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Mahallelerimiz:

Ulaşım kolaylığı nedeniyle, özellikle çalışan 
ailelerin tercih ettiği 10 bin nüfuslu 
huzurlu bir mahalle olan Emniyetevleri 
Mahallesi’ni kıdemli Muhtarı Zeki 
Uzun ile konuştuk.

Emniyetevleri

Gültepe
Son yıllarda çevresindeki alışveriş ve iş mer-
kezlerinin verdiği ivmeyle gelişen Gültepe Ma-
hallesi; her sokağında ayrı bir hareketliliğin 

yaşandığı mahallelerden birisi. Gültepe 
Mahallesi’nin dününü ve bugününü emek-
tar Muhtar Nuri Bahçecik anlattı.
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Kağıthane Belediyesi Çevre ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe 
genelinden toplanan ambalaj atıkları, geri dönüşüm tesisinde işlenerek ekonomiye 
kazandırılıyor. 2006 yılından bugüne devam eden geri dönüşüm projesi sayesinde, 
her yıl ortalama 410 ton ambalaj atığı yeniden kullanılabilir hale geliyor.  

HUZUR SOKAĞI
TURGUT YILMAZ

Okul Öncesi Eğitime 
Büyük Destek

‘‘20 Okul Öncesi Eğitim Kurumu Projesi’’ kapsamında Kağıthane Belediyesi tarafından yaptırılan 10 yeni anaokulu eğitim haya-
tına başladı. Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve Kağıthane Kaymakamlığı’nın koordineli bir şekilde yürüttüğü 
çalışmalar sonucunda, yardımsever işadamlarının da desteğiyle eğitime kazandırılan anaokullarında okula yeni başlayan 48-66 
aylık çocuklar, kendileri için özel hazırlanmış sınıflarda, uzman eğitmenler eşliğinde eğitim hayatına ilk adımlarını atıyor.

Kağıthane İçin
DEV YATIRIMLAR

Geri Dönüşümde Lider İlçe Kağıthane

14-15Sultan Abdülaziz’in Kıymetlisi: Aziziye Camii
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Kağıthane Belediyesi, ilçesindeki vatandaşların daha kaliteli bir yaşam sürmeleri amacıyla projelendirdiği 
prestij cadde, gençlik merkezi, mahalle konağı ile parkların temel atma ve açılışlarına Ekim ayının ilk haftası 
başladı.  ‘‘Kağıthane’de Dev Yatırımlar’’ kapsamında 3-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen açılış ve 
temel atma törenlerine; siyaset ve iş dünyasından da pek çok kişi katıldı. Her gün farklı bir mahallede 
gerçekleştirilen 8 açılış ve bir temel atma olmak üzere toplam 9 dev yatırım, İstanbulluların hizmetine sunuldu. 11-12
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Sonbaharı dolu dolu yaşamanın sevinciyle bir 
kez daha karşınızdayız. İnsan odaklı yatırım-
larımızın ön plana çıktığı verimli bir aya daha 

hızlı başladık.

Vatandaşlarımızın daha kaliteli zaman geçirebil-
mesi ve günlük hayatlarına kolaylıklar getirebilmesi 
amacıyla gerçekleştirdiğimiz birbirinden farklı pro-
jeler, mahallelerimizin çehresini değiştirmeye devam 

ediyor. Dokuz farklı mahal-
lede; cadde, sokak, mahal-
le konağı, gençlik merkezi 
ve parkları hizmete açtık. 
Vatandaşlarımızın ailele-
riyle birlikte rahatça vakit 
geçirebilecekleri alanlar 
oluşturma amacıyla yola 
çıktığımız park açılışları, 
8 yılda 200’e yaklaştı. Be-
lediyemiz tarafından proje-
lendirilen ve en kısa sürede 
tamamlanan parklarımı-
zın, sokak ve caddelerimiz 
ile mahalle konaklarımızın 
tüm İstanbullulara hayırlı 
olmasını dilerim. Ayrıca 
Kağıthane’ye yakışan dev 
projelerin açılış törenlerin-
de yanımızda olan değerli 
bürokratlara ve halkımıza 
çok teşekkür ediyorum. 

12 yıllık zorunlu kademeli eğitime geçilen 
yeni eğitim-öğretim yılını, tüm yurtta olduğu gibi 
Kağıthane’de de törenlerle açtık. Atatürk İlköğretim 
Okulu’nda düzenlenen törende Kağıthane Kaymaka-
mı Sayın Akın Varıcıer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Nail Bölükbaşı ile birlikte minik öğrencilerin yeni 
eğitim yılı heyecanına ve coşkusuna ortak olduk. 
Türkiye’nin aydınlık geleceğinin anahtarı olan tüm 
öğrencilerimize ve öğretmenlerimize; 2012-2013 eği-
tim öğretim yılında başarılar dilerim. 

Ayrıca bu eğitim öğretim yılına; 10 yeni anaoku-
lunu yeni döneme yetiştirmenin mutluluğuyla başla-
dık. Kağıthaneli miniklerimiz ‘‘20 Okul Öncesi Eği-
tim Kurumu Projesi’’ kapsamında belediyemiz tara-
fından kendileri için özel hazırlanmış olarak yaptırı-
lan 10 yeni anaokulu ile eğitim hayatlarına merhaba 
dedi. Kolektif bir çalışmayla yetiştirilen anaokulları-
mızda; 48-66 ay aralığındaki çocuklarımız, kendileri 
için özel hazırlanmış, her türlü ihtiyaçlarını rahatlık-
la karşılayabilecekleri sınıflarda, uzman eğitmenler 
eşliğinde eğitim hayatlarına ilk adımlarını attı. 

Kağıthane Belediyesi olarak gelecek eğitim-
öğretim yılında da yine 10 tane okul öncesi eğitim 
kurumunu milli eğitime kazandırmayı hedeflerken, 
anaokullarımızın açılmasında bizlerden desteklerini 
esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 

2006 yılından bugüne sessizce ama başarılı bir 
şekilde Belediyemiz tarafından devam eden geri dö-
nüşüm projesi, bugünlerde adından daha sık bahse-
dilir hale geldi. Her yıl ortalama 410 ton ambalaj 
atığının yeniden kullanılabilir hale getirildiği geri 
dönüşüm projesi sayesinde, öncelikle doğamız ko-
runurken, çöp miktarlarımızda da azalma yaşanıyor. 
Ülke ekonomisine ve doğamıza değer katmak isteyen 
herkesin kolaylıkla destek verebileceği bu projede 
yapmanız gereken çok basit: ‘‘Ambalaj atıklarınızı 
çöpe atmayın, torbalarda ayrı ayrı toplayarak birik-
tirin, gelip alalım’’. 

‘‘Zamanı hizmete dönüştüren belediye’’ sloganı-
na yakışır bir şekilde Türkiye’de ilk kez hayata ge-
çirilen Bilgi Duvarları Projesi ile, teknolojiyi sizle-
rin hizmetine sunduk. Vatandaşlarımızın belediyeyle 
olan işlerini kolaylaştıracak ve zaman kazanmalarını 
sağlayacak. Bilgi Duvarı Projesi’nin de tüm ilçe sa-
kinlerimize hayırlı olmasını dilerim.

E-POSTA: fazlikilic@kagithane.bel.tr
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Kağıthane Belediyesi’nin ücretsiz, aylık, 
faaliyet ve kültür-yaşam yayınıdır.

Kağıthane Belediyesi’nce, 
Hasbahçe Kır Kahvesi’nde 
verilen akşam yemeğinde 

ağırlanan ziyaretçiler, belediyenin 
çalışmaları hakkında Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’tan 

bilgi aldı. Yemekte, Kağıthane’nin 
tarihçesinden kısaca bahseden 
Başkan Kılıç, deniz suyu projesi, 

milli arşivlerin Kağıthane’ye ta-
şınması ve ilçenin gelişen turizmi 
gibi mevcut çalışmalar hakkında 
misafirlere bilgi verdi. 

Belediye çalışmaları Balkanlarda 
yakından takip ediliyor
Ziyaret programından çok 

etkilendiklerini belirten Balkan 
Heyeti, ‘‘İstanbul’daki yerel yö-
netimlerin faaliyetleri Balkan 
devletlerince yakından takip edili-

yor. Yapmış olduğunuz çalışmalar 
kendi bölge halkınızın hizmetine 
sunulurken, bizlere de örnek teş-
kil ediyor. Çalışmalarınızın deva-
mını ve başarılı olmasını diliyor, 
misafirperverliğiniz için de ayrıca 
teşekkür ediyoruz’’ dediler.

Konuşmaların ardından ziya-
retçilere, Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç tarafından İstanbul’un çiçe-
ği, Kağıthane’nin simgesi kristal 
lale figürü hediye edildi.

Balkanların Yerel Yöneticileri Kağıthane’de

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin organize ettiği ‘‘Uluslararası Yerel 
Yönetimler Eğitim ve Araştırma Merkezi 2012 Yılı III. Dönem Eğitim 
Programı’’ kapsamında, Balkan Devletlerinden gelen 20 belediye 
başkanı ve yerel yönetim temsilcisi, Kağıthane Belediyesi’ni ziyaret etti. 

““

Moldova, Kosova, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, 
Sırbistan ve Bosna Hersek Balkan Ülkeleri’nin belediye 

başkanları ve yerel yöneticilerinden oluşan heyet, 
yemek sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Atatürk İlköğretim Okulu’nda dü-
zenlenen törene katılan Kağıtha-
ne Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 

Kağıthane Kaymakamı Akın Varıcıer ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nail Bölükbaşı, 
yeni eğitim yılının heyecanını ve coşku-
sunu öğrencilerle birlikte yaşadı. Konuş-
masında belediyenin eğitime sağladığı 
desteklerden bahsederken, öğrencilere de 
çeşitli tavsiyelerde bulunan Başkan Kılıç; 
Türkiye’nin aydınlık geleceğinin anahta-
rının gençlerin elinde olduğunu hatırlattı. 

Protokol konuşmalarının ardından 

Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kayma-
kam Akın Varıcıer ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Nail Bölükbaşı sınıfları geze-
rek öğrencilerle yakından ilgilendi. Ata-
türk İlköğretim Okulu Müdürü Hüseyin 
Akçaoğlu’ndan da okulla ilgili detaylı 
bilgi alan Başkan Kılıç ile Kaymakam 
Varıcıer, öğretmenlerle de sohbet ederek 

okulun araç gereç ihtiyacı olup olmadığı-
nı sordular.

Sınıf ziyaretleri sonrası okulun bah-
çesindeki yeni dönem kutlamasına katılan 
Başkan Kılıç ve protokol heyeti, pasta 
keserek 2012-2013 eğitim-öğretim yılının 
tüm öğrenci ve öğretmenler için verimli 
geçmesi dileğinde bulundu.

Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Başladı
12 yıllık zorunlu kademeli eğitime 

geçilen yeni eğitim-öğretim yılı, tüm 
yurtta olduğu gibi Kağıthane’de de 
ilk gün münasebetiyle düzenlenen 

törenlerle açıldı. 

İstanbul İtfaiyesi 298  Yaşında
ilk olarak Nurtepe’de bulunan Kağıthane 

Bölge Amirliği’ni ziyaret eden Başkan 
Kılıç, gece gündüz demeden her olaya 

karşı hazır kıta bekleyen itfaiye çalışanla-
rıyla bir süre sohbet etti. İtfaiye şehitlerini 
de anan Başkan Fazlı Kılıç, itfaiye gazile-
rine de acil şifalar diledi. 

