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Kağıthane Belediyesi tarafından halktan gelen talepler göz önünde 
bulundurularak hayata geçirilen dev projeler ilçe sakinlerinin 
hizmetine sunuldu. Hamidiye Mahallesi, Gürsel Mahallesi, Sanayi 
Mahallesi ve Merkez Mahallesi’nden sonra dev yatırımlar, M. Akif 
Ersoy, Şirintepe, Gültepe ve Çeliktepe Mahallesi ile devam etti. 

Kağıthane’nin Mahalleleri 
Yeni Yatırımlarla Şenlendi

Kağıthane Belediyesi 
2013 Mali Yılı Bütçesi, 
Belediye Meclisi’nde 
yapılan oylama sonu-
cunda oy çokluğuyla 
kabul edildi. 215 
milyon 692 bin TL 
olarak belirlenen 2013 
Yılı Mali Bütçesi’nin, 
%49.30’unun 
yatırımlara ayrılması 
kararlaştırıldı.  

2013’te Kağıthane’ye Dev Bütçe

Sarıyer’den alınan Boğaz suyunu 5 kilometrelik tünelle Haliç’e ulaştıran asrın projesinin açılışı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla Kağıthane’de düzenlenen törenle yapıldı. Oksijen miktarını yükselterek biyolojik çeşitliliği arttıracak dev yatırımla, 
günde 260 bin metreküp Boğaz suyu Haliç’e verilecek ve Altınboynuz’un suyu yılda 3 kez yenilenmiş olacak. 4 -5
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Mahallelerimiz:
Hamidiye Mahallesi

Gürsel Mahallesi 
Kağıthane Merkez’e yakınlığı 

sebebiyle avantajlı bir bölgede 
konumlanan Gürsel Mahallesi-
ni Mahalle Muhtarı Mehmed 
Ali Boyraz ile konuştuk.

Kuruluş aşamasını geç 
dönemde tamamladığı için 
ilçenin en gelişmiş mahalle-

lerinden olan Hamidiye 
Mahallesi’ni girişimci Muh-
tar Temel Şardan anlattı.
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KAĞITHANE’YE METRO MÜJDESİ
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TURGUT YILMAZHUZUR SOKAĞI

Kağıthane’ye Deniz,
Haliç’e  Can Suyu
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Kağıthane için hep daha iyisini yapma he-
yecanımızı kaybetmeden gerçekleştirdiği-
miz dev projeler, artık görünür hale gel-

meye başladı. Geçtiğimiz aylarda ilçemizin dört 
bir yanında gerçekleştirdiğimiz açılışları, Baş-
bakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Haliç’e 
Deniz Suyu Projesi’ne katılımıyla taçlandırdık. 
Yalnızca Kağıthane’yi değil, İstanbul’u ve tüm 
Türkiye’yi ilgilendiren bu dev proje; İstanbul’un 
turizminden ekolojik dengesine varıncaya kadar 
birçok faydayı da beraberinde getirecek.

Dünyada eşine az 
rastlanır olan bu pro-
je, hem görünüm ola-
rak bölgeyi daha çeki-
ci kılacak ve turizmin 
gelişmesine katkı sağ-
layacak, hem de için-
de birçok canlı türünü 
barındıran Haliç’in su-
yunun arınmasına ve 
sirkülâsyonuna yardım 
edecek. Bu da Haliç’te 
yaşayan canlı türlerinin 
çoğalması ve yaşam sü-
relerinin uzaması anla-
mına geliyor.

Proje maliyetinin 44 
milyon lira olduğunu 
belirten Başbakan Er-
doğan İstanbul’un bu en 
güzel yerini kurtarma-

nın ve şehre katmış olduğu değerin karşılığını 
hesaplayabilmenin mümkün olmadığını söy-
leyerek, Kağıthane’nin önemine bir kez daha 
değinmişti. 

İlçemize büyük getiriler kazandıracak olan 
başka bir proje sevincini de İBB Başkanımız 
Kadir Topbaş’dan geldi. Haliç’e Deniz Suyu 
Projesi sonrasında belediyemizi ziyaret eden 
Başkan Topbaş da önümüzdeki birkaç ay içe-
risinde Kağıthane’den geçecek olan Beşiktaş-
Mecidiyeköy-Çağlayan-Alibeyköy-Tekstilkent 
Metrosu’nun ihalesinin yapılacağı müjdesini 
verdi. 

Gerek merkezi yönetimle gerekse diğer 
yerel yönetimlerle koordineli bir şekilde yürüt-
tüğümüz dev çalışmalarımızı, Sayın Başbaka-
nımız da fırsat buldukça yerinde inceliyor, açı-
lışlara katılarak bizleri onurlandırıyor. Kendisi, 
Kağıthane’ye yapılan her yatırımın hem des-
tekçisi hem de takipçisi. Bu noktada öncelikle 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve sonrasın-
da tüm bakanlara, İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu’ya, İBB Başkanı Kadir Topbaş’a ve tüm 
mülki amirlere, projelerin gerçekleşmesinde 
gayretleri olan işadamlarına, çalışanlara teşek-
kürlerimi sunuyorum. 

Konumu itibariyle İstanbul’un merkezinde 
olan ilçemize yakışır sorumlulukta; bugüne ka-
dar yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımızı ya-
rını hesaba katarak gerçekleştirdik. İstanbul’u 
bugüne paralel değil, yarına eş değer bir şehir 
olarak hazırlamanın çabası içindeyiz. Bu çaba 
doğrultusunda ilçemizin dört bir köşesinde ger-
çekleştirdiğimiz açılışlar Ekim ayında da tüm 
hızıyla devam etti. Sizlerden gelen talepler doğ-
rultusunda hayata geçirdiğimiz dev yatırımlarla 
ilçemiz güzelleşmeye devam ediyor. M. Akif 
Ersoy ve Şirintepe Mahalleleri çocukların ve 
ailelerinin güvenle vakit geçirebileceği parkla-
ra ev sahipliği yaparken, Gültepe ve Çeliktepe 
Mahalleleri modern donanımlara sahip mahalle 
konaklarına kavuştu. Hepsinin bir kez daha tüm 
ilçe sakinlerimize hayırlı olmasını dilerim. 

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

Tebrigatın ardından Cumhuriyet 
kutlamaların yapıldığı Hasbah-
çe Stadyumu’na geçildi. Her 

yıl olduğu gibi Hasbahçe’de büyük 
bir coşku ile kutlanan törenler halkı 
selamlama, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tö-
rene, Kaymakam Ahmet Akın Varı-
cıer, Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
Kurmay Albay Alpay Aslan, Emni-
yet Müdürü Mahir Yavaş, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Nail Bölükbaşı, Mül-
ki Amirler, siyasi parti temsilcileri, 
sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, 
öğretmenler, öğrenciler ve çok sayı-
da vatandaş katıldı.

Törende konuşan Kağıthane 
Kaymakamı Akın Varıcıer, “Cum-
huriyetin 89. yıldönümünde geriye 
baktığımızda kuruluşundan bugüne 
ülkemizde her alanda çok önemli 
değişimlerin, dönüşümlerin ve geli-
şimlerin sağlandığını bariz bir şekil-
de görmekteyiz. Eğitimden sanayiye, 
spordan sanata, sağlıktan sosyal gü-
venliğe kadar birçok alanda dünden 
çok daha ileri seviyeyi yakalayan ül-
kemiz, muasır medeniyet seviyesini 

aşma hedefine ulaşma yolunda bü-
yük mesafe kat etmiştir. Bu gün her 
bakımdan kendine güvenen, istikbale 
umutla bakan, bölgesinde güven ve 
istikrar unsuru olarak model alınan, 
dünyada sözü dinlenen bir ülkenin 
vatandaşı olmanın haklı gururunu 
yaşamaktayız. Bu anlamlı günün ve-
silesi ile geleceğimizin yükselişini 

temsil eden çocuklarımızın, genç-
lerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 
Cumhuriyet bayramlarını kutlarım. 
Vatan için mücadele veren başko-
mutan Atatürk ve silah arkadaşlarını, 
şehit ve gazileri rahmet, minnet ve 
şükranla andı” dedi. Cumhuriyet kut-
lamaları öğrencilerin folklor oyunla-
rı ve şiirleriyle sona erdi. 

