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Çok Değerli Sapancalı Hemşehrilerim;

Göreve geldiğimiz 3 yıldır, çok şerefli ve kutsal bir vazifeyi elimizden geldiğince 
icra etmeye çalışıyoruz. 3 yıllık süre içerisinde seçilmiş bir belediye başkanı 
olmanın bana vermiş olduğu güçle, çalışmalarıma yön veriyorum. Güler yüzlü, hızlı, 
kaliteli bir hizmet anlayışı ve en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğu 
düşüncesiyle; katılımcı, şeffaf, sosyal belediyecilik inancıyla vatandaşlarımızın 
talep ve istekleri doğrultusunda hizmetlerimizi yerine getirdik ve getirmeye devam 
ediyoruz.

Yaşanan bu 3 yıl içinde birlikte; referandum, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, genel 
seçim geçirdik. 15 Temmuz gecesi, bir tarihe birlikte şahitlik ettik. 15 Temmuz tari-
himizin kırılma noktalarından biri oldu. O gece, demokrasiyle cuntanın, bağımsızlık-
la sömürü düzeninin, millet ile küresel teröristlerin göğüs göğse çarpıştığı gecedir. 
Nitekim bu mücadeleden demokrasi, bağımsızlık ve millet galip çıkmıştır. Şüphesiz 
15 Temmuz gecesi milletin zaferidir. İnanıyoruz ki, tarih kaynakları o gece gözünü 
kırpmadan ölüme yürüyen 248 şehidimizi, 2196 gazimizi ve aziz milletimizi nesil-
den nesile aktaracak, 15 Temmuz’un kahramanları asla unutulmayacaktır.

Sizlerle, birlikte geçirdiğimiz bu 3 yıl içerisinde imkânlar dâhilinde verebileceğimiz 
hizmeti layıkıyla verdiğimizi düşünüyoruz. Sapanca, için sosyal ve ekonomik 
yönden güçlü bir yönelimle, ilçe tarihinde bugüne kadar başarılamamış çok sayıda 
çalışmaya sizlerin gücü, ekip arkadaşlarımın desteği ile imza attık.

Sapanca’mız 3 yılda gözle görülen değişime tanıklık etti. 100’ün üzerinde bele-
diyenin 138 proje ile katıldığı Mahalli İdareler Proje yarışmasından 2 ödüle layık 
görüldük. Eğitim ve kültür çalışmalarımız kapsamında Turizm Fakültesi’ni Sapan-

Doç. Dr. Aydın YILMAZER
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ca’ya kazandırdık. Kentsel Dönüşüm Projesi’nde TOKİ ile ilçe girişi daha modern bir 
görünüme kazanırken, bölge halkının daha düzenli bir yaşam alanında hayatlarını 
idame etmelerine olanak sağladık. Ulaşım zorluğu çeken bölgelere yeni yollar ve 
bağlantılar açılarak halkımızın refahı için çalıştık. Geçmişe tanıklık etmiş, birçok 
tarihi mekânlarımızı yine 3 yıllık görevimizde restore ederek, bundan sonra da 
geçmişleriyle geleceğe ışık tutmaları için dokularına uygun restorasyonlarda bulun-
duk. Hazırladığımız yeni sosyal yaşam alanları, yeni muhtarlık ve sivil toplum ku-
ruluşlarımızın için inşa edilen binalarla, birlikte eğitim hayatımıza kazandırdığımız 
mekânlarla büyük değişimin öncüsü olduk.

Kurumsal yapımızın geliştirilmesi noktasında yapmış olduğumuz çalışmaların 
yanında halkımızla, esnafımızla ve ilçemizde bulunan diğer paydaş kurumlarla 
ilişkilerimizde, hoşgörülü ve çözüm odaklı olmaya gayret ettik. Birlik ve beraber-
liğimiz, hizmet anlayışımızda yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı tetikleyen en önemli 
unsur oldu. Sapanca Belediyesi olarak, ürettiğimiz hizmetlere şahit olacağınız bu 
faaliyet bülteninde yapılan her şeyin altında birlikte çalışmanın, dayanışmanın, 
gerçekleştirdiğimiz fikir alışverişlerinin önemli bir payı vardır. Son olarak diyebiliriz 
ki; geleceğe yönelik hizmetlerimiz ve yatırımlarımız artarak devam edecektir. Çünkü 
attığımız tüm adımlar, günü kurtarmaya yönelik değil geleceğe atılan adımlardır. 
Siz, çok değerli Sapancalı Hemşehrilerimden aldığım destekle, ilçemize yakışır 
projelere imza atmaya devam edeceğim.

Saygılarımla.





