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Uyumlu ve paylaşımcı bir kamu yönetimi ile
 Kağıthane Kaymakamı Akın VARICIER:

“Devletin güler yüzü” sloganıyla hareket eden Kağıthane Kaymakamı Ahmed 
Akın Varıcıer ile metropol şehrin merkezinde bulunan ve 500 bin nüfusa 

sahip Kağıthane’yi konuştuk. Kağıthane’nin tecrübe ve vizyon açısından 
bir mülki amire sağlayabileceği mesleki katkıların tarif edilemeyeceğini 

söyleyen Varıcıer, Kağıthane’deki huzur ve barış ortamı sayesinde 
projelerinin başarıyla uygulandığının altını çizdi. 8-9

Mahallelerimiz:

Türkiye’nin minyatürü sayılabilecek, oldukça kozmopolit 
bir yapıya sahip olan Çeliktepe Mahallesi’nde, inşaat ve 
imar alanında ciddi bir değişim yaşanıyor. Yeni yapıların 
modern şehircilik planlarına uygun olarak inşa edildiği 
Çeliktepe’yi; genç, dinamik ve girişimci Muhtarı 
Ahmet Karamanlı ile konuştuk. 

Çeliktepe

Çağlayan
Hareketli caddeleri ve çeşitli etnik unsurların 

bir arada yaşadığı barış ve hoşgörü ortamıyla 
dikkat çeken Çağlayan Mahallesi’ni 20 yılı aşkın 

senedir mahalle sakini olan Muhtar Ali Çelik 
ile görüştük. 

her şey mümkün

Kağıthane’de Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın öncülüğünde başlayan ve sekiz yıldır geleneksel 
hale gelen siyasi parti temsilcilerinin, bir siyasi partinin ev sahipliğinde bayramlaşma 
programı, bu yıl da Ramazan bayramının ilk gününde gerçekleştirildi. Has Parti’nin ev 
sahipliği yaptığı programa; AK Parti, CHP, MHP, Demokrat Parti, BBP ve BDP katıldı. 7

Kağıthane Barbaros Caddesi Kavşak ve Yolları Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle bağlandığı törenle açıldı. Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı ta-
mamlanan Sarıyer / Çayırbaşı Tüneli ile 20 kavşak ve yolun açılışına katıldı.

Başbakan Erdoğan, İstanbul trafiğine akıcılık kazandıracak kavşak ve yol-
larla birlikte İstanbul’da son 8 yılda yaptıkları kavşak ve yol sayısının 259’a 
yükseldiğini söyledi. 

Siyasi Partiler Bayramlaşmasında 
Dostluk ve Birlik Mesajı 

Kağıthane’nin Mutluluğuna Başbakan da Ortak Oldu

12
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Gündüzünü ve gecesini ayrı bir güzellikte dolu 
dolu geçirdiğimiz mübarek Ramazan ayını 
geride bıraktık. Sağlık ve huzur içerisinde 

geçirdiğimiz Ramazan Bayramı ise Kağıthane’mizin 
pek çok yönüyle farklılığını ortaya koymasına vesile 
oldu.  Belediye ailesi olarak iki ayrı noktada coşkuy-
la kutladığımız Ramazan Bayramı’nda, birbirimize 
huzur ve güven içerisinde sarılmanın mutluluğunu 
bir kez daha anlamış olduk.  

İlçemizde sekiz yıldır geleneksel hale gelen; si-
yasi parti temsilcilerinin, 
bir siyasi partinin ev sa-
hipliğinde gerçekleştirdiği 
bayramlaşma törenini, bu 
yıl da bayramın ilk gü-
nünde yoğun bir katılımla 
gerçekleştirdik. Her ilçeye 
ve şehre nasip olmayacak 
güzellikte gerçekleştirdi-
ğimiz bayramlaşma prog-
ramı, farklı siyasi parti-
lerin çatısı altında olan 
bizlerin, aslında dostluk 
ve barış içerisinde hizmet 
edebileceğimizin en büyük 
göstergelerinden biriydi. 
Çünkü hepimiz ortak bir 
amaç doğrultusunda ça-
lışıyoruz; milletimize hiz-
met edebilmek. Bu bilinçle 

bayramlaşmaya katılan Değerli Kaymakamımız Akın 
Varıcıer’e, tüm siyasi parti temsilcilerine ve katılım-
cılara bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bayramın ardından gelen 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı da tüm yurtta olduğu gibi Kağıthane’de de coş-
kuyla ve gururla kutlandı. İlçe meydanında düzenle-
diğimiz tören sonrası Hükümet Konağı’nda gerçek-
leştirdiğimiz kutlama programı da ilçemizdeki barış, 
huzur ve güven ortamına katkı sağladı. 

Kültürel ve sanatsal etkinliklerin hız kesmeden 
devam ettiği ilçemizde, açık havada sinema keyfiyle 
ilçe sakinlerimize nostalji yaşatmak istedik. Eski yaz-
lık sinemaları hatırlatan ‘‘Açık Havada Yazlık Sine-
ma Keyfi’’ etkinliğimizde, seçtiğimiz yerli ve yabancı 
filmler vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gördü. 
Yaz mevsiminin sonlarına yaklaştığımız günlerde, 
açık havanın keyfini çıkarmak isteyenlerin ve çocuk-
ların Hasbahçe’den oldukça memnun ayrılması biz-
leri de memnun etti.

Belediye olarak kan bağışını arttırmak ve vatan-
daşlarımızı da bu konuda bilinçlendirmek amacıyla 
Türk Kızılay’ı işbirliğiyle Hasbahçe’de kurduğumuz 
kan bağışı çadırına, ilçe sakinlerimizin gösterdiği yo-
ğun ilgi takdire değerdi. Kâğıthane’de toplanan 600 
ünite kanla ortalama 1800 kişinin hayatının kurtula-
cağını bilmenin, huzurdan da öte bir duygu olduğunu 
ifade etmek isterim. Ayrıca bir ay boyunca özveriyle 
çalışan Kızılay personelini de emeklerinden ötürü 
kutluyorum. 

Çalışmalarımızdan vakit bulduğumuz müddetçe 
gerçekleştirdiğimiz şehir dışı ziyaretlerimize geç-
tiğimiz ay Sivas, Ordu ve Giresun’la devam ettik. 
Karadeniz’de ve Anadolu’da buluştuğumuz hem-
şerilerimiz, misafirperverlikleriyle gönüllerimizde 
bir kez daha yer ettiler. Hoşça vakit geçirdiğimiz ev 
sahiplerine, sunmuş oldukları samimi ve sıcak or-
tamları ve ilgilerinden ötürü bir kez daha hürmetler 
sunarım. 

Her sokağına ayrı bir değer biçtiğimiz mahalle-
lerimizi yakından tanıtmak ve mahallelerde gerçek-
leştirilen dönüşümleri anlatmak amacıyla, mahalle 
muhtarlarıyla yapılan röportajları da sizlerin beğe-
nisine sunuyoruz, keyifli okumalar dilerim…

E-POSTA: fazlikilic@kagithane.bel.tr

BİZİM AİLEMİZ

Fazlı KILIÇ
Kağıthane Belediye Başkanı

Kağıthane de 17 Ağustos Cuma 
günü yapılan bayramlaşma 
programının ilki saat 10.00’da 

Belediye Meclis Salonu’nda ger-
çekleştirildi. Belediye Başkan Yar-
dımcıları Ömer Kır, Hasan Çakır, 
Oğuz Toktekin, Mevlüt Öztekin 
ve Kemal Çavuş ile birim müdür-
leri ve kurumda çalışan memur-
ların hazır bulunduğu programda, 
Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç ayakta karşılandı.

Yoğun geçen bir Ramazan ayını 
daha geride bıraktıklarını ve bay-

rama coşkuyla girdiklerini belirten 
Başkan Kılıç, “Hepinizin Ramazan 
Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyo-
rum” dedi. 

Belediyeyi yine önemli 
görevler bekliyor

İkinci program saat 11.00’de 
Sadabad Kültür Sarayı’nda Başkan 
Fazlı Kılıç’ın katılımıyla gerçekleş-
tirildi. Belediye işçilerinin katıldığı 
programda da söz alan Başkan Kı-
lıç, ‘‘Ramazanı uğurlamanın hüznü 
ve bayramı karşılamanın coşku-
sunu birlikte yaşıyoruz. Bayram 
sonrası yine hepimizi çok önemli 
görevler bekliyor” dedi.

Belediyede Coşku Dolu 
Bayramlaşma

Ramazan Bayramı’nın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve personel, hafta içi 
bayramlaştı. Bayramlaşma programı iki farklı yerde aynı coşku ve heyecanla yaşandı.

Ka ğ ı t h a n e 
Meydanı’nda 

düzenlenen 30 
Ağustos Zafer 
Bayramı töreni-
ne; Kağıthane 
Belediye Baş-
kanı Fazlı Kı-
lıç, Kağıthane 
Kaymakamı A. 
Akın Varıcıer, 
Garnizon Ko-
mutanı Topçu 
Albay Atilla 
Oğuz, Em-
niyet Mü-
dürü Mahir 

Ya v a ş , 

mülki amirler, siyasi parti-
lerin ilçe başkanları, sivil 
toplum kuruluşlarının tem-
silcileri, mahalle muhtarları 
ve vatandaşlar katıldı. 

Kutlamada çelenk sunu-
mun ardından şehitlere say-
gı için bir dakikalık saygı 
duruşunda bulunuldu. İstik-
lal Marşı’nın okunmasından 
sonra Kâğıthane Hükümet 
Konağı’na geçildi. 

Kaymakamlık maka-
mında düzenlenen tebrigat 
törenine; Kâğıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç, mül-
ki amirler, siyasi partilerin 
ilçe başkanları, oda başkan-

ları ve mahalle muhtarları 
katıldı. Kâğıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, Kay-
makam Varıcıer başta olmak 
üzere bütün Kağıthanelile-
rin Zafer Bayramını kutladı. 

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, tüm yurtta ol-
duğu gibi Kağıthane’de de ilçe protokolünün katılımıyla coşkuyla kutlandı. 

Zafer Bayramı Coşkusu

Bir dönem Yahya Kemal 
Mahallesi’nde öğretmenlik yap-

tığını ve uzun yıllar Yahya Kemal 
Mahallesi’nde yaşadığını söyleyen 
Ekrem Erdem, konuşmasında mevcut 
hükümetin 11 yılda icra ettiği  faali-
yetleri de kısaca değerlendirdi. Bele-
diyenin icraatlarını yerinde gözlemle-
me şansı da bulan Erdem, bu zamana 
kadar yaptığı çalışmalarından ve gay-
retlerinden ötürü Kâğıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç’a davetliler huzu-
runda teşekkür etti.

İftar programının hemen sonrasın-
da beraberindeki heyetle Hasbahçe’ye 
geçen Ekrem Erdem, Ramazan etkin-
likleri kapsamında kurulan stantları 
tek tek dolaşarak esnafla sohbet etti, 

dernek başkanları ve sivil toplum ör-
gütlerinin temsilcileriyle bir dizi görüş-
melerde bulundu. Gece geç saatlerde 

alandan ayrılan Erdem, Hasbahçe’de 
düzenlenen Ramazan etkinliklerini be-
ğeniyle karşıladığını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Ekrem Erdem Hasbahçe’deydi
Kağıthane Belediyesi’nin 15 Ağustos Çarşamba günü Yahya Kemal Mahallesi’nde gerçekleştirdiği  
mahalle iftarına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem 
de katıldı.  Yoğun katılımla gerçekleştirilen iftarda, vatandaşlar Erdem’e yakın ilgi gösterdi.

