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stanbul’un akciğerleri olarak
nitelendirilen Alibey Havzası’nı çevreleyen Sultangazi Kent
Ormanları yeşille mavinin tüm
renklerini harmanlamış. Masal
Kahramanları Parkı’nda çocukların
seslerine ortak olursunuz. Hayat
dolu gözleri, sizi yeniden hayata
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dükkanların vitrinleri müşterileri
çağırma telaşındadır. Sultançiftliği
Merkez Cami önünde Anadolu’nun
tüm renklerini bulmak mümkün.
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atan çiftlerin mutluluklarına ortak
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İstanbul’a sesleniyor.
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Cahit ALTUNAY

Sultangazi Belediye Başkanı

5 yılımızı büyük
projelere imza atarak,
yeni yatırımlara
kazma vurarak, yeni
hizmetlerin kurdelesini
keserek geçirdik. .

S

ultangazi coğrafi konumuyla,
tarihten devraldığı doğal
mirasıyla büyük bir ilçe.
5 yıl önce yeni belediye olan ilçenin,
çözüm bekleyen sorunları büyüktü.
Sultangazi'nin problemlerinin
beklemeye tahammülü yoktu.
Bizim ilçemize karşı duyduğumuz
sonsuz sevgiyle, gayretimizle,
ümidimizle, çalışkan kadrolarımızın
birikimiyle, tecrübesiyle ürettiğimiz
çözümlerin boyutları da büyüktü.
Bunun için tempoyu daha da
artıran, hizmet adımlarını biraz
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daha sıklaştıran bir çalışma takvimi
belirledik. Bu çalışma takvimimizde
Sultangazi'nin öncelikli sorunlarına
yönelik projelerimiz vardı. Vitrin
düzenlemesi yoktu, süs yoktu, cila
yoktu. 5 yılımızı büyük projelere
imza atarak, yeni yatırımlara kazma
vurarak, yeni hizmetlerin kurdelesini
keserek geçirdik.
Sultangazi Belediyesi olarak gelecek
güzel günlere çalışarak, terleyerek
bu ilçe için yorulan bütün beyinlerin
birikimini seferber ediyoruz.
Sultangazimiz'in geleceğine
yön verecek imar planlarının
hazırlanmasıyla, imar sorunu

Sultangazi Bülteni

Sultangazi Belediyesi olarak gelecek güzel günlere çalışarak, terleyerek bu ilçe için yorulan bütün beyinlerin birikimini seferber
ediyoruz.
yaşayan birçok parseli imarlı
konuma getirdik ve mağduriyetleri
giderdik. Altyapı kuruluşlarıyla
birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler
neticesinde, Sultangazi’nin altyapı
sorunlarını çözüme kavuşturmaya
başladık.
Sultangazi Belediyesi olarak en
iddialı projelerimizin başında
gelen Hacı Bektaş-i Veli ve Mimar
Sinan Kent Ormanları'nı, tüm
İstanbullular'ın hizmetine sunduk.
Sizlerin ihtiyaç duyduğu fiziki
mekanları karşılamak için 50.Yıl
Kültür Merkezi’ni inşa ettik. Bu

merkez; kültür-sanat, eğitim ve
sporun adresi oldu. Yapımı biten
“Belediye Hizmet Kompleksi”nin
ise Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla
açılışını gerçekleştirdik.
İsmetpaşa, 50. Yıl ve
Sultançifliği’nde yaptığımız
“Mahalle Hizmet Tesisleri” ilçemize
değer katan diğer projeler oldu.
Diğer kurumların ilçemize dönük
yatırım yapmalarını sağlamak için
büyük çabalar harcadık. İlçemizde
hayata geçirilen projeler için alan
tespiti, mülkiyet sorunlarının

çözümü, fiziki mekanların
projelerinin hazırlanması gibi
pekçok konuda yoğun çalışmalar
sergiledik. Gösterdiğimiz ısrarlı
takipten sonra ilçemizde yapımına
başlanan ve hizmete açılan
projelerin mutluluğunu yaşıyoruz.
Barış ve esenlik içinde, Sultangazili
olmanın bir ayrıcalık olduğu
günlere el birliğiyle ulaşmak
temennisiyle, değerli Sultangazili
hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla
selamlıyorum.
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600 YATAKLI
DEVLET
HASTANESi'NiN
TEMELi ATILDI
S

ağlık Bakanlığı tarafından Sultangazi’ye kazandırılacak Türkiye’nin “Akıllı Hastane”lerinden birisi
olan 600 yataklı Devlet Hastanesi’nin temeli törenle
atıldı. Uğur Mumcu Mahallesi’nde toplam 46 bin 500
m²’lik alan üzerinde inşa edilecek hastane, teknolojinin tüm imkanları kullanılarak yaptırılıyor. Arazisi
Sultangazi Belediyesi’nin yaptığı imar uygulamaları
ve çalışmalarıyla sağlanan hastane, 160 bin m² inşaat alanından oluşuyor.
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Sağlık Bakanlığı tarafından
Sultangazi’ye kazandırılacak
Türkiye’nin “Akıllı Hastane”lerinden birisi olan 600
yataklı Devlet Hastanesi’nin
temeli törenle atıldı.
Törene katılan Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu, sağlık
alanındaki yatırımlarla dünyanın sayılı ülkeleri arasına
gireceklerini söyledi.

10
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S

ağlık Bakanlığı tarafından
Sultangazi’ye yaptırılacak
600 yataklı Devlet Hastanesi’nin
temeli törenle atıldı.
Sultangazi Merkez Cami önünden
Mehter Takımı eşliğinde yürüyüşle
başlayan temel atma törenine Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul milletvekilleri Türkan
Dağoğlu, İbrahim Yiğit, Ünal Kaçır,
Osman Aşkın Bak, Ahmet Haldun
Ertürk, İspanya Fahri Konsolosu
Dr. Zeynel Abidin Erdem, Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz,
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, Gaziosmanpaşa Belediye
Hasan Tahsin Usta, AK Parti İlçe
Başkanı Av. Murat Atım, TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik ile
sivil toplum kuruluş temsilcileri ve
çok sayıda vatandaş katıldı.

“HALKIN AYAĞINA GİTTİK”
Törende konuşma yapan Sağlık
Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu,
Sultangazi’ye dev bir şifa merkezi kazandıracak olmaktan büyük
mutluluk duyduklarını söyledi.
Sağlık yatırımlarıyla dünyada örnek

Sultangazi Bülteni
gösterilecek bir ülke olunacağını
kaydeden Müezzinoğlu, şunları
söyledi: “480 bin vatandaşımıza
evde bakım hizmeti veriyoruz. Ülke
genelinde 216 hastane yaptırıyoruz;
32 bin yatak kapasiteli 10 milyar
TL’lik yatırımı ülkemize kazandırıyoruz. Kimsenin hayalini kuramadığı ambulans helikopterlerimizle
gereken yerlere ulaşıyoruz. 70
milyonun, yaşlının, yetimin, öksüzün hakkaniyetli bir şekilde sağlık
hizmeti almasını sağladık. Hastaların bize ulaşmasının önündeki engelleri kaldırırken ülkemizin en ücra
köşelerine kadar giderek sağlığı
insanlarımızın ayağına taşıyoruz”.

Bakan Müezzinoğlu, Sultangazi’ye
dev bir sağlık kompleksi kazandırdıklarını belirterek, “Hastanemiz
160 bin metrekare kapalı alanı
olacak. Yatak sayısının 600 olduğunu düşünürsek kişi başına 260
metrekare alan düşüyor. Benim
özel evimin metrekaresi bu kadar
değil; Sultangazi’ye işte böyle dev
bir yatırım kazandırıyoruz” dedi.

“YATACAK YER VAR
DİYECEĞİZ"
Programda konuşan AK Parti Milletvekili Türkan Dağoğlu, fevkalade
bir hizmetin temelini atmaktan
memnuniyet duyduğunu söyledi.
Bir doktor olarak hastalara ulaşmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Dağoğlu, şunları
söyledi:

Bakan Müezzinoğlu, hastanenin
gecikmeli olarak başlamasından
dolayı üzgün olduklarını da belirterek 31 Aralık 2015’te inşaatın
bitirilmesine gayret edeceklerini
sözlerine ekledi.

“Bir doktor için ‘yatıracak yerim var’
demek çok önemlidir. İstanbul Üniversitesi’ne kendi gayretlerimizle
kazandırdığımız ‘Yeni Doğan Bakım
Servisi’ de işte hastalara yerim
yok demeyelim diye yapılmıştı. Bu

600 YATAKLI AKILLI HASTANE

U

ğur Mumcu Mahallesi’nde toplam 46 bin 500
m²’lik alan üzerinde inşa edilecek hastane,
teknolojinin tüm imkanları kullanılarak yaptırılıyor.
Arazisi Sultangazi Belediyesi’nin yaptığı imar uygulamaları ve çalışmalarıyla sağlanan hastane 160 bin
m² inşaat alanından oluşuyor. Hastane, 200’ü kadın
doğum olmak üzere toplam 600 yatak kapasiteli
olacak.

www.sultangazi.bel.tr
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hastanenin Sultangazi’ye kazandırılacak olması da bir doktor olarak
benim için çok anlamlıdır” .
Programda söz alan AK Parti Milletvekili İbrahim Yiğit de Sultangazi’ye
kazandırılacak 600 yataklı hastanenin halka güzel hizmetler sunacağını söyledi. Her zaman vizyon
projelerle halkın karşısına çıktıklarını kaydeden Yiğit, “Halkımıza projelerle, çözümlerle, önerilerle geldik.
Her dönemde verdiğimiz sözleri
tutuyoruz ve halkımıza hizmetin en
güzelini ve modernini yapıyoruz”
ifadelerini kullandı.

12
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“HASTANEMİZ KISA
ZAMANDA HİZMETE
AÇILACAK”
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay da konuşmasında Sultangazi’ye kazandırılan her yeni
yatırımda heyecanlandıklarını ve
gururlandıklarını söyledi. Hastane
alanının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce Sultangazi Belediyesi’ne
tahsisini sağladıklarını kaydeden
Başkan Altunay, “Eski Sağlık Bakanı
Recep Akdağ'dan hastanenin sözünü almıştık, bir talihsizlik yaşadık
ancak şimdi yeniden hastanemizin
temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Hastanenin 600 yataklı olarak
hizmet vereceğini kaydeden Başkan Altunay, “Diğer üniteleriyle
800 yatak olarak hizmet verecek
hastanenin 2 bin araç otoparkı bulunacak. 24 saat aralıksız bir çalışmayla hastanemiz kısa zamanda
halkımızın hizmetinde olacak”
ifadelerini kullandı. Konuşmaların
ardından Sağlık Bakanı Müezzinoğlu
Gaziler Günü dolayısıyla Gazi Sadullah Bozacı’ya teşekkür plaketi takdim
etti. Protokol üyeleri daha sonra
hastanenin ilk harcını döktü.

Sultangazi Bülteni

ÇOCUK FELCİ AŞI KAMPANYASI
Sağlık Bakanlığı tarafından Sultangazi’de çocuk
felci hastalığına karşı aşı
kampanyası başlatıldı.
180 sağlık ekibinin katıldığı çocuk felci aşı
kampanyasında 48.000
çocuğa aşı yapıldı.

S

ağlık Bakanlığı İstanbul’un
altı ilçesinde çocuk felci aşı
kampanyası başlattı. Kampanya
kapsamında Sultangazi, Ümraniye,
Sancaktepe, Fatih, Esenyurt ve
Küçükçekmece'de 0-59 aylık
aşılı veya aşısız tüm çocukların
aşılanması yapıldı.

Sultangazi Kaymakamı Ali
Uslanmaz, Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay ve İlçe
Halk Sağlığı Müdürü Emrah
Eray, Sultangazi Halk Sağlığı
Müdürlüğü'nde aşı kampanyasının
startını verdi. Kampanya ile 0-59
ay arasındaki tüm çocuklar ile
Suriye, Irak ve endemik ülkelerden

(Afganistan, Pakistan, Nijerya)
gelen çocuklar ağızdan iki damla
çocuk felci aşısı ile aşılandı. İstanbul
genelinde düzenlenen kampanyada
Sultangazi ilk sırada yer aldı.
Kampanyada uygulanan aşıların,
çocuk felci hastalığının yayılımının
engellenmesi açısından büyük önem
taşıdığına dikkat çekildi.

www.sultangazi.bel.tr
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AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
5

0. Yıl Mahallesi'nde yapılan
hastanenin inşaat alanı 7 bin
914 metrekareden oluşuyor. 6
kat üzerinde yükselecek tesiste
14 www.sultangazi.bel.tr

ağız cerrahisine yönelik tüm
operasyonlar yapılabilecek.
Hastanede; sağlık ünitesi, poliklinik
ve ameliyathanelerin yanısıra

konferans salonu, kütüphane,
çocuk oyun parkı gibi fonksiyon
alanları da yer alacak.

Sultangazi Bülteni
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HUZUR EVİ VE YAŞLI BAKIM MERKEZİ
7

5. Yıl Mahallesi’nde inşa
edilen Huzurevi ve Yaşlı Bakım
Merkezi 8.386 m² inşaat alanında
yapıldı. Arsa üretimi Sultangazi

Belediyesi tarafından sağlanan ve
İl Özel İdaresi tarafından yapılan
merkezde yaşlılar günübirlik
tesislerde misafir edilebilecek.

Yaşlılar 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

www.sultangazi.bel.tr
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SULTANGAZİ HÜKÜMET KONAĞI
Hükümet Konağı binası
Uğur Mumcu Mahallesi,
Cebeci Halk Ekmek Fabrikası karşısında 6 bin 700 m²
alan üzerine inşa edildi.

16
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H

ükümet Konağı’nın inşası
tamamlamdı ve çevre
düzenlemesi yapılıyor. Başta
Kaymakamlık olmak üzere birçok
kamu kurumunun yer alacağı
Hükümet Konağı binası Uğur

Mumcu Mahallesi, Cebeci Halk
Ekmek Fabrikası karşısında 6 bin
700 m² alan üzerine inşa edildi.
Tesiste yer alması planlanan
kurumlar ise şunlar:
• Kaymakamlık
• İlçe Emniyet Müdürlüğü
• Vergi Dairesi
• İŞKUR

Sultangazi Bülteni

YAPIMI
DEVAM
EDiYOR

SULTANGAZİ İLÇE SAĞLIK KOMPLEKSİ
Sultangazi’ye sağlık alanında bir yatırım daha
kazandırılıyor. Uğur Mumcu
Mahallesi’nde İl Özel İdaresi tarafından İlçe Sağlık
Kompleksi inşa ediliyor. 8
bin 200 m² toplam inşaat
alanına sahip Sağlık Kompleksi içinde Aile Sağlığı
Merkezi, Verem Savaş Dispanseri, Toplum Ruh Sağlık
Merkezi, Toplum Sağlık
Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü bulunacak.