Ödüller ve
Kazanımlar
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Sapanca Sanat Sokağı
100’e yakın belediyenin 138 proje ile katıldığı ve diğer belediyelere örnek teşkil etmesi amacıyla yapılan yarışmada Sapanca Belediyesi, Sosyal-Ekonomik ve Kültürel 
Projeler dalında Sanat Sokağı’yla aldığı ödülle etkileyici bir sonuç elde etti. Belediyeler arasında düzenlenen, Etkin Belediye Proje yarışmasında ödül alan Sanat Sokağı 
Projesi ilçe halkına farklı bir gurur yaşattı.



w w w . sapanca . b e l . t r 7

Ödülümüz
Gururlandırdı
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Kurtköy Deresi Vadi 
Rekreasyon Mikro Hes Projesi

Projenin Finansmanının Karşılanması İçin Yapılan Çalışmalar; 
Kurtköy Deresi Vadi Rekreasyon Mikro Hes Projesi elektrik iç ihtiyacını karşılanması amacıyla projelendirilmiş ve ödüle layık görülmüştür. Mikro Hes‘ in toplam maliyeti 
500.000 TL’dir. Sapanca Belediyesi, Mikro Hes Projesi’nin hafriyat işleri, inşaat ve peyzaj işlerini öz kaynakları ile gerçekleştirerek, bu işlemlerin yaklaşık olarak maliyeti 
100.000 TL’dir. 
Mikro Hes Projesi, Arşimet Burgu Türbin Sistemi ile Kurtköy Vadisi Rekreasyon alanı dışında Sapanca’da kurulacak sosyal tesislerin elektrik enerjisinin iç ihtiyacını 
karşılamak için ekolojik dengeyi bozmadan, suyu yatağından ayırmadan, şelale görünümlü, doğa dostu enerji üretmeye yöneliktir. Sapanca Gölü'ne dökülen dere suyunun 
oksijen miktarını artırarak derenin fiziksel temizliğini sağlayacak olan Hes Projesi, Endüstride 4.0 uygulaması için örnek bir proje olacaktır. Sanat Sokağı ve Mikro Hes 
Projeleri ile iki ödül birden alan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, mega projelere imza atacaklarını aktardı.
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Sapanca 
Belediyesi'ne
2 Ödül Birden
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Turizm Fakültesi
İlçemize Kazandırıldı

Turizm potansiyeli güçlü bir ilçe olan Sapanca’nın geleceğini şekillendirmek adına büyük uğraşlar veren Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Sakarya 
Üniversitesi Sapanca Turizm Fakültesi’ni ilçeye kazandırarak eğitim adına büyük bir başarıya imza attı.
SAÜ Sapanca Turizm Fakültesi, öğrencilerine Sapanca Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım desteğiyle de fark yarattı…
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Projeler
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Kurtköy Gençlik ve Kültür Merkezi
Selçuklu mimarisi tarzında tamamlanan Kurtköy Kültür Merkezi’nde Arapça, İngilizce ve Kadınlar için Güzel Sanatlar kurslarıyla, Sapanca Halk Eğitim Merkezi’nin 
katkılarıyla sürdürülüyor. Kurtköylü kadınların el emeği göz nuru işlerini rahat ve nezih bir ortamda devam ettirmelerine imkân sağlayan Kurtköy Gençlik ve Kültür Merkezi, 
2 kattan oluşmakta. 140 metre karelik taban alanı olan Kültür Merkezi, zemin dışında iki kat ve toplam 550 metre karelik kullanım alanına sahip.
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Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi 
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Sapanca için en önemli yatırımlarından biri olan Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi inşaatı, ilçemiz Çayiçi Mahallesi
 İzmit çıkışı ve Köprübaşı olarak adlandırılan alanda tamamlandı. 
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Bilgi, Kültür ve Sanat Evleri
Sapanca Belediyesi Bilgi, Kültür ve Sanat Evleri’nin sayısı artmaya devam ediyor. Hedef, her mahalleye Bilgi, Kültür ve Sanat Evi kurmak.
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Sapanca Gençlik ve Kültür Merkezi 
Sapanca’da gençlerin çarşı merkezinde kültür ve sosyal ihtiyaçları için yeni bir merkezin faaliyete girmesini sağlayan Sapanca Belediyesi, bu anlamdaki büyük bir eksikliği 
çözmüş oldu. Çarşı merkezinde gençlerin sosyal anlamda bir buluşma mekânına sahip olmalarını sağlayan Sapanca Belediyesi, eski hastane olarak hizmet veren binayı 
tamamen elden geçirerek gençlere yeni ve otantik bir mekân hediye etti.
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Kırkpınar Kültür Merkezi 
Sapanca’nın kültür ve sosyal hayatına seçkin bir dinamizm katma düşüncesi ile Kırkpınar Mahallesi’ndeki eski hizmet binasını iyileştirerek ilçenin kültür hayatına tahsis 
eden Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, isabetli bir karar verdiğinin kıvancını Sapanca halkıyla paylaşıyor.
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Sapanca Sosyete Pazarı
Sapanca İlçesi’nde, Sapanca Belediyesi’nin girişimleri ve kararlılığıyla açılan ve her hafta Salı günleri kurulan Salı Pazarı (Sosyete Pazarı) büyük ilgi gördü. Pazarda sergi 
açan esnafın işlerini daha verimli hale kavuşturmak için her mahalle merkezinden ücretsiz otobüslerle halkın pazara ulaşımı sağlanıyor. İlçe dışından alışveriş için Salı 
Pazarı’na gelenlerin sayısı,  her geçen gün artıyor.
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Sapanca Oto Pazarı
Sapanca Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Oto Pazarı, Pazar günleri halka hizmet vermeye devam ediyor. İlçe tarihinde ilk defa kapsamlı bir şekilde araç alım 
satımına tahsis edilen, kapalı pazar yerindeki Oto Pazarı, ilk günden itibaren ekonomik hareketlilik sayesinde ilçe ekonomisine katkıda bulunuyor.





