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Bugün Sultangazi’nin neresine bakılırsa 
bakılsın, dev projelerin kararlı adımlarla 
yürüdüğü görülecektir. Ulaşımdan çev-
reye, altyapıdan sosyal doku projelerine 
kadar onlarca alanda çabamız, çalışma-
mız görülecektir. 

Sultangazi’yi İstanbul’un cazibe mer-
kezlerinden birisi haline getirmek uğruna 
emekle, alın teriyle, fedakarlıkla sürdürü-
len yatırımlar görülecektir. 

Göreve geldiğimiz 3 yıl içerisinde ger-
çekleştirmiş olduğumuz tüm yatırımları, 
Sultangazi’nin bugünü kadar yarınlarını 
da hesaba katarak uygulamaya çalıştık.   

Bu çalışmalarımız zaman zaman çeşitli 
kurum ve sivil toplum kuruluşları tarafın-
dan ödüllendirildi. Bu ödüllerin belki de 
en anlamlısı Başbakanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden almak oldu. 

Ülke genelinde düzenlenen “Yerel Yö-
netimler ve Aile” konulu yarışmada 

mahkûm ailelerine yönelik hayata geçir-
diğimiz “Ben de Varım” projesiyle Sul-
tangazi Belediyesi olarak jüri özel ödülü-
ne layık görüldük. Ve ödülümüzü Başba-
kanımızın elinden aldık.

Bu ödülde olduğu gibi, tüm çalışmala-
rımızda siz değerli Sultangazililerimizin 
emeği çok büyük.  Çünkü  çalışmaları-
mız da bize destek verdiniz, her zaman 
fikirlerinizle, önerilerinizle gönülden yanı-
mızda yer aldınız.

Özlediğimiz ve uğrunda çabaladığımız 
daha modern ve daha müreffeh bir Sul-
tangazi hedefine elbirliğiyle ulaşma dile-
ğiyle…

Cahit ALTUNAY
Belediye Başkanı

5

Saygıdeğer Sultangazililer!
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İçindekiler

8-43

44-71

72-96

MASAL KAHRAMANLARI SULTANGAZİ’DE

Cumhuriyet Mahallesi

Masal Parkını
gördünüz mü?



7MASAL KAHRAMANLARI SULTANGAZİ’DE

Cumhuriyet Mahallesi

Masal Parkını
gördünüz mü?
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www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32

Sultangazi Sosyal ve Kültürel 
Etkinlikleriyle Yıldızı 
Parlayan İlçe
Sultangazi, altyapı, temizlik, eğitim ve sağlık 
hizmetlerinin yanında sosyal ve kültürel 
etkinlikleriyle de yıldızı parlayan ilçe oldu.  
Sultangazi Belediyesi  olarak yerel renkleri 
korurken; bir yandan da düzenlediğimiz sosyal 
ve kültürel etkinliklerle halkımızla iç içe olduk. 
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2009 yılında ilçe olan 
Sultangazi, düzenlediği 
karne şenliğiyle  kültür ve 
sanat hayatına merhaba 
dedi. Daha önceleri okul 
müsamereleri ile sınırlı kalan 
karne heyecanı, Sultangazi 
Belediyesi tarafından her yıl 
düzenlenen Karne Şenliği’ne 
dönüştü.

Karne 
Şenliği
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Tiyatro 
Festivali

Sultangazi 2009 yaz ayında 
“Tiyatro Günleri”ne ev sahipliği 
yaptı. Sultangazi Belediyesi’nin 
düzenlediği etkinlik, Uygur 
Kardeşler Tiyatrosu’nun 
sahnelediği “Tuhaf İkili” adlı 
oyunuyla başladı. Tiyatro 
Günleri’nde her gün farklı 
mahallelerde; “Semaver 
Kumpanya”, “Harika Doğum 
Günü” ve “Tuhaf İkili” oyunları 
Sultangazililerle buluştu. 

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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Üsküp Türk
Tiyatrosu

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği 
tiyatro etkinlikleri kapsamında 
Makedonya’dan da misafirlerimiz  
vardı.  Makedonya’nın Üsküp şehrinde 
faaliyet gösteren Türk Tiyatrosu, 
Sultangazi’de “Siyah Kalem” isimli 
tiyatroyu sahneledi. Üsküp’teki 
soydaşların kurduğu tiyatro grubu, iki 
ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik 
köprüsünü sanatla bütünleştirdi. 
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Açıkhava
Sinema Günleri

Düzenlediğimiz “Açık Hava Sinema 
Günleri”nde  yaz akşamları renklendi. 
Geleneksel olarak düzenlediğimiz 
etkinliklerde her hafta sonu  farklı bir 
mahallede beyaz perde kurduk. Yeşilçam’ın 
unutulmaz filmleri ile vizyondaki son filmler 
sinema severlerle buluştu. 
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Sultangazi’de
Muhteşem Gala

Sultangazi tiyatro ve sinema günleriyle dikkatleri üzerine toplarken 
film galasına da ev sahipliği yaptı. Sanat Güneşi Zeki Müren’in son 
günlerinin anlatıldığı “Çığlık Çığlığa Bir Sevda” filminin galası 
Sultangazi’de yapıldı.  Ülkü Erakalın’ın yazıp yönettiği, başrollerini 
Ediz Hun ile Selma Güneri’nin paylaştığı  filmin gala gösterisi, 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın ev sahipliğinde 
Hamza Yerlikaya Kapalı Spor Salonu’nda görücüye çıktı. 
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Milli Bayramlar 
ve Anma Günleri

•	 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 
Ağustos Zafer Bayramı günlerinde 
organize ettiğimiz etkinliklerle milli 
bayramların coşkusuna birlikte ortak 
oluyoruz. Bu organizasyonlarda yerel 
ve kamuoyunun yakından tanıdığı 
sanatçılar Sultangazi’de sahne alıyor.

