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Sevgili Sancaktepeliler,

#birliktegelecek
Vatandaş Odaklı Belediye, Gelişmiş Sancaktepe... 

“Eşit Hizmet Temiz Siyaset Sancaktepe’ye gelecek!” diyerek çıktığımız 
bu yolculukta, 33 yıllık bir Sancaktepeli olarak Sancaktepe Belediye 
Başkanlığına adayım.

Yoksulluğa ve işsizliğe mahkum edilmiş, yıllardır hiçbir sorununa 
çözüm bulunmamış Sancaktepe’yi; işine okuluna rahat giden, 
akşam evine mutlu dönen bir kente dönüştürmek için geleceğiz.

Halkçı bir belediyecilik anlayışıyla; insanca bir yaşam için gerekli 
gıdaya, temel sağlık hizmetlerine, okula ve kreşe herkesin 
erişebileceği bir Sancaktepe için geleceğiz.

Ayrıştıran değil birleştiren, herkese eşit hizmet veren, sizden-bizden 
ayrımı yapmayan, liyakate önem veren bir Sancaktepe Belediyesi 
için geleceğiz.

Doğayı ve çevreyi koruyan, Sancaktepe’nin tarihsel ve kültürel 
değerlerine sahip çıkan; buna uygun olarak kent ekonomisine ve 
mimarisine yön veren bir anlayışla yönetilen Sancaktepe için 
geleceğiz.

Sendikaların, iş insanlarının, kanaat önderlerinin, sivil toplum 
örgütlerinin, yöre ve köy derneklerinin altına imza atacağı, bütün 
Sancaktepelilerin gönül rahatlığıyla “evet” diyecekleri bir 
“Kent Anayasası” ile Kent Konseyleri üzerinden yönetilecek bir 
Sancaktepe için geleceğiz.

Hazırız.
Demokratik, şeffaf, kentsel kalitesi yüksek Sancaktepe gelecek!



Sancaktepe İstihdam
Merkezi

İşsizliğin ama özellikle de genç işsizliğin hızla arttığı Sancaktepe’de 

“Sancaktepe İstihdam Merkezi” (SİM) kurarak, belediye adına yaptığımız 

projelerle yeni istihdam  yaratmanın yanı sıra ilçemizde iş arayanlarla, 

işverenleri buluşturacağız, işsizlere iş olanakları yaratacağız.

SİM, iş arayanlarla ve iş verenlerle ilgili bütün bilgileri bir bilgi bankasında 

bir araya getirecek, yeni meslek alanları ile ilgili düzenli bilgilendirmeler 

yapacak, ilgili kamu kurumlarıyla da birlikte çalışacak bir merkez olacaktır.

Her Mahalleye 
Kreş

Sancaktepe çocuk doğum oranının yüksek olduğu ilçelerimizden biri.  

Çocukların okul öncesi eğitimlerini sağlamak, çalışan annelerin 

çalışmaya devam etmelerini sağlamak için, her mahalleye bir 

kreş yapacağız.



SAN-KART

Hem bütün Sancaktepelilerin alışveriş, sağlık, eğitim, kurs gibi 

olanaklardan indirimli yararlanacakları, hem de geliri düşük 

Sancaktepelelerin yaşamını kolaylaştırmak için 

SAN-KART PROJESİ’ni başlatacağız. 

SAN-KART ikametgahı Sancaktepe’de olan herkesin 

ayrımsız olarak yararlanacağı bir projedir.

Sancaktepe’de tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin kadınları adına 

Sankart çıkaracağız. Her ay belirlenen tutar bu kartlara yatırılacak. 

Sadece Sancaktepe sınırları içinde alışverişte kullanılacak olan 

Sankart ile hem ihtiyaç sahiplerine destek olunacak, hem de 

Sancaktepe esnafı kazanacak.



Metro’ya Doğrudan Ulaşım
İçin Ücretsiz Ring Seferleri

Henüz Sancaktepe’nin içlerine kadar ulaşmayan ama durak adı 

“Sancaktepe Metro Durağı” olan bu durağa Sancaktepelilerin kolay 

ulaşımını sağlamak için Akpınar, Veysel Karani, Ortadağ (Fatih), 

Samandıra gibi mahallelerden otobüslerle ücretsiz ve düzenli 

ring seferleri düzenleyeceğiz.