Marka Şehir
Sapanca
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Uzunkum Park
Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer’in yoğun gayret ve çalışmalarıyla yeni bir yaşam alanı açıldı. Sapanca Belediyesi’nin Milli Emlak Müdürlüğüne ait olan 
araziyi tahsis ederek mesire yeri olarak oluşturduğu alan; vatandaşların aileleri ile birlikte gelip nezih bir şekilde doğayla iç içe oturabileceği, yürüyüş yapabileceği ve gölü 
seyrederek dinlenebileceği mekan haline getirildi.
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Sapanca Sahil Şeridi
Ülke genelinde, son yıllarda en çok ziyaretçinin uğrak yeri olan Sapanca Gölü sahili, belediyenin titiz ve estetik düzenlemesiyle beğeni topluyor…
Sahildeki yürüyüş yolları, düzenli alışveriş reyonları, dinlenme mekânları, göl manzarasını izlemek için oturulacak alanların yanı sıra, geceleri görülmeye değer 
su oyunları platformu turizm ilçesi olan Sapanca’ya ayrı bir güzellik katıyor.
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Kırkpınar Sahil Şeridi
Kırkpınar Soğuksu Mahallesi göle ulaşım güzergâhlarından en önemlisi olan Sahil Caddesi’ne, Sapanca Belediyesi ekiplerince modern bir görünüm kazandırıldı. 
Özellikle hafta sonları büyük bir ilgi gören Kırkpınar Sahil Caddesi; sahil bandı genişletmesi, çiçeklendirme, peyzaj çalışmaları ile yerli ve yabancı turistlerin takdirini kazandı. 
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Seyir Terası
Sapanca Belediyesi tarafından yaptırılan ilçenin sahip olduğu turizm konseptini bütünleyecek olan Seyir Terası hizmete açıldı. Sapanca’nın marka değerinde yeni bir 
anlayışın ve ilçe günlük yaşamının olmazsa olmaz mekânlarından biri olacak seyir terası Sapanca Gölü’nün doyumsuz görünümüne hakim noktada oluşturuldu.
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Sapanca, Emitt Fuarında
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)’ında Sapanca’ya ödül. 
Fuarda Sapanca Belediyesi “En Aktif Stant” ödülüne layık görüldü. 2015 turizm fuarında Sapanca Belediyesi öncülüğünde açılan “5 Mevsim Sapanca” standı ziyaretçi 
akınına uğradı. Kısıtlı zamanda hızlı bir çalışmayla hem Sapanca başarıyla tanıtıldı hem de alınan ödülle başarı taçlandı.
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Sapanca Saat Kulesi
Sapanca’nın ilk saat kulesi Sapanca Belediyesi tarafından ilçenin çarşı merkezine giriş noktalarından biri olan Köprübaşı kavşağında yerini aldı.
İlçeye yapılan yeni yatırımların yanı sıra ilçenin ihtiyaçlarına yönelik estetik çalışmaları da unutmayan Sapanca Belediyesi, modern saat kulesini 
Sapanca’nın görsel güzelliklerine kazandırdı.
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Sapanca Belediyesi 
Avrupa Birliği’yle Bütünleşiyor!

DEZAVANTAJLI KİŞİLERE,  AB HİBE PROJESİ KURSLARI

Sapanca’da, özellikle “Roman gençler mesleksiz kalmasın” sloganıyla, kursların ihtiyaçlı kişilere verilmesi bağlamında Avrupa Birliği’nden alınan hibe proje, 
ilçede istihdam sorununun çözüleceği bir mecra olacak. Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sapanca Belediyesi, Sapanca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
ile Sapanca Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı’nın paydaş olduğu projeyle ve açılacak ücretsiz kurslarla Sapanca’nın ekonomik hayatında bir dinamizm sağlanacak.

Proje kapsamında
verilecek kurslarımız:
1. Arapça
2. Sepet Örücülüğü
3. Hediyelik Eşya Yapımı
4. Ahşap Oymacılık
5. Kokulu Taş Yapımı
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Büyük
Değişim
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Yeni Çocuk Parkları
50 yeni park, çocuklarımıza hediye edildi. 60 çocuk parkının bakımı yapıldı.
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Yeni Kavşaklar Yapıldı,
Alt Geçitler Tamamlandı

Kavşaklar, Alt Geçitler

Sapanca genelinde araç ve yaya trafiğini rahatlatmak amacıyla, gerek yeni 
düzenlenen güzergahlarda gerekse iyileştirmeler yapılan bölgelerde araç ve yaya 
trafiğini rahatlatmak amacıyla belediye tarafından yeni kavşaklar düzenlendi ve 
alt geçitler rehabilite edilerek halka sunuldu. Kritik olan 5 noktada yeni kavşak 
düzenlemeleri yapıldı ve 4 ayrı noktada alt geçitler iyileştirildi. 