•	 İstanbul’un  fetih  yıldönümünde 
her yıl “Fetih Kutlama” programı 
düzenliyoruz. Programlarda  günün 
anlam önemine uygun mehter 
gösterileri yer alırken, sanatçı, 
akademisyen ve yazarlar da 
konuğumuz oluyor.

•	 Anadolu’daki varlığı yüzyıllara 
dayanan köklü geleneklerimizden biri 
olarak Ahilik, her yıl düzenlediğimiz 
etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor.

 
•	 Gazeteciler günü, anneler günü, 

öğretmenler günü, eczacılar günü,  
tıp bayramı, yaşlılara saygı haftası, 
orman haftası, camiler haftası gibi 
önemli gün ve haftalarda  çeşitli 
etkinlikler düzenliyoruz.

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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•	 Sultangazi Belediyesi olarak 
tarihimizde ve kültürümüzde 
önemli izler bırakan şahsiyetleri 
ve önemli olayları düzenlediğimiz 
organizasyonlarla yâd ediyoruz.

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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•	 Bu kapsamda 
Cemil Meriç, 
Yunus Emre, 
Hz. Mevlana, 
Hacı Bektaş 
Veli, Mehmet 
Akif Ersoy, Aşık 
Veysel, Necip 
Fazıl Kısakürek 
ile birlikte İstiklal 
Marşı’mızın 
Kabulü, 18 
Mart Çanakkale 
Şehitlerini 
Anma Programı 
vb. etkinlikler  
düzenledik.
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Asırlardır bereketin, barışın ve 
mutluluğun başlangıcı olarak kabul edilen 
Nevruz, Sultangazi’de coşkuyla kutlanıyor. 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa 
gerçekleştirilen etkinliklerle her yıl bahara 
‘merhaba’ diyoruz.

Nevruz Ateşi 
Sultangazi’de 
Yandı

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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Peygamber Efendimiz’in doğum 
yıldönümlerinde çeşitli etkinlikler 
düzenliyoruz. Peygamber Efendimiz’in 
1440’ıncı yıldönümünü “Muhabbet Kapısı 
Kutlu Doğum” programıyla kutladık. 
Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi’nde 
yapılan program Kanal 7 ekranlarında da 
canlı olarak yayınlandı.   

Kutlu Doğum
Buluşması
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Ramazan ayında binlerce 
insanımıza iftar ve gönül sofraları 
açıyoruz. Her akşam farklı 
bir etkinliğin yer aldığı kültür 
çadırlarımızda Sultangazililer, 
sanatçılar ve yazarlarla 
unutamayacakları anlar yaşıyor.

Ramazan
Çoskusu

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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Çorba Çeşmeleri
İlçe genelinde 9 ayrı 
noktaya kurduğumuz 
“Çorba Çeşmeleri” ile 
evine yetişemeyen ilçe 
sakinlerine iftar imkanı 
sunuyoruz. Önemli aktarma 
istasyonlarında kurulan 
çorba çeşmelerinden ikram 
edilen taze ekmek ve çorba 
ile her akşam yaklaşık 10 
bin vatandaşımızın oruç 
açmasını sağlıyoruz.

Sokak İftarları
Ramazan ayı boyunca 
her mahallede sokak iftar 
sofraları kuruyoruz. Bu 
sofralarda tüm mahalle bir 
arada iftarlarını açarken, 
birlik ve beraberlik 
duyguları pekiştiriliyor, 
komşuluk ilişkileri 
canlandırılıyor. Pek çok 
semt sakini bu sofralarda 
birbirleriyle ilk kez 
konuşma fırsatı yakalıyor. 
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Koca Sinan’ın ellerinde yoğrulan Mağlova ve 
Güzelce Su Kemerleri ihtişamını cömertçe 
sergilediği Sultangazi Kent Ormanı bir çok 
kültürel etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Başta 
hemşehri dernekleri ve okullar olmak üzere 
adeta Kültür Merkezi formuna dönüştürülen 
Sultangazi Kent Ormanı’nın amfi tiyatrosuna  
kültür ve sanatın tüm renkleri taşınıyor.

Kültür ve Sanatın
Tüm Renkleri
Kent Ormanına
Taşındı

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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Davuldan  kemençeye, sema gösterisinden zeybeğe, horondan 
halaya kadar Anadolu’nun tüm renkleri Sultangazi’de buluştu. 
“Anadolu’nun Renkleri” sloganıyla düzenlediğimiz yöresel 
gecelerde Trakya’dan Karadeniz’e, Ege’den G.Doğu Anadolu 
Bölgesi’ne kadar Anadolu’nun kültür zenginliği Sultangazi’ye 
taşındı. 

Anadolu’nun
Renkleri

Sultangazi’de
Buluştu
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Sultangazi
ve Sanat

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 
çeşitli organizasyonlarda resim, hat, ebru, fotoğraf  
sergisi sanatseverlerle buluşuyor. 

Dünyanın tek gezici müzesi olan “Çanakkale 
ve Seddülbahir Savaş Malzemeleri Müzesi”  
Sultangazililer’le buluştu.  Sultangazi Belediyesi 
50. Yıl Kültür Merkezi sergi salonunda açılan müze, 
ziyaretçi akınına uğradı.