S

ultangazi’nin her yerinde
yükselen yatırımlara bir yenisi
daha eklendi. Afet riski taşıması
nedeniyle yıkılan Lütfiye Nuri Burat
Hastanesi’nin yerine İl Özel İdaresi
tarafından İlçe Sağlık Kompleksi
yaptırılıyor.
Uğur Mumcu Mahallesi’nde inşa
edilen Sağlık Kompleksi’nde Aile
Sağlığı Merkezi, Verem Savaş

Dispanseri, Toplum Ruh Sağlık
Merkezi, Toplum Sağlık Merkezi ile
İlçe Sağlık Müdürlüğü yer alacak.
Toplam inşaat alanı 8 bin 200 m²
olan kompleks; bodrum, zemin
ve 4 kattan oluşuyor. Sağlık
Kompleksi’nde hasta muayene
odalarının yanısıra röntgen odaları,
laboratuvarlar, kütüphane ile
konferans salonu da bulunacak.

www.sultangazi.bel.tr

17

Sultangazi Bülteni

Sultangazi Belediye Kompleksi Uğur Mumcu Mahallesi’nde inşa edildi. Hizmet Kompleksi 75.000 m² inşaat alanına sahip.

SULTANGAZİ BELEDİYE HİZMET
KOMPLEKSİ İLE KALİTELİ HİZMET
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde katıldığı törenle hizmete açılan
Sultangazi Belediye Hizmet Kompleksi, ilçe halkından büyük ilgi görüyor.
İşte vatandaşların
Belediye Hizmet Kompleksi ile ilgili düşünceleri.

Hatun Balcı (26):
Sultangazi Belediyesi Hizmet
Binası ve Nikah Salonları ilçemize
yakışmış. Ben de nikahımı Sultangazi Nikah Sarayı’nda kıydırmıştım. Sultangazi’nin görsel güzelliklerinin yer aldığı panolarıyla
hatıra fotoğrafları çektirmekten
memnun kalmıştık.

Akın Balım (23):
Sultangazi Belediye Hizmet Binası’nın mimari yapısı gayet güzel
olmuş. Bu hizmet tesisi ilçeye
vizyon katmış. Diğer semtlerdeki belediye hizmet binalarıyla
kıyasladığımda Sultangazi’nin
görsel ve fiziksel yapısı gerçekten
görülmeye değer kalıyor.
Eren Peker-Burak Merker(13):
Sultangazi Belediye Binası önündeki
alanda kaykaylarımızla spor yapıyoruz.
Burada arkadaşlarımızla vakit geçirmekten çok mutluyuz. Sultangazi’nin pek
çok yerinde kaykay yapılacak alanların
olmasından memnunuz.

18
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Belediye Hizmet Kompleksi’nde İdari Bina,
Hizmet Binası, Nikah-Düğün Sarayı,
Alış-veriş ve Yaşam Merkezi, Kent Meydanı
düzenlemesi ve Zemin Altı Otopark yer alıyor.

Muhammed Kaya (19):
Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası’n da ilk girdiğimde
5 yıldızlı bir otele gelmiş gibi
hissediyorum. Mimari yapısıyla
sanatsal tasarımlarıyla çok güzel bir mekan olmuş. İstanbul’un
birçok semtinden çok daha
güzel bir yapıya kavuştuğumuz
için mutluyuz.

Filiz Wille (40):
Sultangazi Hizmet Binası modern ve estetik yapısıyla gerçekten çok güzel. Belediye Başkanımız'ın çalışmalarını yakından
takip ediyorum; ve oldukça
beğeniyorum. Sultangazi’ye
kazandırılan hizmet binasıyla
ferah ortamlarda kaliteli hizmetler almaktan memnunuz.

Erdoğan Hayri (57):
Sultangazi Hizmet Binası’ndaki
Başkanlık katını gezdim. Bina duvarlarındaki sanat panoları Sultangazimiz'in güzelliklerini yansıtıyor. Mimari ve estetik güzelliğiyle,
ferah yapısıyla Belediye Binası'nda
bizlere sunulan hizmetlerden
memnunuz. Belediye Binası'nın
modern görüntüsü Sultangazi’nin
çok daha gelişeceğini gösteriyor.

Fatih Mehmet-Ünzile Aktar çifti:
Sultangazi Nikah Salonu’nda nikahımızı kıydırmaktan çok memnun
olduk. Modern bir binada misafirlerimizi ağırlamak ve mutluluğa adım
atmaktan oldukça mutluyuz. Bizim için hafızalarımızdan silinmeyecek
güzel bir anı oldu.

www.sultangazi.bel.tr
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BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU:

AVRASYA TÜNELİ TARİHE
ALTIN İMZAYLA GEÇECEK
Avrasya Tüneli inşaatında
(İstanbul Boğazı Karayolu
Tüp Geçişi) incelemelerde
bulunan Başbakan Ahmet
Davutoğlu, “İstanbul’un
doğası ve çevre güvenliği
bakımından da önemli
katkılar yapacak olan bu
proje, eminim tarihe Türkiye Cumhuriyeti adına
altın bir imza olarak geçecektir” dedi. Davutoğlu
2016’da tamamlanacak
projenin trafik yoğunluğunu aşmada büyük katkı
sağlayacağını söyledi.

20 www.sultangazi.bel.tr
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aşbakan Ahmet Davutoğlu,
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan ile
Avrasya Tüneli inşaatında (İstanbul
Boğazı Karayolu Tüp Geçişi)
incelemelerde bulundu.
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Elvan ile
yetkililerden çalışmalar hakkında
bilgi alan Davutoğlu, ardından
çalışmaların devam ettiği zemine
indi. Personel servis aracıyla tünele
giren Davutoğlu, incelemelerde
bulundu. Davutoğlu, Avrasya
Tüneli inşaatında (İstanbul Boğazı
Karayolu Tüp Geçişi) incelemelerde
bulunduktan sonra yaptığı
konuşmada, “İstanbul’un doğası
ve çevre güvenliği bakımından da
önemli katkılar yapacak olan bu
proje, eminim tarihe altın bir imza

olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti
adına geçecektir” dedi.
Sadece İstanbul ve Türkiye için
değil, dünya için de tarihi önemde
bir projeyi bizzat görmekten gurur
duyduğunu söyleyen Davutoğlu,
“Çünkü 8 bin 500 yıllık tarihinde
İstanbul’un birçok kereler iki kıtayı
birleştirme rüyaları, idealleri oldu.
Bizim iktidarlarımız döneminde
bu ideal iki kez gerçekleştirildi.
Birincisi, aziz gibi olmanın vasfı
olarak kabul edilen, su gibi aziz
anlamında kuzeyden Melen
Projesi’yle kuzeyden geçiş. İkincisi
Marmaray demiryolu hattı. Şimdi
üçüncüsü gerçekleştiriliyor;
Avrasya geçişi. Bu suretle iki katlı
olarak, dünyaya örnek olacak
bir proje hayata geçiriliyor” diye
konuştu.

Sultangazi Bülteni
TRAFİK YOĞUNLUĞUNU
BU PROJELERLE AŞMAK
MÜMKÜNDÜR
Projenin tarihi olduğu kadar insani
bir proje olduğunu vurgulayan
Davutoğlu, trafik yoğunluğu ve
bunun getirdiği çevre problemlerini
aşmanın aslında bu tür projelerle
mümkün olabildiğini kaydetti.
Kazlıçeşme ve Göztepe arasındaki
yaklaşık 14,5 kilometrelik
mesafenin bu yolla 15 dakikaya
ineceğini belirten Davutoğlu,
“İstanbul’daki trafikte rahatlama
dışında küresel ölçekte bir proje.
Türk mühendislik ve mimarlık tarihi,
açısından da örnek bir proje. Biraz
önce, dönüşte özellikle yürümeyi
arzu ettim. Çünkü insanlık tarihinde
herhalde kimseye nasip olmamış
bir yürüyüş bu. Yaklaşık 920 metre.
Her gün 8-10 metre ilerleyerek
kat ediliyor tünel. Biz araçla gittik,
yürüyerek geri döndük. Araçla
daha sonra buradan geçecek
olanlar bizim şansımıza sahip
olmayacaklar.” dedi.

2016 YILI ARALIK AYINDA
PROJE TAMAMLANACAK
3 bin 400 metresi su altında olan
tünelin toplam geçiş uzunluğunun
5 bin 400 metre olduğunu ifade
eden Davutoğlu, 9,2 kilometrelik
bağlantı yollarıyla da muhteşem
bir proje olduğunu söyledi. Firma
yetkililerinden aldığı bilgiye göre

tünelin mühendislik açısından
dünyada bir ilk niteliği taşıyacağını
vurgulayan Davutoğlu, şöyle
devam etti:
“Bu derinlikte, bu basınçta, bu
yoğunlukta bir geçiş, olağanüstü
bir mühendislik başarısı. Her
biri önemli bir parça oluşturan
segmentlerin tamamıyla Türk
yapımı olması, Türk inşaat
sektörünün ve Türk mühendisliğinin
geldiği aşamayı gösteriyor.
Bununla gurur duyuyoruz. Bu
çalışmanın tümü 4 yılı biraz
geçen sürede tamamlanacak
ümidindeyiz. Çalışmalar bu sene

ocak ayında başladı. Gelecek sene
haziran ayında tünelin su altındaki
kısmı tamamlanacak. İrtibat ve
bağlantı yollarının bağlanmasının
tamamlanması 2017 Ağustos’u
olarak planlanmıştı ama biraz
önce Ersin Bey ve arkadaşlarla
yaptığımız görüşmelerde onlar
Mart’a çektiler. Biz 2016 Aralık’ına
çektik.
Süre itibarıyla maliyetleri
düşürmesi bakımından da insani
boyutuyla inşallah en kısa
zamanda ama güvenilir bir şekilde
tamamlanması bize büyük bir
mutluluk verecek.”

www.sultangazi.bel.tr
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İSTANBUL
TRAMVAYI'NA
BERLİN'DE
BÜYÜK İLGİ

22
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asarım ve mühendisliği, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi iştiraki
İSTANBUL ULAŞIM A.Ş tarafından
yapılan, üretimi de yerli sanayi
işbirliği ile gerçekleştirilen İstanbul
Tramvayı, sektörün en büyük
uluslararası fuarı InnoTrans’ta
büyük ilgi gördü. Tasarım ve
üretimi tamamen yerli olan ve
İstanbullular'ın oylarıyla seçilerek
üretilen “İstanbul Tramvayı”,
Berlin’de 2014 InnoTrans Fuarı’nda
yurtiçi ve yurtdışında üst düzey
ziyaretçileri ağırladı. İstanbul
Tramvayı’nı yerli ve yabancı 4000’i
aşkın kişi ve kuruluş ziyaret etti.

YERLİ TRAMVAY:
İSTANBUL TRAMVAYI

Hem hafif metro hem de tramvay
olarak kullanılabilecek İstanbul
Tramvayı, İstanbul’un şartlarına
uygun olarak tasarlandı.
Uluslararası standartlara uygun
olarak üretilen yüzdeyüz İstanbullu
yerli tramvay, akredite kuruluşların
gözetiminde başta fonksiyon
testleri, statik ve dinamik testler,
seyir emniyet testleri, performans
ve fren testleri olmak üzere, gerekli
güvenlik testlerinden geçerek tüm
uygunluk sertifikalarını aldı.

Sultangazi Bülteni

MİNİBÜSLERE İSTANBULKART GELİYOR
İstanbullular'ı sevindirecek
haber büyükşehirden geldi.
Minibüslere İstanbulkartla binilmesi için çalışma başlatıldı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
hazırladığı 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planda İstanbul'da
köklü dönüşümler hedefleniyor.
İstanbul'da kentsel dönüşüme 5
yılda 128,6 milyon TL, yeşil alanların yaygınlaştırılmasına 5,1 milyar
TL, raylı sistemlere ise 21,5 milyar
TL harcanması planlandı. 50 köprü
önümüzdeki 5 yılda yenilenip güçlendirilecek, raylı sistem uzunluğu
yüzde 140 artacak. Tüm otobüs,
minibüs ve taksiler engelli kullanımına uygun hale getirilirken minibüslere de İstanbulkart'la binilecek.
2019’a kadar minibüs, taksi ve
servis araçlarının internet üzerinden ruhsat alması için altyapının
tamamlanması planlanıyor. 6 bin
363 minibüs, 393 deniz motoru,
572 taksi engelli kullanımına uygun
hale getirilecek.

YÜZDE YÜZÜ İSTANBUL
KARTLI OLACAK

2016 yılında minibüslerin yüzde
100’üne İstanbulkart'la binilebilecek. İstanbul’da sıklıkla gündeme
gelen yeşil alanlarla ilgili planlar da
stratejik planda yer aldı. Buna göre
şehirde 5 yıllık süreçte 5.1 milyar TL,
yeşil alanların yaygınlaştırılmasına
harcanacak. Yeşil alan ve mesire
yerleri 1,4 milyon metrekareye
çıkarılacak. Tarihi surlar, kaleler,
çeşmeler ve birçok kayıp eserin
ihyası da bu dönemde yapılacak.
Şehir genelinde günlük 16,7 ton katı
atık toplanacağı tahmin edilirken
bu atıklardan yıllık 310 milyon kilovat saat elektrik üretilecek. Şehrin
önemli tarihi yapılarının ışıklandırılması ve meydan projeleri de bu dönemde tamamlanacak. Bu projeler
arasında Kadıköy Sahili, Bakırköy
Meydanı ve Aksaray Meydanı da
yer alıyor.

www.sultangazi.bel.tr
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GEBZE-ORHANGAZİ-İZMiR KÖRFEZ GEÇİŞ PROJESİ
İstanbul–İzmir arasındaki yolu 3,5 saate indirecek olan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi kapsamında yapımına devam edilen İzmir Körfez Geçiş Köprüsü inşaatında kule yükseklikleri 120 metreyi aştı.