Cumhuriyet Coşkusu

Cumhuriyet’in 89. yıldönümü kutlamaları
Türkiye’nin her yerinde olduğu  Kağıthane’de de 
coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla 
başlayan törenler ertesi gün Kağıthane Kaymakamlığı’nda yapılan 
tebrigatla devam etti.

Geleceğe Birlikte Yürüyoruz

Gazetemiz hakkındaki fikir ve önerilerinizi 444 23 00 numaralı telefona iletebilirsiniz.

Yıl: 1    Sayı: 7     Kasım 2012
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Başkanlık ve encümen heyeti 
tarafından çalışmaları yapılan 
2013 Mali Yılı Bütçesi, Bütçe 

Komisyonu’na sunulduktan sonra 
incelenerek Kağıthane Belediyesi 
Başkanlık makamına gönderilmişti. 
Ekim ayının ikinci haftasında Kağıt-
hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın 
Belediye Meclisi’ni açmasıyla gö-
rüşülmeye başlanan 2013 Mali Yılı 
Bütçesi, grup sözcülerinin bütçe 
hakkındaki fikirlerini belirtmelerin-
den sonra açık oylamaya sunuldu. 
Başlıklar halinde teker teker okuna-
rak oylamaya sunulan bütçe, oy çok-

luğuyla kabul edildi. 

Bütçenin yarısı yatırımlara ayrıldı
Kabul edilen Kağıthane 

Belediyesi’nin 2013 Yılı Mali Bütçesi 
215 milyon 692 bin TL olarak belir-
lendi. Mevcut bütçenin % 49.30’unun 
da yatırımlara ayrılması kararlaştırıldı.

Başkan Fazlı Kılıç, 2013 yılı için 
bütçenin yarısının yatırımlara ayrıldı-
ğını belirterek, ‘’Yeni yılda da beledi-
ye olarak hizmetlerimiz artarak devam 
edecek. Daha çok hizmet üretmek 
adına bütçemizin yarısını yatırımlara 
ayırdık’’ dedi. 

Kağıthane Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçesi, Belediye Meclisi’nde 
yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi. 215 mil-
yon 692 bin TL olarak belirlenen 2013 Yılı Mali Bütçesi’nin, 
%49.30’unun yatırımlara ayrılması kararlaştırıldı.

Dev BütçeKağıthane’ye2013’te 

Kağıthane Belediyesi’nde düzenle-
nen programa Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç, Hizmet-İş 

Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı 
İbrahim Güleş, Hizmet-iş Sendikası adı-
na İstanbul 1 Nolu Şube Denetim Kurulu 
Başkanı ve İşyeri Baş Temsilcisi Aytekin 
Akpınar, Avukat İshak Küskü, işyeri tem-
silcisi Şefik Akbaba, başkan yardımcıları 
ile işçiler katıldı.

İki yılı kapsayan 01.03.2012 ile 
28.02.2014 tarihli toplu iş sözleşmesine 
göre; ilk yıl işçilerin ücretlerine yüzde 12 
zam yapılırken, ikinci yıl içinse enflasyon 
oranında zam yapılacak.

Her zaman uyum içerisindeyiz
Belediyede çalışan işçileri sevindiren 

toplu iş sözleşmesine göre; 1. yılda iş-

çilerin taban ücretleri 77 TL olup, % 
12’lik artış tüm sosyal haklara yansıtı-
lacak. 2. yıl için ise gerçekleşen enflas-
yon oranında zam yapılacak. Nurtepe 
Sosyal Tesisleri’nde tüm meclis üye-
leri huzurunda anlaşmayı imzalayan 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, sözleş-
menin her iki tarafa da hayırlı olması 
dileğinde bulunurken, belediye meclis 
üyeleri sözleşmenin imzalanmasından 
duydukları memnuniyeti dile getirdi-
ler. 

Hizmet-İş Sendika İşyeri Baş Tem-
silcisi Aytekin Akpınar, belediye işçi-
leri adına Başkan Kılıç’a teşekkür ede-
rek ”Kağıthane Belediyesi ile işçiler 
her zaman uyum içinde olmuşlardır. 
Bundan sonrada bir vücudun organları 
gibi aynı şekilde çalışacağız” dedi.

Toplu Sözleşme İşçileri 
Memnun Etti

Kağıthane Belediye Başkanlığı ile Hizmet-İş Sendikası İstanbul 1 
Nolu Şube Başkanlığı’nın yürütmüş olduğu Toplu İş Sözleşmesi, Ekim 

ayının ilk haftasında imzalanarak yürürlüğe konuldu. 

Alibeyköy Barajı ve Mimar Sinan Kent 
Ormanı etrafında yapılan doğa yürü-
yüşüyle başlayan etkinlik, kahvaltı 

programıyla devam etti. Kağıthane gençliği-
nin belediye adına önemini vurgulayan Baş-
kan Kılıç, “Belediye olarak her zaman genç-
lik meclisinin yanındayız. Bizler gençlerin 
bu tarz organizasyonlarında yer almaktan 
gurur duyuyoruz. Bu programı tertipleyen 
Gençlik Meclisi Başkanı Fatih Öztürk’e ba-
şarılar diliyorum’’ dedi.

Gençler Kağıthane için çalışıyor
AK Parti Kağıthane Gençlik Kolla-

rı Başkanı Şaban Demirel ise gençlerin 
siyasetteki yerinin çok önemli olduğunu 
belirtti ve desteklerinden dolayı Kağıtha-
ne Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a teşek-
kür etti. Gençlik Meclisi Başkanı Fatih 

Öztürk, düzenledikleri her etkinlikte ken-
dilerini yalnız bırakmayan Başkan Kılıç’a 
teşekkür ederek, “Gençler olarak bizler 
her zaman Kağıthane için bir şeyler yap-
mak için uğraşıyoruz. Her konuda bize 
destek olan başkanımıza çok teşekkür 
ediyoruz” dedi. 

AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkan 
Vekili Yakup Yusuf Doğanay, AK Par-
ti İlçe Gençlik Kolları Yerel Yönetimler 
Birim Başkanı Fatma Sığırcı, Belediye 
Meclis Üyesi Mustafa Kaya, gençlik mec-
lisi üyeleri, AK Parti ilçe yönetim kurulu 
üyeleri ve lise başkanları da doğa yürüyü-
şüne katılan diğer isimlerdi. 

Alibeyköy Barajı ve Mimar Sinan 
Kent Ormanı etrafında yapılan doğa yü-
rüyüşüyle başlayan aktivite, kitap okuma 
etkinliğiyle son buldu.