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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Sünnet
Organizasyonu

Düzenlediğimiz “Yaz etkinlikleri” kapsamında 2000 
çocuğumuzu tepeden tırnağa giydirerek, sağlıklı 
ortamlarda sünnet olmalarını sağladık. Sünnet 
olan çocuklar, düzenlediğimiz etkinlikte aileleriyle 
birlikte gönüllerince eğlendiler.
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Sosyal 
Sorumluluk
Projeleri

Sultangazi Belediyesi anlamlı üç projeyi 
uygulamaya koydu. Çeşitli nedenlerle 
cezaevine giren mahkum ailelerine 
ekonomik ve psikolojik yönden yardım 
etmek amacıyla “Ben de Varım’’, aile 
kurumunun korunması ve güçlenmesine 
yönelik “Canım Ailem” ve kuşaklararası 
iletişimin güçlendirilmesi ve gençlere 
toplumsal değerlerin aktarılması amacıyla 
başlatılan “Nesilden Nesile” projeleri ile 
binlerce aileye ulaşıldı. 
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BEN DE VARIM
Sosyal sorumluluk projeleri kapmasında 
mahkum ailelere yönelik “Ben de Varım” 
projesini hayata geçirdik.  Proje kapmasında 
ilk etapta ailenin mahkumiyet tarihçesi, 
sağlık ve psikolojik durumlarına dair bilgileri, 
ayrıntılı şekilde raporlanıyor. Sonraki adımda 
ise Sultangazi Belediyesi tarafından mahkum 
ailelerinin temel ihtiyaçları karşılanıyor ve 
psikolojik destek sağlanıyor. Eğitim gören 
çocuklara ise her türlü eğitim ve malzeme 
desteği veriliyor.

Ailesini geçindirmek zorunda olan mahkum 
eşlerine ise istihdam olanağı sunuluyor. 
Bu amaçla özel sektörle temasa geçilerek 
mahkum ailelerinin kendi evlerinde nikah 
şekeri ambalajlama işini yapma olanağı 
sağlandı.

Bu aileleri periyodik aralıklarla bir araya 
getirerek kültürel ve eğlence gezileri 
düzenliyoruz. 
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Bu başarı 
hepimizin

 “Yerel Yönetimler ve Aile” konulu yarışmada Sultangazi 
Belediyesi, mahkum ailelerine yönelik hayata geçirdiği  
“Ben de Varım” projesiyle jüri özel ödülüne layık görüldü. 
Ödülü; Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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Yerel Yönetimler Aile Sempozyumu ve proje 
yarışması, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla Ankara’da gerçekleşti.

Sempozyumun açılışında yerel yönetimler ve 
aile alanında gerçekleştirilen proje yarışmasında 
dereceye giren belediyelere ödülleri verildi. 
127 projenin yer aldığı yarışmada Sultangazi 
Belediyesi jüri özel ödülüne layık görüldü.

Ülke genelinde düzenlenen 
“Yerel Yönetimler ve Aile” 
konulu yarışmada Sultangazi 
Belediyesinin mahkûm ailelerine 
yönelik hayata geçirdiği  “Ben de 
Varım” projesine jüri özel ödülü 
verildi. 

Ödülü; Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, Başbakan 
Erdoğan’ın elinden aldı.



Medeniyet değerlerimizin ve toplumumuzun 
temeli olan “Aile” değerlerinin farkındalığını 
ve önemini ortaya koymak için “Canım Ailem” 
projesini uygulamaya koyduk. Proje kapmasında 
aile içi iletişimi güçlendirmeyi hedef aldık.

Belirlenen ailelerle önce sosyal hizmet 
uzmanlarıyla ön görüşmeler yapılıyor. Her 
akşam bir psikolog, bir sosyal hizmet uzmanı 
ve belediyeden bir yetkili ile aile ziyaretleri 
gerçekleştiriyoruz.

Bu ziyaretlerde ailelere yönelik terapi programları 
uygulanırken, çeşitli kitap okuma seansları, 
kitap dağıtımı ve aile fertlerinin birlikte zaman 
geçirebileceği oyun grupları takdim ediyoruz. 
Turistik ve kültürel geziler düzenleyerek  aile içi 
dinamiklerinin güçlendirilmesinin yanında farklı 
ailelerin bir arada aynı ortamda bulunmasını 
sağlıyoruz.
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“NESİLDEN NESİLE”
“Nesilden Nesile” Projesi’nin amacı; kuşaklararası 
iletişimin güçlendirilmesi, yaşlılarımızın ise yalnızlık 
duygularının giderilmesini sağlamak. 

Bu amaçla psikolojik danışman ve sosyal hizmet 
uzmanları tarafından; özel olarak seçilmiş gençlerin 
önce iletişimde empati yeteneğini geliştirmesini 
sağlıyoruz. 

Her hafta Cumartesi günü bir psikolog, iki sosyal hizmet 
uzmanı ve belediye yetkilileri ile gençlerin yaşlılarla 
buluşturulmasını sağlıyoruz. 

Farklı yaşanmışlıkların, hayat tecrübelerinin paylaşıldığı 
ortamlarda gençlerle yaşlılar uzun süre birlikte zaman 
geçiriyor. Bu görüşmelerde yaşlılarımızın terk edilmişlik 
hislerinin giderilmesini amaçlıyoruz. 
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Gazilerin
Kıbrıs
Çıkartması

Sultangazi Belediyesi olarak 74 Kıbrıs gazisini Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ağırladık. Kıbrıs gazileri, 
1974’te asker olarak çıktıkları Kıbrıs’da, 37 yıl sonra 
şehit arkadaşlarının mezarlarını ziyaret etti, o yılları 
duygu dolu gözlerle andı. 
Şehitlikleri ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda mücadele 
edilen yerleri gezen gaziler, Şehitlikler’deki mezar 
taşlarında omuz omuza savaştıkları arkadaşlarının 
başında birlikte dua ettiler. 
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Halkımızdan asla uzak durmadık. 
“Halk için halkla beraber” dedik ve her 
zaman, her yerde vatandaşlarımızla 
birlikte oluyoruz.
İlçemizdeki bütün eğitim kurumlarını 
ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret 
ediyoruz. Sık sık esnaf ziyaretleri 
gerçekleştirerek, dertlerini dinliyor, 
çözüm önerilerini alıyor, karşılıklı 
fikir alış-verişinde bulunuyoruz. 
Meclis üyelerimizle, İl Genel Meclis 
üyelerimizle, muhtarlarımızla, 
siyasi parti temsilcilerimizle, din 
adamlarımızla bir araya gelerek 
ilçemizin gelişimine yönelik kararları 
birlikte almak için toplantılar 
düzenliyoruz. 
Sultangazi’de birlikte olmanın 
zenginliğini her ortamda yaşıyoruz. 
Halkımızla mutluluğumuzu da 
kederimizi de paylaşıyor; birlikte 
üzülüp birlikte seviniyoruz…