K

arayolları Genel Müdürlüğü
tarafından Yap-İşlet-Devret
modeli ile ihale edilen Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi'nin en
önemli ayaklarından biri olan İzmit
Körfez Geçiş Köprüsü inşaatında
çalışmalar aralıksız sürüyor.
Karada imal edildikten sonra denize
batırılan 38 bin 404 ton ağırlığında
keson temelleri üzerinde geçtiğimiz
Temmuz ayından bu yana yükselmeye başlayan köprü kulelerinin
boyu 120 metreyi aştı. Türkiye’de
benzer köprülerden farklı olarak çelik olarak imal edilen köprü
kulelerinin parçaları Gemlik’te imal
edilerek Altınova’da bulunan bir
tersaneye getiriliyor.
Burada montaj işlemleri için hazırlanan parçalar yurtdışından kirala24 www.sultangazi.bel.tr

nan yüzer bir vinç yardımıyla yerlerine takılıyor. Dört kulede toplam
88 çelik blok bulunuyor. Alt tarafa
yerleştirilen blokların ağırlıkları 350
tonu bulurken üst tarafa çıkıldıkça
hafifleyerek 170 ton ağırlığa iniyor.

rın yerleştirilmesiyle tamamlana-

DÜNYADA DÖRDÜNCÜ
Toplam’da 2 bin 682 metre olarak
planlanan köprünün orta açıklığının
1500 metre olacağı ve dünyanın en
büyük orta açıklığa sahip dördüncü köprü olacağı belirtildi. 3 gidiş
ve 3 geliş olmak üzere 6 şerit ve
bir hizmet şeridi olarak planlanan
köprünün kulelerinin bu yıl sonu
tamamlanarak 252 metreye ulaşacağı ve halat çekme çalışmalarının
başlayacağı öğrenildi. Şu anda
şantiyesinde 1350 kişi çalışan İzmit
körfez geçiş köprüsünün 2015 yılının sonunda ise taşıyıcı platformla-

dığında, şu anda körfezi dolaşarak

cağı belirtildi.
KÖRFEZ GEÇİŞİ
DAKİKALARCA ÖLÇÜLECEK
Körfez Geçiş Köprüsü tamamlan70 dakika, feribot ile bir saat olan
körfez geçiş süresi dakikalarla ölçülecek. 1.1 milyar dolarlık yatırımla
gerçekleştirilen İzmit Körfezi Geçiş
Köprüsü'nden geçiş bedeli ise 35
dolar artı KDV olacak. Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi
ve Bağlantı Yolları Dahil ) Otoyolu
Projesi, 384 kilometre otoyol ve
49 kilometre bağlantı yolu olmak
üzere 433 kilometre uzunluğunda
olacak.

Sultangazi Bülteni

SOKAK PAZARLARINDAN
MODERN PAZARLARA:

MAHALLE
HiZMET
TESiSLERi
www.sultangazi.bel.tr
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Mahalle Hizmet Tesisleri, ilçe sakinlerinin hem sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmelerini,
hem de sportif ve kültürel faaliyetlerden tek bir merkezde yararlanmalarını sağladı.

Sultangazi Belediyesi’nin
hayata geçirdiği, “Mahalle
Hizmet Tesisleri” ilçeye
neler kattı. Sultangazi
Bülteni olarak, Hizmet Tesisleri’nde bulunan kapalı
pazar alanlarında, semt
halkının ve pazar esnafının
görüşlerini aldık…

26
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arihin çok eski dönemlerinden beri, dünyanın hemen her
yerinde, insanların ihtiyaçlarını
karşılamak üzere pazarlar kurulur.
Haftanın belli günlerinde şehirlerin muhtelif kesimlerinde kurulan
semt pazarları bu bağlamda gündelik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biridir.
Semt pazarları; satıcı ile tüketiciyi
karşı karşıya getirerek müşterilere
aracısız hizmet vermeleri, ucuzluk
ve çeşitliliği bir arada sunmaları,
piyasaların oluşumunda etkin rol
oynamaları nedeniyle çok önemli
mekânlardır. Şehir merkezlerinde
sayıları her geçen gün artan büyük
market zincirleri her ne kadar kişilerin alışveriş alışkanlıklarını değiş-

tirerek nüfusun önemli bir kısmını
kendilerine çekmeye başlasalar da,
semt pazarları bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de varlıklarını
uzun yıllar devam ettireceklerdir.
Sultangazililerin modern yaşam
alanlarına kavuşmalarını sağlayan
projelerden, “Mahalle Hizmet Tesisleri” hayata geçirildi. Bu tesisler,
ilçe sakinlerinin hem sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmelerini,
hem de sportif ve kültürel faaliyetlerden tek bir merkezde yararlanmalarını sağladı. Sultangazi Bülteni
olarak, Sultançiftliği, İsmetpaşa
Cevher Dudayev ve 50. Yıl Mahalle
Hizmet Tesisleri’nde bulunan kapalı
pazar alanlarında mahalle halkı ile
pazar görüşlerini aldık:

Sultangazi Bülteni

Metin Ağ (40) (Pazar Esnafı):
Yeni pazar alanımızla birlikte
çadır derdimiz ortadan kalktı. Önceleri şafak vaktinde kalkar, malzemelerimizle birlikte brandalarımızı da taşırdık. Sonra bunları bir
de kurması vardı. Yorgunluğumuz
artardı. Brandaları takarken de
sokak aralarında sıkıntılar yaşardık; şimdiyse çevreye hiçbir zararımız dokunmadan satışlarımızı
yapabiliyoruz.

Şeyma Boyraz(20):
Ben de açılan kapalı pazar yerinde oturuyorum. Pazar ayağımıza
geldi; bizim için iyi oldu. Kışın yağmurda fırtınada pazarı dolaşmakta zorlanıyorduk. Şimdi geniş ve
ferah alanlarda tezgahlardan istediklerimizi alabiliyoruz. Mahalle
Hizmet Tesisleri’nin açılmasıyla
daha modern bir ilçemiz oldu.

Yudum Bingöl(25):
Pazar alanına evimiz uzak olsa
da gelebiliyoruz. Pazar alanı
tezgahları da daha güzel olmuş.
Tezgahlarda aradığımız her şeyi
bulabiliyoruz. Pazarın açık olması
kışın bizim için de sıkıntı oluyordu.
Bazen o yüzden hiç gitmek istemiyorduk. Şimdi ise servislerle
taşınıyoruz; tezgahlarda istediğimiz kadar dolaşabiliyoruz.

Yakup Yay(27) (Pazar Esnafı):
Pazar alanları kapalı olunca mevsim değişiklikleriyle yaşadığımız
zorluklardan kurtulduk. Güneşin altında kalıyorduk yazın saatlerce; kışın
da soğuktan donuyorduk. Ayrıca lavaboların da olması bizim için iyi oldu.
Ring seferleriyle vatandaşın taşınması da işlerimizin sürekliliğini sağlıyor;
bizim için bir avantaj oldu.

İSMETPAŞA CEVHER DUDAYEV HİZMET TESİSLERİ

www.sultangazi.bel.tr
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SULTANÇİFTLİĞİ HİZMET TESİSLERİ

Elif Kartal (29):
Pazar alanı mahallemizden
biraz uzağa taşındı ama servis
araçlarıyla gelmemizi sağlamaları iyi oldu. Pazar alanının
modernleşmesi çevremizi de
güzelleştiriyor. Sokak aralarında yaşanan çirkin görüntülerin
ortadan kalkmasıyla daha da
çağdaşlaşmaya başladık.

Hatice Atay(36):
Yeni pazar alanının güzel bir
proje olduğunu düşünüyorum.
Belediyenin bizlerin iyiliği için
çalıştığını biliyorum. Alışma
döneminde biraz zorluklar
yaşayabiliyoruz ama zamanla
her şeyin daha güzel olacağına
inanıyorum.

Kerem Kuzu (26) (Pazar Esnafı):
Kapalı pazarla birlikte yağmur,
fırtına, kar, kış çamur derdinden
kurtulduk. 16 saat güneşin altında
kaldığımız zamanlar da olurdu.
Şimdiyse kapalı alanda daha rahat oluyoruz. Pazar alanına yapılan ring seferleriyle de işlerimizin
iyi gitmesi sağlanıyor; bu da bizim
için oldukça iyi.

Selim-Kerim Dirice (İkiz Pazar Esnafı) (19):
12 yaşından bu yana pazarda çalışıyoruz. İlçenin modernleşmesi için alışkınlarımızı değiştiriyoruz. Kapalı bir
mekan olması, havalandırmaların olması, lavaboların olması hepsi güzel bizim için.
28 www.sultangazi.bel.tr
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“GÜRÜLTÜ VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNDEN KURTULDUK”
Sultangazi Bülteni ekibi olarak bu sefer; daha önce sokak aralarında kurulan ve Mahalle Hizmet Tesisleri'ne taşınan
eski pazar alanlarındaki esnaf ve mahalle sakinlerinin görüşlerini aldık. İşte esnaf ve mahalle halkının görüşleri:

Metin Aydın (Bakkal-48):
Pazar alanlarının taşınmasıyla
birlikte caddede trafik açıldı.
Trafiğin açılması işlerimizi daha
da arttırdı. Pazar alanlarının
oluşturduğu görüntü ve gürültü
kirliliğinden kurtulduk. Bizim
tam anlamıyla rahatlatıcı oldu.

Arzu Gökmen (Tuhafiyeci-31):
Pazar alanlarının taşınmasıyla
caddemiz her zaman tertemiz
kalıyor. Pazarlar olduğu zaman
vitrinlerimiz kirleniyordu. Pazar
çadırlarından vatandaşlarımız işyerlerimizi göremiyordu. Arayanlar yerimizi bulamıyordu. Şimdiyse
işlerimiz her gün daha da artıyor.

Ahmet Eminel (Nalbur-55):
Topluma faydalı işlerden birisiydi
pazar alanlarının taşınması. Pazarların gürültüsünden rahatsızlık
duyuyorduk. Şimdi artık yok. Çevremizin temiz kalmasını sağladı
bu çalışma. Balkonlardan çöpler
atılıyordu şimdiyse tertemiz bir
caddemiz var.

Faruk Nergiz (Semt sakini-45):
Herşeyden önce gürültü ve kirliliğin önlemesi yönünden bizim için çok iyi
oldu pazarların kaldırılması. Kirlilikten dolayı sinekler basıyordu evlerimizi. Şimdiyse kokular ve sinekler yok. Temiz bir çevremiz olduğu için
şimdi daha mutluyuz. Ambulans ve itfaiye gibi acil durumlarda daha
önceden paniğe kapılıyorduk. Çünkü araç trafiği ve pazar tezgahları nedeniyle acil mudahale araçlarının mahalle aralarına girmesi imkansızdı.
Tesislerin hizmete girmesiyle bu endişelerimizde ortadan kalktı.

50. YIL HİZMET TESİSLERİ

www.sultangazi.bel.tr
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ViZYON
PROJELER

YAPIMI PLANLANAN MAHALLE HiZMET TESiSLERi

ESENTEPE
HiZMET TESiSLERi
PAZAR KÜLTÜRÜ VE
HİZMET TESİSLERİNDE YENİ VİZYON

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

30 www.sultangazi.bel.tr
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YAPIMI PLANLANAN MAHALLE HiZMET TESiSLERi

ViZYON
PROJELER

UĞUR MUMCU
HiZMET TESiSLERi

PAZAR KÜLTÜRÜ VE HİZMET TESİSLERİNDE YENİ VİZYON
Uğur Mumcu Mahallesi’nde yapılacak “Uğur Mumcu Hizmet
Tesisleri” 5 bin 440 m² alan üzerine inşa edilecek. Hizmet
tesislerinde şu bölümler yer alacak:
• 2 Katlı Pazar Alanı
• Aile Sağlık Merkezi
• Hızır Acil
• İSMEK
• Etüd Merkezi
• Çok Amaçlı Salon
• Fatura Ödeme Merkezi
• Kafeterya
• Park ve Sosyal Donatı Alanları
• Otopark

www.sultangazi.bel.tr
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ViZYON
PROJELER

YAPIMI PLANLANAN MAHALLE HiZMET TESiSLERi

ZÜBEYDE HANIM
PAZAR ALANI VE KAT OTOPARKI
PAZAR KÜLTÜRÜ VE HİZMET TESİSLERİNDE YENİ VİZYON
Zübeyde Hanım Mahallesi’nde yapılacak
“Zübeyde Hanım Pazar Alanı ve Kat Otoparkı”
2 bin 555 m² alan üzerine inşa edilecek.
Hizmet Tesisleri'nde şu bölümler yer alacak:
• Katlı Otopark
• İdari Ofisler
• Pazar Alanı
• Park ve Sosyal Donatı
• Fatura Ödeme Merkezi
Alanları

CEBECi
HiZMET TESiSLERi

PAZAR KÜLTÜRÜ VE HİZMET TESİSLERİNDE YENİ VİZYON
Cebeci Mahallesi’nde 34 bin m² alan üzerinde yükselecek olan hizmet tesisleri; ilçenin
en büyük hizmet tesisi olacak. Diğer hizmetleri tesislerinin bünyesinde yer alan
fonksiyon alanlarının yanı sıra pek çok hizmet birimini bünyesinde barındıracak.

32
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YAPIMI PLANLANAN MAHALLE HiZMET TESiSLERi

ViZYON
PROJELER

İSKİ SULTANGAZİ ŞUBESİ
HİZMETİNİZDE

S

ultangazi Belediyesi'nin diğer kurum ve
kuruluşlarla yaptığı çalışmalarla birçok hizmet
birimini ilçeye taşıdı. Bu hizmet birimlerinden bir
tanesi de İSKİ oldu. Malkoçoğlu Mahallesi'nde
yaptırılan İSKİ Sultangazi Şube Müdürlüğü, 2 bin

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

www.sultangazi.bel.tr
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Geçen yıl yapılan kültür fuarı,
İstanbul’a gelen Güney Koreli
turist sayısında yüzde 33’lük
artış sağladı… İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Güney
Kore’de 10 gün süren tanıtım
etkinliklerinin ardından 2015
yılında artışın yüzde 100’e
ulaşması bekleniyor.

iSTANBUL KORE’DE

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi
"İstanbul Kore'de 2014"
organizasyonuyla Kore
Cumhuriyeti'nin 3 kentinde
kapsamlı bir Türkiye tanıtımı
gerçekleştirdi. “İstanbul Kore’de
2014’ başlığıyla düzenlenen
etkinliklerin sloganı “Yeni bir
yolculuk başlıyor” olarak belirlendi.
Organizasyon geçen yıl G.Kore’nin
İstanbul’da düzenlediği ve yaklaşık
1 ay süren EXPO etkinliklerinin
devamı niteliği taşıyor.