Huzur dolu samimi bir aileyiz
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Kağıthane Belediyesi’nin ücretsiz, aylık, 
faaliyet ve kültür-yaşam yayınıdır.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapımı tamamlanan 

Sarıyer / Çayırbaşı Tüneli ile 20 kavşak 
ve yolun açılışına katıldı. Başbakan 
Erdoğan, İstanbul trafiğine akıcılık 
kazandıracak kavşak ve yollarla 
birlikte İstanbul›da son 8 yılda 
yaptıkları kavşak ve yol sayısının 259›a 
yükseldiğini söyledi. 

Ulaşıma 24 milyar TL 
İstanbul trafiğine her gün ortalama 

500 yeni aracın girdiğini belirten 
Başbakan Erdoğan, son 8 yılda 
ulaşıma yaptıkları 24,3 milyar TL’lik 
yatırımla İstanbul’u trafik yönünden 
rahatlattıklarını kaydetti. 

Açılışı yapılan tünel ve bağlantı 
yollarının 432 milyon liraya mal oldu-
ğunu belirten başbakan, bu hizmetlerin 

İstanbul’a kazandırılması noktasında 
emeği olan herkese teşekkür etti. 

Konuşmaların ardından Sarıyer Ça-
yırbaşı tünelinin açılışını yapan Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan, ardından 
telekonferans bağlantısıyla 6 farklı 
noktanın daha açılışını gerçekleştirdi. 
Bu yerler arasında bulunan Kağıthane 
Barbaros Caddesi Kavşak ve Yollarının 
açılışını yapmak için İstanbul Millet-
vekili Sevim Savaşer’e bağlanan Baş-
bakan Erdoğan “Hayırlı olsun” dile-
ğinde bulundu. Milletvekili Savaşer ve 
Başkan Kılıç ta Başbakan Erdoğan’a 
Kağıthane’ye ve Türkiye’ye yaptıkları 
hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Karşılıklı tebrik ve teşekkür ko-
nuşmalarının ardından sıra kurdele 
kesme törenine geldi. Açılışı İstanbul 
Milletvekili Sevim Savaşer, Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Ak Parti 

Kağıthane İlçe Başkanı Sami İlhan, Ak 
Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Mer-
yem Tekbıyık ile Ak Parti İlçe Gençlik 
Kolları Başkanı Şaban Demirel birlikte 
yaptılar. Açılışı gerçekleşen Kağıthane 
Barbaros Caddesi Kavşak ve Yollarının 
trafiği büyük ölçüde rahatlatacağına dik-
kati çeken Başkan Kılıç’a törende bulu-
nan bölge sakinleri yaptığı hizmetlerden 
dolayı teşekkür ettiler.

Barbaros Viyadüğü Açılışı 
Başbakan’la Birlikte Yapıldı
Kağıthane Barbaros Caddesi Kavşak ve Yolları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonfe-
rans yöntemiyle bağlandığı törenle açıldı. Kağıthane’deki törende Başkan Fazlı Kılıç, İstan-
bul Milletvekili Sevim Savaşer ve Ak Parti Kağıthane İlçe Başkanı Sami İlhan hazır bulundu.

Telsizler Mahallesi’nde dü-
zenlenen toplantıya Başka-
nı Fazlı Kılıç’ın yanı sıra; 

AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı 
Mustafa Karamahmutoğlu, AK 
Parti Telsizler Mahalle Başkanı 
Yaşar Çayarlar, Telsizler Ma-
hallesi Muhtarı Mustafa Yörük, 
Kağıthane Esnaf Odaları Başka-
nı Ömer Osmanoğlu, Kağıthane 
Şoförler Odası Başkanı Akın 
Atlı, Berberler Odası Başkanı 
Aycan Erdem, Kağıthane Be-
lediyesi Başkan Yardımcıları, 
birim müdürleri ile sivil toplum 
kuruluşlarının ve spor kulüpleri-
nin başkanları da katıldı. 

‘‘İlçemizi daha güzel hale 
nasıl getirebiliriz’’ düşüncesiy-
le hareket ettiklerini belirten 

Başkan Kılıç, ‘‘Önerileriniz, 
talepleriniz doğrultusunda çalış-
malarımız son şeklini alıyor. Bu 
anlamda bu tarz mahalle toplan-
tılarını, halk meclislerini fazla-
sıyla önemsiyoruz’’ dedi. 

Mahalle Halkı’ndan 
Başkan Kılıç’a Teşekkür 
Toplantı sonunda mahal-

le sakinleri Başkan Kılıç’a 
mahallelerine yaptığı hizmet-
ler için teşekkür edip başarı-
lar diledi. Mahalle toplantı-
sı sonrası Telsizler Mahalle 
Muhtarlığı’nı ziyaret eden 
Başkan Kılıç ve ekibi, Mahalle 
Muhtarı Mustafa Yörük’le gö-
rüşerek çalışmalarla ilgili fikir 
alışverişinde bulundu. 

Telsizler Mahallesi sakinleri, mahallede bir süredir devam eden 
alt yapı çalışmalarının tamamlanması nedeniyle mahalle toplan-
tısı düzenleyerek, Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a teşekkür ettiler.

Telsizler’de 
Mahalle Toplantısı



Açık HavadaSinema Keyfi
K

âğıthane Belediyesi’nin düzenlediği ‘‘Açık Havada Yazlık 

Sinema Keyfi’’ etkinlikleri çok sayıda davetlinin katılı-

mıyla gerçekleştirildi. Katılımın ücretsiz olduğu program-

da, 24 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında on gün boyunca 

Kağıthaneliler yazlık sinema keyfi yaşadı. Geniş yeşil alanlarıyla 

dikkat çeken Hasbahçe’de gösterime sunulan filmlere, ayrıca yaz-

lık sinemaların vazgeçilmezleri olan çekirdek, patlamış mısır ve 

gazoz da eşlik etti. 

Yaz mevsiminin eski nostaljisi Hasbahçe’de yaşatıldı

Bölgesinde kültürel ve sanatsal etkinliklerin hız kesmeden de-

vam edeceğini belirten Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; 

açık havada sinema keyfiyle İstanbullulara nostalji yaşatmak iste-

diklerini söyleyerek, orta yaş ve üstü kimselerin eski yazlık sine-

maları hatırlayacaklarını, o kültürü yeniden gün yüzüne çıkarmak 

için böyle bir etkinlik tertiplediklerini belirtti. 

Açık hava sinema günlerinde altı yerli ve dört yabancı film yer 

alırken, ilk gösterim 24 Ağustos Cuma akşamı ‘‘Eşrefpaşalılar’’ 

filmiyle başladı. Hüdaverdi Yavuz’un gerçekleştirdiği Eşrefpaşa-

lılar, İstanbul’a yerleşen ve biri namusuyla bir kahve işleten ve di-

ğeri mafya işlerine karışan iki dostun karşı karşıya gelmesini anla-

tıyor. İstanbul’un fethinin hikayesini belli bir yorum çerçevesinde 

aktaran Faruk Aksoy yapımı Fetih 1453 filmi ise Kağıthanelilerle 

açık havada buluşan ikinci film oldu. 

Yeniler ve klasikler bir aradaydı

1977 yapımı bir Kemal Sunal güldürüsü olan ve Zeki Ökten’in 

çektiği ‘‘Çöpçüler Kralı’’ da Kağıthane’de unutulmayan klasikler 

arasında gösterime sunuldu. Film, zor şartlarda devam ettirilen bir 

meslek dalını, bir aşk hikâyesi de ekleyerek mizahi bir şekilde per-

deye getiriyor. 

Şule Yüksel Şenler’in ünlü eseri ‘‘Huzur Sokağı’’ndan uyar-

lanan ‘‘Birleşen Yollar’’ da 28 Ağustos’ta Kağıthane’de seyirci 

karşısına çıktı. Yücel Çakmaklı’nın 1970 yılında çektiği ve Milli 

Sinema akımını başlatarak Yeşilçam’da çığır açan film, farklı dün-

ya görüşlerinden gelen iki genç insanın yollarının kesişmesini ve 

arada yaşanan zihniyet sancılarını işliyor. Eser, sinemamızda ilk 

kez yerli manevi değerleri bu coğrafyanın köklü kültür unsurlarıyla 

ele almasıyla öne çıkıyor. 

Açık hava film gösterimde yer alan ve 31 Ağustos akşamı 

gösterilen ‘‘Kurtlar Vadisi Filistin’’ ise, Mavi Marmara’ya yapı-

lan baskınla açılıyor ve Filistin’in bugün yaşadığı sorunlara ayna 

tutarak, onların kökenine inmeyi deniyor. Yönetmenliğini Zübeyr 

Şaşmaz’ın yaptığı çalışma, aksiyon tarzında hızlı sahneleriyle dik-

kat çekiyor ve Filistin’e yaşatılan acılara mukabil İsrail’e gerçek 

manada olmasa da sanal dünya cinsinden bir ders veriyor. 

Esin Orhan’ın yönettiği ve bir animasyon sineması örne-

ği olan ‘‘Allah’ın Sadık Kulu’’, gerçek olaylardan yola çıkarak 

Bediüzzaman’ın çileli hayatını, Barla’da geçen sürgün günlerini 

canlandırıyor. 

Programda gösterilen yabancı filmler ise animasyon ağırlıklı. 

29 Ağustos Çarşamba akşamı gösterilen ‘‘Hugo’’, dünyaca ünlü 

yönetmen Martin Scorsese’in, bir çocuğun gözlerinden sinemanın 

doğuşuna bir saygı duruşu olarak seyirci karşısına çıktı. ‘‘Babamın 

Penguenleri’’ ise, Jim Carrey’nin oyunculuğuyla, evine gönderi-

len penguenlere bakmak zorunda olan bir adamın zaman içinde 

gelişen hayvan sevgisini işliyor. Bir diğer penguen hikâyesi olan 

‘‘Neşeli Ayaklar’’, bu sevimli hayvanların maceralarını animasyon 

tekniğiyle beyazperdeye ulaştırıyor. Bir diğer çizgi film çalışması 

olan Sevimli Kahraman ise, albino olduğundan dolayı farklılık ser-

gileyen bir koalanın başından geçenleri anlatıyor.

Yazlık sinemanın tadını bir kez daha yaşamak isteyenle-

rin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği programlara katılanlar, 

Hasbahçe’den oldukça memnun ayrıldı. 

Yaz mevsiminin sonlarına yaklaştığımız günlerde Kağıthane Belediyesi Hasbahçe’de ‘‘Açık Havada 
Yazlık Sinema Keyfi’’ etkinlikleri düzenleyerek, yerli ve yabancı filmleri seyirciyle buluşturdu“

“Kağıthane Belediyesi

2012Açık Hava Sinema Keyfi

Kurtlar Vadisi Filistin

Fetih 1453

Çöpçüler Kralı

Eşrefpaşalılar
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 TAM DESTEK
Kağıthane’den Kan Bağışına

Üretilemeyen, tek kaynağı sağlık-
lı bağışçılar olan kanın, sadece 
acil durumlarda değil sürekli bir 

ihtiyaç olduğu düşüncesinden hareket-
le yola çıkan Kağıthane Belediyesi, bir 
ay boyunca etkinliklerin düzenlendiği 
Hasbahçe’de Kağıthane Kızılay Şube 
Başkanı İbrahim Taş’ın öncülüğünde 
kan bağışı kampanyası başlattı.