Her zaman 
Her Yerde
Beraberiz

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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50. Yıl 
Kültür 
Merkezi

Hayata geçirdiğimiz projeleri 
“50. Yıl Kültür Merkezi” ile 
taçlandırdık. Sultangazi 
Belediyesi’nin tamamen 
özkaynaklarıyla 50. Yıl 
Mahallesi’nde 5 bin 500 
metrekare alana inşa edilen 
Kültür Merkezi, ilçemizde 
kültür, sanat, eğitim ve 
sporun yeni adresi oldu.
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FİZİKİ MEKANLAR 
• Konferans Salonu
• Spor Salonu
• Sergi Salonu
• Kütüphane
• Çalışma Ofisleri

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32
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FAALİYET GÖSTEREN 
BİRİMLER
• Meslek Edindirme Kursları
• Etüt Sınıfları
• Engelliler Koordinasyon Merkezi
• Kadınlar Meclisi
• Kadınca Yaşam Merkezi
• Gençlik Meclisi
• Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü
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DEĞİŞİMİ
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BİRLİKTE

YAŞIYORUZ
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Sosyal Yardımlar

Dar gelirli ve ihtiyaç 
sahiplerine yardım 
elini uzatmak için tüm 
imkanlarımızı seferber 
ettik. “Kimsesizlerin  kimi  
olmak”  misyonuyla  
hareket ederek;  
Sultangazi’nin  en  ücra 
köşesine kadar ulaşmaya 
çalıştık.  Ekiplerimiz ilçe 
genelindeki tüm ihtiyaç 
sahiplerini tespit etti. 
Ardından sosyal yardımlar 
ihtiyaç sahiplerine 
dağıtıldı. Yardımlarımız 
devam ediyor.

• 8 bin kişiye her gün 
sıcak yemek servisi 
yapıyoruz. 

• Doğal afet ve sel 
felaketinde zarara 
uğrayan ailelere  eşya 
ve gıda yardımı yaptık. 
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• İhtiyaç sahibi ailelerin 
çocuklarına 2000 adet 
sünnet kıyafeti verdik. 

• Muharrem ayında 
ilçemizin çeşitli 
noktalarında aşure 
dağıtımı yaptık

• 21 bin 260 koli gıda 
malzemesi ihtiyaç sahibi 
ailelere ulaştırdık.
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• 49 bin 852 kişilik 
cenaze yemeği 
dağıttık. 

• Yatalak durumda 
bulunan hastalarımıza 
yönelik hasta bezi 
yardımı yaptık 

• İlçemizde vatani 
görevini yapmakta 
olan 650 askerimizin 
ailelerine nakdi destek 
sağladık. Belediye 
bütçemizden toplam 
2 milyon TL. yardımda 
bulunduk
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• 292 adet tekerlekli sandalye yardımı yaptık.

• Kadınca Yaşam Merkezi ekiplerimizce özellikle 
Ramazan aylarında yüzlerce ev ziyareti yaparak, 
ihtiyaç sahibi ailelere erzak ve bayramlık 
dağıtımını gerçekleştirdik.
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Hayırseverlerimizle 
ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımız arasında 
köprü  inşa ettik. 
Yardım merkezimizde  
giyimden temizlik 
ürünlerine  kadar  
bir ailenin ihtiyaç 
duyabileceği her türlü 
malzeme yer alıyor. 

Elden Ele
Yardım Merkezi
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Merkezde, bölge genelinde faaliyet 
gösteren firma sahiplerinin stok 
fazlası ürünlerinin yanı sıra ikinci 
el olarak tabir edilen az kullanılmış 
eşyalar da yer alıyor. İkinci el 
ürünler temizlikleri ve kontrolleri 
yapıldıktan sonra raflarda yerlerini 
alıyor ve ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılıyor. 
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Van’a Yaraları
Sarmak İçin Koştuk

Van’da meydana gelen deprem 
felaketinin yaralarını sarmak 
amacıyla ilçemiz genelinde 
yürüttüğümüz yardım kampanyası 
ile 8 tır dolusu gıda ve ihtiyaç 
malzemesi bölgeye ulaştırıldı. 
Van’da yaşanan depremin ardından 
tüm imkanlarımızı seferber ederek 
depremzedelere yardım etmek ve 
onlarla manevi kardeşlik köprüleri 
kurmak amacıyla “Kardeş Köy” 
projesini  hayata geçirdik. Bu 
kapsamda; Çobandüzü, Çubuklu 
ve Kekiksırtı köyleri Sultangazi 
Belediyesi ile kardeş köy oldu. 
Sultangazi Belediye yetkilileri ise 
kardeş köylerde incelemelerde 
bulunarak ihtiyaçları belirledi ve 
yardımları kendilerine ulaştırdı.
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Somaliye 
Yardım Eli

Afrika’da yaşanan insanlık dramına da 
sessiz kalmadık. Kızılay ile ortaklaşa 
düzenlediğimiz Somali’ye yardım 
kampanyasında  toplanan 163 ton gıda 
malzemesi 8 tıra yüklenerek Somali’ye 
gönderildi. 
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Engelleri 
Birlikte
Aştık
“Hayatımızdan Engelleri 
Kaldıralım” sloganıyla 
hareket ederek ilçedeki 
tüm engellilere ulaştık. 
Engelliler Koordinasyon 
Merkezimiz vasıtasıyla 
ilçemizdeki engellileri tek 
tek tespit ederek, kişiye 
özel çözümler ürettik. 