• Kavşaklar 
• İlçe Emniyet Müdürlüğü yanında, 
• Gazipaşa Meydanı’nda, 
• Güldibi Caddesi üzerinde, 
• Otoyol Gişeleri çıkışında
• Kırkpınar Mahallesi girişinde 
düzenlemeler yapıldı.

• Alt geçitler 
• Kurtköy anayol üzerinde, 
• Kurtköy Sahil Yolu üzerinde, 
• Demiryolu altında, 
• Sapanca sahiline inen Kumbaz 
demiryolu altında, Kırkpınar Soğuksu 
Mahallesi’nden iyileştirmeler yapıldı.
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Sapanca da Muhtarlık Binaları Çok Şık
“Her mahalleye yeni muhtarlık binası” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Sapanca Belediyesi, örnek muhtarlık binaları inşa etti ve etmeye de devam ediyor. 
Mevcutların tadilatı yapılırken, bugüne kadar muhtarlık binasına sahip olmayan muhtarlıklara yeni binalar inşa etmeyi sürdürüyor.
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Sapanca Güzelleşti
Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 3 yıl boyunca yoğun bir çalışmayla ilçenin tamamında gözle görülür derecede görsel güzelliğe imza attı. Kavşak ve 
çeşitli güzergâhlar ile bütün eğitim kurumlarının çevre düzenlemesi anlamında çiçeklendirme çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, düzenli olarak 
geçekleştirdiği kanalizasyon bacalarını, çöp alanlarını, terk edilmiş eski evler ile çevrelerini ilaçlayarak, muhtemel haşerelere karşı da  etkin mücadelede bulundu.
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Sapanca’nın Çehresi Değişiyor
3 Yılda 40.000 Ton Asfalt, 71 Sokak ve Cadde
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12.000 m2 Perde Duvar, 
2.000 m2 İstinat Duvarı Yapıldı,

9 Mahalle’nin Yağmur Suyu Tahliye 
Kanalı Yenilendi

3 Yılda 
2.000 m2 Beton Yol,

 1.000 m2 Beton Kaldırım
• 21 Mahalle ve Sokakta

• 42 Sokak ve Caddede
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Yeni Yollar Açıldı
Yollar Genişletildi

Parke Yol Çalışmaları
25.000 m2 Parke Yol

• Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce 9 yeni 
güzergâhta yeni yollar açıldı. 11 Güzergahta yollar 
gerekli genişliğe kavuşturuldu.

• 39 Cadde, Sokak ve Okullarda





Çalışan
Belediye
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Sel Afeti Karla Mücadele Ekibi
Sapanca Belediye ekipleri, geceli gündüzlü çalışarak afetin zararlarını bertaraf 
ettiler.

Sapanca İlçesi son 50 yılın en büyük sel afetine maruz kalmasına rağmen, Sapanca 
Belediyesi ekipleri ilk andan itibaren yapılan müdahalelerle zararın büyümesini 
önledi. Selin yaşandığı anlarda AFAD’la büyük zararların meydana gelmesini 
önleyici toplantılar yaparak Belediye ekipleri ile birlikte hizmet veren Başkan 
Yılmazer takdir topladı. 

Sapanca’da zorlu kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için Sapanca 
Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü karla mücadele ekibi oluşturdu.
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Zabıta DenetimleriBeyaz Masa
Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelindeki denetimlerini 
aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde halk sağlığını yakından ilgilendiren konularda 
daha hassas davranıyorlar.

Belediyemizce halkımızın istek ve taleplerine daha hızlı cevap verebilmek ve güler 
yüzlü hizmet anlayışını yaygınlaştırmak amacı ile Beyaz Masa uygulamasına 
başlandı. Başvurular bizzat, yüz yüze yapılabildiği gibi 0 850 224 54 54 numaralı 
telefon ile de  kabul ediliyor.
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Kardeş Belediyelerimiz Daha İyi Hizmet İçin
Sapanca Belediyesi Kosova/ Dragaş, Moldovya/Komrat ve Arnavutluk/ Tiran Dajt 
Belediyeleri ile “Kardeş Şehir” protokolünü imzaladı. 

20 Adet Hizmet Araçları.
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Ar-Ge
Ar-Ge Birimimiz belediyemizin daha iyi hizmet verebilmesi ve yapılan hizmetlerin daha 
nitelikli hale gelmesi için teknik konularda araştırma-geliştirme faaliyetleri yapmaktadır.

E-Belediye Hizmeti
Belediye Başkanlığımız e-belediye uygulamasına geçerek, sizlere daha kolay ve 
hızlı hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Sapaş
Sapaş’ın Sapanca Belediyesi adına faaliyet alanları 

• Çöp Hizmeti, 
• Personel Temini, 
• Otopark İşletmeleri, 
• Billboard ve Led Ekran Açık Hava Reklamcılığı Faaliyetleri,
• Araç Kiralama Faaliyetleri, 
• Uzunkum Park ve Sahil Çay Bahçeleri İşletme Hizmetleri,
• Sanat Sokağı İşletmeleri Hizmeti, 
• Uzunkum Yürüyüş Yolu Bisiklet Kiralama Hizmetleri.