Yeni yollar, yangına 
müdahaleyi kolaylaştırıyor 
Avrupa Yakası Birinci Bölge Müdürü 

Halil Yılmaz ziyarette söz alarak: ‘‘Kağıt-
hane Belediyesi, yaptığı çalışmalarla ekip-
lerimizin işlerini kolaylaştırmakta. Yollar, 
köprüler ve yapılan her yeni hizmet; olay-
lara müdahalemizi daha hızlı ve rahat kılı-
yor. İtfaiyeciler olarak başkanımıza çalış-
malarından ötürü teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Kağıthane İtfaiye Bölge Amiri Fevzi 
Alp ise; Kağıthane Belediyesi ile her za-
man iletişim halinde olduklarını ve birçok 
sorunun başkana bildirildiği andan itibaren 
giderildiğini söyledi. Alp, En küçük işler-

den büyük işlere kadar belediyeyle sıkı bir 
diyalog içerisinde sınırsız hizmet gördük-
lerini belirtti.

Başkan Kılıç ikinci durağı olan Sey-
rantepe İtfaiye Amirliği’ne, İstanbul Av-
rupa Yakası Birinci Bölge Müdürü Halil 
Yılmaz’la birlikte hareket etti. 

Seyrantepe İtfaiye Amirliği’nde ko-
nuşan Başkan Kılıç; ‘‘Gerek Dolmabah-
çe Tüneli, gerekse yeni yapılan Barba-
ros Viyadüğü ve diğer muhtelif yollar, 
Kağıthane’de bulunan itfaiye ekiplerinin 
çevre bölgelerdeki olay yerlerine daha hız-
lı bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor. Bu da 
başta Kağıthane olmak üzere tüm İstanbul-
luların can ve mal güvenliğini korumada 
çok önemli katkı sunuyor. Belediye ola-
rak çalışmalarımız bundan sonra da bu 
farkındalıkla sürecek. Birçok sokağın, 
caddenin ve yolun açılışını gerçekleştiri-
yoruz. Yapılan bu çalışmalarla sözünü et-
tiğimiz can ve mal güvenliğini artırmayı 
hedefliyoruz’’ dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, İstanbul İtfaiye Teşkilatı’nın 
298. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kağıthane ve 
Seyrantepe İtfaiye Amirlikleri’nde çalışanlarla bir araya geldi.

Ekim Ayına 
                 Hızlı Başladık

Eski Büyükdere Prestij Caddesi’nin 
açılış töreninden önce Kağıthane 
Belediyesi’ni ziyaret eden Bakan 

Bağış, Başkan Fazlı Kılıç tarafından kar-
şılandı. Başkan Fazlı Kılıç ile eskilere 
dayalı bir dostlukları olduğunu belirte-
rek konuşmasına başlayan Bağış, ‘‘2002 
yılında ilk milletvekili adayı olduğumda, 
Fazlı Bey Seçim Koordinasyon Merkezi 
başkanımızdı ve benim üzerimde çok 
emeği vardır’’ dedi.

‘‘Çalışmalarınız, göğsümüzü kabartıyor’’
Başkan Fazlı Kılıç’ın Belediye Baş-

kanı olduktan sonra yaptığı çalışmalarla 
Kağıthane’nin hem İstanbul’un hem de 
Türkiye’nin yükselen değerlerinden biri-
si olduğunu belirten Bağış, ‘‘Fazlı beyin 
ve çalışma arkadaşlarının yaptığı çalış-
malar bizim göğsümüzü kabartıyor’’ 
dedi.

AB standartlarını yakalama ve AB 
standartlarında belediyecilik yapma 
konusunda ortaya koydukları kararlı 
tutum ve çalışmalardan dolayı Başkan 
Kılıç’a teşekkür eden Bakan Bağış, 

Kağıthane’nin her geçen gün güzel-
leştiğini ve güzelleşen Kağıthane’nin 
İstanbul’u da güzelleştirdiğini kayde-
derek ‘‘Güzelleşen İstanbul Türkiye’yi 
dünyanın parlayan bir yıldızı haline ge-
tiriyor’’ dedi. 

‘‘Herkesin yüreği Türkiye’nin daha çok ge-
lişmesi için atıyor’’

Devlet ve millet kaynaşmasının çok 
farklı noktalara geldiğini ifade eden 
Bağış, “Mahalle muhtarından cum-
hurbaşkanına kadar herkesin yüreği 

Türkiye’nin daha da gelişmesi için attığı 
bir anlayış gelişiyor. Bunun gerçekleş-
mesinde Kağıthane Belediyemizin, Fazlı 
Başkanımızın çok büyük bir emeği ve 
desteği var. Kaymakamımızla birlikte 
Kağıthane’de yaptıkları çalışmaları biz 
de çok takdir ediyoruz. Sayın başbakanı-
mızın ve hükümetimizin de takdir ettiği-
ni vurgulamak istiyorum’’ dedi.

Başkan Kılıç ise, ‘‘Sürekli bizlere 
destek olan ve çalışmalarımızda biz-
leri yalnız bırakmayan Sayın Egemen 
Bağış’a çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Kağıthane Belediyesi’ni ziyaret etti. Kağıthane Belediyesi’nin 
AB standartlarında belediyecilik yapma konusunda ortaya koyduğu çalışmalardan övgüyle bahseden Ege-
men Bağış, Kağıthane’nin hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin yükselen değerlerinden birisi olduğunu belirtti. 

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış: 

Kağıthane İstanbul’u Güzelleştiriyor
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Geri Dönüşümde Lider İlçe

Cam, plastik, metal, kâğıt, karton ve 
kompozit gibi atıkların geri dönüş-
türülmesiyle ilgili Türkiye’deki ilk 

projeyi hazırlayıp uygulayan Kağıthane 
Belediyesi, ülke ekonomisinin büyümesi 
ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir 
çevre bırakabilmek için geri dönüşüm 
projelerinde öğrencilerle birlikte çalışı-
yor. 

Kağıthane Belediyesi, ilçedeki öğren-
cilerin geri dönüşüm konusunda bilinç-
lendirilmesi ve eğitilmesi için İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
ortaklaşa bir çalışma yürü-
tüyor. İlköğretim okulla-
rında her yıl öğrencileri 
çevre koruması ve atık 
toplama konularında 
bilgilendiren belediye, 
bu sayede öğrencilerin 
okullara yerleştirilen kon-
teynırlarda ambalaj atıkları 
biriktirmelerini sağladı. Okul-
larda biriktirilen atıklar ise, belirli gün-
lerde belediye ekiplerince alınarak geri 
dönüşüme gönderiliyor.

Ödüllü geri dönüşüm yarışmaları
Ambalaj atıklarının toplanmasının 

teşvik edilmesi için Kağıthane’deki il-
köğretim okullarında ödüllü geri kazanım 
yarışmaları düzenleyen belediye, en çok 
ambalaj atığı biriktiren okulları ödüllen-

diriyor. İlköğretim okulları arası geri ka-
zanım yarışması neticesinde 47 ilköğretim 
okulundan bir yıl içerisinde toplam 158 
ton ambalaj atığı, 1000 kg pil, 6 ton plas-
tik şişe kapağı geri dönüştürülmek üzere 
toplandı. 

Ayrıca hem çevre koruma bilincinin 
yerleşmesi, hem de atığın kaynağından 
toplanması için ilçe genelinde yapılan 
çalışmalarda ise; bugüne kadar 123 bin 
650 konut, 899 işyeri ve kamu kurumu 
ile marketlerden ambalaj atığı toplanarak 

geri dönüşüme kazandırıldı. 

1 ton plastikten 14000 kWh 
enerji tasarrufu 

Kağıthane Belediyesi 
Çevre ve Kontrol Müdürü 
Canan Atasoy, yaptıkla-

rı çalışmalarla hem israfın 
önüne geçtiklerini, hem de 

ülke ekonomisine önemli katkı-
larda bulunduklarını belirtti. Canan 

Atasoy; ‘‘Vatandaşlara, ambalaj atıkları-
nın çöp olmadığını, bunların bir ekono-
mik değeri olduğunu, ekonomiye tekrar 
kazandırılabileceğini ve bu şekilde çev-
renin korunacağını anlatmaya çalışıyoruz. 
Böylelikle hammadde ihtiyacını karşıla-
yarak ülke ekonomisine katkıda bulunmuş 
oluyoruz. Örneğin kâğıtları geri dönüştür-
düğümüzde ağaçları kesmemiş, plastiği 
geri dönüştürdüğümüzde yurt dışından 
fazla petrol almamış, metali ve camı dö-
nüştürdüğümüzde çevreyi tahrip etmemiş 
oluyoruz’’ şeklinde konuştu. 

Geri dönüşüm sayesinde öncelikle çöp 
miktarının azaltıldığını ve doğanın korun-
duğunu belirten Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç ise, bu çalışmalarla enerji 
tasarrufunun sağlandığını, küresel ısın-
manın yavaşladığını ve ülke ekonomisine 
değer katıldığının altını çizdi. ‘‘Ambalaj 
atıklarınızı çöpe atmayın, torbalarda ayrı 
ayrı toplayarak biriktirin’’ diyen Baş-
kan Kılıç, bu şekilde çocukları-
nızın geleceğine de katkıda 
bulunabilirsiniz mesajını 
verdi. 

Orhan Kural da Amba-
laj Atıkları Toplama Tesi-
si’ndeydi

Geri dönüşüm çalışma-
larıyla ilgili bilgi alan Prof. 
Kural, tesisi gezdikten sonra 
bir süre atık ayrıştırma bandındaki 

KAĞITHANE
Kağıthane Belediyesi Çevre ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe 
genelinden toplanan ambalaj atıkları, geri dönüşüm tesisinde işlenerek ekonomiye 
kazandırılıyor. 2006 yılından bugüne devam eden geri dönüşüm projesi sayesinde, 
her yıl ortalama 410 ton ambalaj atığı yeniden kullanılabilir hale geliyor.  
“

Geleceğin Liderlerine Bahçeşehir Üniversitesi’nde 

      Şeffaf Yönetim Dersi
Kağıthane Belediye 

Başkanı Fazlı Kılıç, yerel 
yönetimlerde görev alan 
üst düzey bürokratlarla, 
bu alanda görev yapmak 

isteyen öğrencileri buluşturan 
Bahçeşehir Üniversitesi 

Hükümet ve Liderlik Okulu 
tarafından düzenlenen seminer 

programına katılarak, tecrübe 
ve birikimlerini geleceğin    

liderleriyle paylaştı. 

Yerel yönetimler konusunda 
eğitim almak ve uzmanlaş-
mak isteyenlerin katıldığı 

Hükümet ve Liderlik Okulu’na 
konuşmacı olarak katılan Başkan 
Kılıç’ın programına; yerel yö-
netimlerin yöneticileri, belediye 
başkanları, akademisyenler, siyasi 
partilerin yöneticileri, iş adamları 
ve akademinin öğrencileri de ka-
tıldı. 

Siyasetin ve karar alma me-
kanizmalarının her kademesine 
nitelikli bireyler kazandırmayı 
kendine görev edinen Hükümet 
ve Liderlik Okulu Yerel Yönetim-
ler Akademisi’nde konuşan Baş-
kan Fazlı Kılıç, Kağıthane’deki 
şeffaf yönetim anlayışını anlattı. 
Şeffaflık tanımını yaparak ko-
nuşmasına başlayan Başkan Fazlı 

Kılıç, yöneticilerin şeffaf ve he-
sap verebilir olması gerektiğini, 
çalışmalarını bu şekilde yürü-
tenlerin başarılı olduğuna dikkat 
çekti. Bu anlayışın olmamasının 
siyasi, ekonomik, sosyal ve çevre-
sel maliyetleri olduğunu belirten 
Kılıç, bir toplumda demokrasi ve 
hukukun üstünlüğünün gelişmesi-
nin önündeki en büyük engelin bu 
olduğunu kaydetti.