• Engelli 
vatandaşlarımızın 
şehiriçi ulaşımını 
kolaylaştırmak 
amacıyla, araçlarımızla 
yedi gün 24 saat 
hizmet veriyoruz.
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Engelli çocuklar yunusların gösterileriyle  eğlenceli saatler geçirdi.



56

• Engellilerin yasal 
haklarını anlatmak 
engelli bireylere karşı 
davranış ve tutumda 
bilgi sahibi olunmasını 
sağlamak amacıyla 
her ay seminerler 
düzenliyoruz. 

• Engellilerimizin 
sorunlarını yerinde 
görmek, yardımcı 
olmak, gönüllerini 
almak için yaklaşık üç 
bin engellimize kent 
gönüllerimizin de 
desteğiyle ziyaretlerde 
bulunuyoruz.
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• Engellilere yönelik drama, tiyatro,  
ebru, fotoğrafçılık, bilgisayar 
kursları veriyoruz. 

• Engelliler ve engelli aileleriyle 
düzenlediğimiz çay sohbetlerinde 
biraraya gelerek sosyal iletişimi 
güçlendirmeyi hedefliyoruz.
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• İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla konser ve kültür merkezlerinde 
sergilenen tiyatro gösterilerine, evden 
çıkmakta zorlanan engelli  çocuklarımızı 
götürüyoruz. 

• Engellilerimizin, imkanlarımız 
doğrultusunda hayallerini gerçekleştirmek, 
onları hatırlamak ve kaynaştırmak amaçlı 
bir dizi etkinlik düzenledik. Engellilerin 
doğum günlerinde düzenlediğimiz 
organizasyonlarla onların mutluluklarına 
ortak olduk. 
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• Engelli ve ailelerine yönelik şehir içi 
şehir dışı kültürel ve turistik geziler 
düzenliyoruz. 

• Engelliler haftasında düzenlediğimiz 
etkinliklerde engellilerin gösteriler 
yaparak, becerilerini sahneye 
taşımalarına olanak sağladık. 
Etkinliklerimiz geleneksel olarak 
devam ediyor.
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• Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirdik. Zihinsel 
engelli çocuklarımıza 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzle ortaklaşa, 
onların algılayabileceği 
nitelikte spor turnuvası 
düzenledik. Turnuvalar 
heryıl devam ediyor.
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Engelsiz
Down Kafe
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Engelsiz Kafe’de engellilere aşçılık, 
garsonluk ve servis elemanı 
eğitimleri verilerek istihdam olanağı 
sağlanıyor. Sosyal hizmet uzmanı 
ve psikolog gözetiminde, teorik 
ve uygulamalı olarak yürütülen 
bu eğitimlere katılan kursiyerlere 
İŞKUR tarafından maaş veriliyor. 
Eğitimler sonunda kursiyerler 
Milli Eğitim onaylı sertifika alarak 
istihdam ediliyor.  
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Kadınca 
Yaşam 
Merkezi

İlknur Altunay’ın onursal başkanlığını 
yaptığı Kadınca Yaşam Merkezi sosyal 
projeleriyle kadınlarımızın yanında. 
Kent gönüllülerinin desteğiyle 
faaliyetlerini sürdüren Kadınca Yaşam 
Merkezi ihtiyaç sahibi ailelerin yanında 
yer alırkan, kadınların sağlık, istihdam 
ve eğitimine yönelik faaliyetlerini 
aralıksız sürdürüyor. 
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Sağlık Seminerleri
Düzenlediğimiz  “Sağlık Seminerleri” 
ile binlerce vatandaşımızı 
bilgilendirdik. Çeşitli sağlık 
kurumlarıyla işbirliği yaparak “Kadın 
Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri”, 
“Göz Hastalıkları”, “Sağlıklı 
İletişimin Yolları”, “Tüp Bebek ve 
Aşılama” ve “Sağlıklı Beslenmenin 
İpuçları” gibi konularda seminerler 
düzenledik. Seminerlere katılan 
vatandaşlarımızın bir kısmını sağlık 
kontrolünden geçirdik.
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Aile Sağlığı 
Merkezleri 
Hizmete Açıldı 

Sultangazi’de Aile Sağlığı Merkezlerinin 
sayısı her geçen gün artıyor. 
Hayırseverlerin katkılarıyla Habibler 
ve 50. Yıl Mahallesi’nde yaptırılan Aile 
Sağlık Merkezleri düzenlenen törenlerle 
hizmete açıldı.  Böylece ilçede 12 olan 
Aile Sağlık Merkezlerinin sayısı 24’e 
ulaştı. Aile Sağlığı Merkezlerinin açılış 
törenine katılan Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, hayırsever 
vatandaşlara yaptıkları katkıdan dolayı 
teşekkür ederek plaket takdim etti. 

Sultangazi’de sağlık alanında yatırımlar hızla 
devam ediyor. Hayırsever vatandaşlar tarafından 
yaptırılan Habibler Mahallesi’nde Fatma-Bedri 
Akman Aile Sağlık Merkezi ile 50. Yıl Mahallesi’nde 
Şaban Özbek Aile Sağlık Merkezi düzenlenen 
törenlerle hizmete açıldı.  Böylece ilçede 12 olan 
Aile Sağlık Merkezlerinin sayısı 24’e ulaştı.
Aile Sağlık Merkezlerinin açılış törenlerine 
Sultangazi İlçe Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Eski 
İstanbul Milletvekili Recep Koral, AK Parti İlçe 
Başkanı Murat Atım, İstanbul İl Sağlık Müdür 
Yardımcısı Savaş Başar Kartal, Sultangazi İlçe 
Sağlık Müdürü Ahmet Molla, muhtarlar, meclis 
üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sağlık 
merkezlerini yaptıran Fatma Akman, Bedri Akman,  
Halil Dönmez katıldı. 
Açılış töreninde konuşma yapan Sultangazi 
Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, hayırsever 
vatandaşların ilçeye kazandırdıkları sağlık 
merkezlerinden dolayısıyla teşekkür etti. Habibler 
Mahallesi’nde aile sağlık merkezi yaptıran 
Akman çiftini herkese örnek teşkil ettiğini ifade 
eden Çelikkaya, “Bir eğitimci olan bu aile, tüm 
imkanlarını kullanarak ilçemize sağlık merkezi 
kavuşturdu. Bu sağlık merkezi herkese örnek 
olmalı” diye konuştu.

