulan limonata çeşmelerinden 100 bin kişiye limonata ikram edildi. 

Çadır ve sokak iftarlarına vatandaşların yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, siyasi 
parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da katıldı.Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Başkan Altunay, sokak iftarlarıyla manevi değerlerin yanısıra komşuluk 
ilişkilerini de güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Başkan Altunay, 
“Günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş komşuluk ilişkilerini mahalle iftarlarıyla 
canlandırmayı amaçladık. Her gün farklı bir mahallede kurduğumuz iftar sofraları 
toplumsal birlikteliğin en güçlü örneklerinden birisi oldu” diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına konulan "Çorba 
Çeşmeleri"nden Ramazan ayı süresinde toplam 120 bin kişiye sıcak çorba 
temin edildi. Sultangazi Belediyesi, iftar vaktine kadar çorba çeşmesi olarak 
hizmet veren çeşmeleri teravih namazı sonrasında ise limonata çeşmesi olarak 
düzenledi. Ramazan ayı süresince 100 bin kişiye ikram edilen limonatalar, ilçe 
genelindeki tüm camilerde teravih namazı sonrası periyodik olarak dağıtıldı. 

“Komşuluk ilişkilerimiz güçlendi”

Çorba Çeşmeleri
Sultangazi etkinlik çadırı özellikle hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. 
Binlerce kişi Ramazan etkinlik alanını ziyaret ederek, Ramazan’ın 
coşkusunu paylaştı. Her akşam geleneksel Ramazan gösterileriyle 
başlayan etkinliklerde; Uğur Arslan, Eşref Ziya Terzi, Ömer Karaoğlu, 
Yusuf Karagöz, Fatih Akçay  ezgileriyle, İkbal Gürpınar şiirleriyle, Dursun 
Ali Erzincanlı naatlarıyla Sultangazililer'e unutulmaz Ramazan akşamları 
yaşattı. İlahiyatçı-Yazar Mustafa Karataş, Senai Demirci, Vehbi 
Vakkasoğlu ve Tarihçi Yavuz Bahardıroğlu ise Peygamber Efendimiz’in 
hayatı ve Ramazan ayının önemi hakkında bilgiler verdi.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan’ın ruhuna yakışır etkinlikleri 
Sultangazililer'le buluşturdu. Atatürk Bulvarı üzerindeki alanda 
kurulan Kültür Çadırı’nda düzenlenen geleneksel Ramazan 
gösterileri, ezgi, şiir ve Tasavvuf Müziği dinletileri ile sohbetlere 
katılan Sultangazililer Ramazan ayının manevi iklimine ortak oldu. 

Yavuz Bahadıroğlu

Eşref Ziya Terzi

Ramazan Etkinlik Alanı / Atatürk Bulvarı
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SultangaziBülteni RAMAZAN-İZCİ KAMPI

Sultangazi Belediyesi Atatürk Bulvarı üzerinde düzenlediği 
Ramazan etkinlik alanı ve sokak iftarları ziyaretçi akınına uğradı. 
Birçok bakan ve milletvekili Sultangazililer'le biraraya geldi. AB 
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, TBMM 
Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, İstanbul Milletvekilleri 
İbrahim Yiğit, Prof. Dr. Türkan Dağoğlu, AK Parti İstanbul İl 
Başkanı Aziz Babuşcu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İlçe Başkanı 
Murat Atım iftar ve sahur programlarına katıldılar. 

Ramazan Etkinliklerine Yoğun İlgi
AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış 

İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu
İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu

TBMM Başkan Vekili 
Ayşe Nur Bahçekapılı
TBMM Başkan Vekili 
Ayşe Nur Bahçekapılı

Sağlık Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu

İBB Başkanı
Kadir Topbaş

AK Parti İstanbul İl 
Başkanı Aziz Babuşcu
AK Parti İstanbul İl 
Başkanı Aziz Babuşcu

TBMM Anayasa Komisyonu 
Başkanı Burhan Kuzu
TBMM Anayasa Komisyonu 
Başkanı Burhan Kuzu

Edirne'ye Kültür Gezileri
Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği kültür gezileri Ramazan 
Ayı'nda da devam etti. Organizasyon kapsamında Edirne’ye 
düzenlenen gezilere Sultangazililer büyük ilgi gösterdi. 
Bir dönem Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik etmiş Edirne’ye 
düzenlenen kültür gezilerinde Selimiye Camii başta olmak üzere 
tarihi mekanlar gezdirildi. Ramazan Ayı boyunca süren gezilerde 
5 bin Sultangazili Edirne’de ağırlandı. 

Ramazan Bayramı Etkinlikleri
Atatürk Bulvarı üzerinde 
kurulan Ramazan Etkinlik 
Çadırı bayramda da 
misafirleri ağırladı. Ramazan 
Bayramı’nın 1. günü 
düzenlenen kahvaltıda ilçe 
protokolü ve Sultangazililer 
biraraya geldi.  Aynı 
günün akşamı ise Anadolu 
Rock Müziği'nin sevilen 
sesi Murat Kekilli sahne 
aldı. Murat Kekilli sevilen 
şarkılarını Sultangazililer için 
seslendirdi. 

Sultangazi Belediyesi 
tarafından düzenlenen "İzci 

Kampı" sona erdi. Mimar 
Sinan Kent Ormanı’nda doğal 
hayat koşullarının sağlandığı 

“Sultangazi Belediyesi İzci 
Kampı”nda öğrenciler,  sportif 

faaliyetler ve oyunlarla heyecan 
dolu bir serüven yaşadı. İzci 

kampında bu yıl 1.500 öğrenci 
ağırlandı. 