‘‘Makam odamız herkese açık’’
Modern demokrasilerde dev-

leti yönetme gücünün halk eliyle 
yöneticilere verildiğini hatırla-
tan Kılıç, halkın içinde ve halkla 
birlikte bir yönetim sergiledikle-
rini belirterek, Kağıthane’de iz-
ledikleri şeffaf anlayışı örneklerle 
anlattı. Cep telefonunun sürekli 

açık olduğunu ve herkesin hafta 
içi sabah saat 8.00’de kendisiyle 
randevusuz görüşebildiğini ifade 
eden Kılıç, ‘‘Ayrıca herkes ma-
kam odamızı internetten ve bele-
diyeden kamerayla izleyebiliyor’’ 
dedi.

Şeffaflığın sadece yöneticiyle 
sınırlı olmadığını kaydeden Kılıç, 
kurum olarak da şeffaf bir yöne-
tim anlayışını benimsediklerinin 
altını çizerek ‘‘Canlı izlenebilen 
ihale odamız, her ay yaklaşık 
7.000 çağrı alan çağrı merkezimiz 
var. Muhtarlar, siyasi parti tem-
silcileri, sivil toplum kuruluşları, 
okul yönetimleri ile düzenli istişa-
re toplantıları yapıyoruz. Esnafı-
mızı ziyaret ediyor, her mahallede 
halk meclisi ve kadın kent gönül-
lüleri ile toplantı yapıyoruz. Ço-
cuk, kadın ve gençlik meclisinin 
çalışmalarını yaparak halkımızın 
yönetimde söz sahibi olmasını 
sağlıyoruz’’ dedi.

Başarılı olmanın ilk şartı: 
Şeffaf yönetim anlayışı 
Teknolojiyle dost bir bele-

diye olduklarına dikkat çeken 
Başkan Kılıç, vatandaşlara daha 
hızlı çözüm sunmak ve işlerini 
kolaylaştırmak için yeni bir çok 
hizmeti hayata geçirdiklerini ifa-
de etti. Konuşmasının sonunda 
başarılı olabilmenin ilk şartının 
şeffaf yönetim anlayışı olduğunu 
vurgulayan Başkan Kılıç, ‘‘Şeffaf 
yönetimin uygulandığı kurumlar-
da yönetim sadece seçilen kişi ve 
ekibinin tasarrufuyla değil, o il-
çede düşüncesi, görüşü olan her 
yaştan insanın katılımıyla yapılır, 
otokontrolün devamlı var olması-
nı sağlar ve olanakların yerinde 
ve tasarruflu kullanımını berabe-
rinde getirir’’ dedi.

Konuşmasının ardın-
dan öğrencilerin soruları-
nı cevaplandıran Kılıç’a, 
Bahçeşehir Üniversitesi 
tarafından Hükü-
met ve Liderlik 
Okulu Sertifi-
kası verildi.

1 ton 
plastikten 

14000 
kWh enerji 
tasarrufu

410 ton
ambalaj 
atığı geri 

dönüşüyor

“

Geri 
dönüşümle 
ekonomiye 

büyük 
destek

işçilerle de birlikte çalıştı. Aşırı tüketen bir 
toplum haline geldiğimizi belirten Prof. Dr. 
Orhan Kural: “En güzeli tüketirken tükettik-
lerimizi nasıl geri kazanabiliriz diye düşün-
mek. Çevre bilincini yaymak adına dünya-
nın birçok yerini gezdim. Bugün buradayım. 

Gerçektende burada geri dönüşüme 
fazlasıyla önem veriliyor, çok 

güzel bir çalışma yapılıyor. 
Buradaki tesisin her beledi-
yede olması gerekli” dedi.

Kağıthane Belediye-
siyle birlikte çok iyi işler 
çıkardıklarını belirten Ku-

ral, “Çalışmalarından do-
layı Belediye Başkanı Fazlı 

Kılıç’a çok teşekkür ediyorum. 
Geçen dönem 15 okulda sigaranın 

zararlarından bahsettik. Bu dönem yine 
aynı okullarda bu kez geri dönüşümün 
önemini anlatacağız’’ dedi. 

Kağıthane Belediyesi olarak geri dönü-
şümün öneminin bilincinde olduklarını ve 
bu farkındalıkla halkı da bilinçlendirme-
yi hedeflediklerini belirten Başkan Fazlı 
Kılıç ise: ‘’Gençlerin konuya duyarlı ol-
maları için 2004’ten bu yana yetmiş bin 
öğrencimize çevre bilinci eğitimi verdik.  
Yakın bir zamanda bir ağaç projesini ha-
yata geçirmeye hazırlanıyoruz. Bu projeyle 
Türkiye’de ilk defa kağıttan ağaç üretimi 
gerçekleştireceğiz. Eskiden ağaçtan kağıt 
üretilirdi ama bu yeni projemizle kağıttan 
ağaç üretme dönemini başlatıyoruz. Bu 
çalışmayı da gençlerimizle birlikte ger-
çekleştireceğiz’’  dedi. 

Ş irintepe Gençlik Merkezi ve 
Çocuk Parkı açılış töreninde 
konuşan Kağıthane Belediye 

Başkanı Fazlı Kılıç; göreve başla-
dığı günden bugüne 200’e yakın 
parkın açılışını gerçekleştirdikleri-
ni belirtirken, mahallerdeki tasfiye 
ve dönüşümün devam ettiğini söy-
ledi. ‘‘Şirintepe’de otobüs durağı 
ve çevresini de güzel bir düzenle-
meyle hizmete sunacağız’’ diyen 

Başkan Kılıç, Gençlik Merkezi ve 
Çocuk Parkı’nın tüm vatandaşlara 
hayırlı olmasını diledi. 

Açılışı yapılan gençlik merkezi 
ve çocuk parkının genç ve çocuk-
ların sosyalleşmesine büyük katkı 
sağlayacağını belirten Kaymakam 
Akın Varıcıer ise, sosyal devlet ol-
manın gereği olarak çalışmaların 
bundan sonraki süreçte katlanarak 
artacağını söyledi.

Törende konuşma yapan 
AK Parti İstanbul Milletvekili 
Sevim Savaşer de; zamanı hiz-
mete dönüştürenlerin her gün yeni 
bir açılış ya da temel atma töreni 
gerçekleştirdiğini belirterek, bu 
mutluluğa ortak olmanın gururunu 
yaşadığını dile getirdi. Protokol 
konuşmalarının ardından, konfe-
tiler eşliğinde gençlik merkezinin 
ve parkın açılış kurdeleleri kesildi. 

Şirintepe Gençlik Merkeziyle 
Daha Güzel

Kağıthane Belediyesi, çocukların ve gençlerin sosyalleşmelerinde büyük katkılar 
sağlayacak olan gençlik  merkezlerinden birini Şirintepe’de hizmete açtı. Dev 
yatırımların gerçekleştirildiği Şirintepe’de ayrıca çocuk parkının da açılışı yapıldı. 
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Çağrı Merkezi Durmaksızın Çalışıyor
Kağıthane Belediyesi Çağrı Merkezi, kurulduğu 2007 yılından bugüne 
kadar çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kağıthane Bölgesi’nde 
yaşayan vatandaşların talep, öneri, şikayet ve bilgi amaçlı ulaştıkları çağrı 
merkezi aynı zamanda imar durumu verme, sicil güncelleme, vergi borcu 
öğrenme ve kredi kartıyla ödeme alma gibi görevleri üstleniyor. 

“ “

Vatandaşlar belediye ile ilgili işlerinde lazım olacak 
evrakları çağrı merkezini arayarak belediyeye 
gelmeden önce öğrenme fırsatı da buluyorlar.

Kağıthane Belediyesi Bilgi İşlem Mü-
dürlüğünce projelendirilerek uygu-
laması başlatılan ve hizmette bir re-

form özelliği taşıyan Bilgi Duvarları’nda 
işlem yapan vatandaşlar, artık istedikleri 
işleme daha rahat ve hızlı bir şekilde ula-
şıyor. Belediyenin İmar Müdürlüğü ile 
Fen İşleri Müdürlüğü’nün önünde kuru-
lan akıllı duvarlarda, vatandaşların haya-
tını kolaylaştıracak pek çok uygulama yer 
alıyor.

Belediye hizmetlerinin tümü burada
Akıllı duvarın dokunmatik ekranında; 

istek, öneri ve şikayetlerle ilgili online 
olarak yeni başvuruda bulunabilir, yap-
tığınız başvurunun anlık olarak sürecini 
takip edebilirsiniz. Yatırım faaliyetlerini 
görebilir, otomatik imar durumu sorgusu-
nu yaparak çıktısını alabilirsiniz. 

Belediyenin güncel ihalelerini ve de-
taylarını takip edebilir, son teknolojilerle 

hazırlanmış olan kent rehberinde adres, 
ada, parsellerle ilgili detaylı sorgulama 
yapabilirsiniz. 

Ayrıca belediyeye ait tüm vergi 
ve harçları kredi kartınızla ödeyebilir, 
Kağıthane’nin tarihi, turistik ve önemli 
yerlerini 360° sanal turla gezebilirsiniz. 

‘‘Zamanı hizmete dönüştüren bele-
diye’’ sloganına yakışır bir şekilde tek-
nolojiyi vatandaşların hizmetine sunan 
Kağıthane Belediyesi, şimdilik iki olan 
Bilgi Duvarları’nın sayısını en kısa sürede 
yaygınlaştırma kararı aldı. 

Hayatı kolaylaştıran Bilgi Duvarı Pro-
jesi ile ilgili konuşan Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, vatandaşa hizmet ve-
rirken teknolojinin bütün imkanlarından 
faydalandıklarını belirterek; ‘‘Amacımız 
vatandaşımıza en iyi hizmeti en hızlı şe-
kilde sunmak. Bunun için ne gerekiyorsa 
yapıyoruz. Bilgi Duvarları, kurumumuz-
daki işlemleri hızlandıracak’’ dedi.

Hızlı İşlem İçin 
Akıllı Duvara Dokunun

Kağıthane Belediyesi, ilçe sakinlerinin belediyeyle olan işlerini kolaylaştırmak ve daha hızlı 
çözüm sunmak için Türkiye’de ilk kez Bilgi Duvarı Projesi’ni hayata geçirdi. Vatandaşların sıra 
beklemeden ve zaman kaybetmeden belediye hizmetlerinden faydalanmasını sağlayacak olan 
Bilgi Duvarı Projesi, İmar Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü önünde hizmete açıldı.

Tek bakışta Karadeniz ve Marmara 
Denizi’nin ve Avrupa ile Asya kı-
talarının görülebileceği tek seyir 

terası olan İstanbul Sapphire’in, 2011’de 
Avrupa’nın en iyi iş oteli olarak seçilen 
Mövenpick Otel’in ve ÖSYM’nin binası-
nın mahallenin hemen girişinde yükselme-
si, Emniyetevleri Mahallesi’ne de değer 
katmış.   

Mahallenin prestijli çalışmaları bitmek üzere    
Emniyetevleri Mahallesi Muhtarı Zeki 

Uzun; mahallenin çehresini değiştiren diğer 
önemli çalışmaların; katlı otopark, sağlık 
ocağı ve muhtarlık birimlerinden oluşan 
yapının olduğunu söylerken, proje tamam-
landığında üzeri yeşilliklerle kaplı geniş bir 
alanın daha mahalleye kazandırılacağını be-
lirtiyor. Ana cadde üzerinde yer alan ve geç-
tiğimiz aylarda açılışı yapılan Bosna Hersek 
Parkı da, mahallelinin ferah alanlarından 
birini oluşturuyor. Prestij cadde çalışmala-
rının ve mahalle meydanının tamamlanmak 
üzere olduğu Emniyetevleri’nde, ağırlıklı 
olarak Karadenizliler ikamet ediyor.