Kadınlar İçin Sokak
Atölyeleri

Özellikle ev kadınlarını üretime dahil etmek, aile bütçesine ek gelir olanağı 

sağlamak, rekabeti değil dayanışmayı ve ortak üretimi öne çıkarmak için 

Sancaktepe’de “Kadın Sokak Atölyeleri” kuracağız. Bu atölyeler belediyenin 

ihtiyacı olan file, hediyelik eşya gibi promosyon ürünleri başta olmak üzere 

takı, seramik ve tekstil gibi ürünleri de üretecekler ve bu ürünlerin bir 

bölümünü belediye doğrudan satın alacak, diğer bölümü de 

“Sancaktepe Kadın Emeği Pazarı” ve Sancaktepe’de özel 

olarak açılacak “Satış Noktaları”nda satılacaktır.

Taşımalı eğitim sisteminde de ihtiyacı olan, ekonomik zorluk yaşayan 

ailelerin çocukarını ücretsiz olarak evlerinden okullarına taşıyacak bir 

ring sistemi kuracağız.

Kadın Sokak Atölyeleri aynı zamanda kadınlar arasında ürün geliştirme, 

güçlendirme, okuma atölyeleri ve grup çalışmaları gibi çalışmaları da 

destekleyecektir.



Kadın Danışma ve 
İstihdam Merkezi

Şiddet mağduru kadınlara 7/24 ücretsiz, psikolojik, sosyolojik ve hukuki 

danışmanlık verecek; istihdamda öncelikli değerlendireceğiz.

Temiz Dereler, 
Yeşil Sancaktepe

Samandıra Askeri Kışlası içinden başlayıp Paşa Köyü’nde sona eren ve 

ıslah çalışmaları devam eden derelerin kenarlarına 10’ar metre genişlikte, 

trafiğe kapalı “Yürüyüş ve Bisiklet Yolları, Çocuk Parkları, Oturma 

Bankları ve Kitap Durakları” yaparak, temiz derelerin güzelliğini 

yeşil Sancaktepe ile buluşturacağız.



Sancaktepe Eğitim ve
Kültür Vakfı

Sancaktepe’de ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs ve okuma olanağı 

sağlamak, orta okul ve lise çağındaki öğrencilerin eğitimini 

desteklemek, üniversite öğrencilerinin ulusal ve uluslararası 

çapta eğitim değiş - tokuşunu ve deney alış verişini sağlamak,

asıl olarak da “Sancaktepe Üniversitesi” ni kurmayı hedefleyen 

Sancaktepe Eğitim ve Kültür Vakfı’nı  kuracağız.

Kapalı Otoparklar

Sancaktepe’nin en önemli sorunlarından biri otopark sorunu. Bu sorunu 

çözmek için Sancaktepe’nin üç önemli merkezine çok amaçlı da 

kullanılabilecek Kapalı, Katlı ve Açık Otoparklar yapacağız.

Kentsel dönüşümle caddeleri genişleteceğiz. Otobana yeni 

giriş çıkışlar ve alternatif yollar yapıp, şehir içinden ilçemize 

gelirken kullanılan paralı geçişlere son vereceğiz. 



Kent Park
Projesi

Samandıra Askeri Kışlası’nın bulunduğu 3.3 milyon m2’lik alanı “Sancaktepe Kent Park” yapacağız.

Sancaktepe Kent Park’ta, Botanik Park, Kent ve Festival Meydanı, Eğitim Köyü ve Öğrenci Yurdu,

 Fuar Alanı ve Tekno Park, Sağlık Alanı, Sosyal Tesisler ve Çok Amaçlı Kültür Merkezi, Yeraltı Otoparkı 

ve Yürüme Parkurları yer alacak.



Kentsel Dönüşüm ve
Tasarım Merkezi

Sancaktepe’nin doğal, tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla, 

yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak için, kentsel dönüşüm 

uygulamalarının etkin ve planlı yapabilmek, üst ve alt ölçekli planlar 

arasında bütüncül ve kapsayıcı bir şekilde geçiş imkanı verecek, 

depreme ve afetlere duyarlı, yaşam kalitesini yükseltmeye 

yönelik, sürdürülebilir bir “Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Merkezi” 

kuracağız.

Tıp Merkezleri
Sancaktepe’lilerin SSK kartlarıyla ücretsiz sağlık hizmeti almalarını 

sağlamak için, Yenidoğan, Samandıra ve Sarıgazi’ye 

“Sancaktepe Tıp Merkezleri” kuracağız. 

Sancaktepe Belediyesi ayrıca yaşlılara yönelik olarak evde sağlık hizmeti 

başta olmak üzere sağlık hizmetlerini genişleterek sürdürecek.

Sancaktepe Tıp Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dahiliye, Genel 

Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Aile Hekimliği, Kadın 

Hastalıkları, Meme Sağlığı Polikliniği, Radyoloji, Kulak Burun Boğaz 

poliklinikleri ile laboratuvar hizmetleri ve hemşirelik hizmetleri verecek. 

Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Merkezi, sosyal, ekonomik, demografik 

yapı analiz ve sentezlerini dikkate alarak, imar adaletsizliğini ve 

tapu sorunlarını çözeceğiz ve herkesin rahatça ulaşabileceği 

“Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Rehberi” yayınlayacağız.



Uyuşturucuyla Mücadele
Merkezi 
Sancaktepe’nin en önemli sorunlarından biri uyuşturucu satışı ve kullanımı. 
Uyuşturucunun zararları, halkın bilgilendirilmesi, uyuşturucu türleri ve 
kullanım alanları, emniyet güçlerinin uyuşturucu satan ve kullananlarla 
yönelik tedbirleri ve benzeri konularda bütün Sancaktepelileri bilgilendirmek, 
konunun uzmanları ile aileleri buluşturmak ve kullananların rehabilite 
edilmesi dahil ortak mücadele etmek için “Sancaktepe Uyuşturucu İle 
Mücadele Merkezi” kuracağız. Okul önlerine ise emniyetle işbirliği
 halinde “Zabıta Büroları” kuracağız. Bu konuda hedefimiz, Sancaktepe’de 
uyuşturucu satışını ve kullanımını ortadan kaldırmak, gençleri, kadınların 
rahatça dolaşacağı güvenli sokaklar yaratmak ve rehabilitasyon merkezi 
üzerinden, gençlerin hem günlük hem de iş hayatlarına katılmalarını 
yeniden sağlayacak bir süreci başlatmak.

Uluslararası Fuar
Merkezi

Sancaktepe’yi ticaretin önemli bir merkezi haline dönüştürmek, 

ulusal ve uluslar arası alanda Sanacaktepe’yi “Marka Kent” haline 

getirecek, yeni istihdam alanları yaratacak, çevre esnafını 

kalkındıracak, ekonomik girdi sağlayacak çok amaçlı ve 

uluslar arası özellik taşıyan bir fuar merkezi kuracağız ve 

Sancaktepe’yi marka kent yapacağız.

Uyuşturucuyla Mücadele



Asfalt ve Tretuvar
Üretim Tesisi

Sancaktepe Belediyesi’nin en önemli gider kalemlerinden biri de 

asfalt, bordür ve tretuvar giderleridir. Bu giderleri azaltmak ve 

yeni istihdam alanları yaratmak için “Asfalt Plenti ve Tretuvar 

Üretim Tesisleri” kuracağız.  Böylece yalnızca tüketen değil aynı 

zamanda üreten bir belediye de olacağız!

Sancaktepe 
Çocuk Köyü
Paşa Köyü’nün doğal dokusunu korumak için öncelikle bir “Çocuk Köyü” 

kuracağız. Çocuk köyü 4-12 yaş çocuklara hitap edecek. Çocuk Köyü’nde 

açık ve kapalı oyun parkları, spor kompleksi, doğa sporlarının yapıldığı 

alanlar, kütüphane, bilişim sınıfı, müzik odası, film gösterimi dahil çok 

amaçlı salon olacak. Ayrıca çocukların doğaya dokunabilecekleri, doğayı 

tanıyabilecekleri sebze yetiştirilen bostanlar, meyve bahçeleri, keçiler, 

koyunlar ve inekler olacak. Çocuklar hem eğlenecekler, hem de doğayla 

tanışacaklar, ekolojik tarım yapacaklar!

Paşa Köy’e bu özellikleri kazandıktan sonra İstanbul’un  dört bir yanından 

çocukların gelip ziyaret edecekleri, doğayla, tarımla, hayvanlarla

buluştukları bir “Doğa ve Çocuk Turizm Merkezi”ne dönüştüreceğiz. 

Çocuk köyü 23 Nisan başta olmak üzere belli periyotlarla 

“Çocuk Festivallerinin” yapılacağı bir alan da olacaktır.



Her Mahalleye Çocuk
Oyun Sokağı

Sancaktepe her mahallenin uygun bir sokağını, trafiğe kapalı bir 

şekilde oyun alanlarıyla yeniden tasarlayarak ve yeşillendirerek bir 

“Oyun Sokağı” na dönüştüreceğiz.

Damatris Sarayı
Restorasyonu

578’li yıllarda Bizans İmparatorluğu tarafından Samandıra’da inşa edilen 

Damatris Sarayı’nı atıl halden çıkartıp, restore edilmesini ve tamamen 

gün yüzüne çıkarılmasını sağlayacağız. Çevresindeki yerleşim yerlerini 

de yeniden planlayarak Kent Meydanı’na dönüştüreceğiz. Çevresini 

de gezi yolları ile bütünleştirip, otellerin ve hediyelik eşya dükkanlarının 

yer aldığı tarihi turizm merkezi haline getireceğiz.