Geleceğe
Yatırım
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Turizm Fakültesi Sapanca Meslek Yüksekokulu
Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Sakarya Üniversitesi Sapanca 
Turizm Fakültesi’ni ilçeye kazandırarak eğitim adına büyük bir başarıya imza attı.

Sapanca Belediye Başkanlığı’na seçilmeden önceki projelerinden biri olan yeni bir 
Meslek Yüksek Okulu binasını, ilçeye kazandırmaya söz veren Sapanca Belediye 
Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, sözünü tuttu. Başkan Yılmazer, Sapanca Meslek 
Yüksek Okulu’nun İlçede bulunan hayırseverlerin katkılarıyla İstanbuldere 
Mahallesi’ndeki alana inşa edilmesine destek oldu.
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KYK Yurdu %93 Tamamlandı
Sapanca Meslek Yüksekokulu Binası’nın hemen yanındaki arazide, Kredi ve Yurtlar Kurumu nezdinde TOKİ tarafından inşaatına başlanan yurt binası tamamlandı. 250 kız ve 250 erkek 
öğrencinin Sapanca’daki barınma ihtiyacı için tamamlanan yurdun toplam maliyeti 13.663.000 lira.Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer’in yatırım programına alınması 
yoğun çaba harcadığı KYK Yurdu’nun tamamlanmış ve öğrenci kabulüne başlayacak olması, öğrenci velilerinin büyük bir memnuniyetine yol açtı.
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Kurumlara Tam Destek
Her fırsatta ilçedeki eğitim kurumlarını ziyaret ederek eksikleri tespit eden Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, eğitimden gelen bir başkan olduğunu ispat 
ediyor. İlçede bulunan hemen hemen bütün eğitim kurumlarına Sapanca Belediyesi’nin elinin değmesini sağlayan çalışmaları aralıksız sürdüren Başkan Yılmazer, eğitim 
çalışmalarında, okulların fiziki mekânlarına yeni çehreler kazandırıyor.

• Sapanca Metem çevre duvarlarının yapımı
• Kurtköy Bilgin Özkaynak İlkokulu bahçe düzenlemesi, ve okul yanına park yapımı 
• Kurtköy Sağlık Meslek Lisesi çok amaçlı saha, dış cephe boyama ve peyzajı
• Sapanca Yeni Öğretmenevi Projesi’nin hazırlanması
• Kaymakamlık Sodam Sosyal Destek Merkezi önü ve bahçe düzenlemesi 
• Sinan Göksun İlk ve Ortaokulu bahçe düzenlemeleri
• Gazipaşa İlkokulu çevre düzenlemesi
• Sapanca İlköğretim Okulu çevre düzenlemesi ve atıl kalan Anaokulu yıkımı
• Kemalettin Sami Paşa eski okul binasının yıkılması
• Göl Mah. Nazmiye Ömer Sözer İlköğretim Okulu bahçe düzenlemesi
• Sapanca İmam Hatip Ortaokulu çevre düzenlemesi
• Kırkpınar Turizm MYO girişine beton atılması
• Tepebaşı Aktar İlköğretim Okulu’na çok amaçlı saha yapımı
• Kemalettin Sami Paşa İlköğretim Okulu dış duvarları ile okul kapısının yapımı
•  Yeni Mah. Nebiye Ertan İlkokulu çevre düzenlemesi
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Kentsel
Dönüşüm
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Kentsel Dönüşüm 
Toki’yle Tamamlandı

Sapanca Belediyesi’nin üstün gayretleriyle, ilçede yüz yıllık bir sorun olarak bilinen Kestanelik Kentsel Dönüşüm TOKİ tarafından tamamlandı.
Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer’in de çok özel girişimleriyle hızlandırılarak tamamlanan Kestanelik kentsel Dönüşüm Projesi’nde 130 hak sahibine 
hemen teslim edilen konutların, toplamı 740 daireden oluşuyor. Hemen hemen tüm konutların TOKİ tarafından belirlenen şartlarla ve kurayla sahiplerine dağıtılmasıyla, 
Sapanca’da konut edinme sorununa da çözüm üretilmiş olacak.
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Restorasyonlar
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Rahime Sultan Camii 
Restorasyonu

Hasan Fehmi Paşa 
Camii Restorasyonu

Sapanca İlçesi Uzunkum Mahallesi’nde bulunan ve 1892’de, 2.Abdülhamit’in öz 
annesinin vefatıyla bakımını üstlenen annesi Piristu Rahime Sultan tarafından 
yaptırılan Rahime Sultan Camii’nde restorasyon çalışması büyük beğeni topladı.  
Tarihi eserlerin yenilenmesi ve ilçe turizmine katkı sağlanması amacıyla 
çalışmalarda bulunan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr Aydın Yılmazer,  bir tarihi 
eserin daha uzun yıllar yaşamasını sağlamış olmanın gururuyla, AK Parti Sakarya 
Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen’e çok değerli katkılarına en samimi teşekkürlerini 
sundu.