Gençlik Meclisi’nden 
Doğa Yürüyüşü

Kağıthane Belediyesi Gençlik Meclisi’nin düzenlemiş olduğu doğa yürüyüşü, 
kahvaltı ve kitap okuma etkinliği; Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın da 

katılımıyla Sultangazi’deki Mimar Sinan Kent Ormanı’nda gerçekleştirildi.
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T
örene Orman ve Su İşleri Baka-
nı Veysel Eroğlu, Milli Eğitim 
Bakanı Ömer Dinçer, AK Par-
ti Genel Başkan Yardımcıları 
Mehmet Ali Şahin ve Ekrem 

Erdem, Merkez Karar ve Yönetim Kuru-
lu üyesi Abdulkadir Aksu, AK Parti Ge-
nel Merkez Kadın Kolları Başkanı Güldal 
Akşit, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı 
Aziz Babuşcu, Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, çok sayıda milletvekili, AK 
Parti Kağıthane İlçe Başkanı Sami İlhan, 
Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri, Kadın 
Kolları Başkanı Meryem Tekbıyık, Gençlik 
Kolları Başkanı Şaban Demirel, bürokratlar 

ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Umut kesilen Haliç 
yeniden hayat buldu
Kasımpaşa’da doğup büyüyen biri 

olarak Haliç’in eski halini çok iyi bildiğini 
ifade eden Başbakan Erdoğan; “Kokudan 
geçilemeyen bir Haliç vardı. Biz o zamanlar 
sandallarla bazen Haliç teki vapurlarımızla 
karşıdan karşıya geçerdik. Bugünleri gör-
menin de hayalini hep taşırdık. Mevla böyle 
bir operasyonu yapma imkanını bize nasip 
etti” dedi.

Haliç’teki su derinliğinin 1995 yılında 
52 santimetreye kadar düştüğüne dikkat 
çeken Erdoğan, şöyle konuştu; “Pek çok 
kişi Haliç’ten umudunu kesmişti. Bu işi 
bildiğini söyleyenler, akademisyenler bize 
hep bunu söylüyorlardı. Bize Haliç’i toprak-
la doldurmamızı tavsiye ediyorlardı. Biz ise 
Haliç’i kurtaracağız, yeniden eski ihtişamlı 
günlerine döndüreceğiz, Altınboynuz ha-
line getireceğiz demiştik. Kolları sıvadık. O 
azimle, kararlılıkla bu yola girdik, Haliç’in 
çamurunu taş ocaklarına götürdük. Olmaz 
denilen oldu. Bir boru gidiş bir boru geliş 
o adeta petrol hatları gibi sıvılaştırılmış 
çamuru oraya taşıyoruz. Çamurunu ora-
da bırakıyoruz suyunu tekrar Haliç’e 
pompalıyoruz.’’

Kasımpaşa’dan 
Hasköy’e tünel yol
Başbakan Erdoğan Haliç çevres-

inin güzelleşmesi için ellerinden ge-
len gayreti gösterdiklerinin altını çizerek, 
“Kasımpaşa’da Hasköy istikametine doğru 
gelirken orada bir tünel kazılıyor. Artık 
oradaki trafiği rahatlatacağız. Çift gidiş 
çift geliş iki tünel. Hasbahçe artık çok daha 

farklı bir işleve girecek. Bu tünel bittiğinde 
artık benim vatandaşım buradan aracı ile 
duble yoldan gidecek. Bu azmin işaretidir. 
Şimdi kuzey deniz saha komutanlığı restore 
ediliyor. Çevresi güzelleştiriliyor. Haliç’i 
çok daha farklı göreceğiz bunun gayreti 
içerisindeyiz” diye konuştu.

Haliç’teki evlerin 
değeri 5 kat arttı
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 

Eroğlu da Haliç’in dünyaya örnek bir proje 
olduğunu belirterek, Haliç’te birikmiş 
5 milyon metreküp çamuru pompalarla 
Alibeyköy’deki bir taş ocağına taşındığını 
anlattı. Haliç’in kurtuluşunda son adımın 
yaşandığını ifade eden Bakan Eroğlu, 
şöyle konuştu; “1994 seçimleri bir dönüm 
noktası oldu. Ama Sayın Başbakanım sizin 
1995’te bürokratlara talimatınız, ‘’Haliç’i 
kurtarın’’ oldu. O tarihten itibaren 3 büyük 
çalışma yapıldı. Haliç’in bütün çamurları 

Kağıthane Denize

Sarıyer’den alınan 
Boğaz suyunu 5 

kilometrelik tünelle 
Haliç’e ulaştıran 
asrın projesinin 

açılışı, Başbakan 
Recep Tayyip 

Erdoğan’ın katılımıyla 
Kağıthane’de düzen-

lenen törenle yapıldı. 
Oksijen miktarını 

yükselterek biyolojik 
çeşitliliği arttıracak 

dev yatırımla, 
günde 260 bin me-
treküp Boğaz suyu 

Haliç’e verilecek ve 
Altınboynuz’un suyu 

yılda 3 kez yenilenmiş 
olacak.

Eski Hali

Yeni Hali

Haliç Can Suyuna Kavuştu
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alındı. Haliç’teki çöpler toplandı, lağım 
ve çamur suları arıtılarak denize tekrar 
verildi. İşte bu 3 dev adım emirleriniz 
üzerine gerçekleştirildi. Bütün atıklar 
düzenli toplanıp yakılmaya başlandı. 
Haliç çöplerden kurtuldu. Kuzey ve 
güney Haliç projeleri tamamlandı. 
Emirleriniz üzerine Kemerburgaz’dan 
başlayarak, Kağıthane, Beyoğlu, 
Dolmabahçe’den Baltalimanı’na kadar 
bütün atık su kolektör ve tünellerini inşa 
ettik. Hatta sizin de iştirakinizle deniz 
deşarj sistemini de Baltaliman’ında 
yürürlüğe girdi.”

Haliç’in bir kültür merkezi haline 
dönüştürüldüğünü belirten Eroğlu, 
Haliç’in çevresindeki arazilerin 
değerinin 20, evlerin değerinin ise 5 kat 
arttığını ifade etti. 

Haliç’in suyu 
yılda 3 kez yenilenecek
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir Topbaş da 
Sarıyer’den alınan deniz suyunu 5 
kilometre uzunluğunda, 2,2 metre 
çapında tünel ve terfi merkezleriyle 
Haliç’e ulaştıran Haliç Su Tüneli 

projesinin, Altınboynuz’daki oksijen 
miktarının artmasıyla biyolojik çeşitliliği 
arttıracağını söyledi. 

Başbakan Erdoğan’ın İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı döne-
minde başlatılan Haliç Çevre Koruma 
Projesi’nin, 3,5 yıl önce başlatılan 
‘‘İstanbul Boğazı’ndan Haliç’e su 
verme’’ aşamasının da tamamlandığına 
dikkat çeken Başkan Kadir Topbaş, 

Kağıthane Deresi’nin 
Haliç’e doğru uzandığı, 
Osmanlı peyzaj mima-
risinin ilk örneklerinden 
sayılan Sadabad’ın tar-
ihi güzelliğine yeniden 
kavuştuğunu kaydetti.

Tamamlanan projey-
le Kâğıthane Deresi’ne 
günde 260 bin metreküp 
Boğaz’ın temiz sularının 
pompalanarak Haliç’te 
temiz su sirkülasyonunun 
sağlanacağını ifade eden 

Başkan Topbaş, “Boğaz suyu, Haliç’teki 
çözünmüş oksijen miktarını artırarak bi-
yolojik çeşitliliğin artmasını sağlayacak. 
Bir zamanlar kötü kokusuyla yanına 
yaklaşılamayan Altınboynuz, birçok 
balık türünün yaşadığı, kültürel ve spor 
etkinliklerinin yapıldığı bir alan halini 
almış olacak” diye konuştu.

Sadabad aslına döndü
İstanbul’a güzel izler bırakan pro-

jeyle Sadabad’ın yeniden kendisine 
döndüğünü ifade eden Topbaş, 
İstanbul’u 150 yıl önce terk 
eden lalelerin evine geri 
döndüğünü hatırlattı. 
Dev akvaryuma 
dönüşen Sadabad’ın, 
hem bir mesire alanı 
hem bir kültür alanı 
olarak İstanbullunun 
yaşamına katıldığını 
söyleyen Kadir 
Topbaş; ‘‘Bu proje, aynı 

zamanda çok önemli bir çevre projesidir. 
Dolapdere, Baruthane Deresi, Küçük-
köy Deresi, Cendere ve Haliç’i besleyen 
Çağlayan Deresi’nin kuruması üzer-
ine Haliç’teki yaşam kentsel ve sanayi 
atıklarıyla birlikte sonlandırdı. Haliç’e 
giren suyla birlikte buradaki balık 
sayısında ciddi bir artış var. Bundan 
böyle Sadabad’a güneş farklı doğacak. 
Bir gümüş rengini andırdığı için döne-
minde önemli etkinliklere sahne olan 
bu Sadabad ve bu dere aynı ışığıyla yine 
gümüş rengiyle yansımaya başladı” dedi.