 Rize, Giresun, Sivas, Kastamonu, Si-
nop ve Trabzon illerinden gelen vatandaşla-
rın yoğunlukta olduğu mahallede,  her yöne 
ulaşım kolaylıkla sağlanabiliyor. İki metro 
durağı olan ve köprü bağlantı yolları üze-
rinde yer alan Emniyetevleri’nde; bankalar, 
lokantalar, dükkanlar ve marketler de ana 
caddeler üzerinde bulunuyor. 

 Mahalle’deki gençlerin spor tesisi is-
tediklerini, ancak mahallenin ana arterler 
üzerinde olduğu için çok eski yapılanmanın 
olduğunu ve bu nedenle yeni inşaat yapa-
bilecek bir alanları olmadığı için spor tesi-
si yapamadıklarını söyleyen Muhtar Zeki 
Uzun, ‘‘Gençlerimiz  kendi mahallelerinde 
olmasa da komşu mahallere gidip spor ya-
pabiliyor’’ diyor. 

Yönetim olarak İstanbul’a örneğiz
İnsanlara hizmet etmenin verdiği mut-

luluğun maddi ya da manevi bir karşılığı 
olamayacağını söyleyen Muhtar Uzun, 
yalnızca mahalle muhtarları olarak değil 
tüm ilçe yönetimi olarak ilişkilerinin tüm 
İstanbul’a örnek olabileceğini belirtiyor. 
Yöneticiler olarak ilişkilerinin çok iyi ol-
duğunu, bu sayede hizmetlerin de zaman 
kaybedilmeden gerçekleştirildiğinin altını 
çizen Zeki Uzun, ‘‘Biz İstanbul’da tekiz. 
Öyle ilçeler tanıyoruz ki; belediye başkan-
ları muhtarlarının isimlerini bile bilmiyor, 
kaldı ki telefon edip işlerini halledebilsin-
ler. Biz telefonda bile işlerimizi halledebi-
liyoruz, çünkü hepimiz hizmet için görev 
başındayız, bunun bilinciyle hareket edi-
yoruz.  Böylece çalışmalar da hızlıca bi-
tiyor’’ diyor. 

İnsanlar kendilerini güvende hissediyor 
‘‘İlişkiler insanların kendi elinde, iyi 

insan olursan ilişkin de iyi olur’’ diyen 
Emniyetevleri Mahallesi Muhtarı Uzun, 
Kağıthane’de bulunan her yöneticinin 
ilçeye ayrı bir değer kattığını ve yakala-
dıkları uyumun, başarılı diyaloglardan 
kaynaklandığının altını çiziyor. Bu uyum 
ve barış ortamından mahalle sakinleri de 
oldukça memnun görünüyor. Suç oranının 
çok düşük olduğu ve huzur ortamının sağ-
landığı güvenli bir mahallede yaşamak da 
insanların bu mahalleyi tercih etmelerin-
deki sebepler arasında yer alıyor. 

İstanbul’un Merkezi ve Huzurlu Mahallesi:
 Emniyetevleri

Kağıthane’nin en küçük yüz ölçümüne sahip Emniyetevleri Mahallesi, 10 
bine yakın nüfusu ile Kağıthane’nin en gelişmiş bölgelerinin başında geliyor. 
Ulaşım kolaylığı nedeniyle, özellikle çalışan ailelerin tercih ettiği bir mahalle 
olan Emniyetevleri Mahallesi’nde, bugünlerde kiralık ev bulmak bile çok güç. 

“ “

1963 Rize/Kendirli doğumlu olan 
Zeki Uzun, aslen de Rizelidir. Evli ve 

dört çocuk babası olan Zeki Uzun, 
1984 yılından bu yana İstanbul’da 
ikamet ediyor. Çeşitli meslek dal-

larında ve inşaat sektöründe de 
çalışan Uzun, üç dönem üst üste 

muhtar seçilerek yaklaşık 15 yıldır 
Kağıthane Belediyesi Emniyetevleri 

Mahallesi’nde muhtarlık yapıyor.

Zeki Uzun Kimdir?

haftanın 7 günü 444 23 00 numaralı telefonu-
muzu Kağıthane sınırları içerisinden ücretsiz 
arayabilirler. Belediyeyle ilgili her türlü ko-
nuda her zaman vatandaşlarımızın yanında-
yız’’ dedi.

Ağustos ayında 6902 telefona cevap ver-
diklerini belirten çağrı merkezinin süpervizö-
rü Başak Salar, ‘‘Bilgi öğrenme, talep veya 
öneride bulunmak için günde ortalama 250 
kişi bize ulaşıyor. Görevimiz gereği gelen 
telefonlardaki mevcut konuları ilgili birim 
müdürlüklerine aktarıyoruz. Birim müdürle-

rimiz vatandaşlardan gelen bu talepleri hızlı 
bir biçimde değerlendirmeye alıyor ve bize 
geri bildirimde bulunuyorlar. Burada özellik-
le dikkat ettiğimiz husus konunun bir an önce 
sonuçlanıp vatandaşa geri dönülmesi. Gelen 
çağrılara en kısa sürede cevap veriyoruz ki bu 
belediye olarak ne kadar yoğun bir çalışma 
içersinde olduğumuzu gösterir. Çağrı merke-
zi kurulduğu ilk günden bugüne tüm görüş-
meler kayıt altında tutulduğu için her hangi 
bir durumda mevcut kayıtlarımızı yeniden 
gözden geçirme şansına da sahibiz’’ dedi.

Kağıthane’de yaşayan vatandaşlar artık 
pek çok işlemini 444 23 00 numaralı 
telefonu arayarak gerçekleştirebiliyor. 

Çağrı merkezinde her işlem mutlaka sonuç-
landırılırken, süreçler ve sonuç hakkında 
vatandaşlar geri aranarak bilgilendiriliyor. 
Çağrı merkezi aynı zamanda web üzerinden 
gelen istek ve şikâyetleri de profesyonel sü-
rece tabii tutarak sonuçlandırıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç’ın çalışmalarını titizlikle takip ettiği 
merkez, başkanın adeta ajandası konumun-
da çalışıyor. Düzenli olarak sunulan rapor-
larla başkan, halktan gelen istek, öneri ve 
şikâyetleri anında öğrenirken, çağrı merke-
zi belediyenin çalışmalarını yönlendirme 
konusunda karar verme kolaylığı sağlıyor. 
Vatandaşlar belediye ile ilgili işlerinde la-

zım olacak evrakları çağ-
rı merkezini arayarak 
belediyeye gelmeden 
önce öğrenme fırsatı 
da buluyorlar.

Hizmete ulaşmanın 
en hızlı yolu: 444 23 00

Vatandaşlardan ge-
len çağrılara anında ve 
düzgün cevap verebil-
mek için işinde profes-
yonel bir ekipten oluşan 
çağrı merkeziyle koordi-
neli bir şekilde çalıştık-
larını ifade eden Başkan 
Kılıç, ‘‘Vatandaşlarımız 

 ALO KAĞITHANE BELEDİYESİ

Türkiye’de
Bir İlk
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Okul Öncesi Eğitime Büyük Destek
‘‘20 Okul Öncesi Eğitim Kurumu Projesi’’ kapsamında Kağıthane Belediyesi tarafından yaptırılan 10 yeni anaokulu eğitim ha-
yatına başladı. Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, İl Özel İdaresi, Kağıthane Kaymakamlığı ile koordineli bir şekilde yürütülen 
çalışmalar sonucunda yardımsever işadamlarının da desteğiyle eğitime kazandırılan anaokullarında okula yeni başlayan 48-66 
ay aralığındaki çocuklar, kendileri için özel hazırlanmış sınıflarda, uzman eğitmenler eşliğinde eğitim hayatına ilk adımlarını attı.
“ “

Kağıthane Belediyesi eğitime her alanda sağladığı 
desteği bu eğitim-öğretim yılında da sürdürüyor. 
Belediye, bölgesindeki ilköğretim okullarının bir-

çoğuna okul öncesi eğitim kurumları inşa ederek, okula 
yeni başlayan çocukların kendi yaş grubundaki çocuklarla 
birlikte eğitim almasını ve bu sayede eğitimdeki 
kalite ve verimi yüksek seviyelere çıkar-
mayı hedefliyor. 

Proje kapsamında yapımı ta-
mamlanan Osmangazi Okul Ön-
cesi Eğitim Kurumu, 18 Eylül 
Salı günü gerçekleştirilen tö-
renle eğitim hayatına başladı. 
Kağıthane Belediyesince dü-
zenlenen törene; Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
başta olmak üzere; AK Parti 
İstanbul Milletvekili Prof. Dr. 
Sevim Savaşer, Kağıthane Kay-
makamı Akın Varıcıer, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Nail Bölükbaşı, AK 
Parti İlçe Başkanı Sami İlhan, okul mü-
dürleri, idare amirler ve çok sayıda davetli 
katıldı.

Kürsüde söz alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nail Bö-
lükbaşı, yeni eğitim sisteminin devreye girmesiyle birlikte 
okul mevcutlarının arttığını, bu durumunda sınıf ve araç 
gereç tedarikini gündeme taşıdığını belirterek; ‘‘Böylesi 
bir çalışmayı hayata geçirdiği için Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç’a teşekkür ediyorum. Bu çalışmayla 
okula yeni başlayan çocuklarımız çok daha rahat bir or-
tamda eğitim alarak, okula adaptasyon sürecini hızlı bir 
şekilde tamamlayacaklar’’ dedi.

‘‘İlçemiz eğitimde arzu edilen noktaya çok yakın’’
Kağıthane Kaymakamı Akın Varıcıer, Kağıthane’nin, 

yeni eğitim sistemi çerçevesinde arzu edilen noktaya çok 
yakın bir yerde olduğunu kaydederken, İstanbul Milletve-
kili Prof. Dr. Sevim Savaşer de okulların yeniden gözden 
geçirilmesi, derslik sayılarının artırılması konusunda Baş-
kan Kılıç’ın büyük gayretleri bulunduğuna işaret ederek, 
kendisine çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Törende konuşan Başkan Fazlı Kılıç ise okul öncesi 
eğitim kurumu açılışlarının programa uygun bir şekilde 
ilerlediğini söyleyerek, ‘‘Sayın Başkanımızın 2023 viz-
yonu; Türkiye’yi dünyanın en güçlü ilk 10 ülkesinden 

biri yapmak. Bunun da yolu eğitimden geçiyor. Öncelikle 
Başbakanımıza ve sayın milletvekillerimize verdiği des-
teklerden ötürü çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Törenin ardından Başkan Kılıç, Milletvekili Savaşer, 
Kaymakam Varıcıer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bölükbaşı 

ile diğer davetliler, eğitim hayatına başlayan Os-
mangazi Okul Öncesi Eğitim Kurumu’nu 

gezdi. Gezi sonunda protokol heyeti ve 
davetliler adına bina içinde mini bir 

kokteyl düzenlendi.
20 Anaokulu Projesinin 5.si 

olan Osman Tevfik Yalman 
Okul Öncesi Eğitim Kurumu 
da 19 Eylül Çarşamba günü 
törenle açıldı. 