Çalışmaları yerinde incelemek ama-
cıyla Kızılay çadırını ziyaret eden Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
Çapa Kızılay Kan Bağışı Merkezi’nde 
görevli, Doktor Mustafa Kantar’dan 
kan bağışı konusunda bilgi aldı.

Kan Bağışında Kağıthane İlk Sırada    
Kağıthanelilerden gördükleri il-

giden çok memnun olduklarını be-
lirten Dr. Mustafa Kantar, Kağıt-
hane İlçesi’nin İstanbul’un Avrupa 
Yakası’nda kan bağışı toplamada lider 
ilçe olduğunu ifade ederek; “Rama-
zanın ilk gününden bugüne 600 ünite 
kan bağışı yapıldı. Bir ünite kandan 
ayrıştırılarak 3 ürün elde ediyoruz ve 
bu ihtiyacı olan hastalara dağıtılıyor. 
Yani 1 ünite kanla 3 kişinin hayatını kur-
tarmış oluyorsunuz. Kâğıthane’de top-
lanan 600 ünite kanla da ortalama 1800 

kişinin hayatı kurtulacak’’ dedi. 
Konuşmasında kan 

vermenin hayat 
kurtarıcı 

yanını hatırlatan Dr. Kan-
tar, bugüne kadar hiç kan 
vermemiş olanlara başkası-
nın kanını taşırken vicdani 
rahatlığımızın olması için, 
biz sağlıklıyken kendi kanı-
mızı başkasının taşımasına 
izin vermeliyiz’’ diye seslen-
di. Kızılay’ın hem kan veren 
hem de alan kişinin sağlığı-
nı düşündüğünü belirten Dr. 
Kantar, sağlıklı bir insanın 
yılda dört kez kan verebildi-
ğinin altını çizdi. Kendisi de 
bir Kızılay kan bağışçısı olan Başkan 
Kılıç’a teşekkür eden Dr. Mustafa 
Kantar, bu işbirliğin herkese örnek ol-
masını istedi. 

Kızılay’ın çok önemli bir görevi 
üstlendiğini belirten Başkan Kılıç, bir 
ay boyunca özveriyle çalışan Kızılay 
personelini emeklerinden ötürü kutla-
yarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kağıthane Belediyesi’nin kan bağışını arttırmak ve vatandaşları bu ko-

nuda bilinçlendirmek amacıyla Kağıthane  Kızılay Şubesi işbirliğiyle  

Hasbahçe’de kurduğu kan bağışı çadırına Kağıthaneliler yoğun ilgi gösterdi. 

Allah’ın Sadık Kulu Barla
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esmi nüfusu 50 binin üzerinde gö-
zükse de,  Mahalle Muhtarı Ahmet 
Karamanlı’dan aldığımız bilgilere 
göre mahallede 70-80 bin civarın-

da insan sirkülasyonu var. Türkiye’nin dört 
bir yanından vatandaşların ikamet ettiği 
Çeliktepe Mahallesi’nde; ağırlıklı olarak İç 
Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu böl-
gelerinden insanlar yaşıyor. Yeni eğitim sis-
temiyle birlikte iki ilkokulu, bir ortaokulu ve 
bir Anadolu lisesi bulunan mahallede, 2009 
yerel seçimleriyle birlikte iki olan sağlık 
ocağı sayısı üçe yükselmiş. 

Muhtarlık görevine başlamasıyla bir-
likte en büyük değişimin eski sağlık ocağı 
ve muhtarlık binasının bulunduğu eski ya-
pının yerine, yeni bir semt konağı tasarla-
mak olduğunu söyleyen Muhtar Karamanlı, 
Kağıthane Belediyesi tarafından yapılan ve 
hizmete girmeyi bekleyen Çeliktepe Mahal-
lesi Semt Konağı’nın altı katlı olacağını; bir 
katının muhtarlık, iki katının aile hekimliği, 
iki katının da bilgi evi olarak kullanılacağı 
müjdesini veriyor. Semt Konağı’nın önünde 
yer alan çocuk parkı, aynı zamanda deprem-
de toplanma olarak düşünülmüş.  

Mahallenin girişinde bulunan eski İETT 
Garajı içerisinde, Kağıthane Belediyesi tara-
fından yürütülen çalışma ile Çeliktepe Ma-
hallesi; katlı otoparka, kapalı pazar yerine ve 
parka da kavuşuyor. Ahmet Karamanlı; üst 
kısmı 2577 metrekare yeşil alan, alt katları 
ise otopark olacak şekilde planlanan pazar 
yeri projesinin, mahallenin çehresini değiş-
tireceğine ve mahalleye prestij kazandıraca-
ğına inanıyor.

Modern şehircilik planlarına 
uygun yapılaşma var 
Çeliktepe Mahallesi’nde inşaat ve imar 

alanında ciddi şekilde değişim yaşandığı-
nın da altını çizen Karamanlı, yeni yapıların 
modern şehircilik planlarına uygun olarak 
yapıldığını söylüyor. Yapı stoğunun bir an-
lamda ilçe geneli ile örtüşmekte olduğunu, 
yani binaların % 20 - 25’inin yeni yapılar-

dan oluştuğunu belirti-
yor. Ayrıca 70 bin kişilik 
Çeliktepe’ye yakışmayan 
postane, 22 metrekarelik 
eski yerinden alınarak, 80 
metrekarelik yeni yeri-
ne taşınmış ve mahalleyi 
besleyen tüm trafoların iç 
dönüşüm ve güç yükseltme 
çalışmaları tamamlanmış. 

Mahallede ciddi bir 
genç nüfus potansiyeli ol-
duğunu ve gençlerin en bü-
yük taleplerinin, istedikleri zaman rahatlıkla 
spor yapabilecekleri bir spor alanı olduğunu 
söyleyen Karamanlı, gençleri mahallede bu-
lunan İSMEK’e yönlendirdiklerini söylüyor. 
Ayrıca yalnızca gençleri değil, iş arayan tüm 
vatandaşların CV’lerini alarak, çevredeki iş 
merkezlerine yönlendirdiklerini söyleyen 
Muhtar Karamanlı, bu sayede bir çok gence 
iş imkânı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. 

2 bin vatandaşa ücretsiz göz muayenesi-
nin yapıldığı Çeliktepe’de, Ramazan ayında 
binlerce kişiye gıda ve alışveriş çeki yardı-
mında bulunulmuş ve muhtarlık olarak gele-
neksel hale getirdikleri iftar programlarında 
bin kişi aynı sofrada buluşmuş. 

‘‘Kağıthane’deki muhtarlar çok şanslı: 
Mükemmel bir ilişki içerisindeyiz’’
Kağıthane’deki tüm kurumlarla ve 

muhtarlarla mükemmel bir ilişki içerisinde 
olduklarını vurgulayan Ahmet Karamanlı, 
bu ilişkinin pek çok kişi tarafından hayret-

le karşılandığını söylüyor. Bir çalışma se-
bebiyle İstanbul muhtarlarının ilçe dernek 
yöneticileriyle bir araya geldiklerinde ve 
muhtarların kendi ilçelerindeki konumla-
rıyla ilgili konuştuklarında, kendilerinin ne 
kadar şanslı olduklarını anladığını belirten 
Ahmet Karamanlı; ‘‘Kağıthane ilçemizdeki 
uyum ve çalışma ortamı diğer hiç bir ilçe-
de yok. Bu durum, Sayın  Kaymakamımı-

zın  birleştirici,  bütünleştirici ve hoşgörülü 
yönetim anlayışı ve tabiî ki Sayın Belediye 
Başkanımızın mütevaziliği ve sürekli halkın 
arasında olmasından kaynaklanıyor. Şöyle 
bir ilçe düşünün ki; Belediye Başkanlığı’nın 
organize ettiği bir halı saha maçında, kay-
makam, belediye başkanı, meclis üyeleri ve 
muhtarlar samimiyet içerisinde maç yapabi-
liyor. İşte biz böyle bir ilçede yer almanın 
gururunu yaşıyoruz’’ diyor. 

Yaptıkları çalışmalarda onlarla birlikte 
hareket eden değerli büyüklerini ve kanaat 
önderlerini saymadan geçemeyen Muhtar 
Karamanlı, mahalledeki okul müdürleri, 
doktorları ve camii imamlarıyla sürekli isti-
şare halinde olduklarını söylüyor. 

Azalarımızın gayretleri  takdire değer
Çeliktepe’den başka hiçbir mahallede 

ihtiyar heyeti üyeleri yani azaların muh-
tarlık yönetimine ciddi anlamda bir katkı 
sağlamadıklarını belirten Karamanlı, ma-
halle azalarının genel anlamdaki tüm çalış-
malarda kendilerine yardım ettiklerini, tüm 
pankart, afiş, reklam ve tanıtım çalışmaları-
nı birlikte yürüttüklerini söylüyor. Baş aza 
Emin Pürtaş’a, aza Dilaver Özcan’a ve aza 
Sedat Taşkın’a katkılarından dolayı bir kez 
daha teşekkür etmeyi ihmal etmeyen muh-
tar Ahmet Karamanlı, daha önce Çeliktepe 
Mahallesi’nde görev yapan ve vefat eden 
muhtarlara Allah’tan rahmet dilerken, ha-
yatta olan eski muhtarlara da bundan 
sonraki yaşamlarında sağlık, huzur ve 
mutluluklar diliyor. 

Bir anlamda Türkiye’nin minyatürü sayılabilecek, oldukça 

kozmopolit bir yapıya sahip olan Çeliktepe Mahallesi’nde, inşaat ve 

imar alanında ciddi bir değişim yaşanıyor. Yeni yapıların modern 

şehircilik planlarına uygun olarak inşa edildiği Çeliktepe’yi; genç, 

dinamik ve girişimci Muhtarı Ahmet Karamanlı ile konuştuk. 

1 Mayıs 1978 Çeliktepe doğumlu olan 
Ahmet Karamanlı, aslen Gümüşhanelidir. 
Evli ve bir çocuk babası olan Karamanlı, 
İstanbul Kavram Üniversitesi’nde Halkla 
İlişkiler Reklamcılık ve Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi’nde İşletme okudu. Çeşitli 
dernek, vakıf ve spor kulüplerinde yöneti-
cilik ve başkanlık yapan Ahmet Karamanlı, 
İnegöl’ün marka değeri yüksek bir firma-
sında 3,5 yıl İstanbul Bölge Müdürlüğü 
yaptı. Bir boya şirketinin reklam ve halkla 
ilişkiler çalışmalarında danışman olarak 
görev yapan Ahmet Karamanlı, ayrıca 
baba mesleği olan inşaat ve taahhüt işle-
rini de sürdürmektedir.
14 Temmuz 2010 tarihinde 6 yaşında vefat 
eden kızı Şehrisena’nın hastalığı sürecinde 
sağlık ocağında karşılaştığı problemler, 
kendisinin mahallesine muhtar adayı ol-
masındaki en önemli etkenlerden biri ol-
muştur. Çocukluk ve gençlik dönemleri 
itibariyle çevresine ve toplumun sorunla-
rına karşı duyarlılığıyla bilinen Ahmet Ka-
ramanlı, 29 Mart 2009 seçimlerinde Çelik-
tepe Mahallesi Muhtarı olarak seçilmiştir.

Çeliktepe Mahallesi
Ahmet 

Karamanlı 
kimdir?  