Sancaktepe Kültür
Merkezi

Sancaktepe’deki mevcut kültür merkezlerinin kapsama ve etki alanlarını 

genişleteceğiz. Sancaktepe’yi film ve tiyatro festivalleriyle buluşturacağız. 

Konserler, sergiler, edebiyat söyleşileri Sancaktepe’nin ayrılmaz bir 

parçası olacak.

Taziye Evleri

Sancaktepe’nin sosyal, kültürel açıdan zenginleşmesi için her 

mahalleye, gerektiğinde kültürel çalışmalar, gerektiğinde 

taziye amaçlı kullanılacak çok amaçlı kültür merkezleri 

yapacağız.



Sancaktepe Kent Akademisi
ve İnovasyon Merkezi

Sancaktepe Kent Akademi’si, üniversitelerin ve akademik çalışma 

yürütenlerin yerel yönetimle ortak politika geliştirmelerini sağlamak, 

kent yararına yeni projeleri tartışmak ve üretmek, ulusal ve uluslar 

arası yerel yönetim deneylerini paylaşmak, uygulanabilir olanları 

Sancaktepe’ye uyarlamak, kente dair problemleri gündeme 

taşıyarak çözüm ortağı olmak için kurulacaktır.

Sancaktepe Kent Akademi’sinin bir bölümü de “İnovasyon Merkezi” 

şeklinde,  gençler başta olmak üzere Sancaktepe’lilerin yaratıcı ve 

yenilikçi proje üretim, etkileşim, karşılıklı öğrenme ve deneyim 

aktarım merkezi olacaktır.

Sancaktepe Üretim veTüketim Kooperatifi
SAN-KOOP Marketler

Sancaktepeli’ye gıda ve tarım ürünlerini uygun fiyata ve kaliteli olarak 

doğrudan ulaştırmak, aracıları ortadan kaldırarak, Paşaköy’e tarım, üretim 

ve tüketim kooperatifi, her mahalleye de “Kooperatif Satış Mağazaları” 

olan SAN-KOOP MARKETLER’i kuracağız.

Sancaktepeli bu marketlerden Edremit’in zeytinyağını, Çanakkale’nin

domatesini, Antalya’nın naranciyesini, Gaziantep’in fıstığını, Hatay’ın 

salçasını, Erzincan’ın tulum peynirini, Karadeniz’in çayını ve fındığını

en uygun fiyata aracısız olarak doğrudan satın alacak.



Engelsiz Yaşam
Merkezleri

Engelli bireylerin engelsiz yaşamları ve rehabilitasyonları için, 

çok amaçlı etkinlik salonlarının olduğu, okuma salonunun 

bulunduğu, kafeteryasının engelliler tarafından işletildiği, 

ailelerin engelli çocuklarını gün içinde bırakabilecekleri 

Engelsiz Yaşam Merkezleri kuracağız.

Kültürlerarası 
Buluşma Merkezi

Türkiye’nin 81 ilinden göç alan Sancaktepe’de Anadolu’nun bütün 

renklerini aynı çatı altında toplamak için, yöre ve köy derneklerinin, 

STK’ların ve çevreci derneklerin ofislerinin olduğu, çok amaçlı toplantı 

ve gösteri salonunun olduğu “Kültürlerarası Buluşma Merkezi” 

kuracağız. Bu merkez yılda bir kez yerel müzik ve yerel yemek 

kültürünü öne çıkartan bir festival yapacak.



Bütün Projeleri
Tamamlayacağız

Bizden önce başlanmış ve kamu yararına olan 

BÜTÜN PROJELERİ TAMAMLAYACAĞIZ!

Uluslararası Sancaktepe 
Kültür Festivali
Türkiye’de yaşayan farklı kültürlerle, uluslararası kültürleri Sancaktepe’lilerle 
buluşturmak ve yeni bir kent kültürünün yaratılmasına hizmet etmek, 
Sancaktepe’nin tanıtımına, dolayısıyla turizmine katkı sağlamayı, 
kültürel zenginliği yaşatmayı sağlamak ve Sanacaktepe’yi Anadolu 
yakasının “Kültürel Başkenti” yapmak için “Uluslar arası Sancaktepe 
Kültür Festival” yapacağız.

Festivalde yemek standları, hediyelik eşya standları ve en az üç farklı sahne 
olacak ve her sahnede, ulusal ve uluslar arası sanatçılar yöresel ve evrensel 
müzik yapacak…

Festivalde yöresel ve uluslararası halk dansları grupları, sokak çalgıcıları, 
sokak tiyatrosu, sokak defilesi olacak…