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32



67

Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay ise  hizmete açılan 
aile sağlık merkezlerinin ilçede 
önemli bir boşluğu doldurduğunu 
söyledi. Konuşmasında aile sağlık 
merkezlerini yaptıran hayırseverlere  
seslenen Başkan Altunay 
“Sunduğunuz sağlık tesisleri ile 
Sultangazililerin daha kaliteli sağlık 
hizmet almasına katkı sağladığınız. 
Bunun için tüm ilçe halkı adına 
sizlere teşekkür ediyorum” dedi. 
Başkan Altunay, Sultangazi 
Belediyesi olarak sağlık alanında 
yapılan çalışmalar hakkında da bilgi 
verdi:

“İlçe olarak bölündükten sonra 
eğitim ve sağlıkta açık vardı. 
Buralarda hummalı çalışma 
gerekiyordu. Hizmet aşkıyla 
çalışmalarımızı başlattık. Aile 
sağlık merkezi sayımız 12’den 
24’e ulaştı. Hükümetimizin her 20 
bin nüfusa bir aile sağlık merkezi 
hedefi vardı. 25’e denk gelen 
ilçemiz için 24’ü tamamlandı. Sağlık 
Bakanlığımız tarafından İlçemizdee 
46 bin metrekare alana Türkiye’nin 
sayılı akıllı hastanelerinden 
birisi inşa ediliyor. Bu hastane 
yalnız Sultangazililere değil tüm 
İstanbullulara hizmet verecek.”
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Aile İçi İletişim 
Seminerleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde 
oluşturulan Kadınca Yaşam Merkezi tarafından 
organize edilen “Aile İçi İletişim Seminerleri” 
vatandaşlarımızdan büyük ilgi gördü. Üç yıl 
içerisinde toplam 172 seminerde ilçe genelinde 
7 bin 709 bayana uzmanlar tarafından , “Evlilikte 
Hedef”, “Eşler Arası Diyalog”, “Ebeveyn ve Çocuk 
İlişkileri” ve “Sağlıklı Bir Aile ve Sağlıklı Bir Toplum 
İçin Çözüm Önerileri”, gibi konularda eğitim 
verildi.  Aile İçi İletişim Seminerleri periyodik 
olarak devam ediyor.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın 
Fatma Şahin’in katılımıyla Hamza Yerlikaya 
Spor Kompleksi’nde düzenlenen törende 
kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.
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Seminere katılan 
bayanlar, ertesi gün de 
kültürel gezilerle şehrin 
ve yakın bölgenin tarihi 
ve turistik yerlerini 
görme imkanına 
kavuşuyor.
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DEĞİŞİMİ



BİRLİKTE

YAŞIYORUZ



74

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32



75

Eğitim Hamlesi
Sultangazi Belediyesi olarak ilçenin eğitim 
kalitesini artırmayı görev kabul ettik. Yeni 
okul binaları için arsa üreterek Milli Eğitim 
Bakanlığı’na tahsis ettik. Öte yandan 
okul yaptırmak isteyen yardımseverleri 
Sultangazi’de okul yaptırmaları için tüm 
imkanlarımızı seferber ettik. 

•	 15	okul	yeri	üreterek	Milli	
Eğitim’e	tahsis	ettik.	

•	 4	yeni	okul	binası	
tamamlanarak	eğitimin	
hizmetine	sunuldu.	

•	 5	okul	binasının	yakın	bir	
zamanda	temeli	atılıyor.
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Yapımı Tamamlanan Okullar:
• Esentepe Mahallesi’nde  24 derslikli, 

Mevlana İ.Ö.O. (İl Özel İdare)
• 50. Yıl Mahallesi’nde 24 derslikli 

Sultangazi Kız Meslek Lisesi (İl Özel İdare)
• 50. Yıl Mahallesi’nde 24 derslikli Fatih 

Sultan Mehmet İ.Ö.O. (İl Özel İdare)
• Esentepe Mahallesi’nde 24 derslikli  

Sultangazi İlköğretim Okulu  (İl Özel 
İdare)
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Yapımına Başlanan Okullar:
• Habibler Mahallesi’nde Sağlık Meslek Lisesi 

(Milli Eğitim Bakanlığı)
• Habibler Mahallesi’nde Hacı Ayşe Ateş Kız 

Teknik ve Meslek Lisesi (Bağışçı)
• Uğur Mumcu Mahallesi’nde İlköğretim Okulu 

(TOKİ)
• Yunus Emre Mahallesi’nde İlköğretim Okulu 

(İl Özel İdare)
• 50. Yıl Mahallesi’nde Fatih Sultan Mehmet 

İlköğretim Okulu’na ek bina (İl Özel İdare)
• Malkoçoğlu Mahallesi’nde Lise (İl Özel İdare)



78

Yapılması Planlanan Okullar:
• Habibler Mahallesi’ne Genel Lise
• Gazi Mahallesi’ne Turizm Otelcilik Meslek Lisesi
• Malkoçoğlu Mahallesi’ne Endüstri Meslek Lisesi
• Sultançiftliği Mahallesi’ne İlköğretim Okulu
• İsmetpaşa Mahallesi’ne İlköğretim Okulu
• Cebeci Mahallesi’nde İmam Hatip Lisesi
• Yunus Emre Mahallesi İlköğretim Okulu

www.sultangazi.bel.tr • 444 23 32



79

Yeniden Yapılacak Okullar: 
• Cumhuriyet İlköğretim Okulu, (İnşası 

devam ediyor)
• İvat Turhan İlköğretim Okulu. (İnşası 

devam ediyor)
• Habipler Anadolu Lisesi (İhale 

aşamasında)

Ek Okul Binası Yapılacak 
Okullar
• Org. Eşref Bitlis İlköğretim Okulu Ek 

Binası
• İsmetpaşa İlköğretim Okulu Ek Binası
• Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlköğretim 

Okulu Ek Binası
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• İlçemizde bir eğitim hamlesi 
başlattık. İlçemizdeki okulları 
ziyaret ederek okul idareci 
ve öğretmenlerimizle bir 
araya gelerek okullarımızın 
ihtiyaçlarını tespit ediyor 
bu ihtiyaçları gidermeye 
çalışıyoruz.  