Bir Türkiye Mozaiği

Ev sahipliğini Kağıthane Merkez’de 
bulunan Has Parti’nin yaptığı siyasi 
partilerin bayramlaşma törenine; 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
Kağıthane İlçe Kaymakamı   A. Akın 
Varıcıer’in yanı sıra;  Belediye Başkan 
Yardımcıları Mevlüt Öztekin, M. Oğuz 
Toktekin, ev sahibi;  Has Parti Kağıthane İlçe 
Başkanı Necati Biçer, AK Parti İlçe Başkanı 
Sami İlhan, Demokrat Parti İlçe Başkanı 
Hakkı Küçük, BBP İlçe Başkanı Adem 
Mamaç, BDP İlçe Başkanı   Ömer Güler, 
CHP İlçe  Başkan Yardımcıları, AK Parti 
Kadın Kolları Başkanı Meryem Tekbıyık, 
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Şaban 
Demirel ve MHP İlçe Başkan Yardımcısı 
katıldı. Siyasi partilerin bayramlaşma 
töreninde; bu buluşmanın tertip edilmesi 
fikrinin önemine vurgu yapılmasının yanı 
sıra; dostluk ve birlik mesajları verildi.

Ev sahibi Has Parti Kağıthane İlçe 
Başkanı  Necati Biçer yaptığı konuşmada her 
yıl bütün siyasi partilerin bir siyasi partinin ev 
sahipliğinde buluşmasını sağlayan Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç’a teşekkür ederken, 
bütün konukların bayramlarını tebrik 
ettikten sonra her siyasi parti temsilcisinin 
söz alması için ricada bulundu.

Kağıthane’de siyasi  parti temsilcileri 
yılda  üç kez bir araya geliyor

Davet üzerine sırayla söz alan 
siyasi parti temsilcileri, bayram tebrik 
mesajlarının ardından, buluşmanın 
önemine değindiler ve toplantının mimarı 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a 
da teşekkür ettiler. Ardından söz alan 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
bütün siyasi parti temsilcilerinin, sivil 
toplum kuruluşlarının,   iş adamlarının, 
esnafların, kurumların; camide, sokakta, 
her yerde halkla dayanışma içinde 
olduklarını, Ramazan ayının güzel bir 
birlik ve beraberlik içirisinde geçtiğini 
söyledi. Başkan Kılıç; ‘‘Her bayramda bir 
siyasi partinin ev sahipliğinde bütün siyasi 
partilerle bir araya geliyoruz.  Bir de yerel 
yönetim çalışmalarını değerlendirdiğimiz 
bir toplantıda beraber oluyoruz. Bu 
vesile ile yılda üç kere bütün siyasi parti 
temsilcileriyle buluşuyoruz’’ 
dedi. 

Kağıthane Kaymakamı A. 
Akın Varıcıer ise bütün konuklara 
bayram mesajı verdikten sonra 
‘‘Bu buluşma birlik ve beraberlik 
adına güzel bir adım. Herkes farklı 

bir siyasi partinin bünyesinde olsa bile 
temelde herkesin amacı aynı, bu millete 
hizmet etmek. Farklı siyasi partilerin bir 
araya getirilmesi çok güzel, bu uygulama 
vatandaşlara da duyurulmalıdır.   Farklı 
siyasi partilerin çatısı altında olan hepiniz 

dostlukla bu bayramda bir araya gelmişsiniz, 
eğer halkımız da bunu bilirse daha iyi 
olur’’ dedi.   Bayramlaşma töreninin sona 
ermesinin ardından konuklar, Has Parti İlçe 
Başkanlığı’ndan vedalaşarak ayrıldılar.

Kağıthane’de Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın öncülüğünde 
başlayan ve sekiz yıldır geleneksel hale gelen siyasi parti 
temsilcilerinin, bir siyasi partinin ev sahipliğinde bayramlaştığı 
tören, bu yıl da Ramazan bayramının ilk gününde gerçekleştirildi.

Siyasi Partiler Bayramlaşmasında 
Dostluk ve Birlik Mesajı
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ayın Kaymakamımızı yakından tanımak is-
tiyoruz; Akın Varıcıer kimdir? Ailenizden ve 
eğitim hayatınızdan bahseder misiniz? 
1966 yılında, babamın memuriyeti 

dolayısıyla görevli bulunduğu Van’da doğ-
dum. Aslen, Tokat-Zile nüfusuna kayıtlı-
yım. Evli ve 3 çocuk babasıyım. Büyük kı-
zım bu yıl üniversiteye başlıyor, küçük kı-
zım ilkokul 4. sınıfa başlayacak, oğlum ise 
henüz 1 yaşında. İlk ve ortaokul öğrenim 
hayatım, Malatya ve Kocaeli illerinde geç-
ti. Tayin olmamız nedeniyle, ilkokulu üç 
yerde, ortaokul ve liseyi ise iki yerde oku-
dum. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 
1986 yılında mezun oldum. Kaymakamlık 
mesleği, idealim olduğu için, bu okulu ilk 
tercihim olarak seçmiştim. 20 yaşında me-
zun oldum. 22 yaşında kaymakamlık mes-
leğine başladım. Bugün 46 yaşındayım. Bu 
sürede kesintisiz olarak kaymakamlık mes-
leğimi yürüttüm. İki yıldır Kağıthane’de 
görev yapmaktayım.

Güne nasıl başlıyorsunuz? 
Herkes gibi… Sabah sporunu kastediyorsa-
nız, iyi bir kahvaltıyı, sabah sporuna tercih 
ederim. Sporu bazı zamanlarda akşam sa-
atlerinde yaparım. Bireysel spor yapmam. 
Genelde takım oyunlarını tercih ederim.

Van’da doğdunuz, İstanbul’da okudunuz, Orta 
Anadolu’da, Doğu Anadolu’da, Karadeniz’de ve 
Marmara’da kaymakamlık yaptınız. Aklınızda bir 
Türkiye mozaiği oluşturduğunuzda, bundan önce 
görev yaptığınız ilçelerle Kağıthane’yi nasıl kıyas-
larsınız? 
Bir kıyaslama yapmak gerekirse öncelik-
le Kağıthane’yi diğerleri gibi standart bir 
‘‘ilçe’’ olarak tanımlamak yanlış olur.  500 
bin nüfusa sahip ve bir metropol şehrin 
merkezinde bulunan Kağıthane’nin, tecrü-
be ve vizyon açısından bir mülki amire sağ-
layabileceği mesleki katkı tarif edilemez ve 
kıyaslanamaz. Burada edineceğim tecrübe 
ve donanım, daha üst düzeyde bir görev 
eğer nasip olursa, işimi iyi yapmam için 
gerekli birikim ve cesareti sağlayacaktır. 

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 
okudunuz. Okuduğunuz İstanbul ile yönettiğiniz 
İstanbul’u karşılaştırır mısınız? 
Üç buçuk milyonluk bir şehirde öğrenim 

gören bir öğrenci ve bir vatandaş olarak 
aldığımız kamu hizmeti ile, 13 milyonluk 
bugünkü İstanbul’un insanlara sunduğu 
kamu hizmeti arasında adeta uçurum var. O 
dönemlerde, ulaşım, altyapı, su, enerji, sos-
yal belediyecilik, kamusal hizmet alanları 
bakımından hafızamda kalan pek bir şey 
yok, hiç izi kalmamış demek ki. 

Kağıthane görkemli bir tarihi geçmişe sahip. Öyle 
ki; şu anda Kaymakamlığın olduğu bina bile bir Os-
manlı Sarayı’nın restore edilmesiyle ortaya çıkmış. 
Bu tarihi miras şehirleşme açısından sizce nasıl 
değerlendiriliyor?
Kağıthane Belediyemizin tarihsel ve kültü-
rel eserler ve değerler bakımından kendine 
biçtiği rol çok olumlu. Özellikle bu konuda 
planlı, sistematik bir çalışma yürütülüyor. 
Sadece tarihi eserler değil, aynı zamanda, 
kültürel, sportif, geleneksel öğelerin ta-
mamı gün yüzüne çıkarıldı ve çıkarılmaya 
devam ediyor. Ancak, modern hayatın ihti-
yaçlarını ve beklentilerini de karşılama zo-
runluluğu, tarihi doku ile modern dokuyu 
bazen yan yana getirebiliyor. İşte bu nok-
tada tarihi dokuyu biraz daha önemsemeli 
diye düşünüyorum.

Kağıthane kentsel dönüşüm alanında adından söz 
ettiren bir ilçe. Siz ilçenizdeki kentsel dönüşümü 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu süreçten sonra il-
çeyi neler bekliyor olacak? 
Kentsel dönüşüm projelerinin ‘‘ada bazın-
da’’ hazırlanmasını ve sosyal donatıları ve 
yeşil alanlarıyla birlikte ele alınması şek-
linde yürüyen uygulamayı çok akılcı ve 
isabetli buluyorum. Sonuçta ilçeyi, dönü-
şüm öncesine göre değerini çok katlamış 
gayrimenkuller ve konutlar bekliyor.

Geçtiğimiz yıl Van’da büyük bir deprem oldu ve 
kaymakamlık yaptığınız iller arasında Van da bu-
lunuyor. Bu gelişmeleri yakından takip eden birisi 
olarak, deprem konusunda Kağıthane’de neler ya-
pılıyor ya da yapılmalı? 
Kamu binalarının ve okulların tamamına 
yakını güçlendirildi veya yıkılıp yeniden 
yapıldı. Nispeten sağlam zemine sahip 
Kağıthane’nin yapmakta olduğu kentsel 
dönüşümünü hızlandırması gerekiyor. Bu 
konuda vatandaşlarımızın bizlere ve yerel 
yönetimlere yardımcı olması zaman kazan-
dıracaktır. Mevcut yasa, zaten yöneticilere 

Devletin güler yüzü sloganıyla hareket eden Kağıthane Kaymakamı Ahmed Akın Varıcıer ile, metropol şehrin merkezinde bulunan ve 500 
bin nüfusa sahip Kağıthane’yi konuştuk. Kağıthane’nin tecrübe ve vizyon açısından bir mülki amire sağlayabileceği mesleki katkıların 
tarif edilemeyeceğini söyleyen Varıcıer, Kağıthane’deki huzur ve barış ortamı sayesinde projelerinin başarıyla uygulandığının altını çizdi. “

“

önemli yetkiler veriyor. Ancak, 
vatandaş memnuniyetini ve 
toplum desteğini de gözetmek, 
toplumsal barış ve huzur için 
gerekiyor. Yine de vatandaşı-
mızın gerekirse fedakârlık yap-
ması şart. Çünkü İstanbul’da 
bu yükün altından kalkmak için 
gereken maliyet korkunç boyutla-
rı bulabiliyor.

Görev sürecinizle birlikte ilçede yapılan 
önemli çalışmalar ve projeler nelerdir? 
Kaymakamlığınız boyunca ilçede neler 
değişti? 
Gençlerimizin istihdamına yönelik pro-
jeler yaptık. Aile içi iletişimi geliştirmeyi 
hedefleyen sosyal projeler gerçekleştirdik. 
Kimsesizlere, yetimlere evler açtık. Yoksul 
vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmaları 
için gelir getirici proje desteği sağladık. 
Sosyal risk altındaki gençlerin tedavileri 
ve topluma kazandırılmalarıyla alakalı ça-
lışmalar yaptık. Bütün bu çalışmalarda ilçe 
belediyemizin ve hayırseverlerimizin kat-
kılarını alarak, uyumlu ve paylaşımlı kamu 
yönetimi (yönetişim) örneği sergiledik.