Sultangazi Belediyesi İzci Kampı'na bu yıl 
1.500  öğrenci katıldı. Mimar Sinan Kent 
Ormanı’nın temiz havasında birer hafta arayla 

ağırlanan öğrenciler, sportif faaliyetler ve oyunlarla 
farklı deneyimler yaşadı.  10-16 yaş grubundaki öğ-
rencilerin ücretsiz olarak katıldıkları İzci Kampı’nda, 
beşer günlük eğitimler verildi. Öğrencilere doğal 
hayatta yaşam koşullarının sağlandığı kampta, ok-

İzci Kampı'nda
1500 Öğrenci Ağırlandı

çuluk, dağ bisikleti, ip düzenekleri, oryanting, pa-
intball, canlı langırt, bilyeli araba, tırmanma duvarı, 
kasa yığmaca, hike, tahta bacak, trekking, mayın 
tarlası ve hazine avı gibi oyunlar ve sportif eğitimler 
verildi.  Edirne, Diyarbakır ve Sultangazi’den öğren-
ciler “Batıdan Doğuya İzci Kardeşliği” sloganıyla 
Mimar Sinan Kent Ormanı İzci Kampı'nda ağırlandı. 
Sultangazi Belediyesi’nin konuğu olan izciler, bir 

haftanın sonunda izci kamp ateşi etrafında bir araya 
gelerek öğrendiklerini sergiledi. 150 kişilik gruplar 
halinde verilen eğitimlerde yüzlerce öğrenci izciliğe 
ilk adımını attı. İzci Kampı bitiminde yakılan veda 
ateşi etrafında toplanan izciler, aileleriyle edindikle-
ri deneyimleri paylaştı. Tiyatro oyunlarından müzik 
dinletilerine birçok etkinlikle ailelerinin karşısına 
geçen izciler; maharetlerini sergilediler. 

Sultangazi 
Belediyesi’nin 

konuğu olan izciler, 
eğitim sonrasında 

'izci kamp ateşi' 
etrafında bir araya 

gelerek öğrendiklerini 
sergilediler.
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SultangaziBülteni ETKİNLİKLER-ÇEVRE

Sultangazi Belediyesi, yaz akşamlarında dü-
zenlediği Sinema Günleri ile açık havada 
ücretsiz sinema keyfi sundu. Her hafta  Hacı 

Bektaş-i Veli Kent Ormanı’nda bulunan amfi tiyat-
roya kurulan beyaz perdede  Özcan Deniz, Fahriye 
Evcen ve Demet Akbağ’ın başrollerinde yer aldığı 
filmler  gösterime sunuldu. 

Sultangazi Belediyesi, yaz akşamlarını “Sinema Günleri” ile renklendirdi. Cumartesi ve Pazar günleri, Hacı Bektaş-i 
Veli Kent Ormanı’nda düzenlenen açık havada sinema günlerinde sevilen sanatçıların yer aldığı Türk sinema filmleri 
Sultangazililerle buluştu. Çocuklar için ayrıca Masal Kahramanları Parkı’nda animasyon film gösterileri sunuldu. 

Sultangazi Belediyesi, yaptığı meydan ve çevre düzenlemeleriyle 
İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Cebeci Köyü’nü 
eski dokusuna yeniden kavuşturdu. Tarihi köyün yolları küp taşı 
döşendi, binaların dış cepheleri kayrak taşı ile kaplandı. Cebeci Köyü 
köprüsünden Alibey Deresi’nin bitimine kadar olan bölgede 300 metre 
yağmur suyu kanalı döşendi. 

Her haftasonu Cumartesi ve Pazar günleri;  "Evim 
Sensin",  "Fetih 1453", "Hükümet Kadın" filmleri 
sinema severlerle buluştu.  Etkinlikler kapsamında 
ayrıca Masal Kahramanları Parkı’nda animasyon 
film gösterileri yapıldı. "Buz Devri 4", "Sammy’nin 
Maceraları 1", "Madagaskar 3", "Çizmeli Kedi 2" ve  
"Çanakkale 1915" filmleri  beyaz perdeye yansıdı. 

Alibey Havzası'nın hemen yanıbaşında ve 
1500 yıllık tarihi ile İstanbul’un en eski yer-
leşim yerlerinden birisi olan tarihi Cebeci 

Köyü eski dokusuna yeniden kavuştu. 
Sultangazi Belediyesi’nin yaptığı meydan ve çevre 
düzenlemeleri ile Cebeci Köyü eski dokusuna geri 
döndü. 
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Cebeci 
Köyü girişinden mezarlık yoluna kadar olan bölge-

Sultangazi Belediyesi’nin İlçe Halk eğitim 
Müdürlüğü desteği ile düzenlediği meslek 
edindirme kursları; işsizler ve meslek sahi-

bi olmayanlar için büyük umut oldu. Cumhuriyet 
ve 75. Yıl Bilgi Evleri ile 50.Yıl Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen meslek edindirme kurslarında bu 
güne kadar 315 kurs açılarak 7 bin 277 kişi mes-
lek sahibi oldu.
Meslek edindirme kurslarına her yıl ilginin art-
ması Sultangazi Belediyesi’ni de harekete geçirdi. 
Kurs yelpazesini genişleten Sultangazi Belediye-
si, ihtiyaç duyulan ya da talep olan birçok dalda 
kurs açtı. Kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı serti-
fikalı bilgisayar kullanımı, el sanatları, giyim, ev 

mefruşatı, kalorifer ateşçiliği, muhasebe, makine 
nakışı, modelistlik, kuaför eğitimleri veriliyor. 
İstihdam ve meslek kazandırmaya yönelik kurs-
larla sınırlı kalmayan Sultangazi Belediyesi, eği-
time de ağırlık veriyor. Bu amaçla okuma-yazma, 
Yabancı Dil ( İngilizce, Arapça), SBS hazırlık ve 
LYS-YGS takviye kursları da düzenliyor. Sul-
tangazi Belediyesi, Sultançiftliği Hizmet Tesisle-
ri’ndeki İSMEK’te de  bilgisayar, İngilizce, Arapça, 
iğne oyası, makine nakışı, giyim ve çeyiz ürünleri 
kursları başladı.  Eğitim kurslarında spor da unu-
tulmadı. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
kurslarda çeşitli spor dalları ile halk oyunları eği-
timleri de veriliyor. 