HEDEF TURİZME
YÜZDE 100 KATKI
Güney Kore EXPO 2013
etkinliklerinin açılışı geçen yıl
Sultanahmet Meydanı’nda o dönem
başbakanlık görevinde bulunan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile G.Kore Başbakanı
Chung Hong Won’un katıldığı
görkemli bir törenle yapılmıştı.
Bu etkinliğin ardından bir önceki
yılın ilk altı ayına göre İstanbul’a
gelen Güney Korelilerin sayısı
yüzde 33.72 arttı. Güney Kore,
organizasyon sonrasında ilk 6
ayda Türkiye'yi en çok ziyaret
eden ülkeler arasında 20. sıradan
13. sıraya yükseldi. 2013 yılında
Türkiye’ye gelen G.Koreli turist
34 www.sultangazi.bel.tr

sayısı toplam 166 bin civarındayken
2014’ün ilk 6 ayında bu rakam 132
bin seviyesine ulaştı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
G.Kore’de düzenlediği tanıtım
etkinliklerinin ardından artışın
yüzde 100’e ulaşması hedefleniyor.

G.KORE TÜRK
BAYRAKLARI İLE
DONATILDI
Başkent Seul ve Türk Şehitliği’nin
bulunduğu Busan kentlerinde
yaklaşık 10 gün devam eden
etkinlikler nedeniyle Güney
Kore kentleri Türk bayraklarıyla
donatıldı…

MEVLANA YUNUS EMRE
HACI BEKTAŞ-I VELİ
DEDE KORKUT
Etkinlikler kapsamında 2 gün
süreyle Kore-Türkiye Edebiyat
Sempozyumu gerçekleştirildi.
Sempozyumda Hz. Mevlana, Yunus
Emre, Hacı Bektaş-ı Veli ve Dede
Korkut tanıtıldı.
Bu sene 100. yılını kutlayan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatroları, köklü geçmişi
ve tecrübeli oyuncu kadrosu ile
Şahika Tekand yönetmenliğinde,

“Oyun” isimli modern tiyatro eserini
sahneledi. Koreli sinemaseverler,
“İstanbul Kore’de” etkinlikleri
çerçevesinde gösterilen “Türk
Sinema Tarihi” belgeseli sayesinde
Türk Sineması'nın evrelerine,
sinemanın İstanbul’a geliş
hikâyesinden günümüze kadar
değişen kimliklerine tanıklık
etti. Etkinlikler arasında Mehter
müziğinin yanı sıra Türk Halk
ve Türk Sanat Müziği ile birlikte
Büyükşehir Belediyesi Kent
Orkestrası’nın konserleri de yer
aldı.

SULTANG AZİ

BAŞARIYOR...
½ KAMU HİZMET BİNALARI
SAĞLIK ½ EĞİTİM ½ KÜLTÜR ½ SPOR
HİZMET TESİSLERİ

Sultangazi Bülteni

İSTANBUL’DA
YEŞİL VADİ:

SULTANGAZi

Yeşil alanlar, kentleşme
ve sanayileşme sonucu doğadan
kırlardan kopan insanın, doğaya
yaklaşmasını onunla bütünleşmesini sağlayan alanlardır. Sultangazi Belediyesi, çağdaş yaşamda
vazgeçilmez olan yeşil alanları,
imar planları doğrultusunda
hayata geçirirken, bir çok parkı da
ilçeye kazandırdı. 5 yılda ilçe geneline 136 yeni park ve yeşil alan
yapılırken, kişi başına düşen yeşil
alan miktarı 25 kat arttırılarak
5 m²’ye çıkarıldı.
36
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İ

lçe genelinde çalışmalarını hız kesmeden sürdüren
Sultangazi Belediyesi mahallelerde park ve çocuk oyun
alanı yapım çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar
şehrin muhtelif yerlerinde bakımsızlık sebebiyle kötü
görüntüler oluşturan çok sayıda alanı estetik hale getiren
ve spor alanları, dinlenme alanları, yeşil alanlar ile çocuk
oyun alanları oluşturan Sultangazi Belediyesi, 5 yılda şu
çalışmalara imza attı.

Sultangazi Belediyesi’nin, sağlıklı ve temiz
çevre hedefine ulaşmasındaki en önemli etken,
çevre yatırımları konusundaki duyarlılığı;
yoğun, özverili ve insan odaklı çalışmalarıdır.

• Yeşil alanlar ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendirildi.
• İlçe geneline 136 yeni park ve yeşil alan yapıldı.
• Bir çok cadde, sokak, meydan ve refüjlerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapıldı.
• Çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor alanların bakım, onarım çalışmaları yapıldı.
• 86 park yeniden revize edildi.
• Bölgedeki tüm ağaçların bakımı ve budama işlemleri yapıldı.
• 158 otomatik sulama sistemi yapıldı.
• 133 parka aydınlatma sistemi kuruldu.
• Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 5 metrekareye çıkarıldı.

Doğaya verilen değerin en önemli göstergesi olarak bugün
Sultangazi, yeşili en zengin ilçelerin başında geliyor.
www.sultangazi.bel.tr
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iSTANBUL’DA
YEŞil VADi:

SULTANGAZi

TEMATiK PARKLAR

MASAL KAHRAMANLARI PARKI
Cumhuriyet Mahallesi’nde, 25.000 m² alan üzerine kurulan Masal Kahramanları Parkı,
çocukların kişisel gelişimine ve renkli hayal dünyalarına büyük katkı sağlıyor.

TRAFİK EĞİTİM PARKI
Trafik kurallarını en değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza öğretiyor muyuz? İşte bu sorudan yola çıkan
Sultangazi Belediyesi trafik kurallarına duyarlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla “Trafik Eğitim Parkı”nı hizmete
açtı. Habibler Mahallesi’nde kurulan parkta akülü araçlar eşliğinde hem teorik, hem de uygulamalı olarak trafik
eğitimi veriliyor. Buradaki eğitimler trafik polisleri ve konusunun uzmanı eğitmenler tarafından gerçekleştiriliyor.

MAVİ MARMARA PARKI
Mavi Marmara Gemisi’ne yapılan saldırı unutulmadı. Esentepe Mahallesi’nde bulunan park düzenlenerek ismi
Mavi Marmara Parkı olarak değiştirildi. Park’a “Mavi Marmara Gemisi” silüeti yerleştirildi.
38
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TARiHTE YER EDiNEN ÖNEMLi ŞAHSiYETLERiN iSiMLERi
SULTANGAZi'DE YAŞATILIYOR

iSTANBUL’DA
YEŞil VADi:

SULTANGAZi

AHMED-İ HANİ PARKI

AHİ EVRAN PARKI

İsmetpaşa Mahallesi’nde tarihçi, mutasavvıf ve
şair Ahmed-i Hani’nin isminin verildiği park, törenle
hizmete açıldı.

Ahilik Teşkilatı'nı kurarak sosyal ve iktisadi hayatta
önemli bir yer edinen “Ahi Evran” ismi, Esentepe
Mahallesi’nde hizmete giren parka verildi.

ERZURUMLU ÜSTEĞMEN
FATMA SEHER ERDEN PARKI

MALKOÇOĞLU SÜTÇÜ İMAM PARKI

İsmetpaşa Mahallesi 130. Sokak’ta yapılan parka
Milli Mücadele yıllarının kadın kahramanlarımızdan
olan ve halk arasında “Kara Fatma” olarak anılan
“Erzurumlu Üsteğmen Fatma Seher Erden” ismi
verildi.

31 Ekim 1919’da düşmana ilk kurşun atarak
Kahramanmaraş’taki kurtuluş hareketini başlatan
Sütçü İmam’ın ismi Malkoçoğlu Mahallesi’nde
yapılan parka verildi. Farklı bir çalışmanın yapıldığı
Malkoçoğlu Sütçü İmam Parkı’nda, Pamukkale
travertenlerini andıran iki şelale yer alıyor.

www.sultangazi.bel.tr
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iSTANBUL’DA
YEŞil VADi:

SULTANGAZi

TEMATiK OYUN GRUPLARI

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

SULTANGAZi
KENT
ORMANLARI

Grileşen şehir yaşamına yeni bir renk katmak
isteyenler için Sultangazi Kent Ormanları
dört mevsimin tüm güzelliklerini cömertçe
sergiliyor. Yeşillerin arasından mavinin
tüm tonlarını taşıyan Kent Ormanları artık
İstanbulluların yeni mesire ve dinlenme yeri.

www.sultangazi.bel.tr

41

Sultangazi Bülteni

HACI
BEKTAŞ-i VELi

KENT ORMANI

42 www.sultangazi.bel.tr

S

ultangazi Belediyesi tarafından
Alibey Havzası’nda 800
dönüm arazi üzerinde hayata
geçirilen kent ormanına Büyük
Türk mutasavvıfı Hacı Bektaş-i
Veli’nin ismi verildi. Hacı Bektaş-i
Veli Kent Ormanı’nda dinlenme
ve piknik alanlarının yanısıra

birçok fonksiyon üniteleri yapıldı.
Tırmanma aletleriyle, dönen denge
çubuklarıyla, hareketli kayaklarıyla
ve yeşil dokusuyla büyükler kadar
çocukların da gözdesi oldu. Seyir
kuleleri ise ziyaretçilerine mavi ve
yeşilin kucaklaşmasını sunuyor.

Sultangazi Bülteni

MiMAR
SiNAN

KENT ORMANI

S

ultangazi Belediyesi’nin
vatandaşı doğayla
buluşturduğu, 820 dönüm alanı
kapsayan Mimar Sinan Kent
Ormanı, 2010 yılında hizmete giren
Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı’nın
hemen yanı başında bulunuyor.
Maviyle yeşilin buluştuğu
muhteşem baraj manzarasını daha
iyi görebilmek için seyir kulesi
bulunuyor. Her türlü konforun
düşünüldüğü bu doğal mekanda,
ziyaretçilerin pikniklerini rahatça
yapabilmeleri için piknik masaları

konuldu ve ayrıca çeşmeler yapıldı.
3 adet futbol, 2 adet basketbol, 1
adet tenis, 1 adet voleybol sahası
olmak üzere toplam 7 adet spor
alanı yer alıyor. Çocukların iyi
vakit geçirebilmesi için macera
kompleksi ve tırmanma oyun
grupları ile engelli çocuklarımızın
da oynayabilecekleri oyun
grupları yapıldı. Ayrıca 2.400 kişilik
amfi tiyatro ile Alibey Barajı’nın
muhteşem manzarasını birleştiren;
konser, tiyatro vb. etkinliklerin
yapılabileceği mekan oluşturuldu.

www.sultangazi.bel.tr
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HOBi

BAHÇELERi
44 www.sultangazi.bel.tr

Ş

ehrin geriliminden ve
yoğunluğundan uzaklaşıp,
doğayla baş başa olmak
isteyenlere Sultangazi Belediyesi
Mimar Sinan Kent Ormanı
bünyesinde oluşturduğu hobi

bahçelerini sundu. 12’si seralı
olmak üzere, 56 adet bahçe ve 6
m²’lik ahşap kulübeleri ile hobi
bahçeleri, toprağın keyfini sürmek
ve dilediği sebzeyi ekip yetiştirmek
isteyenler için bulunmaz bir fırsat.

Sultangazi Bülteni

iZCi

KAMPI

S

ultangazi Belediyesi’nden
büyük hizmet: Mimar Sinan
Kent Ormanı’nda düzenlenen
İzci Kampı’nda her yıl 1.500
öğrenci doğayla buluşuyor.
Her yıl daha da artan öğrenci
sayısıyla Sultangazi Belediyesi
İzci Kampı’nda ağırlanan

İZCİ KAMPINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLER
• Yüzme
• Atçılık
• Okçuluk
• Badminton

• Kano-Kürek
• Oryantiring
• Eskrim
• Tırmanma

9-14 yaş arası öğrencilere
doğal yaşamı sevdirmenin ve
benimsetmenin yanısıra kişisel
beceri, sağlık, güç, cesaret
gibi konularda da katkılarda
bulunuluyor. İzci Kampı’nda
öğrencilere birçok sosyal
etkinlik sunuluyor.

• Pentatlon
• Resim
• Müzik
• Tiyatro

www.sultangazi.bel.tr
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TEMİZLİKTE ÖNCÜ İLÇE SULTANGAZi
İlçe temizliğini öncelikli
hizmetlerinden biri olarak belirleyen Sultangazi
Belediyesi, temizlik faaliyetlerini ara vermeden
sürdürüyor. Temizlik İşleri
Müdürlüğü, ilçe genelinde başlattığı ve 24 saat
aralıksız devam ettirdiği
temizlik çalışmalarında
kirlilik ve atıklara göz
açtırmıyor.

S

ultangazi Belediyesi ilçe temizliğini öncelikli hizmetlerinden
birisi olarak belirledi. Temizlik İşleri
Müdürlüğü, ilçe genelinde başlattığı ve 24 saat aralıksız devam ettirdiği temizlik çalışmalarında kirlilik
ve atıklara göz açtırmıyor.
Her gün düzenli olarak, belli saatlerde çöpler toplanıyor ve meydan, bulvar, cadde ve sokaklar yol
süpürme aracı ile süpürülüyor.
15 mahallede hizmet veren temizlik
görevlileri, 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

GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI
Sultangazi Belediyesi, doğal
kaynakların israfını önlemek ve
ekonomiye değer kazandırmak
amacıyla geri dönüşüm faaliyetlerini
aralıksız sürdürüyor. Sultangazi
Belediyesi, ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı toplanması
çalışmasında 14 bin 345 ton ambalaj
46 www.sultangazi.bel.tr

atığı geri dönüşüme kazandırdı.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
tarafından açılan ödüllü atık pil
yarışmalarında ilçede bulunan ilk,
orta ve lise öğrencilerinin desteğiyle
1968.5 kg. atık pil toplandı. Eğitim
çalışmalarını da yürüten Sultangazi
Belediyesi, ilçedeki 31 okulda verdiği

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” konulu bilgilendirici
seminerlerle 60 bin öğrenciye ulaştı.
Öte yandan konut ve işyerlerinde geri
dönüşümle ilgili bilgilendirme çalışması
yapılıdı. İlçe genelinde lisanslı firmalar
aracılığıyla 18 bin litre bitkisel atık yağ
toplandı.