Önümüzdeki günlerde Kağıthane 
Kaymakamlığı’nın projeleri olacak mı? 
Az önce bahsettiğim projeleri devam et-
tirmekle beraber, engelli vatandaşlarımıza 
yönelik yeni projelere hız vermek istiyoruz.

Kağıthane’yi turizm açısından değerlendirmek 
mümkün müdür? İlçede turizm geliştirilebilir mi? 
Kağıthane’nin tarihi özelliğine rağmen ya-
kın zamanda İstanbul’un turizm envanteri 
içerisinde öncelikli yerlerden olabilece-
ği kanaatinde değilim. Ancak, Mili Arşiv 
Sitesi’nin çok önemli bir işlevi olacaktır. 
Yerli ve yabancı tarihçi ve araştırmacılar 
için cazip bir yer haline gelecektir. 

Biraz hobilerinizden de söz etmek isteriz. Bildiği-
miz kadarıyla grafik tasarımıyla yakından ilgileni-
yorsunuz ve bu konuda aldığınız ödüller de var. Bu 
merak nasıl başladı ve gelişti?
Lise yıllarından başlayan bir merak. Logo 
tasarımı konusunda özel bir eğitim alma-
dım. Ancak çizim yeteneğim vardı, bunu 
tasarım bilgisiyle birleştirince ortaya bir 
şeyler çıkıveriyor.

Kağıthane Kaymakamlığı’nın logosu-
nu da siz tasarladınız. Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi’nin, Palandö-
ken Belediyesi’nin ve bazı okulların 
logosu da sizin eseriniz. Kurumlara 
bir nevi imzanızı atıyorsunuz. Bu size 
ne hissettiriyor? 

Kendine güven duygusunu pekiş-
tiriyor, emeğinin karşılığını gör-
mek insanı mutlu ediyor. Yarışma-
lara katıldığım zaman profesyo-
nellerle yarışıyorum. Kendimi sı-
nama fırsatı veriyor. Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi Logo Tasa-

rım Yarışması’nda yaptığım çalışma, 1069 
eser arasından seçilmiş, doğrusu bana da 
sürpriz oldu. Sayın Başbakanımızın ismini 
taşıyan bir üniversitenin logosunu yapmak, 
takdir edersiniz ki, ‘‘flaş haber’’ niteliği ta-
şıyor. Bu sayede ismim medyatik oluverdi.

Aynı zamanda sporla da ilgileniyorsunuz. 
İlçedeki spor imkânlarını nasıl değerlendiri-
yorsunuz? 
Bence yeterli sayıda açık spor alanı var. 
Belki sokak aralarına mini takviyeler ya-
pılabilir. Kapalı salon ihtiyacından da söz 
edilebilir. Yahya Kemal Spor Kompleksi 
bu yıl sonunda bitecek ve önemli bir ihti-
yacı görecek.

Kağıthane ilçesinde gördüğümüz kadarıyla pro-
tokol de birbiriyle uyum içerisinde çalışıyor, is-
tişare edilmeden karar verilmiyor, bir barış ve 
huzur ortamı var.  Bu ortam nasıl sağlandı sizce? 
İyi niyet ve güler yüz olursa hiçbir sorun 
kalmaz. Kaymakam, belediye başkanı, 
siyasi parti yöneticileri ve meslek odala-
rının yöneticileri vb… Hemen hepsi bu 
güzelliğe katkı sunuyorlar.

İlçemizin her yerinde sizi görebiliyoruz. Kimi 
zaman çocuklarla, yaşlılarla; kimi zaman açılış-
larda ve etkinliklerde. İlçe sakinlerinin her türlü 
duygusuna ortak olabiliyorsunuz. Halk bunu na-
sıl karşılıyor? 
Kağıthane’yi ve insanımızı seviyorum. 
İlçemizdeki yöneticileri de seviyorum. 
Hepsinden güler yüz ve saygı görüyorum, 
aynı şekilde mukabelede bulunmaya gay-
ret ediyorum. Takdir kendilerinin ve va-
tandaşımızındır.

Röportaj;
Tülay AŞIKKUTLU

Kağıthane’deki genç-
lerin istihdamına 
yönelik projeler 

üreten, kimsesiz-
lerin ve yetimlerin 

aile ortamında 
hayatlarına de-

vam edebilmeleri 
için evler açan 
Kağıthane Kay-
makamı, ilçede 

uyumlu ve 
paylaşımcı bir 
kamu yönetimi 
sergilenmesin-

den oldukça 
memnun.

Hobi olarak grafik 
tasarım ile ilgile-
nen A. Akın Va-

rıcıer, Kağıthane 
Kaymakamlığı’nın 
logusunu da ken-

disi tasarladı.

“Kağıthane’yi, ilçemizdeki yöneticileri ve insanımızı seviyorum. Hepsinden güler yüz 
ve saygı görüyorum, aynı şekilde mukabelede bulunmaya gayret ediyorum.”

Kağıthane Kaymakamı A. Akın Varıcıer ile yapılan görüşmeye Gazete Kağıthane Yayın Koordinatörü Zafer Tahmaz ve Yayın Editörü  Tülay Aşıkkutlu katıldı.

“Uyumlu ve paylaşımcı bir kamu yönetimi ile her şey mümkün”
 Kağıthane Kaymakamı A. Akın VARICIER:

Kağıthane Kaymakamı Ahmed Akın VARICIER
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Başkan Fazlı Kılıç ilçedeki çalışmaları 
yerinde incelemek ve halkın 
taleplerini dinlemek için mesaisinin 

büyük bölümünü Kağıthane’de geçirirken, 
vakit buldukça Kağıthaneli hemşerilerinin 
şehir dışındaki etkinliklerine de 
katılıyor. Ağustos ayının son hafta sonunda 
Sivas, Ordu ve Giresun’u ziyaret eden 
Başkan Kılıç hemşerileriyle hasret giderdi. 
Fazlı Kılıç’a şehir dışında Belediye Başkan 
Yardımcısı Mevlüt Öztekin ve Kağıthane 
Muhtarlar Derneği Başkanı Erdur Aşçı da 
eşlik etti. 

Sivas’ta Hafik Kültür Turizm ve 
Güreş Festivali
İlk ziyaretini Sivas’ın Hafik İlçesi’ne 

yapan Başkan Kılıç, 14. Hafik Kültür 
Turizm ve Güreş Festivali’ne katıldı. Hafik 
Belediye Başkanı Zeki Aydın, Hafikliler 
Dernek Başkanı İbrahim Şahin ve Yarhisar 
Köyü Ağası Sami Doğan tarafından 
karşılanan Başkan Kılıç, Hafik Gölü’nü de 
gezme fırsatı buldu. Festival kapsamında 
Kağıthaneli Hafikliler, başkanlarıyla hoşça 
vakit geçirdiler.

Hafik ziyaretinin ardından aynı gün 
Başkan Kılıç’ın ikinci durağı Ordu’nun 
Mesudiye İlçesi’ndeki Çaltepe Köyü’ydü. 
Kağıthane İlçesi’nin Gürsel Mahallesi 
Muhtarı Mehmet Ali Boyraz’ın oğlunun 
düğün törenine katılan Başkan Kılıç’a,  AK 

Parti İstanbul   İl Yönetim Kurulu Üyesi 
Temel Başalan,  Mesudiye Belediye 
Başkanı İsa Gül,  Gölköy Belediye Başkanı 
Ali Kemal Mert, Üçyol Belde Belediye 
Başkanı Aydın Gündoğdu   ile Yeşilce 
Belde Belediye Başkanı İbrahim Feyzi 
Ünal eşlik etti. 

Giresun Çamoluk Bal Festivali 
Başkan Kılıç’ın ikinci günü ise 

Giresun’un Çamoluk İlçesi Usluca Köyü 
ziyaretiyle başladı. Burada  Çamoluk 
Derneği Başkanı Yaşabey Kalebaşı, Usluca 
Köyü Dernek Başkanı   Yusuf Gecü,   
köylüler  ve işadamlarıyla görüşen Başkan 
Kılıç, köyde bulunan Kağıthanelilere de 
yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.   
Usluca ziyaretinin ardından Başkan Kılıç 
ve beraberindeki heyetin ikinci durağı 
Çamoluk 21. Bal Festivali oldu. 

Giresun temaslarının ardından 
beraberindeki heyetle Sivas’ın meşhur 
Eğriçimen Yaylası’na hareket eden 
Başkan Kılıç, Koyulhisar Kültür ve Sanat 
Festivali’ne katıldı. Yaklaşık 30 bin kişinin 
katıldığı festivalde Başkan Kılıç’a; AK 
Parti Kağıthane İlçe Başkanı Sami İlhan 
ile Gençlik Kolları Başkanı Şaban Demirel 
ve Koyulhisar Belediye Başkanı İlhan Eren 
eşlik etti. Kağıthaneli hemşerilerini yalnız 
bırakmayan Başkan Kılıç’a tüm belde halkı 
büyük ilgi gösterdi.

Koyulhisar ziyaretini tamamlayan 
Başkan Kılıç, Akıncılar 17. Kültür Sanat 
ve Kavun Festivali’ne katıldı. Akıncılar 
Belediye Başkanı Mevlüt Albayrak 
ile Akıncılar Dernek Başkanı İslam 
Karaoğlu’nun eşlik ettiği Başkan Kılıç 
festivalde hemşerileriyle fikir alışverişinde 
bulundu.

Gerçekleştirdiği şehir dışı ziyaretlerle 
hemşerilerini yalnız bırakmayan Başkan 
Kılıç, bölge halkının misafirperverliğinden 
oldukça memnun kaldığını dile getirerek 
emeği geçen herkese teşekkür etti. Buna 
benzer etkinliklerin Kağıthane’de de 
sıklıkla yapıldığını hatırlatan Başkan 
Kılıç, herkesi Kağıthane’nin güzelliklerini 
görmeye davet etti. 

Bolu Geleneksel Yaz Etkinliği
Başkan Fazlı Kılıç Eylül ayının 

başında ise Bolu İli ve İlçeleri Kültür 
Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 
ile Bolu Belediyesi’nin ortaklaşa 
düzenlediği ‘’Geleneksel Yaz Etkinliği’’ 
programına katıldı. Türkiye’nin dört bir 
tarafında yaşayan Boluluların Atatürk 
Orman Parkı’na gelerek katıldıkları 
etkinlikte, yerel sanatçılar Halit Barlas 
ve Ramazan Çelik sahne alırken Armelit 
Halk Dansları Ekibinin gösterisi büyük 

alkış aldı. Hemşerileriyle aynı ortamda 
bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden 
Başkan Fazlı Kılıç, gösterilen ilgiden çok 
memnun kaldı.
Bolu’nun uydu Kanalı Abant TV’nin canlı 
yayınına katılan Başkan Kılıç, Bolululara 
teşekkür ederek ilçede yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Hayata geçirecekleri 
yeni projelerle Kağıthane’yi İstanbul’un 
cazibe merkezi haline getireceklerinin 
altını çizen Başkan Kılıç, önümüzdeki 
günlerde başlayacak “Kağıthane’de Yöresel 
Renkler” etkinlerine herkesi davet etti.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç bir dizi ziyaret için gittiği 
Sivas, Ordu, Giresun ve Bolu’da  Kağıthaneli hemşerileriyle buluştu

”

”

Başkan Kılıç’tan 
Memleket Ziyaretleri
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Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç, İstan-
bul Valisi Hüseyin Avni 

Mutlu, İl Emniyet Müdürü 
Hüseyin Çapkın ve AK Parti 
Kağıthane İlçe Başkanı Sami 
İlhan ile birlikte cuma na-
mazını kılan Başbakan Er-
doğan, cami çıkışında Kağıt-
hanelilerin sevgi gösterisiyle 
karşılaştı. 