Meslek Edindirme Kursları Başladı

de küp taşı döşemesi yapıldı. Binaların dış cephe-
leri ise kayrak taşı kaplaması yapılarak görüntü kir-
liliği ortadan kaldırıldı. Cebeci Köyü Köprüsü'nden 
Alibey Deresi’nin bitimine kadar olan bölgede 300 
metre yağmur suyu kanalı döşendi. 
Dere ıslahı ile yağmur suyu kanaletlerinin ıslahının 
yapıldığı Cebeci Köyü’nde, park alanları da revi-
ze edildi. Çocuk oyun gruplarının yerleştirileceği 
parkta ayrıca fitness ve dinlenme alanları yer alıyor. 

Tarihi Cebeci Köyü Eski Dokusuna Kavuştu

Sultangazi’de Yeşil 
Alanlar Artıyor 
Sultangazi Belediyesi, park ve çevre düzenleme 
çalışmalarıyla yeşil alanları arttırarak; ilçenin çehresini 
değiştirmeye devam ediyor. Cebeci Mahallesi’nde 
yapımına başlanan park ve sosyal tesis projesiyle bölgeye 
yeni bir görünüm kazandırılması amaçlanıyor. 

Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Kent 
Ormanları'nın ardından her mahal-
lede yürüttüğü çalışmalarla park ve 

yeşil alanların sayısını arttırıyor. Zübeyde 
Hanım Mahallesi’nde Adem Yavuz Parkı, 
Esentepe Mahallesi’nde Ahi Evran Parkı, 
İsmetpaşa Mahallesi’nde Üstteğmen Fatma 

Seher Erden Parkı gibi pekçok parkın yapı-
mını gerçekleştiren Sultangazi Belediyesi, 
Cebeci Mahallesi’nde de park ve sosyal tesis 
projesini hayata geçiriyor.  Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekiplerince, Cebeci Mahallesi 
U Caddesi’nde, 2 bin m2’lik alan üzerine 
yapılan proje ile eski İETT otobüs durakla-

rının oluşturduğu görüntü ve gürültü kirliliği 
ortadan kaldırılıyor. Haziran ayı sonunda ya-
pımına başlanan projede, sosyal tesis, oyun 
alanı, giriş takı, havuzlar ve su duvarları bu-
lunuyor. Ekim ayı içerisinde tamamlanması 
hedeflenen park ile birlikte bölgeye yeni bir 
görünüm kazandırılması amaçlanıyor. 

Açık Havada
Sinema Keyfi
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SultangaziBülteni ULAŞIM-SAĞLIK-EĞİTİM

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinliklerine katılan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sultangazililer'e “metro” müjdesi verdi. Sultangazi’den geçecek 
metro hattının Arnavutköy’e kadar uzanacağını ifade eden Başkan Topbaş, “Biz yavrularımızın; 
çocuklarımızın, Türkiye’nin, İstanbul’un ve Sultangazi’nin geleceğini hazırlıyoruz. Artık Sultangazi 
İstanbul’un merkezlerinden biri olacak” diye konuştu. 

Sultangazi'ye Metro Müjdesi

Sultangazi'ye konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ka-
dir Topbaş oldu. Topbaş yaptığı konuşmada çarpıcı açıklamalarda 
bulundu. Konuşmasında Sultangazi’ye metro geleceğinin müjde-

sini veren Başkan Topbaş, metro hattının Arnavutköy’e kadar uzanacağını 
söyledi.  Sultangazililerin metro hattının hizmete girmesiyle İstanbul’un 
her tarafına ulaşım kolaylılığı yaşayacaklarını belirten İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Topbaş, “İşte bu medeniyet Sayın Başbakanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlarıyla başlattığı insana hizmet 
anlayışının bir devamıdır” dedi.  Bu yatırımlarla çocukların, Türkiye’nin, 

İstanbul’un ve Sultangazi’nin geleceğinin hazırlandığını ifade eden Baş-
kan Topbaş, “Sultangazi İstanbul’un kenar mahallesi değil, merkezle-
rinden biri olacak. Adım adım ona doğru gidiyoruz. Daha yapacak çok 
işimiz var. Hep beraber sizin verdiğiniz destek ve güçle geleceği beraber 
hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehri yeni metro ve havaray projeleriyle 
örmeye hazırlanıyor. Bazılarının projeleri çıkartıldı, bazılarının ise etüt ça-
lışmaları devam ediyor. Amaç İstanbul’un dört bir tarafını demir ağlarla 
örmek. Hatlar devreye girdiğinde ise İstanbul’un trafiği tarih olacak.

Gazi Mahallesi Aile Sağlığı 
Merkezi inşaatı başladı. İl Özel 
İdaresi tarafından yapılan hizmet 
ile Sultangazi’de Aile Sağlığı 
Merkezi sayısı 25’e yükseliyor.

Sultangazi Belediyesi’nin engellileri sosyal ve ekonomik hayata kazandırmak amacıyla hazırladığı 
“Engelsiz Eğitim Merkezi” kursları sürüyor. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın mali destek sunduğu proje ile 
şimdiye kadar 77 engelli sertifika almaya hak kazandı.