• Okul Bahçelerine basketbol 
potası, voleybol direkleri, 
futbol kaleleri ve  çevre 
düzenlemeleriyle birlikte  
bahçelerinde asfaltlama ve 
fidan dikimi yapıyoruz.
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• İhtiyaç sahibi öğrencilerimize  
giyim, eğitim, sportif malzeme ve 
kırtasiye yardımlarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz. 

• İlçemizin okul takımlarında 
kullanılmak üzere futbol, voleybol 
ve basketbol topu, masa tenisi 
raketi, step tahtası ve satranç 
takımlarından oluşan malzemeler 
dağıttık.

• Okullarımıza ihtiyaç duydukları 
boya malzemelerini temin ederek 
okullarımızın boyanmasına katkı 
sağlıyoruz.

• Okullarımızın etkinlik ve gezileri için 
araç tahsis ediyoruz.
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75. Yıl 
Bilgi Evi

Sultangazi Belediyesi olarak 75. Yıl Mahallemizde 
“75. Yıl Bilgi Evi Meslek Edindirme Kursları”nı açtık. 
Sultangazi Halk Eğitim Müdürlüğü ile koordineli 
yürüttüğümüz  okuma yazma, makine nakış, hazır 
giyim, kuaför, İngilizce ve bilgisayar kurslarında 
eğitimler verdik. Bu kurslardan mezun olan  yüzlerce 
kursiyer, meslek sahibi oldu.  Ve bu kurslar her yıl 
periyodik olarak devam ediyor.
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Cumhuriyet
Bilgi Evi

Cumhuriyet Mahallemizde hizmete 
açtığımız “Cumhuriyet Bilgi Evi Meslek 
Edindirme Kursları”nda; ev mefruşatı, 
giyim, ahşap boyama, okuma yazma 
ve bilgisayar  dallarında eğitimler 
verildi.  Her yıl periyodik olarak devam 
eden bu kurslar  Sultangazi Halk 
Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata 
geçiriliyor.
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50. Yıl Kültür
Merkezi ve Meslek 
Edindirme Kursları

26 Kasım 2011 tarihinde 
hizmete açtığımız 50. Yıl 
Kültür Merkezinde yer 
alan bölümlerden biri de 
Meslek Edindirme Kursları 
oldu.  Açılışının hemen 
ardından başlayan kurslarda 
bilgisayar, yabancı dil, saç 
yapım ve bakımı, modelistlik, 
el sanatları, muhasebe, 
müzik, giyim ve aile eğitimi 
konularında eğitimler devam 
etmekte. 
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ETÜT SINIFLARI VE 
KÜTÜPHANE
50. Yıl Kültür Merkezi içerisinde 
ilköğretim ve lise öğrencilerine 
hizmet veren etüt sınıfları 
oluşturuldu. Özellikle ilköğretim 
öğrencilerinin SBS’ye ve lise 
öğrencilerinin üniversiteye 
hazırlanmasında destek veren etüt 
sınıflarında öğrencilerimiz, alanında 
uzman öğretmenler gözetiminde 
sınavlara hazırlanıyor.   Kültür 
merkezimizde bulunan kütüphane 
aynı zamanda halkımıza da hizmet 
veriyor.
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• Seminer çalışmalarında 
öğrencilerimizi de unutmadık 
ve hem ilkokula yeni başlayan 
minikler, hem de velileri için 
oryantasyon seminerleri 
düzenledik. Sultangazi Belediyesi 
çatısı altında düzenlenen 
oryantasyon seminerlerinde 
yüzlerce veliye eğitim verdik. 
İlçemizdeki bütün lise son sınıf 
öğrencilerine sınav öncesi moral ve 
motivasyon semineri verdik.

• Velilere yönelik “Çağın Hastalığı 
Sanal Bağımlılık” konulu 10 ayrı 
seminer düzenledik.

• Okullarımızda düzenlediğimiz 
tiyatro gösterileriyle çocuklarımızın 
eğlenirken düşünmelerini ve 
bilgilenmelerini sağladık. 

Öğrenci ve 
Velilere Uyum 
Seminerleri 
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AB destekli “İlk Adımlar Yarınlara 
Hazırlar” projesini hayata geçirdik. 
10 anasınıfında uygulanan projeyle 
çocukların okul öncesi eğitimi 
konusunda veliler ve ana sınıfı 
öğretmenlerine özel bir vakıf 
üniversitesinde eğitim verildi. Bu 
eğitimlerde okul öncesi eğitim 
modeli ve çocuk psikolojisi 
konusunda geliştirilen “High Scope 
ve Montessosri” sisteminin pilot 
uygulaması Sultangazi’de yapıldı.

“İlk Adımlar 
Yarınlara 
Hazırlar”
Projesi
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Derslerinde, sosyal ve sportif 
organizasyonlarda başarılı olan öğrencileri 
ödüllendirdik. İstanbul birincisi olan 
Sultangazi 75. Yıl İlköğretim Okulu Halk 
Oyunları Ekibi ile 2009-2010 öğretim yılında 
okul birincisi olan ilköğretim öğrencilerini 
GAP gezisiyle, lise birincilerini ise Saray Bosna 
gezisiyle mükafatlandırdık. 2010-2011 yılı 
başarılı öğrencilerine ise Balkan ve Karadeniz 
turlarını düzenledik. 