Haliç’e bugüne kadar 
758 milyon dolar harcandı
“İstanbul Boğazı’ndan Haliç’e su 

verme” çalışması kapsamında Ayazağa 
ile Sarıyer Çayırbaşı arasında 5 kilome-
tre uzunluğunda 2,2 metre çapında tünel 
yapıldı. Deniz suyu, 21 m derinlikten 
Ayazağa Deresi’ne pompa ile aktarılarak 
günde 260 bin metreküp Boğaz suyu 
Haliç’e akmaya başladı. Dev çevre 
yatırımıyla Haliç’in suyu yılda 3 kez yenile-
necek. Haliç’teki su sirkülasyonu ve ekolo-
jik yaşam kalitesi artacak. Haliç Çevre 
Koruma Projesi’ne bugüne kadar 758 mi-
lyon dolar harcandı. Törenin ardından 
duygularını aktaran Kağıthane Belediye 

Başkanı Fazlı Kılıç, bugünün 
Kağıthane için çok önemli 

olduğunu belirterek ‘‘Bu 
proje Kağıthane’nin 

100 yıllık hayaliydi. 
Kağıthanemizi deni-
zle buluşturan Sayın 
Başbakanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a, 
İBB Başkanı Kadir 

Topbaş’a çok teşekkür 
ediyorum’’ dedi.



6 2012GÜNCEL KASIM

Sabah saatlerinde gerçekleşen zi-
yarette Başkan Kılıç’ı, Belediye 
Başkan Yardımcısı Hasan Çakır, 

Temizlik İşleri Müdürü Nazmi Kutlu, 
Özel Kalem Müdürü Levent Dirice ve 
İşçi temsilcisi Aytekin Akpınar karşı-
ladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalı-
şanlarıyla buluşan Başkan Kılıç, mü-
dürlük çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağ-
lı 550 kişilik ekiple aralıksız bir şekil-
de çalışmalarını sürdürdüklerini belir-
ten Başkan Yardımcısı Hasan Çakır, 
“Kağıthane’nin temiz çehresini her 

daim diri tutmak için büyük emekler 
sarf ediyoruz. Vatandaşlardan gelen ta-
lepler vakit kaybedilmeden çözülerek 
yerine getiriliyor. Bu çalışmalarından 
dolayı bütün arkadaşları huzurunuzda 
tebrik ediyorum” dedi.

Temizlik İşleri Müdürü Nazmi 
Kutlu da ziyaretten ötürü Başkan 
Kılıç’a teşekkür ederek, ‘‘Halk sağlı-
ğı adına görevimizin ne kadar önemli 
olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle 
gece gündüz Kağıthane’yi daha temiz 
bir yapıya kavuşturmak için çalışıyo-
ruz’’ dedi.

“Evimizin içinin nasıl olmasını 
istiyorsak Kağıthane’mizin de öyle 
olması için çalışmalıyız. Evimizin önü 
gibi değil de, içi gibi temiz tutmalıyız’’ 
diyen Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; te-
mizlik işleri çalışanlarının meşakkatli 
bir görevi icra ettiklerini belirterek, bu 
zorlu görevlerinde kendilerine başarı 
ve kolaylıklar diledi. Göreve başladığı 
yıldan bu yıla temizlik işlerinde görev-
li personel sayısının üç katına çıkarıl-
dığını hatırlatan Başkan Kılıç, ‘’Her 
şey daha mutlu, pırıl pırıl bir Kağıtha-
ne için’’ dedi.

Pırıl Pırıl Bir Kağıthane İçin Çalışıyorlar

Kağıthane Belediyesi Zabıta 
Amirliği’ni ziyaret eden Başkan 
Kılıç; Başkan Yardımcıları M. 

Oğuz Toktekin, Hasan Çakır, Özel Ka-
lem Müdürü Levent Dirice, Zabıta Mü-
dürü Ensar Gür, Hizmet-İş Sendikası 
İşyeri Baş Temsilcisi Aytekin Akpınar, 
bölge amirleri ve zabıta memurları tara-
fından karşılandı.

Sohbet havasında geçen ziyarette, M. 

Oğuz Toktekin tarafından Başkan Kılıç’a 
zabıta çalışmaları ile ilgili bilgi aktarıl-
dı. Başkan Yardımcısı Toktekin; zabıta 
personelinin gece gündüz demeden çalış-
tığını belirterek, yapılan çalışmaların ya-
nında, belediyenin çağrı merkezine gelen 
istek ve şikâyetlerin zaman kaybetmeden 
değerlendirmeye alındığını söyledi.

Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürü 
Ensar Gür ise, ziyaretten duyduğu mem-

nuniyeti dile getirerek ‘‘Zabıta memur-
ları olarak her zaman görevimizin ba-
şındayız. İşimizi en iyi şekilde yapmaya 
gayret gösteriyoruz. Başkan Kılıç da bize 
her durumda destek oluyor. Kendisine 
ve ekibine desteklerinden ötürü teşekkür 
ediyorum’’ dedi.

Zabıtaların, belediyenin aynası ol-
duklarını ve bu nedenle önemli bir görev 
icra ettiklerine dikkat çeken Başkan Fazlı 

Kılıç, ‘’Halkın sağlığının korunması, 
huzuru, güvenliği için zabıtaya büyük 
işler düşüyor. Meslek dalı olarak zor 
ve meşakkatli bir görevi zabıta me-
murlarımız güler yüzlü ve uzlaşmacı 
bir tavırla adaletli bir şekilde başarıy-
la yürütüyor. Özverili çalışmalarından 
ötürü Kağıthane Zabıta Amirliği ve 
çalışanlarını tebrik ediyor işlerinde ko-
laylıklar diliyorum’’ dedi.

Kağıthane’deki belediye müdür-
lüklerini belirli aralıklarla ziyaret 
ederek fikir alışverişinde bulu-
nan Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, ilçedeki zabıta per-
soneliyle bir araya geldi. Zabıta 
Amirliği’nin çalışmaları hakkında 
bilgi alan Kılıç, özveriyle çalışan 
zabıta memurlarını tebrik etti. 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, belediye 
bünyesinde bulunan müdürlükleri ziyaret programı 
kapsamında Kağıthane Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü personeliyle buluştu.

Başkan Kılıç’tan  Belediye Müdürlüklerine Ziyaret 

Zabıta Belediyenin Aynasıdır

Kağıthane’nin Vitrini: 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
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Kağıthane Kültür Merkezi’nde, 
Başkan Yardımcıları Mevlüt Öz-
tekin Hasan Çakır, Kültür Müdürü 

Sedat Bika, Özel Kalem Müdürü Levent 
Dirice ve Hizmet-İş Sendikası İşyeri 
Baş Temsilcisi Aytekin Akpınar tara-
fından karşılanan Başkan Kılıç,  Kültür 
Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında 
bilgi aldı. Müdürlüğün kültürel ve sosyal 
çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan 
Yardımcısı Mevlüt Öztekin, ‘‘Müdürlü-
ğümüzün Kağıthane’nin dışarıdan görü-
nen yüzü olduğu bilinciyle hareket edi-
yor, ilçemize yakışır projeler üreterek, 
etkinlikler düzenleyerek en iyiyi sunma-
ya çalışıyoruz. Bu konuda büyük emek 
veren arkadaşlarımıza çok teşekkür edi-
yoruz’’ dedi.