Sultangazi Bülteni

www.sultangazi.bel.tr

47

Sultangazi Bülteni

GECE IŞIKLARI VE

SULTANGAZi

K

ış aylarının yaklaşmasıyla daha erken çökmeye başladı karanlık şehrin üzerine. Birçoğumuz
bundan şikayet etsek de, Sultangazi’nin gece görüntüsü, en az dünyadaki diğer metropollerinki kadar etkileyici ve büyüleyici…
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Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası başta olmak
üzere ana arter ve ilçe girişlerinin bir çok noktasına
da ışıklı taklar yerleştirildi. Sultangazi Belediyesi
Basın Yayın Müdürlüğü’nün objektifine takılan görüntülerden bir demeti derginin sayfalarına yansıtıyoruz…

Sultangazi Bülteni
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İSTANBUL
İNTERNET
DÜNYASINDA
KENDİ ADIYLA VAR
Dünyada internetle ilgili
tüm kuralları belirleyen
tek kurum olan ICANN,
(.istanbul ve .ist) alan
adlarının kullanılmasına
onay verdi.

İ

stanbul, internet erişiminde de
söz sahibi oluyor. İstanbul’da
(.com, .net, .org) gibi uzantılar
yerine artık (.istanbul veya .ist) alan
adları kullanılacak. Küresel olarak
internete yönelik tüm politikaları
belirleyen ve yürüten tek kurum
olan ICANN (İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu), İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin başvurusunu değerlendirerek olumlu
olarak neticelendirdi. Böylece,
Türkiye’de ilk defa bir şehir, ismini
taşıyan .istanbul ve .ist alan adlarını kullanabilecek.
Bu yeni alan adlarına Türkiye’den ve
yakın coğrafyadan başvuru yapan
tek şehir İstanbul. New York, Berlin,
Tokyo, Londra, Moskova, Roma ve
Paris gibi dünya şehirleri de kendi
alan adları için başvuru yaptı.

...istanbul.ist
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.istanbul.ist sayesinde İstanbul'un
marka değeri artacak. İstanbul
dünyaya tanıtılacak. İstanbulluların
online iletişimi güçlenecek. Kişi ve
kurumlar için kolay ve hızlı adreslendirme sağlanacak. İstanbul’daki
kişi ve kurumlar için prestij oluşturulacak.
Öte yandan ICANN, 2013’te Afrika,
Ortadoğu ve Avrupa'da internet altyapısını yönetmek için İstanbul'da
internet yönetim merkezi kurdu.
Böylece İstanbul internet dünyasında önemli bir kavşak noktası
haline geldi. Bu konum Türkiye’yi
de dijital anlamda bölgesel bir güce
dönüştürecek. İstanbul, Amerika
ve Singapur da internet yönetim
merkezleriyle dünyadaki internet hizmetlerini yönetiyor. Kişiler,
şirketler ve kurumlar kısa bir süre
sonra (.istanbul veya .ist) uzantısını
satın alabilecek.

Bilgi Teknolojileri ve

SULTANGAZİ
E-DEVLET PLATFORMU

MOBiL DÖNEM

AFET BiLGi SiSTEMi

Sultangazi 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”şifresi kullanarak www.turkiye.gov.tr adresindeki Belediye Hizmetleri sayfasına girmesi yeterli
oluyor. Sultangazi Belediyesi uygulama ile öncelikli olarak
“Borç Bilgileri”, “Sicil Bilgileri Sorgulama” ve “Tahsilât Bilgileri Sorgulama”, “Arsa Rayiç Değerleri” işlemlerini hizmete
sunuyor.

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

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

AÇIK ALANDA İNTERNET

SULKAM iLE iSTiHDAM

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

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

www.sultangazi.bel.tr
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TAKBİS İLE
ON-LINE
HİZMETLER
Sultangazi Belediyesi, hizmetlerin etkin, verimli ve hızlı bir
şekilde yürütülmesi amacıyla
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’yle protokol imzaladı. Tapu
ve Kadastro Müdürlüğü’ndeki
tüm verilerin elektronik ortama
alınabilmesini sağlayan Tapu
Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)
ile zaman kaybına neden olan
bürokratik işlemler tarih oluyor.

52

www.sultangazi.bel.tr

S

ultangazi Belediyesi, daha
hızlı ve etkin hizmetler sunmak
amacıyla Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Kısa adı
TAKBİS olan Tapu ve Kadastro Bilgi
Sistemi ile Tapu Kadastro Müdürlüğü’ndeki bütün verilerin elektronik
ortamda Sultangazi Belediyesi’yle
paylaşılması amaçlanıyor.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Tapu ve Kadastro İlçe
Müdürü Ramazan Deniz ile birlikte
protokolü imzalayarak; hizmetlerin
kalitesini arttıracak bilgi sisteminin
vatandaşların işlerini kolaylaştıracağını söyledi.
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile
yürütülen sistemle beraber bilgi
ağının genişleyeceğini belirten
Belediye Başkanı Altunay, şunları
söyledi:

“İşyeri açma ruhsatı, ilan-reklam-emlak vergileri, kamu mallarının tespiti ile her türlü tapu işleminde Tapu Müdürlüğü ile sürekli
yazışmalarımız oluyordu. Bu yazışmalar hem zaman, hem emek, hem
de maddi kayıplara yol açıyordu.
Protokol ile birlikte işlemler, online
sistemle daha hızlı ve güvenli bir
şekilde yapılabilecek.”
Sultangazi Belediyesi bünyesindeki İmar ve Şehircilik, Ruhsat
ve Denetim, Plan ve Proje, Emlak
İstimlak, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Yapı Kontrol ve Mali Hizmetler
Müdürlükleri başta olmak üzere
bütün birimlerinde on-line olarak
kullanılacak bilgiler ile zaman kaybına neden olan bürokratik işlemler
ortadan kalkacak.

Sultangazi Bülteni

HOME-OFFiCE UYGULAMASI
Engellilere yönelik sosyal sorumluluk projelerini sürdüren
Sultangazi Belediyesi, home-office uygulamasını başlattı. Kamu
kurumlarında ilk kez uygulanan proje kapsamında Bilgi İşlem
Müdürlüğü personeli görme engelli Çiğdem Gün’ün evinden Çağrı
Merkezi hizmeti vermeye başladı.

S

ultangazi Belediyesi, engellilere yönelik sosyal sorumluluk projelerinden birini daha hayata geçirdi.
Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından
geliştirilen proje ile belediyede çalışan engelli bireylerin evlerinden home-office hizmeti vermesi sağlanıyor.

Proje kapsamında görme engelli olan Çağrı Merkezi
personeli Çiğdem Gün’ün kurulan sistemle işyerine
gelmeden santral hizmetini vermesi sağlandı. Kamu
kurumlarında ilk kez uygulanan proje ile engellilerin iş
hayatının kolaylaştırılması hedefleniyor.

www.sultangazi.bel.tr
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İLK DERS ZİLİ HEYECANI
2014-2015 eğitim-öğretim yılı
başladı. Sultangazi’de 93 bin
öğrenci ders başı yaptı. Sultangazi’de ilk ders zili Orhangazi İlkokulu’nda; Sultangazi Kaymakamı
Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay ve İlçe Milli
Eğitim Müdürü İbrahim Demir’in
katıldığı törenle çaldı. Törenin
ardından öğrencilere Sultangazi
Belediyesi tarafından ücretsiz
defter dağıtımı gerçekleştirildi.
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014-2015 eğitim-öğretim yılı
başladı. Yaklaşık 16 milyon 400
bin öğrenci ve 873 bin öğretmen
ilk ders zilinin çalmasıyla ders
başı yaptı. Sultangazi'de ise 93 bin
öğrenci 12 Haziran 2015'e kadar
sürecek yeni eğitim-öğretim yılı
maratonuna başladı.
Sultangazi'de ilk ders zili ise Orhangazi İlkokulu'nda; Sultangazi
Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim
Demir'in katıldığı törenle çaldı.
Açılış töreninde konuşma yapan
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, yeni eğitim döneminde
daha ulvi hedeflere ulaşmak için
çalışacaklarını söyledi.

Sultangazi Bülteni

Yeni kalkınan Sultangazi için hedeflerinin olduğunu kaydeden Başkan
Altunay, “Hedeflerimiz, hayallerimiz
ve umutlarımız var. Öğrencilerimizi
hedeflerimiz doğrultusunda nitelikli ve kimlikli yetiştirerek geleceği
garanti altına almalıyız” dedi.
Başarıya ulaşmakta dört önemli
unsurun bulunduğunu ifade eden
Başkan Altunay, şunları söyledi:
“Başarılı olmak için öncelikle inanmalıyız; ikinci unsur ise eğitimdir.
Disiplin ve takiple başarıyı elde
edebiliriz. Öğrencilerimiz için kültür
merkezinde çocuk kütüphanesi

açtık. Okullar hayat olsun projemizle de eğitim kurumlarının her
kesime açılmasını sağlamıştık. Tüm
hizmetlerimizin gayesi daha çok
okumanızı ve daha çok gelişmenizi
sağlamak için” .
Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz ise yaptığı konuşmada, yeni
eğitim-öğretim döneminde öğrencilere başarılar diledi. Tüm kurumlarla uyum içerisinde bir çalışma
yürüttüklerini belirten Uslanmaz,
“Eğitim ve öğretimde en fazla çalışan ilçe olmaya gayret edeceğiz.
Azmimizle, inancımızla, gayretlerimizle Sultangazi’yi eğitimde daha

4 YILDA 2 MiLYON 429 BiN DEFTER

Sultangazi Belediyesi eğitime yönelik desteğine ücretsiz defter dağıtımıyla devam etti. 2011- 2015 eğitim
öğretim yılları arasında ilçedeki tüm ilkokul ve lise

büyük hedeflere taşıyacağız” dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim
Demir de konuşmasında ilçede 5
yılda büyük değişimler yaşandığını
söyledi. Demir, eğitimde önceliğin
erdemli bireyler yetiştirmek olduğuna vurgu yaptı.
Protokol konuşmalarının ardından
öğretmen ve öğrenciler günün
anlam ve önemine dikkat çeken konuşma ve şiirler sundu. Orhangazi
İlkokulu öğrencileri de halk oyunları
gösterisi sundu. Protokol üyeleri
daha sonra öğrencilere ücretsiz
defter ve kitaplarını dağıttı.

öğrencilerine defterlerini ücretsiz verdi. 4 yılda eğitim
müfredatına uygun 6 farklı ebatta 2 milyon 429 bin
defter dağıtımı yapıldı.

www.sultangazi.bel.tr
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EĞİTİME
TAM DESTEK

SULTANGAZi’DE EĞiTiM HAMLESi

BOYA YARDIMI ve EĞiTiM HAMLESi

S

ultangazi Belediyesi her yıl eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okulların boya ihtiyaçlarını karşılıyor. 5 yılda ilçede bulunan tüm
okulların boya işlemleri için toplam 105 bin 368 kilo boya dağıtımı gerçekleştirildi. Öte yandan tüm okulların çevre ve bahçe düzenlemeleri
yapılıyor. Açık hava spor alanları oluşturuluyor. Okul binaları ilaçlanarak
dezenfekte ediliyor.

BiLGi EVLERi'YLE
SINAVLARA HAZIRLIK

Sultangazi Belediyesi, Bilgi Evleri'nde verdiği eğitimlerle öğrencileri sınavlara hazırlamayı sürdürüyor. Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde 50. Yıl Kültür
Merkezi, Sultançiftliği Mahalle Hizmet Tesisleri ve
İsmetpaşa Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri’ndeki
Bilgi Evleri'nde takviye kurslar düzenleniyor.

S

ultangazi Belediyesi, hayata geçirdiği "Bilgi Evleri" ile öğrencileri sınavlara hazırlamaya devam ediyor. Halk
Eğitim Merkezi işbirliğinde 50. Yıl Kültür Merkezi, Sultançiftliği Mahalle Hizmet Tesisleri ve İsmetpaşa Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri’ndeki Bilgi Evleri'nde verilecek kurslara ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başvurabiliyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen kurslardan 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde 1.500 öğrenci faydalandı. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için hafta içi verilecek takviye kurslar
ile öğrencilerin derslerine destek olunurken; Temel Eğitimden Ortaokula Geçiş (TEOG) sınavlarına da hazırlık
yapılacak. Kurslarda şu dersler veriliyor: •Türkçe •Fen ve Teknoloji •Matematik •Sosyal Bilgiler •İngilizce
11 ve 12. sınıf öğrencileri için ise ders etütleri ile Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) hazırlık kursları düzenleniyor. Kurslarda ise şu derslerde eğitim veriliyor: •Türk Dili ve Edebiyatı
•Matematik-2 •Fizik •Kimya •Biyoloji •Tarih •Coğrafya.
Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen bu kurslarda toplam 2500 öğrenci bu dönemde eğitim görüyor.
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TURiZM MESLEK LiSESi ve UYGULAMA OTELi
AÇILIŞA GÜN SAYIYOR

U

ygulama Oteli ve Turizm Meslek Lisesi inşaatı Gazi Mahallesi’nde yükseliyor. Toplam inşaat
alanı 15 bin 39 m² olan eğitim
kompleksi; eğitim ve yönetim
bloğu, uygulama oteli ve pansiyon
binasından oluşuyor.

Eğitim ve Yönetim Bloğu 12 derslikten oluşacak, toplam inşaat
alanı ise 5856 m2 olacak. Uygulama Oteli, 90 yatak kapasitesine
sahip olup, 5201 m² alanda inşa
edilecek. Otelde, ana mutfak
birimleri ve depoları, kuaför,

berber, doktor, yemek salonu,
yatak odaları, konferans salonu,
kokteyl salonu gibi birimler bulunacak. Projede yer alan pansiyon
binası ise, toplam 3982 m² inşaat
alanına sahip olacak.