1885 yılında Osmanlı vezirlerinden Hasan Fehmi Paşa tarafından yaptırılan ve aynı 
adla anılan camii günümüze ulaşan en eski camilerimizden birisidir. İlk defa detaylı 
bir restorasyon geçirerek hak ettiği değere kavuşan Hasan Fehmi Paşa Camii,  
estetik duruşu ve işleviyle ilçemizin tarihi güzellikleri arasındaki yerini almaya 
devam ediyor.
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Rüstempaşa Camii 
Restorasyonu

Sapanca Hamam 
Restorastonu

Sapanca’nın simge yapılarından olan tarihi Rüstempaşa Camisi’nde restorasyon 
çalışmaları başladı. Kanuni Sultan Süleyman’ın damadı Sadrazam Rüstem Paşa 
tarafından 1554 yılında Mimar Sinan’ın kalfalarına yaptırılan cami en son 1937 
yılında tadilat gördü. 463 yıllık tarihinde ilk kez kapsamlı olarak tadilat çalışmaları 
gerçekleştirilen camide, doğal dokunun korunmasına özen gösteriliyor. Tarihi 
Rüstempaşa Camii restorasyon sonrası daha uzun yıllar ilçemizin bir değeri olarak 
ayakta kalmaya devam edecek.

Sapanca Kent Meydanı çalışmalarında bulunan hamam kalıntıları gün yüzüne çıktı. 
Sapanca Belediyesi ekipleri tarafından tarihi dokunun akışını bozmadan yapılan 
meydan düzenlemesinde sona gelindi.
Bu alanda 1550 yıllarında Mimar Sinan tarafından yaptırılan bir hamamın varlığının 
bilindiğini kaydeden uzmanlar, çalışmaları büyük titizlikle tamamladı. Meydan 
projesiyle park ve tarihi dokudan oluşan ziyaret alanı kısa süre içinde halkın 
hizmetine sunulacak.





İlçeye
Kazandırılanlar
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15 Temmuz Demokrasi Çeşmeleri
Sapanca Belediyesi’nin girişimiyle, ilçede kurulu bulunan dokuz su fabrikası tarafından yapılan halk çeşmeleri, ilçe halkının ücretsiz yararlanması ve 
15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini anma amacıyla yapıldı.

Çarşı İçi Düzenlemesi
Sapanca Çarşı İçi’ne Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yollara döşenen Arnavut parke, yeni kaldırım ve cadde aydınlatma uygulamaları yapıldı.
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Yeni İlçe Hastanesi Sapanca Sgk
Vatandaşlarımıza daha kapsamlı sağlık hizmeti sunabilmek için ilçeye yeni ve 
modern ilçe hastanesi kazandırıldı.

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer’in girişimleriyle ilçeye yeni ve 
modern bir SGK binası kazandırıldı.

Sapanca’ya İmam Hatip Lisesi ve 
İmam Hatip Ortaokulu Geliyor

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, daha kaliteli ve daha nezih bir ortamda eğitim alma imkânı bulacaklar.





İnanca
Saygı
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Cami ve Mescid İnşaatları
Sapanca Belediyesi ilçede bulunan ibadethanelere, gerek çevre düzenlemesi gerek malzeme gerekse de yapımı konusunda her türlü desteği vermeye devam ediyor. Son 
olarak Göl Mahallesi ve Emek Evler de yapımı devam eden camii inşaatı ile Kırkpınar Mescidi’nin hizmete açılması için gün sayıyor.
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İnanca Saygı
Sapanca Belediyesi ekiplerin yıl boyunca ilçedeki camileri temizleyerek, hijyenik koşullar sağladı. Yine ibadetler bazında, camilerin dış cepheleri onarıldı ve bahçe 
düzenlemeleri itinayla gerçekleştirildi.





Sosyal
Belediye
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Sosyal İşler

Sapanca Belediyesi 
Dost Eller Mağazası

75 Akülü Araç 

Sapanca Kaymakamlığı ve Sapanca Belediyesi’nin ortaklaşa hizmet verdiği Dost 
Eller Mağazası’nda 1200 ihtiyaç sahibine dost eli uzandı. Dost Eller Mağazası’nda, 
hayırseverlerin katkılarıyla sıfır eşyalarla ihtiyaç sahiplerine hizmet veriliyor.

• Aylık ortalama 50 hastanın hastanelere nakledilmesi hizmeti.
• 230 adet öğrenciye okul kıyafeti yardımı yapıldı
• Aylık 20 hastamıza hasta bezi yardımında bulunuldu.
• Yıllık ortalama 1500 adet erzak paketi muhtaç kişilere dağıtıldı.
• Aylık 50 vatandaşımıza ilaç yardımı yapıldı.
• Aylık 30 kişiye çocuk maması yardımı yapıldı.
• Yıllık 10 adet tekerlekli iskemle, ihtiyaçlılara verildi.
• İhtiyaç sahiplerine yıllık 25 ton kömür yardımı yapıldı.
• 100 kişiye her gün askıda ekmek uygulamasıyla 2 ekmek verilmesi sağlandı.
• Hayvanseverler Derneği’ne sokak hayvanları için mama ve barınak sağlandı.
• Belediyemize turistik tur otobüsü kazandırıldı.