Yürütülen hizmetlerle ilgili bilgi ve-
ren Kültür Müdürü Sedat Bika ise, ilçe-

nin sosyal ve kültürel alanlarda ihtiyaç 
duyduğu çalışmaları belirleyerek bunları 
hayata geçirdiklerini ifade etti ve ‘‘Önü-
müze büyük hedefler koyarak daha iyisi-
ni yapmaya çalışıyoruz. Kültür denilince 
herkesin aklına Kağıthane’nin gelmesini 
istiyoruz. Bu yüzden hiç durmadan ça-
lışıyoruz. Sizlerin her zaman yanımızda 
olması ve desteklerini eksik etmemesi 
bizleri daha güçlü kılıyor’’ dedi.

Kağıthane’nin Kültürel Geleceği 
Burada Şekilleniyor
Kültür Müdürlüğü’nün çok önemli bir 

işlevi yerine getirdiğini belirten Başkan 
Kılıç, ‘‘Kağıthane’nin kültürel sosyal ve 
sanatsal geleceği büyük oranda buradan 
çıkan projelerle şekilleniyor. Vatandaşla 
belediye arasındaki iletişimi buradan çı-
kan projeler daha da pekiştiriyor’’ dedi.

Ziyarete eşi Fatma Hanım ile birlikte ge-
len Başkan Kılıç’ı; Başkan Yardımcıla-
rı Mevlüt Öztekin, Hasan Çakır, Sosyal 

Yardım İşleri Müdürü Sadık Şişman, Özel 
Kalem Müdürü Levent Dirice ve Hizmet-İş 
Sendikası İşyeri Baş Temsilcisi Aytekin Ak-

pınar karşıladı.
Başkan Yardımcısı Mevlüt Öztekin, ilçe 

sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi her-
kese ulaşmak için çalıştıklarını belirterek, 
“Müdürlüğümüz yaptığı çalışmalarla yok-
sul, yaşlı, engelli ve öğrenci başta olmak 

üzere ihtiyaç sahibi herkesin dar günlerinde 
yanında olmak için çalışmaktadır. Arka-
daşlarımızın gayreti ve sayın başkanımızın 
katkılarıyla Kağıthane’de inşallah hiç kimse 
darda kalmayacaktır” dedi.

Vatandaşlar zor günlerinde yalnız değil 
Ziyaretlerinden dolayı Başkan Kılıç ve 

eşine teşekkür eden Sosyal Yardım İşleri 

Müdürü Sadık Şişman, Kağıthane’de ihtiyaç 
hissedilen her noktada olduklarını ifade ede-
rek “Yaşlı, engelli, yetim, asker ailesi ve has-
talarla ilgili düzenli olarak çalışmalarımız 
sürüyor. Ayrıca üniversiteye yeni başlayan 
birçok öğrencimize destek sağlıyoruz, cena-
zelerde özellikle vatandaşımızı yalnız bırak-
mıyoruz. Bir yerde ihtiyaç varsa çoğu zaman 
talep beklemeden biz gidiyoruz” dedi.

İhtiyaç Neredeyse 
Sosyal Yardım İşleri Orada 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, belediye bünyesinde bulunan müdürlükleri 
ziyaret kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla da bir araya 
geldi. İhtiyaç sahibi herkesin zor günlerinde yanında olmak için çalışan müdürlük, 
Kağıthane’de hiç kimsenin mağduriyet çekmemesi için gayret gösteriyor. 

Başkan Kılıç’tan  Belediye Müdürlüklerine Ziyaret 
Kağıthane’nin Vitrini: 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nü 
ziyaret eden Başkan Fazlı Kılıç, Bele-
diye Başkan Yardımcısı Kemal Çavuş, 

Özel Kalem Müdürü Levent Dirice, Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürü Canan Atasoy 
ve Hizmet-İş Sendikası İşyeri Baş Temsilcisi 
Aytekin Akpınar tarafından karşılandı. Yü-
rütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan 
Yardımcısı Kemal Çavuş , “Gece gündüz 
demeden disiplinli bir şekilde çalışan arka-
daşlarımızla Kağıthane daha da güzel. Daha 
huzurlu ve daha sağlıklı bir Kağıthane için 
hizmet veren Çevre Koruma Kontrol Müdür-
lüğü çalışanlarına huzurunuzda çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

Geri dönüşüm tesisine büyük ilgi
Kağıthane’de ortaya koydukları çalış-

malarla hem İstanbul hem de Türkiye’ye ör-
nek olduklarını kaydeden Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürü Canan Atasoy ise, başarılı 

olmalarının sırrının; iş arkadaşından ziyade, 
bir aile gibi olmalarından kaynaklandığı-
nı belirterek “Başkanımızla sürekli istişare 
halinde olup onun desteklerini alarak çalışı-
yoruz. Bugün Anadolu’dan ve İstanbul’dan 
birçok belediyenin çevre müdürlükleri bizim 
projelerimizi örnek alıp bizden destek isti-
yorlar. Özellikle geri dönüşümde yaptığımız 
çalışmalar ve tesisimiz büyük yankı uyandır-
mıştır” dedi.

Yönetime geldikleri günden bugüne park, 
bahçe ve çevre düzenlemesine ayrılan bütçeyi 
arttırdıklarını belirten Başkan Kılıç, “Bugün 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde 
çalışan sayımız üç katına çıkmıştır. Kağıt-
hane İstanbul’un nefes aldığı, yeşil alanları 
ve parklarıyla bir cazibe merkezi olmuştur. 
Bugüne kadar yaklaşık 200’e yakın, park aç-
tık. Kağıthane’nin en iyi şekilde korunması 
ve çehresinin güzel görünmesi için çalışan 
arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Fazlı Kılıç belediye bünyesindeki müdürlük ziyaretlerine Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile devam etti. Yalnızca Kağıthane’yi 
değil İstanbul’u güzelleştiren Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’nün 
pek çok projesi, diğer ilçe belediyeleri tarafından da örnek alınıyor. 

Çevre projelerine Yoğun İlgi
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Kağıthane’de Hamidiye, Gürsel, Sanayi ve Merkez Mahallelerinden sonra dev 
yatırımların yeni adresi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ydi.  Etibank Caddesi 

yenilenerek hizmete açılırken, mahalleye bir de çocuk parkı yapıldı. 
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nin 

önemli caddelerinden Etibank 
Caddesi’nin alt yapı ve üst yapı 

çalışmaları bitirilerek Gazhane Caddesi’ne 
bağlandı. Caddenin ve mahalleye yeni ya-
pılan parkın açılışı, mahalle sakinlerinin ve 
çocukların yoğun ilgi gösterdiği bir törenle 
gerçekleştirildi. 

Mahallelerin ihtiyaçları 
istişare ile belirleniyor
Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen 

halk meclisleri ile Kağıthane’deki mahal-
lelerin ihtiyaçlarını istişare yoluyla tespit 
ettiklerini ifade eden Başkan Kılıç, el ele 
vererek çok güzel çalışmalara imza attık-

larını belirterek, ‘’Yeni cadde çalışması ve 
park açılışıyla birlikte Mehmet Akif Ersoy 
Mahallesi’nin gerek trafik sorununu gerekse 
çocuklarımız için oyun alanı yetersizliğin-
den kaynaklanan sorunlarını giderdik’’ dedi. 
Belediye olarak eğitime çok fazla önem 
verdiklerine vurgu yapan Başkan Kılıç,  bu 
çalışmalar kapsamında geçtiğimiz ay yapımı 
tamamlanarak eğitim hayatına kazandırılan 
anaokulları hakkında da  bilgi verdi.