Gazi Mahallesi’nde Aile Sağlığı Merkezi in-
şaat çalışmaları başladı. Gazi Mahallesi İs-
metpaşa Caddesi üzerinde inşa edilen aile 

sağlık merkezinin yapımı İl Özel İdaresi tarafından 
gerçekleştiriliyor. 
Toplam inşaat alanı 827 metrekare olan Aile Sağ-
lığı Merkezi, 3 katlı olarak hizmete girecek. La-
boratuar, doğum ve acil müdahale odalarının da 
bulunduğu aile sağlığı merkezi Gazi Mahallesi’nin 
ihtiyacına cevap verecek nitelikte. Bu merkezin hiz-
mete girmesiyle Sultangazi’deki aile sağlığı mer-
kezi sayısı 25’e yükselmiş olacak. 

Sultangazi Belediyesi, genç yaştaki engel-
lileri sosyal ve ekonomik hayata kazandır-
mak amacıyla hazırladığı “Engelsiz Eğitim 

Merkezi” kursları sürüyor. İstanbul Kalkınma 
Ajansı’nın “Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, 
Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek 
Programı” kapsamında mali destek almaya hak 
kazanan projeye kayıtlar devam ediyor.
Cebeci Mahallesi’nde hizmet veren eğitim merke-
zinde 197 engellinin başvurusu alınırken; şimdiye 
kadar 77 kişi eğitim alarak sertifika almaya hak 
kazandı. Engelsiz Eğitim Merkezi’nde engelli ve ai-

İSTANBUL'DA YAPILMASI PLANLANAN YENİ METRO HATLARI
Sultangazi-Başakşehir  : 2 km
Sultangazi (Sultançiftliği)-Arnavutköy : 11.5 km
Dudullu-Bostancı Raylı Sistem Hattı : 14 km 
Pendik-Sabiha Gökçen-Sultanbeyli : 17 km 
Zeytinburnu-Beşiktaş-Üsküdar-Kadıköy  : 40.3 km 
Bağcılar-K.Çekmece-Başakşehir-Esenyurt : 12.5 km 
Bağcılar-K.Çekmece  : 7.5 km 
Yeşilköy-Havalimanı-B.Evler-İkitelli  : 14.3 km
Haliç Çevresi Tramvayı  : 9.6 km 
Çekmeköy-Taşdelen : 5.2 km
Kadıköy-Sancaktepe-S.Beyli : 25 km

Sabiha Gökçen Havaalanı-Tuzla  : 6.8 km
Şişhane-Kabataş  : 1.7 km
Esenyurt-Beylikdüzü-Avcılar  : 17 km
Çekmeköy-Sultanbeyli-Sancaktepe  : 9 km
Esenyurt-Beylikdüzü-Avcılar  : 17 km
Büyük Çekmece-Esenyurt  : 10.5 km
Başakşehir-Kayabaşı-Olimpiyatköy : 13 km
Büyükçekmece (Tüyap)-Silivri (Gümüşkaya) : 48 km
Beşiktaş-Sarıyer : 14.6 km
Hacıosman-Çayırbaşı  : 2.7 km

Gazi Mahallesi Aile Sağlığı 
Merkezi'ne Kavuşuyor

Engelsiz Eğitim Merkezi
lelerine psikolojik danışmanlık hizmetinin yanısıra 
çeşitli branşlarda eğitimler veriliyor. Proje kapsa-
mında sunulan temel, meslek ve sanat eğitimleriy-
le çocuk ve genç engellilerin daha donanımlı hale 
gelerek istihdam edilebilecek düzeye ulaşmalarına 
imkanı sağlanıyor. Ortopedik, konuşma, işitme, 
görme, zihinsel ve diğer engelli gruplarının başvu-
ruları Sultangazi Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü 
proje ekibinin oluşturacağı komisyon tarafından 
değerlendiriliyor. Projenin ortaklarından  Medipol  
Üniversitesi ile iştirakçiler İstanbul İl Özel İdaresi 
ve Sultangazi Halk Eğitim Merkezi projenin hazır-
lık aşamasından sunumuna kadar tüm süreçlerine 
katkı sunuyor.  Temel, mesleki ve sanatsal eğitim-
ler olarak üç başlık halinde belirlenen proje; bilgi-
sayar işletmenliği,  bilgisayar destekli muhasebe, 
kadın giysileri kalıp hazırlama, resim guaj boya 
tekniği, bağlama ve tiyatro eğitimlerinden oluşu-
yor. Engellilerin kursa devam etmelerini sağlamak 
amacıyla da engellilere yönelik dizayn edilmiş ser-
vis araçlarıyla ulaşım sağlanıyor. 

Proje Hakkında 
Bilgi ve Başvuru: 
(0212) 594 66 88

Proje Hakkında 
Bilgi ve Başvuru: 
(0212) 594 66 88
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SultangaziBülteni

 Öğretim Yılı Öğrenci Sayısı Dağıtılan Defter Adedi
 2011-2012 90 bin 580 bin
 2012-2013 97 bin 582 bin
 2013-2014 119 bin 714 bin 

SULTANGAZİ BELEDİYESİ’NİN DAĞITTIĞI ÜCRETSİZ DEFTER 

119 bin öğrenciye
714 bin ücretsiz defter

dağıtıldıSultangazi Belediyesi, ilçedeki tüm ilk, orta ve lise öğrencilerine bu yıl da defterlerini 
ücretsiz verdi.  İki yılda 1 milyon 162 bin defter dağıtan Sultangazi Belediyesi, bu yıl da 
119 bin öğrenciye eğitim müfredatına uygun 6 farklı ebatta 714 bin defteri ücretsiz dağıttı. 