‘‘Eğitimde ilk beş ilçenin içe-
risindeyiz’’

Açılışta kendilerini yalnız bı-
rakmayan herkese teşekkür ederek 

konuşmasına başlayan Başkan Fazlı 
Kılıç, Kağıthane’de çok hızlı bir değişim 

ve gelişimin yaşandığını belirterek, “Eğitim-
de İstanbul’da ilk beş ilçenin içerisindeyiz. Çok iyi bir 

dayanışma sonucunda bu güzel eserleri Kağıthane’ye ka-
zandırıyoruz’’ dedi. 

Kısa zamanda temelleri atılarak hizmet vermeye baş-
layan anaokullarının diğer ilçelere de örnek teşkil ede-
ceğini vurgulayan İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Sevim 
Savaşer, ‘‘Binaların ömrü en fazla 100 yıldır. Ama eğitim 
için açılan kurumların ömürleri ise sonsuza kadar sürer’’ 
diyerek eğitimin önemine dikkat çekti. Maddi-manevi 
desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederek konuş-
masını bitiren Savaşer, okulun hayırlı olması dileğinde 
bulundu.

Ard arda açılışları yapılan anaokulların altıncısı Nur-
tepe Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Aşık Veysel İlköğ-
retim Okulu bahçesinde hizmete giren eğitim yuvasının 
açılış kurdelesini İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Sevim 
Savaşer’in de aralarında bulunduğu protokol kesti.

Aşık Veysel İlköğretim Okulu Müdürü Süleyman 
Binboğa, ne kadar küçük yaşta eğitime başlanırsa, o ka-
dar daha fazla verim alınabileceğini ifade etti. Timur Yapı 
Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur’un yapmış olduğu 
mütevazı selamlama konuşmasından sonra öğrencilerden 
oluşan folklor ekibi Bitlis yöresine ait oyunlar sergilediler.

Bütçede en yüksek pay eğitimin
Başkan Fazlı Kılıç, ilçede birçok okul inşaatının de-

vam ettiğini, eğitimde çok hızlı bir çalışmanın içinde ol-
duklarını ve bu çalışmalar neticesinde Kağıthane’nin çıta-
sının sürekli yükseldiğinin ve bütçenin en yüksek payının 
eğitime ayrıldığının altını çizdi. 

İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Sevim Savaşer, ‘‘Gu-
rur verici bir manzarayla karşı karşıyayız” diyerek anao-
kullarının okul dışına çıkarılmasıyla sınıf mevcutlarının 
aşağılara çekildiğini söyledi. Bunu Kağıthane’de yoğun 
bir şekilde gördüklerini ifade eden Savaşer, “Önemli olan, 
çocuğun yaşına uygun müfredat hazırlanarak, uygulama-
ya geçilmesi. Bunun çalışmaları da bakanlığımızca yapıl-
maktadır’’ dedi. 

Proje kapsamında yapımı tamamlanan 
Şirintepe Mahallesi Metehan Anaokulu 
ise 21 Eylül Cuma günü törenle açıldı. 
Çocuklar için tüm detayların düşü-
nüldüğü okulda minik öğrenciler 
hem temiz ve ferah ortamlarda 
uzman eğitmenler eşliğinde okul 
öncesi eğitimlerini alıyor, hem de 
açık ve kapalı oyun alanlarında 
hoşça vakit geçirebiliyorlar.

Açılış konuşmasında Avrupa 
standartlarının üzerinde bir eğitim 
modeli hedeflediklerini belirten Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
bu amaç doğrultusunda gece gündüz 
demeden çalıştıklarını vurgulayarak; ‘’Gö-
rünen o ki bir ve beraber olduğumuz sürece üste-
sinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok. Şu an, geçen 
dönemle birlikte yedinci anaokulunu eğitime kazandırmış 
bulunuyoruz. Gelecek eğitim sezonunda da yine 10 tane 
anaokulunun yapımını tamamlayıp teslim etmeyi hedefli-
yoruz. Böylelikle hedeflediğimiz ‘’20 Okul Öncesi Eğitim 
Kurumu’’ projesi gerçekleşmiş olacak’’ dedi. Kurdele ke-
simiyle son bulan açılışın ardından okulu gezen Başkan 
Kılıç ve Milletvekili Savaşer ile davetli heyeti çocuklarla 
sohbet etti.

Özel okul kalitesinde anaokullarımız var
Tülin Manço Anaokulu ise ilçeye kazandırılan doku-

zuncu anaokulu oldu. 24 Eylül Pazartesi günü Tülin Man-
ço İlköğretim Okulu Bahçesi’nde düzenlenen törende Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’la beraber; AK Parti 

İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Sevim Savaşer, Kağıthane 
Kaymakamı Akın Varıcıer, Kağıthane İlçe Emniyet Mü-
dürü Mahir Yavaş, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Şe-
ref Sezgin, Timur Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erden 
Timur ile eşi ve çok sayıda davetli vardı. Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de 
birer kutlama mesajı göndererek, açılan anaokullarının 
eğitim adına hayırlı uğurlu olmasını dilediler.

‘‘Özel okulların ne kadar ücret istediğini hepimiz bi-
liyoruz. Burada özel okul kalitesinde bir anaokulu inşa 
edildi. Üstelik yavrularımız çok cüzi rakamlara burada 
okul öncesi eğitimlerini alabiliyorlar’’ diyen Sevim Sava-
şer, bu oluşuma öncülük eden herkese teşekkür etti.

Törende ayrıca Tülin Manço İlköğretim Okulu 
halk dansları gurubu ve korosu tarafından 

dans gösterisi ve mini bir konser ya-
pıldı. Törende öğrenciler tarafından 

protokol heyetine günü anlamlı 
kılacak hediyeler sunuldu. Açı-

lış töreni kurdele kesimiyle 
son bulurken, okula yeni baş-
layan minik öğrenciler kendi-
leri için özel tasarlanmış yeni 
bir binada eğitim görmenin 
mutluluğunu yaşadılar.

Gerçekleştirilen okul ön-
cesi eğitim kurumlarının açılış-

ları, Hamidiye Anaokulu’nun da 
eğitim hayatına kazandırılmasıyla 

bu eğitim-öğretim dönemi için son 
buldu. Açılış töreninde Başkan Fazlı Kılıç 

davetlilerle tek tek ilgilendi. 

Kağıthane için projeler hız kesmeden devam edecek
Törende konuşan Kağıthane Kaymakamı Akın Va-

rıcıer ise; ‘‘Belediye başkanımızla birlikte ilçemizin 
eğitim vizyonunu projelendirdiğimizde çeşitli işletme-
lerden de konuyla ilgili büyük destekler gördük. Bura-
daki okul öncesi eğitim kurumunu Hamidiye İlköğretim 
Okulu’nun dışına konuşlandırarak çocuklarımıza daha 
verimli bir eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Yerel yönetim-
ler olarak ilçenin başta eğitim, sağlık, altyapı gibi tüm 
konularında gerçekleştirmeyi planladığımız projelerimiz 
hız kesmeden devam edecek. Belediye Başkanımız Fazlı 
Kılıç ve hayırsever işadamımıza çalışmalarından ötürü 
teşekkür ediyorum’’ dedi.
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uÇocuklar ‘‘20 Okul Öncesi Eğitim 

Kurumu’’ projesiyle okul öncesi 
eğitimlerini; kendileri için özel 

tasarlanmış, her türlü ihtiyaçla-
rını rahatlıkla karşılayabilecek-
leri binalarda, alanında uzman 

öğretmenlerden alıyor. 

Kağıthane Belediyesi 10 yeni anaokulunu 
hizmete açarken, bölgesindeki birçok oku-

lun bakım ve onarımını da üstlendi. Be-
lediye, gelecek eğitim-öğretim yılında da 
yine 10 tane okul öncesi eğitim kurumunu 

milli eğitime kazandırmayı hedefliyor. 
Kağıthaneli çocuklar tam donanımlı yeni 
anaokullarıyla 2012-2013 eğitim-öğretim 

dönemine merhaba dedi.

Aşık Veysel Anaokulu

Hamidiye Anaokulu

Aşık Veysel Anaokulu

Tülin Manço Anaokulu

Metahan  Anaokulu
Tevfik Yalman Anaokulu

Aşık Veysel Anaokulu

Osman Gazi Anaokulu

Aşık Veysel Anaokulu

Tülin Mançol Anaokulu



10 2012RÖPORTAJ EKİM

Kağıthane İlçesi’nin en kıdemli muhtarı 
olan Nuri Bahçecik, sohbetimize baş-
larken bundan 25 yıl öncesine gide-

rek, muhtar olduğu ilk yıllarda yaptığı hiz-
metleri anlatıyor: ‘‘Bu mahalle bayırlardan 
oluşuyordu. İnsanlar çayırlardan yürüyecek 
yol bulamazdı. Evlerin önüne arabayla git-
mek mümkün değildi. Benim muhtarlığım 
ilk 14 yılı mahallemize yol açtırmakla geçti. 
Öncelikle insanların evlerine kadar yollar 
yaptırdım, rahatça evlerine ulaşabildiler. 
Mahalleye göç edenler, hemen gecekondu 
yapıp oturuyordu, çarpık kentleşme vardı. 
Sonrasında gecekondular yıkılıp binalar ya-
pılmaya başlanınca, mahalle de ortaya çık-
mış oldu.’’ 

Mahallelinin beyaz eşyaları zarar görürdü
Yol yapımların ardından mahalleye 4 

adet elektrik trafosu yaptırdıklarını söyleyen 
Muhtar Bahçecik, ‘‘Elektrik trafolarımız ek-
sikti, mahalleye yeterli derecede elektrik ve-
rilemiyordu. Kesintiler yüzünden insanların 
elektronik eşyaları büyük zarar görüyordu. 
Yeni trafolardan sonra elektrik kablolarını 

da yer altına aldırdık’’ diyor. Alt yapıda bü-
yük oranda bir sıkıntıları olmadığını belirten 
Nuri Bahçecik, mahalledeki tüm sokakların 
taşlarının yenilendiğini, ancak dört soka-
ğın eksik kaldığını, bunların da yılbaşına 
kadar tamamlamak istediklerini belirtiyor. 
Muhtarlık binasının ve sağlık ocağının yeni 
binasına taşınacağını söyleyen Muhtar Bah-
çecik, açılışlarının da yakın zamanda yapı-
lacağının müjdesini veriyor. Ayrıca Gültepe 
Spor Kulübü de yeni binasına kavuşuyor. 

Mahalleye ulaşım vasıtaları yeterli
Büyükdere Caddesi üzerindeki bağlantı 

yolları vasıtasıyla hem Boğaziçi Köprüsü’ne, 
hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 
ulaşımın kolay sağlandığı mahallede, İs-
tanbul Metrosu’nun da gelmesiyle nüfus 
bakımından artış olmuş. Metronun Levent 
İstasyonu’ndan Gültepe Mahallesin’e yaya 
giriş çıkışı sağlaması, özellikle yakın ilçe-
lerde çalışanların mahalleyi tercih etmesine 
neden olmuş. 

Kağıthane’nin en yüksek bölgelerinden 
biri olan Gültepe Mahallesi’nde, Muhtar 

Nuri Bahçecik’ten aldığımız bilgilere göre 
ağırlıklı olarak Rize ve Kastamonulu insan-
lar yaşıyor. Akrabalık ve komşuluk ilişkile-
rinin yoğun olduğu mahallede, dolayısıyla 
hastalıkta, düğünde, dernekte daha sıkı iliş-
kiler yaşanıyor. 