MESLEK
EDiNDiRME
KURSLARI

S

ultangazi Belediyesi,
ev hanımları başta
olmak üzere meslek
sahibi olmak isteyenler
için kurslar düzenliyor.
İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile kültür
merkezleri ve Bilgi Evleri'nde yürütülen eğitimlerle binlerce kursiyer
meslek sahibi oluyor.
Ayrıca mahalle Hizmet
Tesisleri'nde de İSMEK
kursları ilçe halkına
hizmet veriyor.

www.sultangazi.bel.tr
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HOCA AHMET YESEVİ KÜLTÜR MERKEZi

Esentepe Mahallesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Kültür Merkezi 26 bin m²
inşaat alanına sahip. Kültür Merkezi'nin yapım ve çevre düzenleme çalışmaları sona erdi. Müteahhidin Kültür
Merkezi'ni teslim etmesi bekleniyor.

Kültür Merkezi'ndeki fonksiyon alanları
• 5 adet sinema salonu (698 kişilik)
• Oditoryum (673 kişilik)
• Çok amaçlı salonlar (170 kişilik)
• Halk oyunları salonu (2 adet)
• Kütüphane
• 7 adet atölye
• Sergi salonu
• Buz pateni pisti
• Otopark
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YUNUS EMRE MAHALLESİNDE
KÜLTÜR MERKEZİ YAPIMI DEVAM EDİYOR
Kültür Merkezi'nde bağlama, gitar gibi kurslar
ile tiyatro ve resim atölye
çalışmaları yer alacak.

S

ultangazi’de 3. Kültür
Merkezi'nin Yunus Emre
Mahallesi’nde inşaatı devam ediyor.
Mülkiyeti Sultangazi Belediyesi'ne
ait 4 bin 931 m² alanda yapılan
merkez, 5267 m² inşaat alanına

sahip. Sanat ağırlıklı faaliyetlerin
sürdürülmesi planlanan Kültür
Merkezi'nde bağlama, gitar gibi
kurslar ile tiyatro ve resim atölye
çalışmaları yer alacak.

Merkezde bulunacak fonksiyon alanları
• 177 Kişilik çok amaçlı salon
• Sergi Salonu
• Kütüphane
• Derslikler
• Atölyeler ve çalışma odaları
• Kafeterya

www.sultangazi.bel.tr
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SOSYAL PROJELER İLE
HAYATA DOKUNMAK
BEN DE VARIM

S

ultangazi Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında mahkûm ailelere yönelik “Ben de Varım”
projesini aralıksız devam ettiriyor. Proje kapsamında ilk
etapta ailenin mahkumiyet tarihçesi, sağlık ve psikolojik
durumlarına dair bilgileri, ayrıntılı şekilde raporlanıyor.
Sonraki adımda ise Sultangazi Belediyesi tarafından
mahkûm ailelerinin temel ihtiyaçları karşılanıyor ve
psikolojik destek sağlanıyor. Eğitim gören çocuklara ise
her türlü eğitim malzeme desteği veriliyor.
Ailesini geçindirmek zorunda olan mahkûm eşlerine ise
istihdam olanağı sunuluyor. Bu amaçla özel sektörle
temasa geçilerek mahkum ailesinin kendi evinde nikâh
şekeri paketleme yapımında istihdamı sağlanıyor.
Bununla da yetinmeyen Sultangazi Belediyesi, başta
Belediye Başkanı Sayın Cahit Altunay olmak üzere
belediye yetkilileri bu ailelerle periyodik aralıklarla bir
araya gelerek, kültürel ve eğlence gezileri düzenleiyor.

“Yerel Yönetimler ve Aile” konulu yarışmada Sultangazi Belediyesi, mahkum ailelerine yönelik hayata geçirdiği
“Ben de Varım” projesiyle jüri özel ödülüne layık görüldü. 127 projenin yer aldığı yarışmada ödülü; Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde elinden aldı.
60 www.sultangazi.bel.tr
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BİLİNÇLİ ANNE SAĞLIKLI NESİL

S

ultangazi Belediyesi'nin sosyal
sorumluluk projeleri kapsamında
“Bilinçli Anne, Sağlıklı Nesil” projesi
ile binlerce anne adayına ulaşıldı.
Proje ile anne adaylarına rehberlik
ediliyor.

ve lohusalık süreci yaşamanız
için bebeğinizin bakımına dair pek
çok sorunun yanıtı, Sultangazi
Belediyesi’nin hayata geçirdiği
“Bilinçli Anne Sağlıklı Nesil”
projesinde veriliyor.

Gebelik, doğum ve en sonunda
kucağınıza alacağınız bebeğiniz...
Bunlar anne baba adaylarının
hayatında çok özel bir dönemin
başlangıcı anlamına gelir. Bilinçli
bir hamilelik, konforlu bir doğum

40 hafta süren hamilelik
yolculuğunda, anne adaylarının
bilinçli hamilelik dönemi geçirmeleri,
düzenlenen proje ile tüm anne
adaylarına açık ve ücretsiz olarak
gerçekleştiriliyor. Bebek sahibi

olacak çiftler uzman doktorlardan
öğrenecekleri bilgiler ışığında bilinçli
bir hamilelik dönemi yaşıyor.
50. Yıl Kültür Merkezi’nde
düzenlenen kurslarda ayrıca doğum
sonrası çocuk bakımı konularında
da bilgiler veriliyor. Projede kendi
alanında uzman doktor, psikolog ve
fizyoterapistler yer alıyor. Projeden,
Sultangazi’de ikamet eden tüm
anne adayları ücretsiz olarak
faydalanıyor.

SULTANGAZi BELEDiYESi TARAFINDAN HAYATA GEÇiRiLEN DiĞER SOSYAL PROJELER

www.sultangazi.bel.tr
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İstanbul Üniversitesi, Sultangazi
Belediyesi ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi işbirliği ile “Dünden
Bugüne Batı Trakya” sempozyumu
düzenlendi. İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi’nde yapılan uluslararası sempozyumun açılış programında, Balkan
Savaşları öncesinden günümüze
kadar Batı Trakya’nın tarihçesi
yerli ve yabancı akademisyenler
tarafından ele alındı.

DÜNDEN BUGÜNE BATI TRAKYA SEMPOZYUMU

O

smanlı fetihleriyle uzun bir
dönem Türk yurdu olan "Batı
Trakya" uluslararası sempozyumda
masaya yatırıldı. İstanbul Üniversitesi, Sultangazi Belediyesi ve Türk
Ocakları İstanbul Şubesi işbirliği
ile “Dünden Bugüne Batı Trakya”
sempozyumu düzenlendi.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Kütüphanesi’nde yapılan
uluslararası sempozyumun açılış
programına İstanbul Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut
Ak, Türk Ocakları İstanbul Şube
Başkanı Dr. Cezmi Bayram, Batı
Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
Başkanı Taner Mustafaoğlu, sivil
toplum kuruluşları temsilcileri ile
yurtiçi ve yurtdışından akademisyenler katıldı.
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İstanbul Üniversitesi Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Cezmi Eraslan’ın
oturum başkanlığını yaptığı sempozyumda Batı Trakya’nın Balkan
Savaşları öncesindeki idari ve
demografik yapısı, Balkan Türklerinin bağımsızlık mücadeleleri,
dini özerklikler ve bölgede yaşayan
azınlıkların eğitimleri hakkında
ayrıntılı bilgiler aktarıldı.
Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram, açılışta
yaptığı konuşmada Osmanlı münevverlerinin Avrupa’yı kaybetmek
istememesinin Türk Ocakları’nın
kuruluşunu sağladığını söyledi.
Balkan faciasının etkisiyle Türk
Ocakları’nın kurulduğunu kaydeden Bayram, “Osmanlı bir Avrupa
Türk Devleti’ydi. Osmanlı’nın Kıbrıs’ı
Mısır’ı İngilizlere bırakırken tek

düşündüğü Balkanlar'ı muhafaza
etmekti” dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Ak, bilimsel araştırmaların merkezi olarak
uluslararası sempozyuma ev
sahipliği yapmaktan memnuniyet
duyduklarını söyledi. Prof. Dr. Ak,
Batı Trakya’nın dünüyle bugününün uluslararası bir sempozyumla
konuşulmasının Balkanlar'daki saadeti geliştireceğini, yeni çalışmalara ise ufuklar açacağını söyledi.
Açılış programında sempozyumda emeği geçen kurum ve kişilere
teşekkür plaketi takdim edildi.
Etkinlikte ayrıca Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği tarafından
açılan “Etnolojik Malzemeler Sergisi” yer aldı.

Sultangazi Bülteni

BiTKiSEL iLAÇLARLA ETKiN MÜCADELE

Mimar Sinan Kent Ormanı ile Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı’nda başlatılan haşerelere karşı etkin mücadele
çalışmaları, tüm mahalle ve sokaklarda sürdürülüyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı makinelerle yürütülen mücadele çalışmalarında bitkisel ilaçlar kullanılarak, halk sağlığının da korunması hedefleniyor.

ÜCRETSiZ AŞI KAMPANYASI

Sultangazi Belediyesi evcil hayvanlar için ücretsiz aşı kampanyası düzenledi. İlçedeki parklarda veteriner hekimler tarafından yapılan aşı kampanyası ile onlarca hayvan aşılanarak, sağlık karnelerinin alınması sağlandı.

www.sultangazi.bel.tr
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İSTANBULLULAR SU SPORLARI
FESTiVALi’NDE BULUŞTU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliğinde, Spor AŞ
ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Su Sporları Festivali”,
İstanbullular'ı Yenikapı Etkinlik Alanı’nda buluşturdu.

D

estek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü
ile Türkiye Yüzme Federasyonu
işbirliğinde, Spor AŞ ev sahipliğinde
Yenikapı Etkinlik Alanı’nda organize
edilen “Su Sporları Festivali” İstanbullulara oldukça renkli ve keyifli
zaman yaşattı.
“Su Sporları Festivali”nin heyecanlı
yarışlarında İBB Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Hüseyin Gür, Spor AŞ
Organizasyon Müdürü Deniz Adar,
Türkiye Yüzme Federasyonu İstanbul
İl Temsilcisi Gönül Kocaman ile çok
sayıda İstanbullu katılımcıları yalnız
bırakmadı.
Festival kapsamında ilk gün yelken
ve kürek yarışları organize edilirken
ikinci gün ise yüzme yarışları yapıldı.
Oldukça çekişmeli ve eğlenceli geçen

64 www.sultangazi.bel.tr

yarışlar renkli görüntülere sahne
oldu.
Yarışlarda 1 başhakem, 4 su üstü
hakemi, 1 toplama hakemi, 2 sekreterya hakemi, 4 varış hakemi olmak
üzere toplam 12 hakem görev aldığı
etkinlikte sporcuların güvenliği için 8
güvenlik botu organizasyon süresince görev yaptı.
Başarıyla organize edilen yarışlar,
özellikle bu branşlarda yer almak
isteyen genç katılımcılar ve izleyenler için de oldukça ilham verici oldu.
Yarışlarla çocuk ve gençleri sportif
faaliyetlerin içine çekmeye teşvik
ederek ülkemizin genç sporcu potansiyelini harekete geçirmek ve yeni
nesillerin deniz ile bütünleşmelerini
sağlamaya destek vermek de hedeflendi.

Sultangazi Bülteni

SULTANGAZİ SPORDA DA
YILDIZI PARLAYAN iLÇE

A

matör spora ve sporcuya her
türlü desteği veren Sultangazi
Belediyesi, gençlerin boş zamanlarını daha iyi değerlendirmelerini
sağlamak için bir çok organizasyona

ev sahipliği yaptı. Amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteğini
aralıksız sürdüren Sultangazi Belediyesi, “Sultangazi Belediyesi Spor
Kulübü”nü kurdu. Kulüp bünyesinde

bir çok branşta sporcu yetiştirilirken, ev hanımlarına yönelik çeşitli
aktiviteler düzenlendi. Öte yandan
kurumlararası ve okullar arası birçok
spor turnuvası organize edildi.

SULTANGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
Belediye bünyesinde Sultangazi Belediye Spor Kulübü
kuruldu. Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü; karate,

tekvando ve kick boks branşlarında yüzlerce gencimize eğitim veriyor.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YARDIM
İlçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yönelik malzeme yardımı devam ediyor. Spor malzemesi
desteği kapsamında ilçedeki amatör spor kulüplerine;
kaban, eşofman takımı, şort, forma takımı, tişört, yağmurluk, antrenman topu, maç topu, antrenman yeleği,
karate elbisesi, tekvando elbisesi dağıtımı yapıldı.

Sultangazi Belediyesi, amatör spor kulüplerine 2011
yılından itibaren her yıl düzenli olarak spor malzeme
yardımlarını sürdürüyor.

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

SPOR ETKİNLİKLERİ
Sultangazi Belediyesi düzenlediği çeşitli spor etkinlikleri ve turnuvalar ile sporun heyecanını ilçeye taşıdı.
Okullar ve kurumlar arasında düzenlenen çeşitli spor

turnuvalarında dereceye girenlere çeşitli ödüller dağıtıldı. Öte yandan ulusal ve uluslarası birçok etkinlikde
başarıya ulaşan sporculara destek verildi.

EV HANIMLARI SPORDA
Ev kadınlarının spor yapabilmesi için 50. Yıl Kültür Merkezi’nde spor merkezi oluşturuldu ve ‘Haydi Bayanlar Spor'a Kampanyası başlatıldı. Konusunda uzman
bayan eğitimciler tarafından verilen kurslarda fitness,

aerobik ve plates dersleri veriliyor. Ayrıca Sultançiftliği
Hizmet Tesisleri'nde oluşturulan Hanımlar Lokali de ev
hanımlarına spor yapma imkanı sağlıyor.

YÜZME KURSLARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği yüzme kursu yoğun
ilgi gördü. Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde kurulan portatif havuzlarda verilen yüzme kursunda
1.200 çocuk eğitim aldı. Kursa katılan çocuklar, havuzlar-
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da aldıkları eğitimlerle eğlenceli bir yaz geçirdi. 6 ile 12
yaş arasında çocukların yer aldığı kurslar, uzman eğitmenler tarafından verildi.
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SULTANGAZİ
SOKAK
TURNUVASI
Sultangazi Belediyesi “Sokaklarda Dostluk Kazanacak”
sloganıyla “Sultangazi Sokak
Turnuvası” düzenledi. Uğur
Mumcu Mahallesi Atatürk
Bulvarı etkinlik alanında
düzenlenen turnuvada masa
tenisi, voleybol, basketbol ve
futsal branşlarında 70 takım
mücadele etti.