Kurdele kesimiyle açılışı yapılan park-
ta, Başkan Kılıç’a çocuklar yakın ilgi gös-
terdi. Çocuklarla sohbet edip fotoğraf 
çektiren Başkan Kılıç, yenilenen sokak ve 
yapımı tamamlanan parkın mahalleye ha-
yırlı olmasını diledi.

Kağıthane Belediyesi tarafından halktan gelen talepler göz önünde bulundurularak hayata geçirilen dev projeler ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu. Hamidiye Mahallesi, Gürsel 
Mahallesi, Sanayi Mahallesi ve Merkez Mahallesi’nden sonra dev yatırımlar, M. Akif Ersoy, Şirintepe, Gültepe ve Çeliktepe Mahallesi ile devam etti. M. Akif Ersoy ve Şirintepe Mahalleleri 
çocukların ve ailelerinin güvenle vakit geçirebileceği parklara ev sahipliği yaparken, Gültepe ve Çeliktepe Mahalleleri modern donanımlara sahip mahalle konaklarına kavuştu. 

Güzeldere Parkı’nın açılış töre-
ninin ev sahipliğini Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve 

eşi Fatma Kılıç yaptı. AK Parti İlçe 
Kadın Kolları Başkanı Meryem Tek-
bıyık, İlçe Kadın Meclisi Başkanı Nu-
ran Sevinç, Kağıthane Sivil Toplum 
Platformu Başkanı Musa Can, Şirinte-
pe Mahalle Muhtarı Orhan Karagöz, 
Doktor Aram Fındık, belediye başkan 
yardımcıları, meclis üyeleri, birim 
müdürleri ve mahalle sakinleri de 
açılışa büyük ilgi gösterdi.

 500 metrelik bisikletyolu 
ve yürüyüş alanı

Gece gündüz demeden bir buçuk 

ay gibi kısa bir sürede parkın yapımı-
nı tamamladıklarını belirten Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, ‘‘500 metrelik 
bisiklet yolu ve yürüyüş alanıyla Gü-
zeldere Parkı’nı hizmete açıyoruz. 
Ayrıca yarı olimpik yüzme havuzu-
na sahip Yahya Kemal Kapalı Spor 
Kompleksi bu yılın sonunda bitirile-
cek. Spor kompleksinin yanına bir de 
çim saha yapacağız. Eskiden buranın 
ismi Keçideresi idi. İsmini değiştire-
rek Güzeldere yaptık. Şimdiyse ismi-
ne yakışır yatırımlar sunarak sizlerin 
kullanımına sunuyoruz’’ dedi.

Kurdele kesimiyle başlayan açılış 
töreni, parkın geniş bahçesinde dü-
zenlenen kokteylle devam etti. 

Şirintepe Mahallesi Güzeldere Caddesi üzerinde bir buçuk ayda yapımı tamamlanan Güzel-

dere Parkı, 10 Ekim Çarşamba günü, mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla açıldı. Renkli 

görüntülere sahne olan açılış töreni sonrasında, parkın geniş bahçesinde kokteyl verildi. 

İsmine Yakışan Bir yatırım: Güzeldere Parkı

M. Akif Ersoy’a Yeni Bir Sokak ve Park

Kağıthane’nin Mahalleleri Yeni Yatırımlarla Şenlendi
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Ekim ayına hızlı başlayan Kağıthane Belediyesi, ard 
arda gerçekleştirdiği açılış törenlerine 11 Ekim 
Perşembe günü Gültepe Mahallesi’nde hizmete 

açtığı Mahalle Konağı ile devam etti. Gültepe Mahalle 
Konağı’nın içerisinde bilgi evi, mahalle muhtarlığı ve 
Gültepe Spor Kulubü Derneği yer alırken, mahalle kona-
ğında son teknolojiyle donatılmış sınıflar da bulunuyor. 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç eşi Fatma 
Kılıç’la birlikte açılış törenine katılırken, törende bulu-
nanlar arasında Kağıthane Kaymakamı Akın Varıcıer, 
İlçe Emniyet Müdürü Mahir Yavaş, AK Parti İlçe Kadın 
Kolları Başkanı Meryem Tekbıyık, AK Parti İlçe Gençlik 
Kolları Başkanı Şaban Demirel, İlçe Kadın Meclisi Baş-
kanı Nuran Sevinç, İlçe Gençlik Meclisi Başkanı Fatih 
Öztürk, Mahalle Muhtarı Nuri Bahçecik, belediye baş-
kan yardımcıları, birim müdürleri, STK temsilcileri ve 
mahalle sakinleri vardı.

Eski muhtarlık 
çocuk parkı oluyor 
Okul binaları ve spor kompleksleriyle Kağıthane’de 

büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Kağıtha-
ne Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, hizmetlerin tamamının 
mahalle toplantılarında halktan gelen talepler doğrul-
tusunda yapıldığını kaydetti.  Kasım ayı içerisinde de 
yatırımların devam edeceğini vurgulayan Başkan Kılıç,  
“Mevcut pazarları kaldırarak yerine katlı otopark ve 
modern kapalı pazar yerleri inşa edeceğiz. Ayrıca eski 
muhtarlık binasını yıkarak çocuk parkını genişletmeyi 
planlıyoruz’’ müjdesini verdi. 

Şehitlere saygı duruşu ve ardından İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreni, proto-
kol konuşmalarının ardından kurdele kesim töreniy-
le sona ererken, tören sonrası davetlilere Gülistan 
Parkı’nda kuru parsa ve içecek ikramında bulunuldu. 
Başkan Kılıç ve Kaymakam Varıcıer, Gültepe Mahalle 
Konağı’nda yer alan yeni muhtarlık binasında Muhtar 
Nuri Bahçecik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Gültepe Spor Kulübü Derneği başkan ve yönetici-
leri tarafından, mahalleye ve spor camiasına hizmetle-
rinden ötürü Başkan Kılıç’a çiçek takdim edildi.

Kağıthane Belediyesi tarafından halktan gelen talepler göz önünde bulundurularak hayata geçirilen dev projeler ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu. Hamidiye Mahallesi, Gürsel 
Mahallesi, Sanayi Mahallesi ve Merkez Mahallesi’nden sonra dev yatırımlar, M. Akif Ersoy, Şirintepe, Gültepe ve Çeliktepe Mahallesi ile devam etti. M. Akif Ersoy ve Şirintepe Mahalleleri 
çocukların ve ailelerinin güvenle vakit geçirebileceği parklara ev sahipliği yaparken, Gültepe ve Çeliktepe Mahalleleri modern donanımlara sahip mahalle konaklarına kavuştu. 

Ekim ayına hızlı başlayan Kağıthane 
Belediyesi; Hamidiye, Gürsel, Sana-
yi, Şirintepe, Mehmet Akif Ersoy ve 

Gültepe Mahallelerinden sonra Çeliktepe 
Mahallesi’ne de dev bir yatırım yaptı. Ma-
halle toplantılarında halktan gelen talepler 
doğrultusunda hizmetlerine yön veren Kağıt-
hane Belediyesi, mahallelinin isteği üzerine 
yapımına başladığı mahalle konağını İstan-
bulluların hizmetine sundu.

Açılış töreninde Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç eşi Fatma Kılıç ile birlikte yer 
alırken, Kaymakam Akın Varıcıer, İlçe Emni-
yet Müdürü Mahir Yavaş, İlçe Spor Müdürü 
Servet Akgün, Mahalle Muhtarı Ahmet Kara-
man, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mehtap 
Sümer, MHP İlçe Başkan Vekili Selçuk Yıl-

maz, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Ömer Osmanoğlu, İlçe Şoförler Odası Başka-
nı Akın Atlı, İlçe Berber ve Kuaförler Odası 
Başkanı Aycan Erdem, Çeliktepe Mahallesi 
Muhtarı Ahmet Karamanlı, belediye başkan 
yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim 
müdürleri vardı.