Vatandaşları el sallayarak 

selamlayan Baş-
bakan Erdoğan, 
aracına binişi sı-
rasında da yanına 
gelen vatandaş-
larla ve çocuk-
larla sohbet etti. 
Başbakan, ken-
disiyle fotoğraf 
çektirmek iste-
yenlerle de fotoğ-
raf çektirdi.

Başbakan’dan Kağıthane’ye Sürpriz Ziyaret
7 Eylül Cuma günü sabah 
saatlerinde ‘‘Arap Uyanışı ve 
Orta Doğu’da Barış; Müslüman ve 
Hristiyan Perspektifler’’ başlıklı 
konferansın açılışını gerçekleştiren 
Başbakan Erdoğan, daha sonra 
cuma namazı için Kağıthane Sanayi 
Mahallesi Merkez Camii’ne geldi.

Başkan Kılıç TRT Haber’e
Konuk Oldu
Kağıthane Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalar ilçe sakinlerinin takdirini toplarken, 
gerek yerel gerekse ulusal basının ilgisini Kağıthane’ye çekmeye devam ediyor. Evliya 
Çelebi’nin ‘‘Seyahatname’’ adlı eserinde bahsettiği, Türkiye’nin ilk kağıthanesinin bu-
lunduğu bölgeye kurulan Kağıt Evi Müzesi, TRT ekranlarında izleyicinin karşısındaydı.

TRT Haber Televizyonu’nda 
yayınlanan ‘‘Gündem’’ adlı 
programda; Türkiye’de kâğıdın 

tarihçesi ve el yapımı kağıt üretimi 
işlenirken ayrıca Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç’la yapılan röpor-
tajda belediyenin çalışmaları hakkın-
da bilgi alındı.

Hep daha güzel bir Kağıthane düş-
lediklerini dile getiren Başkan Kılıç; 
‘‘Tarihimize sahip çıkma amacıyla 
açtığımız Kağıt Evi Müzesi ayrıca il-
çemizin gerçek kimliğini de tamamla-
mış oldu. Burada atalarımızdan miras 
kalan bir el sanatını yarınlara taşıyo-
ruz. 559 yıl aradan sonra Kağıthane’yi 

gerçek işlevselliği ile buluşturmanın 
gururu içersindeyiz’’ dedi. Projelerin-
den de kısaca bahseden Başkan Fazlı 
Kılıç,  kentsel dönüşüm, deniz suyu 
ve demir yolu çalışmaları hakkın-
da bilgi verdi. Ayrıca Türkiye’de ilk 
defa alışılmışın dışına çıkarak kağıt-
tan, ağaç üreteceklerini de vurgulayan 
Kılıç, projenin yakın tarihte hayata 
geçeceğini belirtti.

TRT izleyicileri program sırasın-
da hem el yapımı kağıt üretiminin 
inceliklerini işin ustası Oğuzhan 
Tuğrul’dan öğrenirken hem de mü-
zedeki Esma-ül Hüsna sergisinden 
detaylar görme fırsatı buldu.
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Kâğıthane’nin güneyinde yer alan Çağla-
yan Mahallesi, Mecidiyeköy ve Şişli’ye 
yakınlığı nedeniyle nüfus yoğunluğu 

fazla olan mahallerin başında geliyor. Ma-
halle Muhtarı Ali Çelik’ten aldığımız bilgi-
lere göre 45 ile 50 bin arasında olan mahalle 
nüfusu, gece ve gündüz olmak üzere büyük 
farklılık gösteriyor. Tekstil ve alüminyum 
üretiminin yoğun olarak yapıldığı Çağlayan 
Mahallesi’nde, atölyeler fazla olduğu için ma-
halleye çalışmaya gelen kişi sayısı da büyük 
artış gösteriyor. 

Hemen hemen ülkemizin her bölgesinden 
vatandaşların yaşadığı mahallede, ağırlıklı 
olarak Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerin-
den insanlar ikamet ediyor. Kağıthane Anado-
lu Meslek Lisesi’nin, Profilo Anadolu Meslek 
Lisesi’nin ve Vasfi Çoban, 50. Yıl, Ziya Paşa 
ilköğretim okullarının bulunduğu mahallede, 
aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
bağlı bir kütüphane de bulunuyor. 

Prestij cadde çalışmaları başlıyor
Mahalle Muhtarı Ali Çelik; insan ve araç 

trafiğinin yoğun olduğu Çağlayan Mahal-
lesi’ndeki bir çok sokakta prestij cadde ça-

lışmalarının başlayacağı müjdesini veriyor. 
Vatan Caddesi, Başaran Caddesi, Taşocağı 
Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Sinanpaşa 
Caddesi ve Park Sokak’ta ışıklandırmaların 
yenileneceğini, kaldırımların ve ağaçlandır-
maların yapılacağını söyleyen Muhtar Çelik, 
Taşlık Sokak’tan Şeref Sokağı’na Kağıthane 
Belediyesi’nin özverili çalışmalarıyla bir tü-
nel kazandırıldığının da altını çiziyor. Tünel 
sayesinde iş yükü fazla olan mahallenin trafik 
çözümüne de katkı sağlanacağını söyleyen Ali 
Çelik, Kağıthane Belediyesi’ne de tünel çalış-
ması için teşekkür etmeden geçmiyor. 

Muhtardan mahalle konağı müjdesi
Neşe Sokak’ta inşa edilecek beş katlı ma-

halle konağının proje aşamasında olduğunu 
söyleyen Muhtar Çelik, mahalle konağının 
da prestijli çalışmalar arasında yer aldığını ve 
mahalleye yakışır şekilde planlandığını 
anlatıyor. Göz Nuru Vakfı’nın 
yerine Çevik Kuvvet ekibinin 
taşınacağını aktaran Çelik, 
bu sayede Çağlayan Ma-
hallesi’ndeki güvenliğin 
daha üst düzeye taşına-

cağından duyduğu memnuniyeti de dile geti-
riyor.  

Mahallenin kabuk değişiminde etkin rol 
alan Kağıthane Belediyesi ve Kağıthane Kay-
makamlığı ile ilişkilerinin ileri düzeyde oldu-
ğunu söyleyen Muhtar Ali Çelik, mahalleyi 
ilgilendiren her konuda yönetim kurumları 
ile kolaylıkla istişare edebilmenin her ilçeye 
ve mahalleye nasip olmayacağını aktarıyor. 
‘‘Mülki amirlerle istişare ederek, sorunlarımı-
zı hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz’’ 
diyen Çelik, çözümün bir parçası olan her 
kişinin aynı zamanda halkın gönlünde de yer 
ettiğinin altını çiziyor. 

Mahalledeki gençlerin halı saha, İS-
MEK, halk eğitim merkezi ve spor salonu 
gibi talepleri olduğunu dile getiren Çelik, 
mahalledeki konutların yerleşim düzeni 
problemi olduğunu ancak kentsel dönüşüm 

projeleri sayesinde yeni bir düzen kurmak 
istediklerini de ekliyor.

Kentsel dönüşüm ile 
kazançlı çıkacağız
Kentsel dönüşüm saye-

sinde hem daha çok yeşil 
alana sahip olacaklarını, 
hem de ada bazında bir 

kentsel dönüşümle imar 
kazancıyla eski usule oranla 

daha fazla pay sahibi olacak-
larını belirten Muhtar Ali Çelik, 

mahalledeki vatandaşları da kentsel dö-
nüşüm konusunda bilinçlendiriyor. 

Kağıthane’deki huzur ve barış ortamına 
katkı sağlayan tüm yöneticilere şükranlarını 
sunan Muhtar Ali Çelik, aynı zamanda Çağla-
yan Mahallesi’nin ilk muhtarı olan Çağlayan 
Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Yakup 
Varol’a, İnşaat Mühendisi Recep Yanık’a, 
Makine Mühendisi Temel Dinek’e ve Çağla-
yan Yeni Camii Hocası Salih İbiloğlu’na fikir-
leri ve yardımları için teşekkür ediyor.   

İstanbul’un Merkezindeki Küçük Anadolu:

ÇağlayanÖnemli ilçelerle komşu ol-
ması, atölyelerin fazlalığı ve 
Avrupa’nın en büyük adliye 
sarayı Çağlayan Adliyesi’ne 
olan yakınlığıyla caddelerinde 
sürekli hareketliliğin yaşan-
dığı Çağlayan Mahallesi’ni, 
20 yılı aşkın senedir mahalle 
sakini olan Muhtar Ali Çelik ile 
görüştük. 

1961 Rize Güneysu doğumlu 
olan Ali Çelik, 40 yılı aşkın 

süredir Çağlayan Mahallesi 
Vatan Caddesi’nde çeşitli 

dallarda ticaret yaptı. Evli ve 
dört çocuk babası olan Çelik, 
2004 yılından bu yana Çağla-
yan Mahallesi muhtarı olarak 

görev yapıyor.

Ali Çelik 
Kimdir?

Çağlayan Muhtarlığı E-Posta: caglayan@kagithane.bel.tr Adres: Çağlayan Mah. Vatan Cad. No: 84/1 Tel: 0212 296 77 55 

Murat Göğebakan’ın Ağustos 
ayında yapmış olduğu söyleşi-
ye Kağıthane Belediye Başkanı 

Fazlı Kılıç da katıldı. Programda Mec-
lis Başkan Vekili Zikri Torlak, Belediye 
Meclis Üyesi Derya Uzunboy, Belediye 
Başkan Yardımcıları Hasan Çakır ve 
Mevlüt Öztekin, Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü Sedat Bika ve Özel Kalem Mü-
dürü Levent Dirice de yer aldı.

“Allah’tan ve hayattan 
hiçbir zaman ümit kesmedim”
Yakalandığı hastalıkları inancıyla 

ve iradesiyle yendiğini söyleyen Murat 
Göğebakan, Allah’ın vereceği şifadan 
hiçbir zaman ümit kesmediğini söyleye-
rek, çağımızın yaygın hastalığı kanseri 
de sevgi ilacıyla yendiğini ifade etti. İn-
sanların, Allah’ın vermiş olduğu sağlığın 
kıymetini idrak edemediklerini, ancak 
sağlıklarını kaybetmeye başladıkları za-
man tedbir alma telaşı yaşadıklarını dile 
getiren sanatçı, insanların Allah’tan ümit 
kesmeyerek, morallerini yüksek tutma-
ları gerektiğinin altını çizdi.

‘‘İnsan sevgisi sağlığın ve 
başarının anahtarıdır’’
İnsan sevgisinin, şöhret ve maddiya-n, şöhret ve maddiya-

tın üzerinde olduğunu söyleyen Göğe-

bakan, yaşama aşkla bağlanmak gerek-
tiğini, sağlam bir aile hayatının olduğu 
yerde başarı ve maddiyatın da onu takip 
edeceğini ifade etti. Bu arada maneviya-
tın göz ardı edilmemesi gerektiğini ve 
duanın çok önemli olduğunu söyleyen 
ünlü sanatçı, tüm sevgilerin ve aşkların 
başında Allah sevgisi ve Allah aşkının 
geldiğini vurguladı.

Yakında “Beyaz” isimli bir kitabı-
nın yayınlanacağını söyleyen sanatçı, 
eserde herkese ait bir parça bulunaca-
ğını vurguladı. Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç’ı ve Kağıthane’yi sevdiğini söyle-
yen sanatçı, programda emeği geçenlere 
teşekkür etti.  Murat Göğebakan söyleşi 
sonrası hayranlarına kitap ve albüm im-hayranlarına kitap ve albüm im-
zaladı.