Sosyal Belediyeciliğe önem veren Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, 
Sosyal İşler Müdürlüğünce tespit edilen 75 ihtiyaçlı engelli vatandaşa gerek 
hayırsever iş adamları gerekse belediye olarak akülü araç temininde bulundu.
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İftar Çadırı 21.000 Aşure 
Sapanca Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl kurulan iftar çadırı, 
binlerce vatandaşın birlikte oruç açtığı dev bir sofraya dönüşüyor.
Sapanca Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl kurulan iftar çadırında bu 
güne kadar 90 Bin vatandaşımızla birlikte oruç açtığı dev bir sofraya dönüştü.

Sapanca Belediyesi, Muharrem ayının güzelliklerini vatandaşla paylaşma düşüncesi 
ile her yıl ilçe genelindeki birçok camide öğlen namazı çıkışı aşure ikramında 
bulunuyor.

Sapanca Belediyesi, vatandaşın kullanmadığı çeşitli eşyaların bağış yapılarak değerlendirilmesi ve ihtiyaç sahiplerinin de bu eşyalardan yararlanabileceği bir standı, göle 
inen Kumbaz demiryolu alt geçidinin hemen önünde açarak, halkın hizmetine sundu.

İhtiyaç Standı





Kültür
Sanat
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Kültür Kursları
3 Yılda 21 Branşta toplam 1100 kursiyer

Kültür Müdürlüğü bünyesindeki kursların düzenlenmesinde Sapanca Halk Eğitim Merkezi’ne katkıları için teşekkür eden Başkan Yılmazer; 21 farklı alanda olan, kurslarda 
her yaştan kişinin kendi ilgisine yönelik kurs bulacağını aktardı.

• Türk Halk Müziği
• Türk Sanat Müziği
• Tiyatro
• Takı
• Seramik
• Sepetçilik

Sapanca Belediyesi 1. Kırkpınar El Sanatları Festivali
4 Gün süreli olarak Sapanca Belediyesi tarafından ilk kez 20-23 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenen Kırkpınar El Sanatları Festivali’ni binlerce kişi ziyaret etti. 135 Standın 
bulunduğu festivalde çeşitli branşlarda yapılmış el sanatları ürünleri sergilendi. Kırkpınar Mahallesi’nde hazırlanan festival alanının açılış kurdelesi Sapanca Kaymakamı Ali 
Ada, Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer ve protokol üyeleri tarafından kesildi.

• Pilates
• Ney
• Matematik
• Kemençe
• Keman 
• Keçe

• İngilizce
• İlkyardım
• Hızlı Okuma
• Halkoyunları
• Gitar
• Ebru

• Diksiyon
• Bağlama
• Arapça
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BağlamaArapça

Diksiyon Ebru
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Halk OyunlarıGitar

İlk Yardım İngilizce
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KemanKeçe

Kemençe Matematik
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PilatesNey

Sepetçilik Seramik



w w w . sapanca . b e l . t r 85

TiyatroTakı

Türk Halk Müziği Türk Sanat Müziği
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Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Konseri
Sapanca Belediyesi her yıl düzenlediği Ramazan Etkinliklerinde unutulmaya yüz 
tutmuş geleneksel ramazan eğlencelerini köy ve mahalle halkına sunmaya devam 
ediyor.

Sapanca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu 
Ramazan Etkinlikleri kapsamında Gülizar Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından 
Tasavvuf Müziği Konseri gerçekleştirildi.

Halk Toplantıları
Sapanca Belediyesi Meclis Salonunda ve mahallelerde gerçekleştirilen Halk Meclislerinde Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, vatandaşların sorunlarını
 ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.
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16. Uluslararası Sapanca
Şiir Akşamları

Çocuk Şenliği

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “16. Uluslararası Sapanca Şiir 
Akşamları” Sapanca Sahili İnsan Hakları Parkı’nda şiir severler ile buluştu.

Sapanca Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen, Çocuk Şenliği ile miniklerin 
sevincine ortak oluyor. Geleceğin teminatı çocuklarımız için şenlik büyük bir 
özenle hazırlıyor. 

Yöresel Yemek Yarışması
Sapanca Belediyesi, Türk yemek kültürünün önemine vurgu yapmak amacıyla Gebze Profesyonel Aşçılar Derneği’nin katkılarıyla Yöresel Yemek Yarışması düzenledi.