S

ultangazi Belediyesi “Sokaklarda
Dostluk Kazanacak” sloganıyla
“Sultangazi Sokak Turnuvası” düzenledi. Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk
Bulvarı Etkinlik Alanı'nda yapılan
turnuvada, masa tenisi, voleybol,
basketbol ve futsal branşlarında
minik, küçük, yıldız, genç ve yetişkin
kategorilerinde 70 takım mücadele
etti.
Turnuva öncesi Sultangazi izcileri
ve Sultangazi Belediye Spor Kulübü
Karate Takımı gösteri sundu. Burada
konuşma yapan Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, sporun önemine değindi. Sultangazi Belediyesi
olarak spora büyük önem verildiğini
ifade eden Başkan Altunay konuyla
ilgili şu açıklamalarda bulundu:
"Çevre düzenleme, yeşil alan ve park
yapım çalışmalarında spor alanları

oluşturduk. Buralarda açık havada
yapılabilecek sporlar için gerekli
donanımı ve altyapıyı yaptık. Mahalle
aralarında gelişi güzel kurulan pazarlarda açılan tezgahları, modern
pazar alanlarına taşımak için 'Mahalle Hizmet Tesisleri'ni hayata geçirdik.
Bu tesislerimizde de spor alanları
oluşturduk. Öte yandan turnuvanın
yapıldığı bu alanda kış aylarında
buz pisti, yaz aylarında ise portatif
yüzme havuzları kurduk. Uzman
eğitimciler eşliğinde yavrularımız ve
gençlerimize eğitimler verdik. "
Sultangazili gençlerin bir çok sportif etkinlikte büyük başarılara imza
attığına da dikkat çeken Başkan
Altunay, "Gençlerimizin spor alanındaki başarıları bizlerin gurur kaynağı
oldu. Bundan sonra da bu başarıların katlanarak artacağına gönülden
inanıyorum" dedi.
www.sultangazi.bel.tr
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SULTANGAZİ'DE
ER MEYDANI
KURULDU
Sultangazi Belediyesi tarafından
düzenlenen 4. Geleneksel Yağlı
Güreşleri Hacı Bektaş-ı Veli Kent
Ormanı’nda yapıldı. Aralarında
Kırkpınar’ın ünlü başpehlivanlarının da bulunduğu 200 güreşçi, 13
boyda kol bağlayarak kıyasıya mücadele etti. Başpehlivanlığa uzanan
isim ise Şaban Yılmaz oldu.
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A

ta sporumuz yağlı güreşler
Sultangazi’de yaşatılmaya
devam ediyor. Sultangazi Belediyesi’nin bu yıl düzenlediği 4.
Geleneksel Yağlı Güreşleri, Hacı
Bektaş-i Veli Kent Ormanı’nda yapıldı. Aralarında Kırkpınar’ın ünlü
başpehlivanlarının da bulunduğu
200 güreşçi kispetlerini giyerek 13
boyda kol bağladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, Türk spor geleneğinde
zengin bir yere sahip olan yağlı
güreşlerin, insanlık tarihi kadar
eski bir geçmişi bulunduğunu
söyledi.
Başkan Altunay, “İlkbahar aylarında doğanın canlanışını
kutlamak amacıyla yapılan
kutlamalarda, evlenme törenlerinde, zafer şölenlerinde hep
güreş karşılaşmaları yapılırdı.
Bütün dünyada bilinen ‘Türk gibi
kuvvetli’ sözü de bizlerin tarih
boyunca yaptıklarımızın ve dün-

yaca meşhur pehlivanlarımızın
eseridir” dedi.
Dünya, Avrupa ve Olimpiyat
şampiyonalarında en çok madalya
kazanılan spor olan güreşin; Türk
sporunun her zaman lokomotifi olduğuna işaret eden Başkan
Altunay, “Ülkemizde karakucak
ve yağlı güreş meydanları yani
er meydanı dediğimiz bu sahalar
dünyaca ünlü pehlivanlarımızın
yetiştiği yerlerdir. Sultangazi Belediyesi olarak ata sporlarına sahip
çıkmak için yağlı güreş ve atlı cirit
oyunlarını ilçemize taşıdık” diye
konuştu.
Kıyasıya mücadelenin yaşandığı
güreşlerde baş pehlivanlık için
final müsabakasında Şaban Yılmaz
ve Güngör Ekin karşı karşıya geldi.
Zorlu ve çekişmeli geçen final
güreşinde altın madalyaya ulaşan
isim Şaban Yılmaz oldu. Sultangazi Belediyesi Yağlı Güreşleri'nin
yeni ağalığına ise geçen yıl olduğu
gibi işadamı Zeki Özünlü seçildi.

Sultangazi Bülteni
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SULTANGAZİ
4. ATLI CİRİT
ŞÖLENİ
S

ultangazi Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş ata sporumuz cirit
oyunlarını bu yıl da Sultangazililer'le
buluşturdu. Sultangazi 4. Atlı Cirit
Şöleni'ne; Erzurum Atlı Spor Kulübü,
Sivas Önder Atlı Spor Kulübü, Erzincan Safari Atlı Spor Kulübü ve Bayburt
Üniversitesi Atlı Spor Kulübü katıldı.

Sultangazi Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen
“Sultangazi Atlı Cirit Şöleni”nde Türkiye’nin önde gelen cirit
takımları kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren takımlara
ödülleri ise Belçika İstanbul Başkonsolosu Vantieghem, Ukrayna Başkonsolos Vekili Kravchenko ve Sultangazi Belediye
Başkanı Altunay tarafından verildi.

ve farklılıklarını kucaklayarak büyük
hedeflere yürüyoruz. Bu kutlu
yolculuğumuzda geleneklerimizden
kopmadan, kültürümüzü gelecek
nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Bu
amaçla düzenlediğimiz etkinliklerCirit Şöleni, Mehteran Bölüğü’nün
konseri ile başladı. Programda açılış le ata sporumuz yağlı güreşleri ve
atlı cirit oyunlarını ilçemize taşıdık.
konuşmasını yapan Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay, cirit Bu iki ata sporumuzu, Sultangazili
Türkiye Geleneksel Spor Dalları
oyunlarının mertliğin ve cesaretin
hemşehrilerimiz büyük bir coşku ve
heyecan içerisinde izlediler.”
Federasyonu şartları ve kuralları
simgesi olduğunu söyledi. Konuşmasında cirit oyunlarının tarihi hakdahilinde yapılan Atlı Cirit Şöleni,
kında da bilgi veren Başkan Altunay, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da
Esentepe Mahallesi’nde yapıldı.
Etkinliğe; AK Parti Genel Başkan
şu açıklamalarda bulundu:
kutlayan Başkan Altunay, “UlusuYardımcısı Ekrem Erdem, Belçimuzun, tüm dünyaya bağımsızlığını
ka'nın İstanbul Başkonsolosu Henri “Bizler köklü bir milletin mensupla- haykırdığı ‘30 Ağustos Zaferi’nin
Vantieghem, Ukrayna'nın İstanbul
rıyız, köklü bir devlet geleneğine sa- yıldönümünü büyük bir gurur ve
Başkonsolos Vekili Serhii Kravchen- hibiz. Anadolumuz'un tüm renklerini coşkuyla kutluyoruz. Zaferin ardın70 www.sultangazi.bel.tr

ko, İlçe Kaymakamı Ali Uslanmaz,
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, AK Parti İlçe Başkanı Murat
Atım ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sultangazi Bülteni
dan kurulan Türkiye Cumhuriyeti
gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle
bölgesinin ve dünyanın ışık saçan
ülkelerinden biri haline gelmiştir”
dedi.

kapsamında, belediyelerin faaliyet alanları içerisinde sosyal
projelere ağırlık vermesi gerekmektedir.

Belediyelerimizin sosyal alanda
faaliyetleri; hizmet zenginliği,
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı demokratik gelişme ve vatandaş
Ekrem Erdem ise konuşmasına 30 memnuniyetini sağlayacaktır”
diye konuştu.
Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başladı. Erdem, “Bu tür
30’ar dakikalık iki devre halinde
organizasyonlarla tarihi değeroynanan cirit oyununda 28 at ter
leri, genç kuşaklarla buluşturan
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit döktü. Çekişmeli geçen oyunlarda
Erzurum Atlı Spor Kulübü galip
Altunay’a ve emeği geçenlere
ayrıldı. Müsabakaların sonunda
teşekkür ediyorum” dedi.
ise “Kara Cirit” kurallarına göre de
Yerel yönetimlerin klasik belediye gösteri maçı düzenlendi.
hizmetlerinin ötesinde çalışma
Dereceye giren takımlara ödülleri
yapması gerektiğine işaret eden
Belçika'nın İstanbul Başkonsolosu
AK Parti Genel Başkan YardımVantieghem, Ukrayna Başkoncısı Erdem, “Sosyal belediyecilik
anlayışının öne çıkarılması gerek- solos Vekili Kravchenko ve Sultangazi Belediye Başkanı Altunay
mektedir. Belediyeler açısından
tarafından verildi.
yeniden yapılanma çalışmaları

www.sultangazi.bel.tr
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ELDEN ELE İLE ŞEFKAT ELİ
Sultangazi Belediyesi’nin
hayata geçirdiği “Elden Ele
Yardım Merkezi” alan el ile
veren el arasında köprü olmaya devam ediyor. Elden
Ele Yardım Merkezi aracılığıyla yaklaşık 5 bin ihtiyaç
sahibi aileye ulaşıldı.
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S

ultangazi Belediyesi tarafından
hayata geçirilen Elden Ele Yardım
Merkezi, ilçede alan el ile veren el arasında köprü olmayı sürdürüyor. Elden
Ele Yardım Merkezi’nin hayırsever
işadamlarıyla ihtiyaç sahipleri arasında kurduğu yürekten yüreğe köprüyle
yaklaşık 5 bin ihtiyaç sahibi aileye
ulaşıldı. Bu ailelere giyimden mutfak
ve temizlik malzemelerine kadar bir
çok ihtiyaç malzemesi dağıtıldı.
Elden Ele Yardım Merkezi’ne başvurmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler,
Sultangazi Belediyesi “Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü”ne taleplerini iletiyor.
Müdürlük bünyesindeki gezici ekiplerce yapılan tespitler sonucunda ihtiyaç
sahibi ailelere sosyal yardım kartları
veriliyor. Sosyal yardım kartlarına

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

Sultangazi Bülteni

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
AŞEVİ
Her gün 8000 kişiye sıcak yemek dağıtımı ve ihtiyaca göre; gıda yardımı, yakacak yardımı, cenaze yemeği yardımı

TEKERLEKLİ SANDALYE YARDIMI
Sultangazi Belediyesi, ilçede ikamet eden engelli vatandaşların tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılıyor.

BOSNA’YA YARDIM
Van ve Somali'ye yardım elini uzatan Sultangazi Belediyesi, Mayıs ayında da Bosna Hersek’te meydana gelen
sel felaketinin ardından afetzedelere yardım gönderdi. Hayırseverlerin katkıları ile toplanan bir tır dolusu ihtiyaç malzemesi Bosna Hersek’e ulaştırıldı.

DOĞAL AFETLERDE ZARARA UĞRAYANLARA EŞYA VE GIDA YARDIMI
Sultangazi Belediyesi, deprem, sel ve benzeri doğal afetlerde zarara uğrayan ihtiyaç sahiplerine eşya ve gıda
yardımında bulundu.

ENGELLİLERİN HASTANE VEYA OKULLARINA ULAŞIMININ SAĞLANMASI
Sultangazi Belediyesi, engellilerin sosyal hayata katılımını arttırmak amacıyla hastane ve okullarına ulaşımını
sağlıyor. Ayrıca hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşımında destek oluyor.

YATALAK DURUMDA HASTALARA YÖNELİK HASTA BEZİ YARDIMI
Sultangazi Belediyesi, yatalak durumdaki ihtiyaç sahiplerine hasta bezi ve medikal yardımlarda bulunuyor.

www.sultangazi.bel.tr
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İSTANBUL’UN EN BÜYÜK KURBAN MERKEZİ
SULTANGAZi’DE KURULDU
Sultangazi Belediyesi, İstanbul’un en büyük Kurban Satış ve Kesim Merkezi’ni bu yıl da hizmete sundu.
100 bin metrekare alan üzerine kurulan merkeze 600 çadır kuruldu. Anadolu’nun değişik bölgelerinden
gelen kurbanlıklar, bu merkezde satışa sunuldu.

S

ultangazi Belediyesi, Kurban
Bayramı’nde Esentepe Mahallesi Halk Ekmek Fabrikası’nın
yanında İstanbul'un en büyük
Kurban Satış ve Kesim Merkezi’ni
oluşturdu. Anadolu’nun değişik
bölgelerinden gelen küçük ve büyükbaş kurbanlıklar bu merkezde
görücüye çıktı.
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MERKEZ 20 BİN
HAYVAN KAPASİTELİ

100 bin metrekare alan üzerine
kurulan kurban satış ve kesim
alanına 600 çadır kuruldu. Merkez, 20 bin büyükbaş ve küçükbaş
hayvan kapasiteli olarak planlandı. Kurban Satış ve Kesim Merkezi, kurbanlıkların bulunduğu çadırdan kesim alanına, temizlikten
personeline, makine ve ekipmanlardan sosyal donatılarına kadar
düşünülerek yapıldı.

KURBAN KESİM ALANLARI

Merkezde günlük 2 bin büyükbaş
hayvan kesimi yapıldı. Kurban
kesim alanına otomatik kesim
konteynerleri konuldu ve beton
zeminle kaplandı. Kesim yerleri
kapalı alanlarda, kolay yıkanabilir
ve dezenfekte edilebilir yapıda
oluşturuldu. Gerekli ışıklandırma ve havalandırma tertibatları
kuruldu. Merkez yalnız Sultangazi’ye değil tüm İstanbullulara
hizmet verdi.

Sultangazi Bülteni

Sultangazi Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Merkezi’nin Özellikleri:

- Kurban Satış ve Kesim Merkezi 100 bin metrekare alan üzerine yapıldı.
- Merkeze idari, dinlenme ve karantina çadırlarıyla birlikte toplam 600 çadır kuruldu.
- Kurban Satış ve Kesim Merkezi 20 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan kapasiteli olarak planlandı.
- Merkezde sürekli veteriner bulunduruldu.
- Kesim konteynerleri yer aldı. Merkezde günlük 2 bin 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.
- 1.000 araçlık otopark yapıldı.
- Mescit ve kafeterya açıldı.
- Banyo ve WC’ler kuruldu.

www.sultangazi.bel.tr
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SULTANGAZİ'DE RAMAZAN COŞKUSU
Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayında kültür çadırında
düzenlediği birçok etkinlikle
Ramazan'ın manevi iklimini
yaşattı.