Murat Göğebakan Kimdir? 
9 Ekim 1968’de Adana’da doğdu. 

Beş yaşına kadar Almanya’da yaşadı. 
Daha sonra ilk, orta ve lise öğrenimi-
ni tamamlamak üzere tekrar Adana’ya 
döndü ve öğrenimini bu şehirde tamam-
ladı. 1986 yılında Hacettepe Üniversite-
si Devlet Konservatuarı’na girdi. Çuku-
rova Üniversitesi’nde öğretim görevlisi 
olarak yer aldı. Bu yıllarda dergâh eği-

timi aldı ve gitar dersleri verdi. 1995 yı-
lına kadar Adana’da yaşadı. Birkaç kez 
önemli hastalıklar atlatan Göğebakan, 
müzik hayatına devam etmektedir. 

Ünlü sanatçısı Murat Göğebakan, Hasbahçe Söyleşileri’nin konuğu olarak Kağıthane’ye geldi. Sağlık, 
sevgi, aşk ve aile üzerine yapmış olduğu söyleşide kendi yaşantısından örnekler veren sanatçı, yaka-
lanmış olduğu hastalıklardan kurtuluşundaki en önemli etkenin “insan sevgisi” olduğunu vurguladı. 

Murat Göğebakan’dan 
Sevgi ve Aşk Tarifi

“

“

Kağıthane Bel. Bş. Yrd. Mevlüt Öztekin, Murat 
Göğebakan’a plaket takdim etti

Hasbahçe Söyleşileri’niz Ağus-
tos ayındaki son konuğu ‘’Ruh 
Aydınlanması-HİÇ’’ adlı ki-

tabıyla Kağıthaneliler’le buluşan 
Dr. Gülsen Meral Sezer’di. Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Dalında Uz-
man Doktor olan Meral Sezer, aynı 
zamanda Kâğıthane Devlet Hastane-
sinin de başhekimi.

İlçe halkı tarafından ilgiyle takip 
edilen söyleşide Meral Sezer, doğru 
insan olabilmenin ve çocuk yetiştir-
menin önemli noktalarına değindi. 
Hayata dair gözlemlerini katılımcı-
larla paylaşan Sezer, günümüz kom-
şuluk ilişkilerinden yaşamın zorluk-
larına, ruh doygunluğundan sabrın 
önemine kadar farklı konularda göz-
lemlerini aktardı.

 “İnsan olmak bedeni doyurmak 
değil, ruhu doyurmaktır. Ruh eğer 
aç kalırsa, her tarafta erişkin çocuk-
lar dolaşmaya başlar’’ diyen Sezer’e 
göre, asıl mesele “hiç’’ olabilmek. 

Fakat Meral Sezer “hiç” olmayı farklı 
bir biçimde tanımlıyor...

Dr. Meral Sezer’e göre “hiç’’ olmak
 ‘’Hiç’’ olmak kendini değersiz 

hissetmek değildir. İçindeki zenginlik-
leri keşfedip, bedenli kimliğin özünde 
‘’hiçliğini’’ fark etmektir. Hiçlik, hep 
var olmaktır. Hiçlik, insanoğlunun 
kendi içindeki okyanusu seyretmesi, 
içine dalıp zenginliklerini fark ede-
ceği ana kadar sabırla beklemesidir. 
Hiçlikte beklenti yoktur, acelecilik 
yoktur, korku yoktur. Dupduru bir ok-
yanus gibi sadelik saflık vardır.

Kitabını özellikle anne ve babala-
rın okumasını isteyen Sezer, söyleşi-
de katılımcılara sık sık tavsiyelerde 
bulundu. Kendisinin bir başhekim ol-
duğunu hatırlatan Sezer; aslında bu-
nun bir öneminin olmadığını, önemli 
olanın insanların bizi gönüllerinde 
yerleştirdikleri mevkiler olduğunu 
belirtti. 

Söyleşi Kâğıthane Destek Hiz-
metleri Müdürü Hayati Battal’ın Dr. 
Meral Sezer’e, programa katılımın-
dan ötürü teşekkür plaketi sunmasıy-
la sona erdi.

Bir ‘‘Hiç’’ Olmayı Denediniz Mi?

Dr. Gülsen Meral Sezer 

http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%A2%C4%9F%C4%B1thane,_%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%A2%C4%9F%C4%B1thane,_%C4%B0stanbul
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Yaklaşık 60 bin metrekarelik 
alan üzerine kurulu olan Florya 
Özürlüler Yaz Kampı, engellile-

ri ve yakınları olmak üzere 220 kişiyi 
ağırlayabiliyor. Engellilerin her türlü 
ihtiyacının karşılandığı kampa gelen 
Başkan Kılıç, İBB Özürlüler Müdür 
Yardımcısı Muhammed Nuri Coşkun 
tarafından karşılandı.

Her yıl 5 bin 280 kişinin tatil yap-
ma imkânı bulduğu yaz kampına katı-
lanlar, televizyondan klimaya her ih-
tiyacın karşılandığı müstakil evlerde 
bir hafta boyunca tatil yapıyor. Kamp 
süresince tarihi ve turistik geziler, kon-

serler, şenlikler, spor organizasyonları 
ve seminerlerin düzenlendiği kampla 
ilgili bilgileri alan Başkan Kılıç, böy-
lesine güzel bir yerin kurulmasında 
emeği olan herkese teşekkür etti.

Engellilere dost belediye;  Kağıthane
Özürlüler Yaz Kampı’nın sosyal 

anlamda çok  önemli bir  boşluğu dol-
durduğunu belirten Başkan Kılıç, daha 
sonra kamp alanını gezerek, engellileri 
ziyaret etti. Herkesle tek tek ilgilenerek 
onların sorunlarını dinleyen Başkan Kı-
lıç, Kâğıthane’nin engelli dostu bir be-
lediye olduğunu ifade etti. Her zaman 

engellilerin yanında olduklarının altını 
çizen Başkan Kılıç,  Kağıthane Böl-
gesi’ndeki engelli ve yakınlarına da 
seslenerek ‘‘Gürsel Mahallesi Özür-
lüler Merkezi ile sürekli irtibatta olun.  
Herhangi bir sorun halinde de direkt 
belediyeye müracaatta bulunun’’ dedi.

  Başkanın ziyaretin-
den oldukça memnun 
kalan Kâğıthaneli en-
gelliler  ve yakınları, 
yakın ilgisinden ötü-
rü Başkan Kılıç’a ve 
Belediye yetkililerine 
teşekkür etti.

Özürlüler Yaz Kampına Yüz Güldüren Ziyaret
Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Florya Özürlüler Yaz Kampı’nın Kağıthaneli konuklarını ziyaret ederek onlarla sohbet etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
sosyal güvencesi olmayan engellilere ücretsiz tatil imkânı sunduğu yaz kampını ziyaret eden Başkan Kılıç’a, Başkan Yardımcısı Mevlüt Öztekin eşlik etti.

Başkan 

Fazlı Kılıç kamptaki 

engellilerle tek tek ilgilendi

Fazlı Kılıç: “Esnafın Yanındayız’’
Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ilçede her mahallede devam eden çalışmaları yerin-
de incelemek üzere mahalleleri gezdi, esnafa misafir oldu ve fikir alışverişinde bulundu. 

Gerek şehir içi gerek şehir dışı te-
maslarını yoğun bir şekilde sür-
düren Başkan Kılıç, ilçedeki esnaf 

ziyaretlerini de ihmal etmiyor. 
Çalışmaları yerinde incelemek için 

Gürsel Mahallesi’ne gelen Başkan Kılıç 
buradaki esnafa misafir oldu. Önce bir lo-
kantaya uğrayıp çalışanlarla sohbet eden 
Başkan Kılıç’ın ikinci adresi Birtat Bö-
rekçi Hüseyin Aydilek’ti. Esnaftan bü-

yük ilgi gören Başkan Kılıç, onlarla fikir 
alışverişinde bulundu. 

Başkan Kılıç, son olarak Bahçeler 
Caddesi’nde soğutma alanında faaliyet 
gösteren bir şirketi ziyaret ederek, ça-
lışanlarla bir araya geldi. Başkan Kılıç 
hem belediyenin yaptığı çalışmalar hak-
kında bilgi verdi, hem de esnafın fikirle-
rini aldı. Kağıthane’de yaşamaktan dolayı 
çok mutlu olduğunu belirten firma yetki-

lisi Vedat Özuygur, belediyenin hayata 
geçirdiği projelerle ilçenin çehresinin de-
ğiştiğine dikkat çekerek Başkan Kılıç’a 
teşekkür etti.

‘‘Mutlu bir Kağıthane için 
çalışıyoruz’’
 ‘‘Zamanı hizmete dönüştüren bele-

diye’’ sloganıyla Kâğıthane’yi daha da 
güzelleştirmek için günün her anını de-
ğerlendirdiklerini ifade eden Kılıç, ‘’Ya-
pacağımız çok işimiz var. Elimizden gel-
diğince ilçe halkının ve esnafın yanında 
olmaya, onlarla muhabbet etmeye, sorun-
larını dinlemeye gayret ediyoruz’’ dedi.

Yeni istihdam alanları açarak hem 
Kağıthane’nin hem de ülke ekonomisinin 
gelişmesinde büyük katkısı olan esnafın 
her zaman yanında olacağını kaydeden 
Başkan Kılıç, ‘’Belediye olarak bizler 
Kağıthane’ye faydası olan her kişinin ve 
kurumun yanındayız. İnsanlarımızın daha 
mutlu ve bolluk içinde yaşayabilecekleri 
bir Kâğıthane için çalışıyoruz’’ dedi.

Kağıthane Çağdaş Yaşam Eşref ve Sadullah 
Kıray Anaokulu öğrencileri, doğa eği-
timlerini bahçede oluşturulan uygulama 

alanlarında yapıyor. Çocukların doğayla ilgi-
lenmelerine izin vermek, doğa eğitiminde bir 
başlangıçtır’’ prensibiyle hareket eden Çağdaş 
Yaşam Eşref ve Sadullah Kıray Anaokulu, mi-
nik öğrencilerin bir tohumun fidan oluşunu iz-
leyebilmelerini ve kendi meyve- sebzelerini ye-
tiştirme imkânı bulmaları için okul bahçesinde 
alanlar oluşturdu. 

Kendi elleriyle ektikleri bitkileri sulayan, ça-
palayan öğrenciler, organik tarım konusunda da 
bilgilendiriliyor. Minik öğrenciler soğan, doma-
tes, biber, maydanoz ve salatalık yetiştirmenin 
merakını yaşarken, aynı zamanda eğleniyor.

Miniklere Uygulamalı
Doğa Dersleri

2012-2013 Amatör Futbol Ligi 
Kuraları Kağıthane’de Çekildi

Kağıthane İlçesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 2012-2013 futbol sezonu İstanbul 1. Amatör Lig kura çe-
kiminden sonra kuraya katılan kulüp temsilcilerine Kağıthane Belediye Başkanlığı ve Kağıthane Amatör 
Spor Kulüpleri Birliği, iftar programı düzenledi. Kağıthane Belediyesi Nurtepe Sosyal Tesislerinde gerçek-
leştirilen iftar yemeğinde birçok spor adamı, amatör spor kulüp başkanları ve yöneticiler de hazır bulundu. 