Kentsel dönüşümde bilinçlenme yetersiz
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın mahal-

lede kentsel dönüşümle ilgili halk meclisi 
yaptığını, fotoğraflarla ve krokilerle kentsel 
dönüşümü anlattığını söyleyen Muhtar Bah-
çecik, fazla binası olan insanların kentsel 
dönüşüm sonrası fazla ev istediklerini, bu 
nedenle kentsel dönüşümün yakın zamanda 
gerçekleşmeyeceğini öngörüyor. İnsanların 
yeni yapılacak evlerin eskisine göre çok 
kıymetli olacağının farkında olmadıklarını 
belirten Bahçecik, kentsel dönüşüm konu-
sunda bilinçlenmenin henüz yetersiz oldu-
ğunu söylüyor. 

25 yıldır muhtarlık yapabilmenin sırrı 
İlçenin en eski muhtarı olarak 

Kağıthane’de yeni seçilenlere de hep tav-
siyelerde bulunduğunu aktaran Bahçecik; 
onlara ‘‘Diyaloglarınızı iyi tutun, böylelik-
le kaliteli ve hızlı hizmet alırısınız. Birey-
sel görüşlerinizi bir kenara bırakıp, halka 
hizmet için iyi geçinin’’ diyor.  ‘‘Belediye 
elinden gelen her hizmeti bizimle paylaşır-
ken, bizim de buna karşılık halkımızla iyi 
ilişkiler içerisinde olmamız gerek’’ diyen 
Muhtar Bahçecik’e; son olarak beş yıl üst 
üste muhtar seçilebilmenin sırrını soruyo-
ruz. ‘‘Çeyrek asırdır buradayım, her aileyi 
yakından tanıyorum. İnsanların varlık ve 
yokluk dönemlerini biliyor ve ona göre dav-
ranıyorum, bu da aramızdaki muhabbeti 
arttırıyor’’ şeklinde cevap veriyor. 

İstanbul’un Eski ve Önemli Semtlerinden: Gültepe Mahallesi

Son yıllarda çevresindeki alışveriş ve iş merkezlerinin kazandırdığı ivmeyle gelişen Gültepe Mahallesi; Levent ve Maslak 
gibi semtlere olan yakınlığı sayesinde, özellikle bu bölgelerde çalışanların tercih ettiği bir mahalle. 20 binin üzerinde 
nüfusu olan ve her sokağında ayrı bir hareketliliğin yaşandığı mahalleyi, emektar Muhtar Nuri Bahçecik ile konuştuk.  

“ “

1946 doğumlu olan Nuri 
Bahçecik, aslen Erzincan 

Refahiyelidir. Evli ve 6 çocuk 
babası olan Bahçecik, muhtar 

olmadan önce kendisinin 
sahibi olduğu araçlarda şo-
förlük yaptı. Uzun yıllar üst 
üste seçilen eski muhtarın 

kendisini muhtar azası yap-
mak istemesi üzerine, kendi 
adaylığını ortaya koyan Nuri 

Bahçecik, beş dönemdir Gülte-
pe Mahallesi’nin muhtarlığını 

yürütüyor. 

Nuri Bahçecik Kimdir? 
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Kemal Coşkun Parkı, Os-
manpaşa Caddesi Ece 
Sokak’ta 2 Ekim Salı 

günü yoğun bir katılımla hiz-
mete açıldı. Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç, açı-
lışa eşi Fatma Kılıç İle birlikte 
katılırken; davetliler arasında 
AK Parti Kağıthane İlçe Baş-
kanı Sami İlhan, AK Parti İlçe 
Gençlik Kolları Başkanı Şaban 
Demirel, İlçe Kadın Meclisi 
Başkanı Nuran Sevinç, Meclis 
Başkan Vekili Zihni Torlak, 
hayırsever İşadamı Kemal Coş-
kun, belediye başkan yardımcı-
ları, birim müdürleri, belediye 
meclis üyeleri, basın mensup-
ları ve vatandaşlar vardı.

Çocuklar için sosyal 
alanlar yapılmalı
Açılışta söz alan İşadamı 

Kemal Coşkun: ‘’Geleceğimi-
zin sahibi çocuklarımıza daha 
çok sosyal alanlar yapmalıyız. 
Çocukluklarını yaşayabilecek-

leri daha güzel daha modern 
alanları olmalı. Başkan Fazlı 
Kılıç’la birlikte bu parkın açı-
lışını gerçekleştirmekten bü-
yük mutluluk duyuyorum. Bu 
fırsatı bize sunduğu için Baş-
kan Kılıç’a teşekkür ederim. 
Çocuklarımıza hayırlı uğurlu 
olsun’’ dedi. 

Parkın yapımına büyük 
katkıları olan İşadamı Kemal 
Coşkun’a teşekkür ederek ko-
nuşmasına başlayan Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
ise: ‘‘Bu parkta halk ve idare-
cilerin birlikte uyumlu çalış-
masını görmektesiniz. Birlikte 
olunca ortaya çok güzel işler 
çıkıyor. Parkımızda buna güzel 
bir örnek teşkil ediyor’’ açık-
lamasında bulundu. Çocuk ve 
gençlere her alanda destek ol-
duklarını belirten Başkan Kılıç 
konuşmasının devamında ka-
tılımcılara, gelecek yıl eğitim 
alanında yapmayı planladığı 
projelerden bahsetti. 

Kemal Coşkun Parkı’nda Çocuk Sesleri 
Kağıthane Belediyesi, Ekim ayına açılış ve temel atma 
törenleriyle başladı. Bölgede yaşayan vatandaşların 
günlük hayatlarını kolaylaştırıcı birden çok projenin hayata 
geçirileceği Ekim ayının ilk açılışı; merkeze bağlı Osmanpaşa 
Caddesi’nde Kemal Coşkun Parkı ile yapıldı. 

Hamidiye Mahallesi Anadolu 
Caddesi’nde inşa edilecek par-
kın temeli 3 Ekim Çarşamba 

geniş bir davetli gurubunun katılımıyla 
gerçekleşti. Kağıthane Belediyesi’nce 
düzenlenen törene Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç eşi Fatma Kılıç ile 
birlikte katıldı. Davetliler arasında 
Kağıthane’nin daha modern bir görü-
nüm kazanmasında büyük emekleri 
olan Kaymakam Akın Varıcıer de var-
dı. İlçe Emniyet Müdürü Mahir Yavaş, 
Belediye Meclis Başkan Vekili Zikri 
Torlak, Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe 
Yöneticileri, Gençlik Meclisi Başkanı 
Fatih Öztürk, Hamidiye Mahalle Muh-
tarı Temel Şardan ile diğer mahalle 
muhtarları ve vatandaşların katıldığı 
törende konuşan Kaymakam Akın 
Varıcıer: ‘‘Kentsel dönüşüm desteği-
niz eşliğinde süratle devam ediyor. Bu 
güzel çalışmaların yapılmasına büyük 
katkı sunan Belediye Başkanı Fazlı 
Bey’in gayretlerini takdirle karşılıyo-
rum. Gerek Kağıthane’nin tarihi değer-
lerine, gerekse modern yapısına uygun 
birçok proje hayat buluyor. Yapının 
Kağıthane’mize hayırlı uğurlu olması-
nı diliyorum’’ dedi.

8 yılda 200 park 
8 yılda 200’e yakın parkı hizmete 

açtıklarının bilgisini veren Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise ko-
nuşmasında kentsel dönüşüm ve Deniz 
Suyu Projesi’ne değindi. 

Protokol konuşmalarının ardın-
dan Cendere Sahil Parkı’nın ilk te-
meli, Başkan Fazlı Kılıç ve Kağıtha-
nelilerin manevi annesi olan Yaşar 

Büyükçam’ın birlikte butona basma-
sıyla atıldı. Deniz Suyu Projesi tamam-
lanmasıyla Kağıthane’den Haliç’e akı-
tılacak deniz suyu güzergahının mev-
cut alandan geçecek olması, buraya bir 
sahil görünümü kazandıracak.

Cendere’ye Sahil Parkı Geliyor
Kağıthane Belediyesi, ‘Dev Yatırımlar’ kapsamında gerçekleştirdiği Ekim ayı temel atma 
ve açılış törenlerinin ikinci gününde Cendere Sahil Parkı Projesi’nin temelini attı. Cendere 
Sahil Parkı ile birlikte İstanbullular, Deniz Suyu Projesi’nin tamamlanması sonrasında 
sahil kenarında ailece vakit geçirebilecekleri sosyal bir alana daha kavuşacak. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bo%C4%9Fazi%C3%A7i_K%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fatih_Sultan_Mehmet_K%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC
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En Renkli Müzikal: Şark Dişçisi
Birbirini aldatan eşlerin ve kavuşamayan âşıkların bilindik hikâyelerini, renk 
cümbüşü içinde komik diyaloglarla, seyirciyi 3 saat boyunca hiç sıkmadan anlatan 
Şark Dişçisi, güldürmek için Ekim ayı boyunca Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde. 

19. yüzyıl Osmanlı mizah literatü-
rünün en önemli kalemlerinden 
olan Hagop Baronyan’ın yazdığı 

eğlenceli müzikal komedi,  Türk ti-
yatrosunun son dönemde öne çıkan ve 
birbirinden başarılı oyunlara imza atan 
Engin Alkan’ın yönetmenliğinde seyir-
ciyle buluşuyor. 19. yüzyıl’da İstanbul 
Ermenileri arasında geçen; birbirini al-
datan eşlerin ve kavuşamayan âşıkların 
hikâyesi; müzikli, danslı, şenlikli bir 
gösteriyle sahneleniyor. 

En iyi yönetmen ve en iyi mü-
zik dallarında da ödül sahibi olan 
Şark Dişçisi, aslında çok bilindik 
bir hikâyeyi anlatsa da renkli 
detaylar ve diyaloglarla, 3 saat 
boyunca hiç sıkılmadan izle-
niyor. 

Önceki sezonda ‘‘Tar-
la Kuşuydu Juliet’’ isimli 
oyunda Shakspeare olarak 

seyirciyi kahkahalara boğan Çağlar 
Çorumlu, bu oyunda ise Şark Dişçisi 
olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabi yine 
kurnaz, yine muzip ve yine komik hal-
leriyle. 

Birbirinden renkli kostümlerle sah-
nede renk cümbüşü yaratan ve seyirciyi 
ansızın güldürebilen Şark Dişçisi, 10-
14 Ekim tarihleri arasında Kağıthane’li 
tiyatro severlerle buluşuyor.  

Şark 
Dişçisi

en iyi yönetmen ve en 
iyi müzik dallarında da 

ödül sahibi

Karagöz Balıkçı Olursa
Geleneksel Karagöz oyunlarından biri olan balık oyunu temel alınarak yeniden 
yazılan Karagöz Balıkçı oyunu, perdelerin ünlü kahramanları Karagöz ve Hacivat’ı, 
bugünden de izler taşıyan renkli figürlerle birlikte çocuklarla buluşturuyor.“ “

Geleneksel Türk tiyatrosunun bir kolu 
olan ve güldürürken düşündüren 
Karagöz, günümüzden de izler taşı-

yan halleriyle yeniden yazıldı. Geleneksel 
Karagöz’ün klasik oyunlarından biri olan 
“balık oyunu” temel alınarak; dildeki ko-
miğin görsel karşılıklarıyla yenilenerek 
sahnelenen oyun, eğlenceli ve fantastik 

sunumuyla yalnızca çocuklara değil, her 
yaşa hitap ediyor.

Hacivat’ın işsiz olan Karagöz’e para 
kazanmak için balık tutmasını önerme-
siyle başlayan oyun, biraz para kazan-
mak için işe koyulan Karagöz’ün ma-
ceralarından oluşuyor. Karagöz’ü, balık 
tutmak için kendi yaptığı sandalla açıl-
dığı denizde pek çok sürpriz beklemek-
tedir. Türlü deniz canlıları ile karşılaşan 
ve birbirinden ilginç olaylarla karşılaşan 
Karagöz, eğlendirirken faydalı bilgiler 
vermeyi de ihmal etmiyor. 