Eğitim hizmetlerine öncelik veren Sultangazi 
Belediyesi bu yıl da ilk, orta ve lise de eği-
tim gören tüm öğrencilere ücretsiz defter 

dağıtımı yaptı. Eğitime destek çerçevesinde yapı-
lan kampanyada üç yılda 1 milyon 876 bin defter 
ücretsiz dağıtıldı.
Sultangazi Belediyesi bu yıl da ilçe sınırları içe-
risinde bulunan okullarda eğitim gören 119 bin 
öğrenciye 6 farklı ebatta 714 bin defteri ücretsiz 
dağıttı. İlk defterler ise "Uyum Programı"na tabi 
tutulan 1. sınıf öğrencilerine verildi.
Orhangazi İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan 
Sultangazi Belediye Başkanı, eğitime yönelik yapı-
lan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Eğitim kurumlarının fiziki kalitesini artırmak, eği-
tim malzemelerinin eksikliklerini gidermek için 
tüm imkanların seferber edildiğini belirten Başkan 
Altunay, "Okullarımızın boya badana ihtiyaçlarını 
karşılarken,  yavrularımızın oyun alanları olan okul 
bahçelerini asfaltladık, ağaçlandırma çalışmaları-
nı yaptık. Bu eğitim döneminde de birçok okulun 
konferans salonunu yaptık ve hizmete açacağız" 
dedi.
Törenin ardından eğitim yapılan sınıflarda 1. sınıf 
öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Altunay, def-
ter dağıtımını geçekleştirdi. Öğrencilerle aynı sıra-
ları paylaşan Başkan Altunay, çocukların ilk günkü 
heyecanlarına ortak oldu.  Sultangazi Belediyesi, okullara deste-

ğini aralıksız sürdürdü. Her eğitim-
öğretim yılı öncesinde, ilçedeki tüm 

okulların boya, badana ihtiyaçlarını karşıla-
dı; 4 yılda toplam 68 bin kilo boya dağıtımı 
gerçekleştirdi. Öte yandan lçedeki eğitim 
kalitesiyle yakından ilgilenen Sultangazi 
Belediyesi, tüm imkanlarını seferber ederek 
34 okul arsası üretti ve bunları Milli Eğitim 
Bakanlığı’na tahsis etti. 

PREFABRİK DERSLİKLER
4+4+4’lük eğitim sisteminin hayata geçiril-

Okullara Eğitim Desteği
mesinin ardından derslik ihtiyacını karşılamak 
üzere harekete geçen Sultangazi Belediyesi, 
mağduriyet yaşanmaması için ilçedeki okul-
ların bahçelerine hafif çelik taşıyıcılı, prefabrik 
ek binalar inşa etti. Bu bağlamda, 7 okulda 
toplam 22 adet prefabrik dersliğin yapımı 
tamamlanarak öğrencilerin kullanımına su-
nuldu.
Prefabrik derslikler 201 ile 273 m² alandan 
oluşuyor. Yapılarda dersliklerin yanısıra idare 
odası, dolap odası ve mutfak ile engelliler de 
düşünülerek yapılan WC’ler yer alıyor.

EĞİTİM

'Okullarımız Hayat Olsun'da Hasat Zamanı

Aktarım İstasyonu Oluşturuldu Uçan Haşerelere Bitkisel İlaçlama

Sultangazi Belediyesi'nin 
desteği ile ilçedeki eğitim 
kurumları “Okullar Hayat 
Olsun Projesi” kapsamında 
yaşam  merkezine dönüştü.  
Proje kapsamında okul 
alanlarında doğa yaşam 
bahçeleri oluşturulurken,  
Orhangazi İlkokulu'nun 
bahçesinde yetişen 
sebzelerin hasadını 
Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, 
"Uyum Programı"na tabi 
tutulan 1. sınıf öğrencileri 
ile birlikte yaptı. 

Sultangazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, Tema Vakfı, Merter Platformu 
ile NT Mağazacılık işbirliğinde yürütülen 

“Okullar Hayat Olsun” projesi meyvelerini vermeye 
başladı. Proje ile okul alanlarında doğa yaşam bah-
çeleri oluşturulurken, okulların kapısı hafta sonu 
ve tatillerde öğrenciler başta olmak üzere tüm ve-
lilere çeşitli kültürel ve eğitim etkinlikleri için açık 
tutuluyor.  Proje kapsamında Orhangazi İlkokulu 
bahçesinde oluşturulan doğa bahçesinde, Sultan-
gazi Belediye Başkanı Cahit Altunay incelemelerde 
bulundu.  

Sultangazi Belediyesi, organik atıkların tasfiye-
sini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla 
aktarım istasyonu oluşturdu. Karayolları Trafik 
Yönetmeliği tonaj uygulaması gereğince çöp 
kamyonlarının kapasitelerinin 11 tondan yakla-
şık 5.5 tona düşmesiyle birlikte harekete geçen 
Sultangazi Belediyesi, atıkların zamanında alın-
masını sağlamak için üç adet 24 ton kapasiteli 
TIR'ın yüklenici firma aracılığıyla alımını yaptı. 
Oluşturulan aktarım istasyonuna alınan organik 
atıklar, TIR'larla kısa zamanda İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’nin döküm sahasına götürülüyor.

Sultangazi Belediyesi, sağlıklı ve temiz bir çevre 

amacıyla ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. 

Hacı Bektaş-i Veli ve Mimar Sinan Kent Ormanları 

başta olmak üzere ilçe genelinde uçan haşereler, 

etkin bir biçimde ilaçlanıyor.  ISO 14001:2004 

Çevre Yönetim Sistemi Kalite Belgesi sahibi olan 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ta-

rafından kalite standartlarından ödün verilmeden 

ilaçlamalar yapılıyor. Bitkisel ilaçlarla yapılan 

sinek ve sivrisineklerle mücadele çalışmaları ile 

halk sağlığının korunması sağlanıyor.