Kağıthane Kaymakamı Akın Varıcıer ise 
mahalle konağının yapımında başta Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç olmak üzere emeği 
geçenlere teşekkür ederek başladığı konuş-
masında, yatırımların önümüzdeki yıllarda 
da artarak devam edeceği müjdesini verdi.

Açılışı yapılan mahalle konağında 
kamu hizmetlerinin yanı sıra, mahalle sa-
kinlerine çeşitli branşlarda kurslar veril-
mesi planlanıyor.

Kağıthane Belediyesi tarafından Ekim ayı ile birlikte başlayan dev yatırımların temel 

atma ve açılış törenleri, Çeliktepe Mahallesi’ne yapılan mahalle konağı ile son buldu. 

Mahalle Konağı: Çeliktepe’te Yakıştı

Gültepe Mahalle Konağı’na Kavuştu

Kağıthane’nin Mahalleleri Yeni Yatırımlarla Şenlendi
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Her caddesinde ayrı bir hareketli-
liğin yaşandığı Gürsel Mahallesi, 
Kağıthane’nin en eski yerleşim alan-

larının başında geliyor. Mahalle Muhtarı 
Mehmed Ali Boyraz’dan aldığımız bilgile-
re göre 30 bin civarında nüfusa sahip olan 
mahalle için kesin bir rakam vermek müm-
kün değil. Çünkü mahalleye taşınanların ya 
da ilçe içerisinde yer değiştirenlerin oranı 
oldukça fazla. Bu hareketliliği genelde 
çalışan ailelerin oluşturduğunu söyleyen 
Muhtar Boyraz, yapılaşması eski tarihlere 
dayandığı için Kağıthane’de ya da çevre 
ilçelerde çalışanların Gürsel Mahallesi’ni 
yıllar öncesinden tercih ettiklerini anlatı-
yor. 

Dört ilköğretim, bir lise ve bir meslek 
lisesi bulunan mahallede,  İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nin Özürlüler Oku-
lu da bulunuyor. Mahallede hizmet veren 
İSMEK’ten de oldukça memnun oldukla-
rını söyleyen Mahalle Muhtarı Ali Boyraz, 
İSMEK’in görevini başarılı bir şekilde ger-
çekleştirdiğini ve pek çok mahalle sakinine 
meslek kazandırdığını söylüyor. 

Otuzdan fazla il etkin konumda
Türkiye’nin hiçbir yerinde bu mahal-

ledeki çeşitliliğin bulunmayacağını söyle-
yen Muhtar Boyraz, Gürsel Mahallesi’nde 
Türkiye’nin 81 ilinden insanların yaşadı-
ğını çok net olarak ifade ediyor. Hemen 
hemen hiçbir mahallede olmayan bir du-
rumun yaşandığını ifade eden Boyraz, ma-
hallede otuzdan fazla ilin etkin konumda 
olduğunu belirtiyor. Nüfusları fazla olduğu 
için etkin konumda olan bu iller, dolayı-
sıyla mahalle yönetiminde de söz sahibi 
konuma yükselmiş. Karadeniz’in ve İç 
Anadolu’nun ağırlıklı olduğu mahallede, 

danışma meclisi oluşturularak yönetime 
örnek bir katılım sağlanmış. 

Muhtarlığı kişiselden ziyade bir grup 
çalışması olarak gören Muhtar Boyraz; 
yaklaşık 200 kişilik bir danışma meclisi 
kurduklarını ve danışma meclisinin sokak 
temsilcilerinden, okul aile birliklerinden, 
sivil toplum kuruluşlarından ve yöresel 
derneklerden oluştuğunu anlatıyor. Da-
nışma meclisi olarak mahallenin sorunları 
ve çözümleri üzerinde istişare toplantıları 
yaptıklarını söyleyen Boyraz, en önemli 
sıkıntılarının eski yapılaşma olduğunu vur-
guluyor. 

Dönüşüm ada bazında olmalı
Göreve geldiği ilk gün mahallenin boş 

alanlarını dolaştığını, var olan boş alanla-
rı park olarak değerlendirdiklerini anlatan 
Muhtar Boyraz, 8 sene içerisinde 20’nin 
üzerinde park yapıldığını ancak yeşil alan-
larının kısıtlı olduğunu anlatıyor. Kentsel 
dönüşüm olmadığı müddetçe yeşil alan sı-
kıntılarının, araç park-

lanma problemlerinin ve asayişin çözüme 
kavuşamayacağını vurgulayan Boyraz, 
mahallelinin kentsel dönüşüm konusun-
da kafasının karışık olduğunu, bu konuda 
daha fazla bilgilendirme toplantılarının ya-
pılması gerektiğini düşünüyor. Çözümün 
parsel bazında değil, ada bazında kentsel 
dönüşüm olduğunu belirten muhtar, doğru 
bilgiye ulaşan mahallelinin dönüşüme sı-
cak bakabileceğini belirtiyor. 

Bütün kurumlarıyla uyumlu bir ilçeyiz
‘‘İstanbul’un tüm ilçelerini dolaştım. 

Şunu samimiyetle söylemek gerekir ki; Ka-
ğıthane kadar bütün kurumlarıyla uyumlu 
başka bir ilçe yok. Belediye başkanlarıyla 
irtibatları olmayan insanlar gördük. Ku-
rumların birbirleriyle çeşitli konularda 
kavgaları var. Ben güvenlik görevlisinden 
başkana kadar herkesle aynı seviyede se-
lamlaşırım, bu samimiyet de bizim işleri-
mizi yapmamızda kolaylık sağlıyor’’ di-
yen Muhtar Boyraz, ilçedeki bu uyumun 

ana kaynağının Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç’ın yaşam biçimi olduğunu düşünü-
yor. ‘‘Başkanımızın hep vurguladığı gibi; 
Kağıthane’de 500 bin kişilik bir aileyiz, 
bizler de bu ailenin birer parçasıyız, bu bi-
linçle hareket ediyoruz.’’ 

Gürsel Mahallesi’nde 81 İlin Zenginliği Var
Kağıthane Merkez’e yakınlığı sebebiyle avantajlı bir bölgede konumlanan Gürsel Mahallesi, Türkiye’nin dört bir 
yanından insanların birlikte yaşadığı kültürel bir mozaik. Eski yapılaşması nedeniyle modern sosyal yaşam 
alanlarının kısıtlı olduğu mahalle, kentsel dönüşümle birlikte tüm sorunlarını geride bırakmaya hazırlanıyor. 

Mehmed Ali Boyraz, 1961 Ordu Mesu-
diye doğumlu. İlk ve orta öğrenimini 

Mesudiye’de tamamlayan Boyraz, 1978 
yılında İstanbul’a gelerek iş hayatına 

başladı. Tekstil sektörlerde yöneticilik 
yapan Ali Boyraz, liseyi dışarıdan 

bitirerek üniversiteye başladı. İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’nde de 

yöneticilik yapan Boyraz, siyasi ve 
sosyal hayatta aktif birisi olarak sivil 

toplum kuruluşlarında başkanlık yaptı. 
Resmi bir dernek olmayan Mesudiyeli 
Seçilmişler ve Mesudiyeliler Vakfı’nın 
başkanlığını yapan Ali Boyraz, 8 yıldır 

Gürsel Mahallesi muhtarlık görevini 
sürdürüyor. Muhtar Boyraz, evli ve üç 

çocuk babasıdır. 