Spor Camiası 
Tam Kadro İftarda
Kağıthane Belediyesi Sosyal Tesisle-

rinde verilen iftar yemeğinde; Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, TASKK 
Başkanı ve İASFK Genel Başkanı Ali Düş-
mez, Kağıthane Belediyesi Başkan Yar-
dımcıları Oğuz Toktekin ve Hasan Çakır, 
Kağıthane Amatör Spor Kulüpleri Birliği 
Başkanı Hasan Cevahir, TFF İstanbul İl 
Başkan Vekili Yetkin Karakaş, TFF İl Baş-
kan Yardımcısı Ufuk Tatar, İASFK Genel 
Sekreteri Muhammed Ali Tanrıyaşükür, 
İASFK Başkan Vekili Fikret Sivri, İASFK 
Genel Başkan Yardımcısı Seymen Genç-
türk, İASFK Aş. Başkanı Mustafa Koral, 
Genel Sekreter Yardımcısı Asım Özde-
mir, Mali İşler Sorumlusu Necdet Bakır, 

Mali İşler Yardımcısı Selahattin Yeniyol, 
Sosyal İşler Sorumlusu Osman Keşkekçi, 
Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üye-
si Hasan Cevahiroğlu, Tesisler Sorumlusu 
Yönetici Kadir Saral, Kulüplerle İlişkiler 
Sorumlusu Hüseyin Koca, Amatör Ligler 
Sorumlusu Osman Ünal, İASFK Yönetim 
Kurulu Üyesi Ahmet Kahraman, İstanbul 
İl Hakem Kurulu Başkanı Oğuz Uğurlu ve 
kurul üyeleri, Saha Komiserleri Derneği 
Başkanı Osman Özgül ve yönetim kurulu, 
Kağıthane Belediyesi Özel Kalem Müdürü 
Levent Dirice, Kültür ve Sosyal İşler Mü-
dürü Sedat Bika, Destek Hizmetleri Müdü-
rü Hayati Battal, Spor İşleri Sorumlusu Ali 
Yavuz, Kağıthane Kulüpler Birliği Genel 
Sekreteri Barbaros Akkoyunlu  ve bir çok 
amatör spor kulübünün başkanları ve yö-

neticileri iftarda hazır bulundu.

Ali Düşmez: “Burada Olmaktan 
Dolayı Mutluyum”

İstanbul’un önde gelen Kulüplerinin 
Başkanları ve yöneticilerinin bir arada ol-
masından dolayı mutluluğunu ifade eden 
Ali Düşmez yaptığı konuşmada; Süper 
Amatör Lig kura çekiminden sonra, Ka-
ğıthane İlçesi’nde 1.Amatör Lig kura çe-
kiminde buluşmanın mutluluğunu yaşı-
yorum. Amatör kulüplere böylesine muh-
teşem bir aile ortamı hazırladıkları için, 
Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği Başkanı 
olan Hasan Cevahir’e ve Belediye Başka-

nımız Sayın Fazlı Kılıç’a şükranlarımı su-
narım” dedi. 

Oğuz Toktekin: “Spor adamları 
İle birlikte olmak mutluluk verici”

Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Tok-
tekin ise yaptığı konuşmasında, “Bu güzel 
ortamda siz spor adamları ile birlikte ol-
mak, gerçekten mutluluk verici bir duygu. 
İnşallah yeni sezon tüm amatör futbol ca-
miasına hayırlı olur” dedi.

Programın sonunda TASKK Genel 
Başkanı Ali Düşmez amatör futbola hiz-
metlerinden dolayı Başkan Fazlı Kılıç’a 
plaket tabak hediye etti.

Fotoğraflar: Yerelfutbol.com

“

Çin İslam Cemiyeti Başkanı Hila-
lunddin Chen Guangyuan yöne-
timinde gelen yaklaşık 100 kişi-

lik heyeti, Evliya Çelebi’nin sıklıkla 
bahsettiği, Türkiye’nin ilk kağıtha-
nesinin bulunduğu bölgeye kurduğu 
kağıt üretim atölyesinde karşılayan 

Başkan Fazlı Kılıç ve Kağıt Ustası 
Oğuzhan Tuğrul, burada yapılan ça-
lışmalar hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlara kağıt yapmayı öğret-
mek istediklerini belirten Tuğrul, 559 
yıl aradan sonra kurulan bu atölyenin 
çok önemli bir boşluğu doldurduğuna 

dikkat çekti. Kumaş atıkları, pamuk, 
keten gibi malzemelerin de kağıda 
dönüşebileceğini duyunca şaşkınlık-
larını gizleyemeyen Çinli misafirler, 
atölyede üretilen kağıtlara yapılan 
‘’Esma-ül Hüsna’’ sergisini gezerek 
bol bol resim çekti. 

Daha sonra yemeğe geçen misa-
firler Nail Kesova yönetimindeki 
Galata Mevlevi müziği ve sema top-
luluğunun gösterisini izlediler. Ney 
dinletisi, ilahiler ve semazenlerin 
eşliğinde geçen yeme-
ğin ardından konuşan 

Başkan Fazlı Kılıç, 
Çin’den gelen misafir-
leri ağırlamaktan bü-
yük bir mutluluk duy-

duğunu ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Çin Din İşleri İdaresi işbirliğiyle Ali Emiri Efendi Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen ‘‘Çin’de İslam Kültür ve Sanat Eserleri’’ etkinliği için 
Türkiye’ye gelen Çinli konuklar, Kağıthane Belediyesi’ni ve Kağıt Üretim Atölyesi’ni 
ziyaret ettiler. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç karşıladı. 

Çinliler Kağıthane’deydi
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Kağıthane Belediyesi, Kağıthane 
Kaymakamlığı ve Kağıthane 
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 

ortaklaşa düzenlediği futbol maçında; 
Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç, Kâğıthane Kaymakamı Akın Varı-
cıer, Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürü 
Mahir Yavaş, İş Adamı Nejat Güllü, 
Meclis Üyesi Metin Osmanoğlu, Özel 
Kalem Müdürü Levent Dirice, İlçe 
Tarım Müdürü Gökhan Dik, İlçe Va-
kıf Müdürü Koray Sarıoğlu, Çeliktepe 
Mahalle Muhtarı Ahmet Karaman-
lı, Talatpaşa Spor Kulübü Başkanı 
İsa Gümüş ve Fenerbahçe Futbol 
Takımı’nın efsane kadrosundan Ne-
zihi Tosuncuk ile mülki amirlerden 
oluşan kadro Kâğıthaneli gençlerle bir 
araya geldi.

Kağıthane Belediyesi Sadabad 
Spor Tesisleri’nde gerçekleşen karşı-

laşmaya; taraftar grupları ve vatan-
daşlar yoğun ilgi gösterdi. Büyük 
bir çekişmenin yaşandığı karşılaş-
ma berabere sonuçlanınca kazanan 
dostluk oldu. 

Maç çıkışı gazetecilerin sorula-
rını yanıtlayan Kâğıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, gençliğe büyük 
önem verdiklerini ve onları kötü alış-
kanlıklardan uzak tutmak amacıyla 
ilçeyi adeta sporun merkezi haline 
getirdiklerini belirterek; ‘‘Göre-
ve geldiğimiz günden bugüne spor 
kompleksleri, futbol sahaları ve ka-
palı spor salonları inşa ederek halkın 
hizmetine sunduk’’ dedi. 

Kâğıthaneli gençlerin kamu ku-
rumlarıyla bütünleşmesinin hedeflen-
diği karşılaşmanın sonunda Başkan 
Fazlı Kılıç ile Kaymakam Akın Varı-
cıer gençleri tebrik etti.

Kâğıthane Belediyesi, Kaymakamlığı ve Emniyet 
Müdürlüğü protokolü, sosyal risk altındaki gençler 
yararına düzenlenen futbol maçında bir araya geldi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç’ın başkanlık ettiği Eylül ayı 
meclis toplantısında; ilçede bulunan 

Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
amatör ferdi sporcular ve takımların, sürek-
li olarak desteklenmesi amacıyla yönetme-
lik çıkartıldı. Belediye meclisinde gurubu 
bulunan iktidar ve muhalefet partileri üye-
lerinin oy birliği ile çıkartılan yönetmeliğe 
göre; ilçede bulunan futbol ve tüm spor 
dallarındaki amatör sporcular, antrenör ve 
kulüpleri başarıları ölçüsünde ödüllendiri-
lecek. 

Mecliste misafirler vardı
Meclisin bu ayki oturumunun bir de 

misafirleri vardı. Kağıthane Belediyesi’nce 

yürürlüğe konması planlanan Kağıthane 
Belediyesi Amatör Sporlar Başarı ve Ödül 
Yönetmeliği’nin oylama gününde Kağıtha-
neli amatör sporcular, antrenörleri ve kulüp 
başkanları teşekkür amaçlı toplantıda hazır 
bulundu.

Yönetmeliğin ödül alma koşulları 
kapsamına giren maddesinde: 
‘‘Kâğıthane ilçesinde faaliyet gösteren 

ve Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ama-
tör spor kulüplerinin, ferdi ve takım sporla-
rı branşlarında ferdi ve kulüp lisanslı spor-
cuları ile Kâğıthane ilçesinde ikamet edip 
farklı yerlerde ki kulüplerde lisanslı olan 
ferdi sporcuların başarılı olmaları ve bu 
başarılarının Kâğıthane Amatör Spor Ku-

lüpleri Birlikleri veya Ferdi Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu aracılığı ile ulusal 
federasyon veya il temsilciliklerinin resmi 
kayıtları ile belgelenmeleri durumunda bu 
ödüle aday olabilir ya da aday gösterile-
bilirler. Kâğıthane Amatör Spor Kulüpleri 
Birliklerine üye olmayanlar, başarı durum-
larını belgeleyemeyenler, lisans ve kimlik 
fotokopileri ile banka hesap numaralarını 
bildirmeyenler bu yönetmelikte ki haklar-
dan faydalanamazlar. Özel turnuvalar ödül 
yönetmeliğine tabi değildir’’  ifadelerine 
yer verildi.

Yönetmelik kapsamında; U-11 ve U-19 
yaş kategorisinde en az 5 takım kurup ligle-
re katılan futbol kulüplerine ödül olarak gi-
derlerini karşılayacak şekilde nakdi ödeme 

yapılması kararlaştırılırken, kategorisinde 
İstanbul şampiyonu olup Türkiye şampiyo-
nasına katılan futbol takımlarına artı nakdi 
ödeme yapılması karara bağlandı. Ayrıca 
takım Türkiye şampiyonu olması halinde 
yine nakdi ödül almaya hak kazanacak. Bir 
sporcu birbirini takip eden en fazla iki yaş 
kategorisinde yarışabilecek.

Toplantıda bulunan Amatör Kulüpler 
Birliği Başkanı Hasan Cevahir: ‘’ Kağıt-
hane İlçesi’nde inşa edilen spor sahaları ve 
tesislerle, amatör sporların gelişmesinde 
her türlü desteği sağlayan ve bu tür çalış-
maların Kağıthane’de öncüsü olan Sayın 
Başkanımız Fazlı Kılıç’a başarılar diliyo-
rum’’ diyerek, Başkan Kılıç’a özel olarak 
teşekkür etti.

Kağıthane Belediyesi’nden
 Amatör Spora Büyük Destek

Gazete Kağıthane

twitter’da

www.twitter.com/gazetekagithane

bizi takip edin...

Sosyal Risk Altındaki Gençler İçin 

Futbol Maçı “ “