"Uyum Programı"na tabi tutulan 1. sınıf öğrencileri 
ile birlikte doğa bahçesini gezen Başkan Altunay, 
domates, fasulye, biber ve çilekleri birlikte topla-
dı.  Başkan Altunay,  “Okullar Hayat Olsun” projesi 
kapsamında ilçedeki tüm okullarda düzenlemeler 
yapıldığını söyledi.  Başkan Altunay,  "İlçemizdeki  
okullarımızı her yönüyle yaşam alanına dönüştür-
meyi hedefliyoruz. Okullarımızın bahçelerini yeşil-
lendirdik; ağaç ve meyveler dikerek güzelleştirdik. 
Kütüphane ve dinlenme salonlarıyla da hem öğ-
rencilerimiz hem de velilerimiz için fonksiyonlu bir 
alan oluşturduk” diye konuştu.
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Sultangazi Belediyesi ilçeye kazandırılan pro-
jeleri ve hizmetleri ilçe halkının bilgisine sun-
mak amacıyla başlattığı “İlçemi Geziyorum, 

Hizmeti Görüyorum” gezi turları ile binlerce kişiye 
ulaştı.  
Proje kapsamında mahalle muhtarlıkları önünden 
otobüslerle alınan ilçe sakinlerine, Sultangazi’ye 
kazandırılan ve yapımı devam eden projeler gezdiri-
liyor. Tematik parklar, kamu hizmet binaları, Sultan-
gazi Kent Ormanları, mahalle hizmet tesisleri, okul 

binaları, kültür merkezleri ve bilgi evlerinin yer aldı-
ğı gezi programında projeler hakkında bilgiler verili-
yor. Gezi sonrasında Mimar Sinan Kent Ormanı’nda 
ağırlanan Sultangazililer, ilçenin değişen çehresini 
yakından görme imkanı buluyor.  Şimdiye kadar 
8 bin kişinin katıldığı gezi programı 2 Eylül Pazar 
gününden itibaren sürdürülecek. Gezi turlarına ka-
tılmak isteyen Sultangazililer, (0212) 459 37 99 nu-
maralı telefonlardan ve belediyenin web sitesinden 
onlıne olarak müracaatlarını yapabiliyor.   

Sultangazililer 
değişime tanık oluyor 
Sultangazililer 
değişime tanık oluyor 

Sultangazi Belediyesi; ilçeye kazandırdığı projeleri tanıtmak ve ilçe 
halkının görüşlerini almak amacıyla başlattığı “İlçemi Geziyorum, 
Hizmeti Görüyorum” projesiyle binlerce kişiye ulaştı. Proje kapsamında 
ilçe sakinleri yapımı devam eden hizmet kompleksleri, altyapı, çevre 
düzenlemeleri ve tematik parkları yakından inceleme imkanı buluyor. 
Gezi sonrasında Mimar Sinan Kent Ormanı’nda ağırlanan Sultangazililer, 
ilçenin değişen çehresine tanıklık ediyor. Yıl sonuna kadar devam edecek 
olan proje ile 10 bin Sultangaziliye ulaşılması hedefleniyor. 

5 yıldır Sultangazi Kaymakamlığı görevini yürüten Yusuf Ziya Çelikkaya Şanlıurfa'nın yeni 
ilçelerinden Haliliye'ye kaymakam olarak atandı. Çelikkaya'nın yerine ise Balıkesir'in 
Burhaniye İlçesi Kaymakamı Ali Uslanmaz Sultangazi'nin yeni kaymakamı olarak atandı.

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 yüzlerce kişiye ulaşıldı. 

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” projesiyle 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.

Canım Ailem

Bilinçli Anne
Sağlıklı Nesil

Nesilden Nesile
Birlikte 

Mutluyuz

Genç nesillerle çınarları 
buluşturan “Nesilden 
Nesile” projesine 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. 

Sosyal Projeler Devam Ediyor Sosyal Projeler Devam Ediyor 

Sultangazi’de Görev Değişimi

ALİ USLANMAZ KİMDİR?
1958 yılında Sungurlu’da doğdu. 1977 yılında 
Mamak Lisesinden, 1982 yılında da Ankara Si-
yasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Asker-
liğini 1983-84 yılları arasında asteğmen olarak 
Hopa ilçesinde yaptı. Askerlik dönüşü ise İçişleri 
Bakanlığı'nda APK Uzman Yardımcısı olarak gö-
reve başladı. 1986 yılında Kaymakam Adaylığını 
kazanarak Artvin kaymakam adayı olarak göreve 
başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından 1987-88 yı-

lında Almanya’nın idari yapısını incelemek ve dil 
öğrenmek amacıyla bir yıl süre ile yurt dışına gitti. 
1989 yılında Afyon Başmakçı Kaymakamlığı'na 
atandı. Başmakçı İlçesi'nden sonra, Elazığ’ın Arı-
cak, Antalya Kale, Artvin Hopa, Kastamonu Cide 
Kaymakamlığı görevinde bulunurken, 12 Kasım 
Düzce depremi sebebi ile Düzce Kriz Merkezi'nde 
görevlendirildi.  2002-2004 yılları arasında 
A.İ.B.Üniversitesi'nde Kriz ve Afet Yönetimi ko-
nusunda mastır yaptı. Afet Önlemleri konusunda 

Japonya’da 21 gün süren Afet Yönetimi Eğitim 
Programı'na katılarak akademik bilgilerini ve Düz-
ce Depremi tecrübelerini pekiştirdi. 2000-2005 
yılları arasında 5 yıl Akçakoca Kaymakamı ve daha 
sonra bir yıl süre ile  Anamur Kaymakamı olarak 
görev yaptı. 2006 yılında   İçişleri Bakanlığı’nda 
Hukuk Müşavirliği görevine atandı.
 25 Ağustos 2008 tarihinde  Burhaniye Kayma-
kamlığı görevine  başladı.  Hayriye Hanım'la evli 
ve 2 çocuk sahibi. 