Özgür Atkın ve Ceren 
Hacımuratoğlu’nun birlikte yazdığı ve 
7’den 77’ye tüm izleyicileri kendi öz ti-
yatromuzun temeli ile tanıştırmak için 
yola çıkan ‘‘Karagöz Balıkçı’’, Kağıthane 
Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu’nda sizler 
için sergileniyor. 

Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde 
Ekim ayı boyunca görülebi-
lecek bir çocuk oyunu olan 

Şahmeran, aslında 7’den 77’ye tüm 
insanlar için oynanıyor. 

İhtişamlı ve koyu renk kostümler 
içerisinde hayat bulan Şahmeran, 
şarkılarla başlayarak tüm seyirciyi 
içine alıyor. Yeraltı ülkesinin yarı 
insan, yarı yılan hükümdarı Şahme-
ran ve halkı, dostları Bilge Danyal’a 
insanları iyileştirecek ilaçların sırrı-
nın yazılı olduğu bir kitap vermiştir. 
Bilgiden korkan yeryüzü hükümdarı 
Keyhüsrev ise kitabın peşine düşer. 
Bilge Danyal kitabı koruması için 
oğlu Camsap’a emanet eder. Bu ki-
tap Camsap’a yeraltı ülkesine giden 
yolu açar. 

Bu önemli ve gizemli kitabı ko-
rumak için yer altı dünyasında yaşa-
nan türlü maceralar, görsel şovlarla, 
renkli oyunlarla sahneye yansıtılır-
ken; tiyatronun sonunda tüm hikâye 
tatlıya bağlanır ve Keyhüsrev ile 
Şahmeran dost olur. Kötülerin de 
cezalarını bulduğu oyunda, dostluk 
ve düşmanlık eğlenceli betimleme-
lerle ilk dakikasından son anına ka-
dar başarılı bir şekilde anlatılıyor.

Gülşah Gülebenzer’in yazdı-
ğı ve Semah Tuğsel’in yönettiği 
Şahmeran’ı, Ekim ayı içerisinde 
Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde 
izleyebilirsiniz. 2 perdeden oluşan 
ve 1 saat 20 dakika süren bu keyifli 
oyuna, tüm çocuklar ve tiyatro se-
verler davetlidir.

Çok Duyulan Ama 
Az Bilinen Efsane: 

Şahmeran
İnsan başlı, yılan gövdeli bir efsane ya-
ratığı olan Şahmeran’ı bilmeyen yoktur. 

Anadolu’nun en tanınmış masal kahraman-
larından biri olan Şahmeran’ın namı büyük 

olsa da, gerçek hikâyesi az bilinir. Çok du-
yulan ama az bilinen Şahmeran efsanesinin 
tiyatro oyunu, bir masal seyretmek isteyen 

herkes için Sadabad Sahnesi’nde. 

Açılış töreni şehitlerimiz için saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başlarken, Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan ve çok sayıda bakandan 
gelen tebrik mesajları davetlilere iletildi.

Yoğun bir katılımın gözlendiği açılışta, 
ev sahibi Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç, davetlilerle teker teker ilgilendi. 
Davetliler arasında İlçe Emniyet Müdürü 
Mahir Yavaş, AK Parti İl Yönetim Kurulu 
Üyesi Şeref Sezer, AK Parti Kağıthane Ka-
dın Kolları Başkanı Meryem Tekbıyık, AK 

Parti Kağıthane Gençlik Kolları Başkanı 
Şaban Demirel, İlçe Esnaf Odaları Başkanı 
Ömer Osmanoğlu, Meclis Başkan Vekili 
Zihni Torlak, meclis üyeleri, İlçe Kadın 
Meclisi Başkanı Nuran Sevinç, Gençlik 
Meclisi Başkanı Fatih Öztürk, Gürsel Ma-
hallesi Muhtarı Mehmet Ali Boyraz ile çok 
sayıda kişi vardı.

Parkın adı mahalle sakinlerinden
 ‘‘Kendi Parkının İsmini Kendin Ver’’ 

projesi kapsamında, muhtarlıklara anket 

kutuları konularak, internet üzerinden yapı-
lan oylamayla mahalle sakinleri parkın adını 
Yazıtepe olarak belirledi.

Belediye Meclisi tarafından da onaylanan 
isimle Yazıtepe adını alan parkın açılışında 
konuşan Uşak Banaz Yazıtepe Köyü Onursal 
Başkanı Hüseyin Demir: ‘‘Köyümüzün adı-
nın mahallemizdeki bir parka verilmesinde 
öncü olan Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç’a teşekkür ediyorum. Kendisi bizi 
onurlandırmıştır. Parkın İstanbullulara hayır-
lı uğurlu olmasını diliyorum’’ dedi.

Belediyenin yöresel etkinliklerinde Uşak 
İli’nin aktif olarak yer aldığını belirten Baş-
kan Kılıç ise konuşmasında; ‘‘Gürsel Ma-
hallesi en çok park ve yeşil alan yaptığımız 
mahallelerimizden birisi. İleriki dönemlerde 
yine mahallemize yatırımlarımız artarak de-
vam edecek. Gönderdiği telgraflarla bize yal-
nız olmadığımızı hissettiren Başbakanımıza 
ve bakanlarımıza, sonrasında çalışmaları-
mızda her zaman destek olan sizlere teşek-
kür ediyorum. Park İstanbul’umuza hayırlı 
uğurlu olsun’’ dedi. 

Gürsel Mahallesi’ne Bir Park Daha

Kağıthane’deki açılış 
törenleri, Gürsel 
Mahallesi Akmer 
Sokak’ta bulunan 
Yazıtepe Parkı’yla devam 
etti. Parkın adını; ‘‘Kendi 
Parkının İsmini Kendin 
Ver’’ projesiyle Gürsel 
Mahallesi sakinleri 
koydu. 

Prestijli Bir Cadde: ESKİ BÜYÜKDERE
‘‘Kağıthane’ye Dev Yatırımlar’’ çerçevesinde Kağıthane Belediyesi tarafından yenilenen Eski Büyükdere 

Caddesi’nin açılışı; Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile birlikte yapıldı. Emniyet Evleri Metro 
Durağı’ndan Sultan Selim 
Caddesi’ne kadar olan kı-

sımda 404 metre uzunluğunda as-

falt yolla döşenen Eski Büyükdere 

Caddesi’nin tüm alt ve üstyapısı 

Kağıthane Belediyesi tarafından 

yenilendi. 
Dev yatırımların açılış ve temel 

atma törenlerinin dördüncü günün-

de Eski Büyükdere Caddesi; Avru-

pa Birliği Bakanı ve Başmüzakere-

ci Egemen Bağış,  AK Parti İstan-

bul Milletvekili Sevim Savaşer, Ka-

ğıthane Kaymakamı Akın Varıcıer, 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 

Kılıç tarafından kurdelenin kesil-

mesiyle halkın hizmetine sunuldu.
Şehitlere saygı duruşu ve İs-

tiklal Marşı’nın okunmasıyla baş-

layan açılış töreninde; Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan ve birçok 

bakandan gelen tebrik mesajları da 

davetlilere iletildi. 

AB normlarında belediyecilik hizmeti
AB Bakanı ve Başmüzakere-

ci Egemen Bağış, cadde açılışı 
için geldiği Kağıthane’de halka 
seslenerek; ‘‘Kağıthane’de AB 
normlarında belediyecilik hizmeti 

veriliyor’’ dedi.
Törende konuşan Kağıthane 

Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise; 

Ekim ayının başlamasıyla birlikte 

İstanbul’a 9 dev yatırım kazan-

dırdıklarını belirterek bu yatırım-

ların hem Kağıthane’nin hem de 

İstanbul’un değerini arttıracağını 

söyledi. Başkan Kılıç; ‘‘Eğitimden 

sanata, spordan sağlığa belediye 

olarak yaptığımız hizmetlerle hep 

daha mutlu bir Kağıthane hayal edi-

yoruz. Bugün bir hayalimizi daha 

gerçeğe dönüştürmenin mutluluğu 

içindeyiz. Bu mutlu günümüzde 

bizi yalnız bırakmayan Avrupa 

Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 

Egemen Bağış’a, AK Parti İstan-

bul Milletvekili Sevim Savaşer’e, 

Kaymakam Akın Varıcıer’e, İlçe 

Emniyet Müdürü Mahir Yavaş’a 

ve tüm davetlilere teşekkür ediyo-

rum’’ dedi.
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Kağıthane Deresi kenarında, 
Eyüp Sultan Caddesi üze-
rinde yer alan Kağıthane 

Aziziye Camii, Çağlayan Camii ve 
Sadabad Camii olarak da bilinir. Bu 
alana ilk cami, 1722 yılında Lale 
devrinde, Sadabad Sarayı ile birlik-
te inşa edilmiştir. Miladi 10 Ağus-
tos 1722’de yapılan açılış törenin-
de, Sultan III. Ahmed namazını bu 
yeni camide kılmıştır. Patrona Halil 
İsyanı’nda büyük oranda tahrip edi-
len camiyi, Sultan III. Selim 1791 
yılında tamir ettirmiştir. Aziziye 
Camii, bir yıl süren tadilattan sonra 
1792 yılında yeniden ibadete hazır 
hale gelmiştir. 

1809 yılında ise Sultan II. Mah-
mud, Sadabad Sarayı ile birlikte 
camiyi adeta yeniden yaptırmıştır. 
Hadikatül Cevami’ye göre camiye 
müstakil hatip ve müezzinler tayin 
olunmuş, ayrıca bir vaaz kürsüsü 
de,  II. Mahmud’un camiyi yeni-
den inşa edişiyle birlikte camiye 
konulmuştur. Sultan Abdülaziz ise 
zamanla tahrip olan saray ve camiyi 
tamamen yıktırmış ve aynı yerleri-
ne yeniden inşa ettirmiştir. 

CAMİ, SULTAN ABDÜLAZİZ’E 
ÖVGÜLERLE BEZELİ 

Camiyi yaptırana izafeten cami 
Aziziye adını alsa da; sarayın 
önündeki çağlayanlardan dolayı 
Çağlayan Camii olarak da bilin-

mektedir. 1861-1863’te saray baş 
mimarı Sarkis ve Agop Balyan 
biraderler tarafından inşa edilen 
Aziziye Camii’nin ana giriş kapı-
sının üzerinde Sultan Abdülaziz’in 
miladi 1862-1863 tarihli tuğrası 
bulunmaktadır. Tuğranın altında iyi 
bir hattat ve hakkâk olan, İstanbul 
Darphanesi’nin sikke kazıcılarının 
başı Abdülfettah Efendi hattı ile 
Şair Kamil’in tarih manzumesinde; 

“ Mehdi-i devr-i zaman Abdülaziz
Sahib-i hayr-ı hisân Abdülaziz
Nerde gördüyse harabe bir mahal
Eyledi ihya hemen Abdülaziz
Var idi burada bir mescid dahi
Yapdı cami aldı şan Abdülaziz
Yazdı Kâmil kulları bir beyt ile
Seng-i tarihe nişân Abdülaziz
Eyledi bünyâd Sadabada 
Cami-i zibâyı Hân Abdülaziz
Nemmekahu Abdülfettah
Ser sikke-kenân 1279” 
satırları yazılıdır. 