Tüm Canlılar
Değerli
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Sapanca Hayvan Barınağı
Sapanca Belediyesi hayvan severlerin duyarlılığına belediye olarak katkıda bulunmak ve hayvan severlerin sokak hayvanlarına olan katkılarını, düzenli olarak sürdürecekleri 
bir merkezi oluşturdu. Sapanca Hayvanseverler Derneği’nin katkılarıyla başlatılan Yanık’taki Sokak Hayvanları Barınağı'nı hizmete sundu. Belediye ekipleri sokak hayvanları 
için tahsis ettiği alanı çevreleyerek, alan içi düzenlemelerde sokak hayvanlarının barınmasına yönelik bölümlerin inşasını tamamladı. 
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Spora
Değer
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Şehit Ömer Halisdemir Spor Kompleksi
Sapanca Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit Ömer Halisdemir Spor Kompleksi açıldı. Kurtköy Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin metrekarelik alana kurulu olan 
tesiste; hem çocukların eğlenmelerine hem de büyüklerin dinlenmelerine imkân verecek, çok amaçlı büyük bir park, spor sahası ve kafeterya bulunuyor.
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Akçay Gençlik ve Spor Merkezi
Sapanca Belediyesi mahalle çalışmalarından Akçay Gençlik ve Spor Merkezi’yle büyük bir güzelliğe imza attı. Bilgi Kültür Evi’yle, Gençlik ve Spor Merkezi’yle, Muhtarlık 
Binası’yla ve Sağlık Evi’yle bütün bir mini kampüs niteliğinde olan Akçay Gençlik ve Spor Merkezi, işlevsel yapısıyla büyük bir beğeni aldı.
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Hacımercan Sosyal Tesisi
Hacımercan Mahallesi’ni de yeni yatırım planlamasında unutmayan Sapanca Belediyesi, bu mahalleye de sportif ve sosyal amaçlı yeni bir Sosyal Tesis binası inşa etti. 
Hacımercan sakinleri, her zaman yararlanabilecekleri sosyal tesisi mahallelerine kazandırdığı için Başkan Yılmazer’e teşekkürlerini ilettiler.
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Sapanca Belediyesi 
Ampute Futbol

Hacımercan Spor Kompleksi

Sapanca'da ampute futbol heyecanı.

Sapanca Soffder’e 
Belediyeden Yeni Bina

Sayder Binası

Sapanca’yı ülkemizin dört bir yanında otomobil sporlarında başarıyla temsil 
eden Sapanca Offroad Kulübü’ne, yeni yapılan dernek binası Sapanca Belediyesi 
tarafından tamamlandı.

Sapanca’yı yakın ve uzak çevrelere at yarışları ve otomobil sporlarında başarıyla 
temsil ederek tanıtan Sapanca At Yetiştiricileri Derneği’ne Sapanca Belediyesi 
tarafından dernek binası tahsis edildi.

Hacımercan Spor Kompleksi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Sapanca İlçesi’nde 
gerçekleştireceği yatırımlar içinde yer alıyor. Hacımercan Spor Kompleksi’ndeki 
zemin dolgusu ile diğer çalışmaları tamamlayan Sapanca Belediyesi, kompleksin 
üst yapı çalışmaları için alanı Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği 
çalışmalara hazırlamış oldu.
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Karate Kırkpınar Futbol Turnuvası
Sapanca'da heyecan devam ediyor. Her yıl sporcu sayısı artarak devam ediyor...

Sağlık İçin Bisikleti Seçin Halk Koşusu
“Sağlık İçin Bisikleti Seçin” halk turlarına yoğun ilgi Sakarya Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü’nün öncülüğünde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için 
programlar devam ediyor.

Sapanca Belediyesi tarafından sporun önemine dikkat çekmek ve sporu 
yaygınlaştırmak amacıyla ilçede 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri 
kapsamında 1. Halk Koşusu gerçekleştirildi.
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Minyatür Kale Futbol Olgunlar Turnuvası
Sapanca Belediyesi Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Spor 
Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Sapanca Kapalı Spor Salonu’nda, ortaokullar arası 
Minyatür Kale Futbol Turnuvaları düzenliyor.

Sapanca Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından üç yıl önce başlatılan Geleneksel Futbol 
Olgunlar Turnuvası her yıl katılımın artmasıyla devam ediyor.

Kürek Sporları Sapanca'da Masa Tenisi
Sapanca Belediyesi’nin kürek sporuna verdiği destek Sapanca Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen uluslararası masa tenisi turnuvaları.
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Satranç Yaz Spor Okulları
Sapanca Belediyesi tarafından düzenlenen ve Kapalı Spor Salonu’nda 
gerçekleştirilen Satranç Turnuvası her yıl satranç ustalarını heyecanla ter döküyor.

Genç nesli sporun çeşitli branşlarında eğitmek amacıyla her yıl düzenlenen ve 
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin katkıda bulunduğu Sapanca Belediyesi Yaz 
Spor Okulları; Masa Tenisi, Güreş, Tenis, Badminton, Voleybol, Futbol, Basketbol, 
Karate ve Kickbok olmak üzere 9 branşta devam etmekte.

Sapanca Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Ultra Dağ Maratonu, Türk ve yabancı sporcuların katılımıyla start aldı.

Sapanca Ultra Maratonu





Heyecan
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Offroad Tutkunları Sapanca’da Buluşuyor
Sapanca Belediyesi Offroad yarışlarını Sapanca Offroad Kulübünün katkılarıyla heyecanı birlikte yaşıyor.
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En Büyük Balığı Tutmak İçin Yarıştılar
 9. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması Sapanca'da gerçekleştirildi.

Sapanca Belediyesi ve Sapanca At Yetiştiricileri, At Sporu ve Turizm Derneği (SAYDER) tarafından düzenlenmekte olan, Mahalli At Yarışları’nın 6'ncısı 29 ve 30 Temmuz 
tarihlerinde gerçekleştirildi.

Sayder Mahalli At Yarışları
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Notlar
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