Ödül Gezileri
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İlçemizde okuma-yazma seferberliği 
başlattık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
ortaklaşa düzenlediğimiz kurslarda 3 binden 
fazla okumaz-yazmaz kişiye ulaşarak eğitim 
verdik. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan 
kursiyerler sertifikalarını alarak hayatlarında 
yeni bir sayfa açtılar, eğitimler aralıksız 
devam ediyor.

Okuma-Yazma 
Kursları
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Sultangazi Belediyesi,“Bilinçli 
Anne Sağlıklı Nesil” isimli sosyal 
sorumluluk projesini hayata 
geçirdi. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen proje tanıtım 
programına Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, Ak Parti 
İlçe Başkanı Murat Atım, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mucip Kına, proje 
öğretmenleri ile çok sayıda anne 
adayı katıldı. 

Programda konuşma yapan 
Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, ilçedeki doğum ve 
göç oranının yüksek olduğuna 
dikkat çekti. Anne adaylarının 
bilinçli bir hamilelik süreci 
geçirmesini sağlayacak projelere 
önem verilmesi gerektiğine 
işaret eden Başkan Altunay, 
“hayata geçirdiğimiz, ‘Bilinçli 
Anne, Sağlıklı Nesil’ projesi ile 
anne adaylarımızın hamilelik 
sürecinde hangi durumlarda nasıl 
davranacağını bilecek bir konuma 
gelmesini amaçlıyoruz” dedi.  

Bilinçli Anne, 
Sağlıklı Nesil 
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Proje kapsamında anne adaylarına bebeklerin dünyaya sağlıklı gelmesini sağlayacak 
bilgilerin de aktarıldığını ifade eden Başkan Altunay, “Kadın doğum uzmanı, fizyoterapist, 
psikolog ve çocuk doktoru hekimlerimizle birlikte oluşturduğumuz projenin startını 
vermenin sevincini yaşıyoruz. Daha sağlıklı nesiller yetiştirmek adına önemli olan projeye 
katılımları arttırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.  

Programda, projede anne adaylarına eğitim verecek olan Fizyoterapist Ebru Döner, Kadın 
Doğum Uzmanı Aysen Özcan, Çocuk Doktoru Çağatay Bilen hamilelik sürecinde bayanlara 
verdikleri eğitimler hakkında bilgiler verdi. 

Program sonunda ise Başkan Altunay, ilk eğitimlerini alan anne adaylarına bebek bakım 
malzemelerinin yer aldığı çanta hediye etti.   
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Spor ve Sporcunun 
Yanında Olduk Amatör  spora  her  

türlü  desteğin  verildiği  
Sultangazi’de, gençlerin 
boş zamanlarını daha 
iyi değerlendirmelerini 
sağlamak için bir çok 
organizasyon düzenledik. 

• Milli Futbolcumuz 
Hasan Şaş ve antrenör 
Ahmet Akcan’ın 
katıldığı  “Türk 
futbolunda amatör 
spor kulüplerinin yeri 
ve önemi” konulu bir 
panelde amatör spor 
kulüplerinin durumu 
ele alındı. 

• Belediyemiz  
bünyesinde  Sultangazi 
Belediyesi Spor  
Kulübü’nü  kurduk.  
Burada  karate,  
tekvando  ve  kick boks 
branşlarında yüzlerce 
gencimize eğitim 
verdik. Eğitimlerimiz 
artan öğrenci sayısıyla 
devam ediyor.
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• Ev kadınlarının spor yapabilmesi 
için 50. Yıl Kültür Merkezi’nde 
spor merkezi oluşturduk ve “Haydi 
Bayanlar Spora Kampanyası”nı 
başlattık. Konusunda uzman bayan 
eğitimciler tarafından verilen 
kurslarda fitness, aerobik ve plates 
dersleri veriliyor.

• Sultangazi Belediyesi olarak amatör 
spor kulüplerine spor malzemesi 
desteğinde bulunuyoruz.
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SULTANGAZİ’DE ER MEYDANI KURULDU
• Atasporu yağlı güreşler Sultangazi’ye taşındı. Aralarında Kırkpınar’ın ünlü başpehlivanlarının 

da bulunduğu 300 güreşçi kispetlerini giyerek Sultangazi Cebeci Şehir Parkı’nda er 
meydanına çıktı. 
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SULTANGAZİ’DE 
CİRİT ŞÖLENİ
Sultangazi, Orta Asya  ve 
Anadolu’da yüzyıllardır 
oynanan Ata sporumuz  cirit 
oyunlarına ev sahipliği yaptı. 
Sultangazi Belediyesi’nin 
düzenlediği organizasyonla 
Sivas ve Erzurum illerinden 
gelen ciritciler kıyasıya 
mücadele ederken   
Sultangazililer bu heyecana 
ortak oldu.  
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Deprem Gerçeği 
Seminerleri

 “Deprem Gerçeği” konulu 
seminer dizisi ile halkımızı 
bilinçlendirmeyi amaçladık. 
Başta inşaat mühendisleri ve 
müteahhitler olmak üzere, 
konusunda uzman kişiler 
50. Yıl Kültür Merkezi’nde 
seminerler verdi. İnşaat 
elemanları, kamu çalışanları, 
sivil toplum örgütleri ve 
vatandaşlar gruplar halinde 
seminerlerden yararlandı. 
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Periyodik aralıklarla sivil toplum örgüt 
temsilcileri, mahalle sakinleri  ve 
esnaflarla bir araya gelerek görüş ve 
önerilerini dinliyoruz.

Sivil Toplum Örgütleri  ve 
Esnaflarla Birarada  