R

amazan’ın ilk gününden itibaren
kurulan iftar çadırında, günde
2.500 kişi orucunu açtı. İftar çadırında oruçlarını açan Sultangazililer,
daha sonra kültür etkinliklerinde
biraraya geldi.
Burada düzenlenen programlarda Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler,
sohbet ve geleneksel Ramazan
eğlencelerinden örnekler sunuldu.
Her gün binlerce kişiye ulaşan ve
Ramazan gecelerini renklendirilen etkinlikler kapsamında sevilen
isimler sahne aldı.

kurulan iftar sofralarında Sultangazililer, hem beraber oruç açmanın
huzur ve mutluluğunu yaşadılar
hem de birlikte vakit geçirdiler. 15
ayrı mahallede, on binlerce kişiyi
buluşturan sokak iftarları ile Ramazan sofralarının bereketi tüm ilçeyi
sardı.

DEV ÇORBA ÇEŞMESİ

İş yaşamındaki temponun ağırlığı ve
trafik sorunu gibi nedenlerle ortaya çıkan iftara yetişememe kaygısı
çorba çeşmeleri ile çözüme kavuştu. Sultangazi Belediyesi Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi ve çorba
SOKAK İFTARLARI
çeşmelerini halkın hizmetine sundu.
Sultangazi Belediyemiz tarafından 2010 yılından itibaren hizmet veren
her yıl verilen sokak iftarları artık
çorba çeşmeleri Sultangazi’nin
gelenek haline geldi. Ramazan ayı
vazgeçilmez sembolü haline geldi
boyunca, her gün ayrı bir mahallede ve kısa sürede ülke geneline yayıldı.
76
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Ramazan ayı süresince ilçe genelinde 8 ayrı noktada
hizmet veren çorba çeşmelerinden her gün 4 bin 500
kişiye sıcak çorba, ekmek ve su temini sağlandı.

LİMONATA İKRAMI

İftar vaktine kadar çorba çeşmesi olarak hizmet veren
çeşmeler, teravih namazı sonrasında limonata çeşmesi
olacak şekilde düzenlendi.

www.sultangazi.bel.tr
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SULTANGAZİ’DE
PATEN KAYMAK

Biraz hüner,biraz da eğlence...

YER: Sultangazİ Beledİye Hİzmet Kompleksİ

B

ir grup genç nefeslerini tutmuş,
saatin 17.00 olmasını bekliyor.
Belediye çalışanlarını taşıyan servis araçlarının kalkmasıyla Belediye Hizmet Kompleksi önünde
hareketli saatlerin de başlangıcını
oluşturuyor.
Ayaklarında renkli patenleriyle
meydanı dolduran gençler şovlarına başlıyor. Bir zamanlar gezmek,
eğlenmek, okumak ve alışveriş
yapmak için Sultangazi dışında-
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ki ilçelere gitmek zorunda kalan
gençler, Sultangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerle yeni yaşam alanı ve mekanlarına
kavuştular. Kültür merkezleri, bilgi
evleri, etüd merkezleri, tematik
parklar, prestij caddeler, mahalle
hizmet tesisleri…
Sultangazi Belediyesi Hizmet
Kompleksi'nde yer alan meydan
gençlerin ikinci adresi oldu. Boş
vakitlerinde meydan’da toplanan

Saat: 17.00

gençler; paten kayıyor, kaykay yapıyor, bisiklet kullanıyor ve sohbet
ediyor.
Cadde ve sokak aralarında oyun
oynamanın sıkıntılı olduğunu söyleyen gençler, “Burası bizim eğlence alanımız oldu. Gönül rahatlığıyla
kimseyi rahatsız etmeden paten
yapabiliyoruz. Süratli gelen araçlar
kabusumuz olmuştu. Artık trafik
sorunumuz da kalmadı" diyorlar.

HAYDİ
ÇOCUKLAR
TİYATROYA

HER HAFTA CUMARTESİ PAZAR

SAAT: 12:00 - 14:00 1 2 : 0 0

50.YIL KÜLTÜR MERKEZİ
Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 166 Tel: 0212 475 71 41
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Çizgilerin
Hatla
Buluşan Zarafeti
Hat sanatını zarifliğiyle özdeşleştiriyor. Çizgilerini hat aşkına
bulanmış bir zerafetle yapıyor.
“Çizgilerin Zarafeti” ismini verdiği sergisinde bu aşkın izlerine
tanıklık ediyoruz; Modern Hat
Sanatçısı Bilal Akkaya’nın özgün
eserlerinde.

Ç

izgilerin hat sanatıyla oluşturduğu zarafeti Modern Hat Sanatçısı Bilal Akkaya’nın Sultangazi
Belediyesi 50. Yıl Kültür Merkezi’nde
sergilediği eserleriyle tanıyoruz.
1964 Zonguldak Devrek doğumlu
olan Akkaya, Fatih İmam Hatip Lisesi’nde tanışıyor bu zerafetin izleriyle:
“Arapça derslerimize giren hocamız
tahtaya yazdıklarını, sınıfın en arkasına geçerek keyifle izlerdi. Ben
de sınıfın ortalamasına göre uzun
boylu olduğumdan, en arka sırada
onu izleyenler arasındaydım. Onun
aldığı keyif bana da bulaşmış olacak
ki Arapça yazılarımı daha itinayla
yazıyor ve izlemekten keyif alıyordum. Galiba böyle düştü içimize aşkın kıvılcımları.”
Hat aşkı; hokka, mürekkep, ipek ve
kamış kalemini ellerine almasıy-
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la hayatı boyunca sürdüreceği bir
zerafete dönüşüyor. Yedi yıl süren
eğitimle hattın bütün inceliklerini
öğreniyor. İş hayatında da öğrendiklerinin yansımalarını gördüğünü
anlatıyor:
“Reklam sektöründe çalışırken hat
sanatının katmış olduğu inceliklerden faydalandık. Uzun yıllar ulusal
ve uluslararası markaların reklam
hizmetlerini sunduk. Hattatlığın zarifliğiyle yaptığımız amblem çalışmalarımız ile ödüller aldık.”
Yıllar sonra yeteneklerini ilk fark
eden hocası sayesinde hattatlıkla
olan bağlarını yeniden güçlendiriyor. Mesleki olarak reklamcılığın
da verdiği etkiyle grafiksel bir bakış
açısıyla yorumladığını söylüyor hat
eserlerini.
“Hat sanatına bakışım biraz daha

Sultangazi Bülteni
modernize olmuştu artık”...
Akkaya’nın hat eserlerindeki grafiksel yorumlar kısa zamanda sanatseverlerin ilgi odağı oluyor. Sanatçı
gözüyle yorumladığı eserlerinin her
insanda farklı tatlar bırakmasından
büyük zevk aldığını söylüyor:
“Sanatçı kurgusunu, hayalini, ilhamını eserine yansıtır ama insanlar
bundan çok farklı şeyler görebiliyor.
İspanyol bir mimar kadın, sergimi
izlerken eserlerimden birinin harika
bir cami mimarisi olabileceğini söyledi. Eseri görünce Sidney’deki opera binasının aklına geldiğini söylediğini hatırlıyorum. ‘Hem Allah lafzı
olur; hem de mimari bir duruşu var’
demişti. Bir mimarın eserimde kendisiyle ilgili bir yorumu katmasına
sevinmiştim.”
Sanatın izleyicisiyle konuşmaya
başladığı andan itibaren güzelliğini arttırdığına şahitlik eden Akkaya,
eserlerine ayrıca maneviyatın can
verdiğini söylüyor:
“Manevi aşkla yaptığınız bir eserin
tadı her şeyden farklıdır. Eserleriniz-

de manevi bir değer yoksa içi boş ve
kuru kalıyor.”
Hattatlığın geçmişte gördüğü saygı
ve değeri yeniden kazanmasını arzuladığını da eklemeden duramıyor:
“Osmanlı’dan miras aldığımız hat
kültürünün modern çağın teknikleriyle yorumlanmasıyla oluşan

eserlerin mimari alanlarda da can
bulmasını arzuluyorum. Kendi değerlerimizi koruyup sahiplendiğimiz
sürece sanatın ilerlemesi çok daha
kolay olacaktır”.
Çizgileri hatla buluşturan zarafet,
Bilal Akkaya’nın özgün çalışmalarında hat aşkının sesini duyurmayı ise
sürdürüyor.
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AÇIKHAVA SİNEMA GÜNLERİ
Sultangazi Belediyesi, yaz
akşamlarında açıkhava da
sinema keyfi sundu. Cebeci
Şehir Parkı ve Masal Parkı’nda düzenlenen ‘Açıkhava
Sinema Günleri’ ile vizyona
girmiş yerli ve yabancı filmler
Sultangazililerle buluştu.
Sinema Günleri’nde ayrıca
çocuklar için animasyon
filmlerden oluşan gösterimler
de yer aldı.
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S

ultangazi Belediyesi, yazın keyfini yaşamak isteyen Sultangazilileri açık havada sinema keyfiyle
buluşturdu. Her hafta Cuma ve
Cumartesi günleri saat 21.00’de
düzenlenen etkinliklerde; vizyona girmiş yerli ve yabancı filmler
beyaz perdeye yansıtıldı. Cebeci
Şehir Parkı ile Masal Parkı’nda başrolünde Brad Pitt’in olduğu "Dünya

Savaşı Z", Kenan İmirzalıoğlu’nun
sevilen filmi "Uzun Hikaye", Yılmaz
Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı
"Kelebeğin Rüyası" ve komedi filmi
"Düğün Dernek" açık havada gösterime girdi. Sultangazi Açıkhava
Sinema Günleri’nde çocuklar için
animasyon filmlerden oluşan gösterimler de yer aldı.
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AŞIKLIK GELENEĞİ
SULTANGAZi'DE YAŞATILACAK
Geleneksel kültürümüzün önemli bir parçası olan aşıklık geleneği Sultangazi'de yaşatılacak. Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenecek Aşıklar Şöleni, Belediye Hizmet
Kompleksi Nikah Sarayı'nda yapılacak. Başta aşıklar geleneğinin önemli temsilcisi
Hilmi Şahballı olmak üzere ulusal ve yerel sanatçıların katılacağı şenlikte, aşıklık
geleneğinin önemine bir kez daha dikkat çekilecek.

T

ürklüğün en eski devrelerine kadar
uzanan “ozanbaksı” geleneğinin bir
devamı olan aşıklık geleneği; Türklerin
İslamiyet’i kabul etmelerinden sonra tasavvufun da etkisiyle XVI.asırdan sonra
yeni bir şekle bürünerek günümüze
kadar ulaşmıştır.
Aşıklık geleneği, Türk kültüründe
önemli bir yer tutmaktadır. Aşık,
bulunduğu toplumun sözcüsüdür.
Aşıklık geleneği, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş,
belirli kuralları olan, şiirin kalıcı ve
etkileyici özelliğinden yararlanarak kuşaktan kuşağa aktarılan
bir değerler bütünüdür.
Aşık edebiyatı sözlü gelenekte yaşatılan bütün ürünlerle beslenir. Aşık şiirinin
özünde bağlı bulunduğu kültüre ait örnek
değerler ve ahlak
anlayışı yatar. Din,
gelenek ve güncel

yaşam, aşık edebiyatını besleyen diğer
kaynaklardır. Aşık edebiyatı, kendisini
besleyen bütün kaynakların yönlendirmesi ve mutlak güzelliğe ulaşma çabası ile ilahi aşkı, dînî-tasavvufî şiirlerle
yüceltir, günlük yaşamın özelliklerini ve
beğenisini över, acılarını dramatik dille
vurgular, toplumsal ve kişisel çarpıklıkları
taşlamalarıyla gözler önüne serer. Anadolu insanının dünya görüşünün yanısıra
estetik modeller de bu ürünlerde temsil
edilir.
Geleneksel kültürümüzün bu önemli bir
parçası olan aşıklık geleneği Sultangazi'de yeniden yaşatılacak. Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenecek Aşıklar
Şöleni, Belediye Hizmet Kompleksi Nikah
Sarayı'nda yapılacak.
Başta aşıklar geleneğinin önemli temsilcisi Hilmi Şahballı olmak üzere ulusal
ve yerel sanatçıların katılacağı şenlikte;
güzellemeler, koçaklamalar ve atışmalar
ile aşıklık geleneğinin önemine bir kez
daha dikkat çekilecek.
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3. ETAP KENT ORMANLARI

BU
DÖNEMDE
PLANLANAN
MARKA
PROJELER

BULVAR
KONAKLARI

HAYVANAT
BAHÇESi

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Yapılan yatırımlarla Sultangazi
marka şehir yolunda emin adımlarla
ilerlerken, önümüzdeki dönemde
bir çok proje daha hayata geçirilecek

KIRKÇEŞMELER VE
KENT PARKI PROJESİ

SULTANGAZİ
KENT MEYDANI

DEVLET
HASTANESİ

HABİBLER
SEMT KONAĞI

UĞUR MUMCU HİZMET TESiSLERi

KAYKAY VE BMX SPOR ALANI

ESENTEPE HİZMET TESİSLERİ

TOPLUM SAĞLIĞI
VE REHABiliTASYON
MERKEZİ

GENÇLİK
MERKEZİ

ZÜBEYDE HANIM PAZAR ALANI
VE KAT OTOPARKI

BOTANİK PARK

CEBECİ KÖYÜ
REHABİLİTASYONU

TEMATİK
PARKLAR

HAVZA İÇİ
PROJE ALANI

BİLİM MERKEZİ
VE GÖZLEM EVİ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orman ve Park Alanları
Sosyal Tesisler
Fuar ve Kongre Alanı
Kent Müzesi
Sağlık Tesisleri
Kızılay Lojistik ve Kan Merkezi
Stadyum ve Spor Alanları
Eğitim Kurumları
Sosyal Konut Alanları
Ticaret Hizmet Alanları
Özel Proje Alanları

MiMAR SiNAN KENT ORMANI

AHi EVRAN PARKI

HACI BEKTAŞ-İ VELİ KENT ORMANI

MALKOÇOĞLU SÜTÇÜ İMAM PARKI

MAĞLOVA SU KEMERİ

MASAL KAHRAMANLARI PARKI

MAVi MARMARA PARKI

TRAFiK EĞiTiM PARKI

444 23 32
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