SOSYAL PROJELER
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Sultangazi'de Mobil Dönemi

Arşivler Dijital Ortamda

Sultangazi Belediyesi, istihdama destek olmak 
amacıyla iş arayanlarla işverenleri buluşturan Sul-
tangazi Kariyer Merkezi projesini hayata geçirdi. 
İşverenlerin istihdam taleplerini belediyenin web 
sitesinde duyurarak iş arayanların kariyer hedefle-
rini ulaşmasına destek oluyor. Proje kapsamında 

ülke genelinde faaliyet gösteren firmaların sahip-
leri ve insan kaynakları sorumluları tarafından per-
sonel ihtiyaçlarının sisteme girişi sağlanıyor. Fir-
maların personel ihtiyaçlarının daha kısa zamanda 
karşılamalarını sağlayan proje ile ilçenin ekonomik 
kalkınmasına da katkı sağlanıyor.

Sultangazi Belediyesi, daha hızlı ve kolay hizmetler sunmak amacıyla belediye hizmetlerini tüm mobil uygulamalarına 
taşıdı. İOS tabanlı işletim sisteminin ardından mobil uygulama android cihazlarda da kullanıma sunuldu. 

Sultangazi Belediyesi, belediye hizmetlerini 
tüm mobil cihazlara taşıdı. Sultangazi Mobil 
uygulamasıyla vatandaşların mobil cihazlar-

dan ilçe ve belediye hakkında bilgi alabilmesi ve 
interaktif belediyecilik işlemlerini hızlı ve kolayca 
yapabilmesi sağlanıyor. 
İlk uygulama İOS tabanlı işletim sisteminde hayata 
geçirilmişti. Mobil uygulama kapsamını genişleten 
Sultangazi Belediyesi, bu uygulamayı android işle-
tim sistemli cihazlara da taşıdı. 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 sü-
rekli geliştirilen alt menüler ile Sultangazililer'e 
daha hızlı hizmet verilmesi amaçlanıyor. 
Alt menüler sayesinde yönetim bilgileri, kent reh-
beri, resimli öneri ve şikayet mesajı gönderme, 
borç sorgulama, borç ödeme, on-line ödeme bil-
gileri gibi işlemler kolaylıkla yapılabiliyor. 

Tüm bilgi ve belgeler dijital ortama taşınıyor. 
Bölgedeki ekonomik sektörlerin teknoloji 
odaklı üretim yapmalarını sağlayacak “Bel-

ge, Bilgi ve Arşiv Yönetim Sistemi” projesi hayata 
geçirildi. Proje ile birlikte vatandaşlar da belediye 
ile ilgili işlemlerini dijital ortamda da takip edebi-

lecek. Hizmetlerin daha hızlı bir şekilde yapılmasını 
sağlayacak projede her bir arşiv belgesi, türünün 
tespit edilmesiyle belge analizleri yapılarak kentsel 
dönüşüm gibi büyük ölçekli projelerde altlık ola-
rak kullanılabilecek.  Proje sözleşmesini imzalayan 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, dijital 
arşivin hayata geçmesiyle belediye çalışmalarında 
performansın da artacağını söyledi. Başkan Altu-
nay, “Proje ile vatandaşlarımız gönderdiği evrakın 
hangi durumda ne aşamada olduğunu rahatlıkla 
öğrenebilecek. Gayrimenkul sektörünün bölgemiz-
de daha aktif, canlı ve verimli olmasını sağlamak 
amacıyla online gayri menkul değerleme haritası 
ve bilgi sistemi oluşturuyoruz. Arşiv belgelerinin 
fotokopi ile çoğaltılarak kağıt israfı yapılmasının 
önüne de geçmiş olacağız. Hizmetlerimizin kalite-
sini arttırmak amacındayız” dedi. Kariyer Merkezi

BİLİŞİM-SPOR

Sultangazi’de Cirit Heyecanı 
Ata sporlarımız arasında yer alan Atlı Cirit Oyunu, Sultangazi 
Belediyesi tarafından bir kez daha yaşatıldı. Sultangazi Esentepe 
Mahallesi’nde yapılan “Sultangazi Belediyesi 3. Atlı Cirit 
Müsabakası”nda Sivas, Erzurum, Bayburt ve Erzincan’dan  cirit 
takımları  kıyasıya mücadele etti. Müsabakaların finalinde ise 
“Kara Cirit” kurallarına göre gösteri maçı düzenlendi. 