Dönemin batı mimari etkileriyle 
yapılan camide, çift sıra pencereli 

ve muntazam kesme taştan duvarlar 
üzerinde ahşap bir kubbe bulun-
maktadır. Üstü kurşun kaplı kubbe-
nin içi ve beden duvarlarına geçişte 
bulunan aslan göğüsleri, çiçek de-
senleri ile barok tarzında süslüdür. 
Ana kubbenin tam ortasına celi sü-
lüs hat ile Bakara Suresi 255. ayeti 
(Ayet-el Kürsi) işlenmiştir. Mihrap 
ve duvarlarındaki süslemelerden 
günümüzde sadece mihraptakilerin 
bir kısmı kalmıştır. Mihrabı, ze-
minden üst kısma kadar makılı hat 
ile yazılmış kelime-i tevhid çevre-
lerken, onun altında ise istifli celi 
sülüs hat ile Hamid imzalı olarak 
Bakara Suresi’nin 144. ayetinin bir 
kısmı yazılıdır. Mihrabın iç kısmın-
daki mukarnasların etrafında ise 
müsenna yazı ile Besmele-i Şerif 
vardır.

SAFİYE AYLA DA BURADA 
EĞİTİM GÖRDÜ

Cumhuriyet döneminin en 
önemli Türk müziği sanatçıların-

dan, Atatürk’ün huzurunda şarkı söyle-
yen Safiye Ayla da, 1926 yılında Azi-
ziye Camii’nde din dersi almıştır. 
Sadabad Camii’nin hemen 
karşısında yer alan yetim 
kızların bakıldığı Kağıt-
hane’deki Çağlayan 
Dar’ul-Eytamı’nda 
yetişen Safiye Ayla, 
camiye Kur’an der-
si için gelen öğren-
ciler arasında yer 
almaktadır. Safiye 
Ayla’nın sesinin gü-
zelliği henüz o yıllar-
da anlaşılmış olmalı ki; 
mihrabın hemen önünde, 
imamla birlikte oturan Safi-
ye Ayla’nın sınıf arkadaşlarına 
Kur’an okuduğu görülmektedir. 

Kare bir yapıya sahip caminin neogotik 
üsluba sahip minaresinin içinde taş basa-
maklardan oluşan iki ayrı merdiven bulun-
maktadır. Merdivenlerden birine camiinin 
içinden girilirken, diğerine ise bahçeden 

girilmektedir. Böylece iki kişi, aynı anda 
birbirini görmeden şerefeye çıkabilmekte-

dir. Bahçeden çıkış 96 basamaklı-
dır. Şerefesinde zarif sütunlar 

ve sütun başları ile yapıl-
mış gölgeliği, 1973 fo-

toğraflarında yerinde 
durmaktadır. Ancak 
sonrasında bir tami-
rat sırasında sökül-
müş ve bahçeye yı-
ğılmıştır.  Osmanlı 
arşiv belgelerinden 
cami minaresinin 

1860-61’de tamir 
edildiği, 1883-84’de 

ise tamir gördüğü an-
laşılmaktadır. Caminin 

bakımı ve tefrişat ile ilgili 
çeşitli zamanlara ait arşiv belgeleri 

de yine kayıt altındadır. Cami 1904’te ge-
nel bir tamirat geçirmiş, 1939 depreminde 
ise minare alemi düşüp kubbeyi delmiştir. 
1940 yıllarında bir tamirat daha geçirmiş, 
İkinci Dünya savaşı Dönemi’nde kandille-

ri, kapı ve pencere kanatları yağmalanmış, 
camları kırılmış, kristal avizesi, kubbe ve 
kurşunları parça parça sökülmüştür. 

Bir zamanlar gül ve lalelerle bezeli, 
içinde bir de namazgâhı bulunan cami bah-
çesinde, kare formunda mermer süs havuz 

vardır. Ancak bahçenin bu şekildeki son 
fotoğrafı 1974 yılında çekilmiştir. Sonraki 
yıllarda yok olan havuzdan geriye yanlı-
ca bir kenar süslemesi kalmıştır. Havuzun 
kenar süslemesi de o dönemin görevlileri 
tarafından üzerinde odun kırmak için kul-
lanılmış, üzeri kabartma süslemeli mermer 
blok, balta darbelerine uzun süre dayana-
mayarak kırılmıştır. İki parçaya ayrılan 
mermer bu defa, bahçede yakılan mangal 
ateşlerini rüzgâra karşı korumak için kul-
lanıldığından kararmıştır. Tam bu süreçte, 
şerefe süslemeleri ile birlikte mermer blok 
1996 yılında Kağıthane Belediyesi tarafın-

dan koruma altına alınarak depoya kaldırıl-
mış, 2006 yılında ise Kağıthane Açık Hava 
Müzesi’ne dâhil edilmiştir. 

1980 ve 90’larda sürekli su baskını ya-
şayan caminin, 1996-97’lerde pencere per-
vazlarının bazıları düşmüş, kubbesi içten 
parçalanmış, içerde güvercinler yuva yap-
mış, duvarlarını örümcek bağlamış, avize-
leri çalınmış, çeşitli odaları odun deposu 
olarak kullanılmış, zemininde altın bulma 
ümidiyle kazılar yapılmıştır. Her yağmurda 
su baskınına uğrayıp suyun açtığı çukur-
larla kullanılamaz duruma gelen camide, 
1997 yılının Aralık ayında Sadabad Projesi 

çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediye 
tarafından restorasyon başlatılmıştır. 1998 
Kasım ayında bitirilen çalışma ile cami yeni-
den ibadete açılmıştır. 

Caminin biri Hünkar İskelesi, diğeri 
Vezir İskelesi olmak üzere iki iskelesi bu-
lunmaktadır. İskeleler derenin cami önünde 
kıvrım yaptığı yerdedir. 1940 sonrası key-
fi kaldırılan iskeleler, 1987’de Kağıthane 
Deresi’nde yapılan keyfi yatak değişimleri 
ile tamamen yok edilmiştir. 1998 restorasyo-
nu ile iskeleler taş olarak yeniden kurulmuş, 
fakat iskele babaları gibi teferruatları eksik 
olduğu için yanaşan kayığın bağlanmasında 
zorluk çekilmektedir. 

2007’de önemli bir tadilat daha geçiren 
Aziziye Camii’nin rıhtımı ve iskeleleri, 2010 
yılı başlarında Kağıthane Belediyesi tarafın-
dan şiddetli yağmurlara karşı önlem almak 
amacıyla doğal görünümlerine sadık kalına-
rak taşlarla yükseltilmiştir. 

Uzun yıllar süren aralıklarla yenileme 
ve iyileştirme çalışmalarının yapıldığı tarihi 
Aziziye Camii’, kısa süre önce ciddi bir res-
torasyon çalışmasına alındı. Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da yakından takip ettiği 
restorasyon çalışması nedeniyle, Aziziye Ca-
mii ibadete kapatıldı. Belli bir cemaate sahip 
olan camiinin restorasyon çalışmasının, en 
kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. 

Aziziye CamiiSultan Abdulaziz’in Kıymetlisi: 

RESTORASYONA BAŞBAKAN’IN 
İLGİSİ BÜYÜK
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Karşılaşmayı izleyenler ara-
sında Başkan Kılıç’ın yanı 
sıra; AK Parti İstanbul Mil-

letvekili Sevim Savaşer, AK Par-
ti  Kağıthane İlçe Başkanı Sami 
İlhan, AK Parti İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Meryem Tekbıyık, Sanayi 
Spor Kulübü Başkanı Faruk Nafiz 
Uçar, Türkiye Amatör Spor Kulüp-
leri Konfederasyonu Denetim Ku-
rulu Üyesi  Ahmet Karaman, Ku-
lüpler Birliği Genel Sekreteri Bar-
baros Akkoyunlu, kulüp başkanları 
ve teknik adamlar da vardı.

Kağıthane Kulüpler Birliği Baş-
kanı Hasan Cevahir, ziyaretlerinden 
dolayı AK Parti İstanbul Milletveki-
li Sevim Savaşer ve Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç’a çiçek 
takdim ederek amatör sporlara ver-
diği desteklerden dolayı teşekkür 
etti.Amatör spor camiası tarafından 
birçok defa ödüle layık görülen Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç, Süper 
Amatör Ligin başlaması münasebe-
tiyle yaptığı konuşmasında sezonun 
tüm takımlar için verimli ve başarılı 
geçmesi dileğinde bulundu.

Türkiye’de amatör futbola verdiği desteklerle adından sıkça söz ettiren Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 2012-2013 sezonunun ilk haftası, İstan-
bul Süper Amatör Ligi 1. Grup karşılaşmalarında Çeliktepespor-Albayrak ve 
Sanayispor-IMES takımları arasında oynanan maçları yerinde izledi. 

Süper Amatör Futbol Kulüpleri 
Sezona Başladı

Kağıthane Amatör Spor Kulüplerinden
Başkana Teşekkür Kağıthane Belediyesi, geçtiğimiz ay Belediye Meclisi 

tarafından çıkartılan ‘‘Amatör Sporlar Başarı ve Ödül 
Yönetmeliği’’ne teşekkür etmek isteyen Kağıthane 
Amatör Kulüpler Birliği Başkanı ve heyetini ağırladı. 

Kağıthane Belediyesi, 
Eylül ayı içerisinde 
çıkarmış olduğu yö-

netmelikle, bölgesinde bulu-
nan tüm amatör sporculara, 
teknik heyete ve kulüplerine 
ait oldukları spor dalında ba-
şarılı olmaları halinde maddi 
yardım verilmesi konusunda 
karar almıştı. 

Kağıthane Amatör Spor 
Kulüpleri Başkanı Hasan 
Cevahir ile Kağıthane Ama-
tör Spor Kulüpleri Birliği 

Başkan Yardımcısı 
Tayyar Eratıl, Mec-
lis Spor Komisyo-
nu Başkanı-Kağıt-
hane Amatör Spor 
Kulüpleri Birliği 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Ömer Tü-
fekçi, Kağıtha-
ne Amatör Spor 
Kulüpleri Birliği 
Mali İşler Genel 
Sekreteri Kadir 
Şendoğan, Kağıt-
hane Amatör Spor 
Kulüpleri Birliği 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Güven Zey-

bek ve Kağıthane Amatör Spor 
Kulüpleri Birliği Genel Sekre-
teri Barbaros Akkoyunlu’dan 
oluşan heyet, yönetmeliğin mec-
listen geçmesine öncülük eden 
Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’ı makamında ziyaret 
ederek, Kağıthane’de spor adı-
na verdiği hizmetlerden ötürü 
teşekkür etti. Ziyarette ayrıca 
heyet tarafından Başkan Kılıç’a 
üzerinde adının yazılı olduğu şık 
bir vazo hediye edildi.Ağırlık-
lı olarak futbolun konuşulduğu 

ziyarette, ayrıca yeni sezon de-
ğerlendirmesi de yapıldı. Hediye 
ve teşekkürleri kabul eden Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek; ‘‘Ka-
ğıthane’mizde gençlerin spora 
teşviki adına elimizden gelen 
çabayı gösteriyoruz. Bu anlam-
da birçok spor kompleksini hiz-
mete açmakla beraber, belediye 
meclis üyelerimizin oy birliği ile 
Amatör Sporlar Başarı ve Ödül 
Yönetmeliği’ni yürürlüğe koy-
duk. Türk Sporu’nun gelişmesi 
adına bölgemizde yatırımlarımız 
sürecek’’ dedi.

Amatör Sporlar Başarı 
ve Ödül Yönetmeliği ile, 

Kağıthane’de amatör sporla 
uğraşan sporcuların, teknik 

heyetin ve kulüplerin des-
teklenmesi, böylece ulusal 

ve uluslararası arenada 
Türk Sporu’nun başarı 

çıtasının yükseltilmesini 
hedefleniyor.