Türk boyları tarafından Orta Asya’dan 
Anadolu’ya taşınan cirit oyunları yüzyıllarca 
en büyük gösteri sporu oldu. Sultangazi Be-

lediyesi, unutulmaya yüz tutmuş ata sporumuz cirit 
oyunlarını bu yıl da Sultangazililerle buluşturdu.  
”Sultangazi Belediyesi 3. Atlı Cirit Müsabakası”na 
İlçe Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay ile sivil kuruluş temsilcileri 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye’nin önde 
gelen cirit takımlarının at sırtında mücadele ettiği 
“Sultangazi Belediyesi 3. Atlı Cirit Müsabakası” 
Esentepe Mahallesi’nde yapıldı. Türkiye Gelenek-
sel Spor Dalları Federasyonu şartları ve kuralları 
dahilinde yapılan müsabakalara Sivas Atlı Spor 
Kulübü, Erzurum Atlı Spor Kulübü, Erzincan Fa-
tih Atlı Spor Kulübü ve Bayburt Üniversitesi Atlı 
Spor Kulübü katıldı. Cirit müsabakası öncesi bir 
konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Ca-

hit Altunay, cirit oyunlarının mertliğin ve cesaretin 
simgesi olduğunu söyledi. Konuşmasında cirit 
oyunlarının tarihi hakkında da bilgi veren Altunay, 
"Ata sporlarımızı Sultangazi’de yaşatmaya çalışıyo-
ruz. 3 yıldır yağlı güreş ve cirit oyunlarını ilçemize 
taşıyoruz. Ve bu spor etkinliklerini geleneksel hale 
getirdik. Bu barış zamanlarında at ve askerlerini 
zinde ve kuvvetli tutabilmek için atlı cirit sporunu 
tesis ederek insanları ruh ve bedenen yarınlara 
hazırlamışlardır” diye konuştu.  40’ar dakikalık iki 
devre halinde oynanan cirit oyununda 28 at Esen-
tepe Mahallesi’nde ter döktü. Çekişmeli geçen 
müsabakaların sonunda Erzurum Atlı Spor Kulübü 
galip ayrıldı. Müsabakaların sonunda ise “Kara 
Cirit” kurallarına göre de gösteri maçı düzenlendi.  
Dereceye giren takımlara ödülleri ise Sultangazi 
Kaymakamı Ali Uslanmaz ve Sultangazi Belediye 
Başkanı Altunay tarafından verildi.
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Sultangazi Belediyesi, çocukların yaz tatilini değerlendirmelerini sağlamak 
amacıyla yüzme kursu açtı. Kurslar, Atatürk Bulvarı üzerinde kurulan portatif 
havuzlarda verilen  eğitimlerin yanısıra aquapark ile de çocukların eğlenceli bir 
yaz geçirmesi sağlandı. 

Sultangazi Belediyesi, çocuklara yönelik yüzme 
kursu açtı. Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bul-
varı üzerinde kurulan portatif havuzlarda verilen 

yüzme kursunun yanı sıra aquaparkla da çocukların eğ-

lenceli bir yaz geçirmesi sağlandı. 7 ile 12 yaş arasında 
çocukların başvuru yaptığı kurslar, uzman eğitmenler ta-
rafından verildi.  Bu alan kış aylarında ise buz pisti olarak 
düzenlenerek çocuklar ve gençlerin hizmetine sunulacak. 

Sultangazi'de Havuz Keyfi

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, karate dalında dünya şampiyonalarında dereceye 
giren Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ve kulüp yöneticileriyle Mimar Sinan 
Kent Ormanı’nda bir araya geldi. Sporcuları elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik eden 
Başkan Altunay, “Başarılarınızla bizleri gururlandırdınız. Bundan sonraki çalışmalarınızda 
başarılarınızın devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Sultangazi’nin Gurur Tablosu 

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, karate dalında 
birçok başarıya imza atan Sultangazi Belediye Spor Kulübü 
sporcuları ve kulüp yöneticileriyle bir araya geldi. Mimar 

Sinan Kent Ormanı’nda düzenlenen programa Sultangazi Beledi-
ye Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yıldız, Belediye Meclis Üyeleri ile 
sporcular katıldı. Programda konuşan Sultangazi Belediye Spor 
Kulübü BaşkanıYıldız, spor kulübü bünyesinde yüzlerce sporcuya 
hizmet verdiklerini belirterek, dört yıl içerisinde çok sayıda başarıya 
imza attıklarını söyledi. Karate dalında dünya şampiyonalarında da 
derece aldıklarını kaydeden Başkan Yıldız,“Karate branşında gerek 
Avrupa gerekse ülkemizde birçok başarı elde ettik. Balkan Karate 
Şampiyonası'nda dördüncülük aldık. Dünya şampiyonalarında 
sporcularımız ilk üçe girdi. Akdeniz Oyunları'nda 6 derece kazandık. 
Taekwondo ve güreş için çalışmalarımız devam ediyor. Milli takıma 

sporcular gönderdik. Bunlar hepimizin başarısı; 
sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, ba-
şarılarından dolayı sporcuları tebrik ederek, daha 
fazla gence ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Spo-
run zihinsel ve fiziksel gelişime katkıları olduğu-
na vurgu yapan Başkan Altunay, “ Spor yaparak 
her zaman kendinizi zinde hissedersiniz. Fiziksel 
ve zihinsel sağlığınız açısından faydası oldukça 
büyüktür. Boş zamanlarınızı ailenizle, eğitimle 
ve sporla geçirmenizin her zaman faydalarını göreceksiniz” dedi.  
Sporcuların sürekli kendilerini yenilemeleri gerektiğine işaret eden 
Başkan Altunay, “Öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal 
etmeyin. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Daha başarılı olmak için her 

zaman kendinizi yenilemeli ve öğrenmeyi de sürdürmelisiniz. Başa-
rılarınızla bizleri gururlandırdınız” şeklinde konuştu. 
Konuşmaların ardından Başkan Altunay, yarışmalarda dereceye gi-
ren sporculara altın takarak, başarılarının devamını diledi. 

SPOR

SULTANGAZi
YEŞiLE BÜRÜNDÜ

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

300.308 ton asfalt serimi ve asfalt yama yapıldı
489.710 m2 kilit taşı imalatı ve tamiri yapıldı
215.483 m. bordür imalatı ve tamiri yapıldı
7.805 m. yağmur suyu kanalı döşendi
24.664 m. yağmur oluğu imalatı yapıldı
96.000 m. elektrik kablosu hattı döşendi