Mehmed Ali Boyraz Kimdir?
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Dernek Genel Başkan 
Yardımcı Fahrettin Al-
tın, Şişli Şube Başkanı 

Ahmet Hurşitefendioğlu, Şube 
Mali Sekreteri Mustafa Yavuz 
ve İETT Şişli Bölgesi İşletme 
Amiri Ekrem Kadakal’dan olu-
şan ziyaret ekibi, tüm belediye 
çalışanlarının yanında olan ve 
onlara her konuda destek olan 
Başkan Kılıç’a nezaket ziyare-

tinde bulunarak plaket verdiler. 
Karşılıklı fikir alışverişi-

nin yapıldığı ziyarette, Baş-
kan Fazlı Kılıç ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek; ‘‘Biz bir aileyiz 
ve aile olmanın gereği olarak 
şahsım ve kurumum adına 
belediyelerdeki emekçileri-
mizin her zaman yanlarında 
olmayı sürdüreceğiz’’ dedi. 

İETT’den Belediyeye TeşekkürBaşkan Kılıç Sinoplu Hemşerileriyle Buluştu
Sinop Boyabat Ilıca Köylüleri Sosyal Yardımlaşma Kalkındırma Kültür Derneği ta-
rafından geleneksel hale getirilen tanışma ve kaynaşma toplantısına; Kağıthane’de 
yaşayan Sinopluları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da katıldı. 

Dernek üyelerinin tanışıp 
kaynaşmasını sağlamak 
ve mevcut sorunları çö-

züme kavuşturmak amacıyla dü-
zenlenen toplantıya, 400’ün üze-
rinde kişi katılırken; siyaset ve 
iş dünyasından birçok davetlinin 

olduğu toplantıda derneğin yeni 
dönem çalışmaları da masaya 
yatırıldı. Dernek Başkanı Meh-
met Çelikbaş tarafından davet 
edilen Başkan Kılıç, düzenlenen 
kahvaltıda Sinoplu hemşerile-
riyle buluşarak derneğin çalış-

maları hakkında bilgi aldı.
Kağıthane Sinop Dernek-

leri Platform Başkanı Musa 
Can’ında katıldığı programda 
konuşan Sinop Boyabat Ilıca 
Köylüleri Sosyal Yardımlaşma 
Kalkındırma Kültür Derneği 
Başkanı Mehmet Çelikbaş, Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç’a hitaben; dernek olarak 
Kağıthane Belediyesi ile iç içe 
olduklarını belirtti. Çelikbaş 
‘’Hemşerilerimizin birçoğu 
Kağıthane’ye bağlı Gültepe 
Mahallesi’nde yaşıyor. Başkan 
Fazlı Kılıç tüm etkinliklerimize 
katılarak sorunların çözümüne 
ortak oluyor. Yaptığı çalışma-
lardan ötürü başkanımıza çok 
teşekkür ediyoruz’’ diyerek ko-
nuşmasını sonlandırdı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Çalışanlar Derneği; vermiş olduğu 
destek ve çalışmalarından ötürü Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 

Kılıç’a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Timur Holding’in gayrimenkul markası 
olan Nef, henüz çok genç bir marka 
olmasına karşın son yılların en büyük 

eğitim desteğine imza attı. Kağıthane’deki 
ilköğretim okullarının birçoğuna okul ön-
cesi eğitim kurumları inşa eden Timur Hol-
ding, eğitimde kalite ve verimi yükseltmeyi 
hedefleyen Kağıthane’ye destek oldu.

Mutlu yaşam alanları için adım atıyoruz
Genç yaşına rağmen ülkemiz eğitim sis-

teminin yenilikçi bir rota kazanmasını he-
defleyen bir sosyal sorumluluk projesi yü-
rüten Timur Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Erden Timur; Nef’in inançla, yorulmadan 
çalışıyor olmasındaki en büyük motivasyon 
kaynağının; tanımadıkları çocukları, genç-
leri, kendilerinden daha çok ihtiyacı olan-
ları mutlu etmek ve fırsat eşitliği yaratmak 
olduğunu söylüyor. ‘‘Çalışanlarımız, müş-
terilerimiz, taşeronlarımız, proje müellifle-
rimiz, kısaca tüm paydaşlarımız sadece ba-
şarılı konut ve ofis projeleri geliştirmek için 
değil, mutlu yaşam alanları yaratmak için 
çalışıyorlar’’ diyen Erden Timur, ‘Nef’ten 
mutluluk çıkar’ söylemi etrafında her gün 
tanımadıkları yüzlerce, binlerce insana yar-
dım edebilmenin inancı ile çalıştıklarını 
vurguluyor.

Anaokulu açılışlarında hissettiği duy-
guları da samimiyetle anlatan Erden Timur, 

her anaokulu açılışında inandığı değerler 
için yeni bir başlangıç daha yaptığına ina-
nıyor. ‘‘Çocukluk yıllarımız, en saf ve en 
temiz dönemlerimiz olduğu için, çocukların 
anaokullarındaki mutluluğunu görmekten 
çok büyük bir kıvanç duyuyorum’’ diyor. 

Anaokulları ödüllü mimarlar tarafından çizildi
Anaokulları projesinin, Nef’in uzun va-

dede eğitim alanında devam edecek olan 
projelerinin ilki olduğunu belirten Erden 
Timur;  ‘‘İlköğretim ve ortaöğretim düze-

yinde yapılacak okul binaları yerine, zorunlu 
eğitime geçiş döneminde Kağıthane Beledi-
ye Başkanımız Sayın Fazlı Kılıç ve başkan 
yardımcılarımız ile İl ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ndeki değerli yöneticilerimizin 
yönlendirme ve destekleri ile okul öncesi eği-
tim kurumlarının yapılmasına öncelik verdik. 
Amacımız, pilot olacak anaokulu ve İlköğre-
tim kurumları geliştirerek bundan sonra yar-
dım yapacak olan tüm bağışçılar için de ör-
nek yapılar oluşturabilmekti. Bu sebeple hem 
kullanışlı, hem tasarımı güzel, hem uygun 

fiyatlı yapılar oluşturmak için en iyi mimar-
larla en iyi mühendislerle çalıştık. Anaokulu 
projelerimizi Ağa Han Mimarlık Ödülü sahi-
bi Sayın Can Çinici çizdi ve Nef’te görev ya-
pan mimar, inşaat mühendisi pek çok kalifiye 
arkadaşımız görev yaptı’’ diyor.

Kağıthane kültür ve bilişim merkezi olacak
Anaokulları projesinde neden 

Kağıthane’yi seçtiklerini de açıklayan Ti-
mur, Kağıthane’nin İstanbul’un merkezinde 
yer alan, geçmişindeki değerlerini bugüne 
taşımayı başarmış, çok hızlı gelişen, deği-
şen, İstanbul’un kültür, sanat, ar-ge ve bilişim 
merkezi olacak önemli bir merkez olarak gör-
düklerini söylüyor. Kağıthane İlçesi’nin bu 
hızlı değişim sürecinde belediyenin de önem-
li bir itici gücü olduğunu vurgulayan Erden 
Timur, bu itici gücün ve desteğin daha mut-
lu yaşam alanları yaratmak isteyen pek çok 
firma için de önemli bir motivasyon kaynağı 
olduğunu düşünüyor. 

Timur Holding’in, “fırsat eşitliği ya-
ratabilmek” amacına dönük olarak eğitim, 
sağlık, spor, sanat gibi pek çok alanda var 
olan çalışmalarını arttırarak devam ettirece-
ği müjdesini veren Erden Timur, okul öncesi 
eğitim kurumları ve ilköğretim kurumlarının 
yenilerinin açılacağını; engelli ve kimsesiz 
çocukların eğitim ve spor faaliyetlerinin daha 
nitelikli hale geleceğini belirtiyor. 

Anaokulları; 
Mutlu Bir Gelecek İçin Tasarlandı 
Kağıthane’de gerçekleştirilen eğitim yatırımları, yeni inşa edilen anaokullarının eğitim öğretim yılına yetiş-
tirilmesiyle ivme kazandı. Kağıthane Belediyesi’nin öncülüğünde koordineli bir şekilde yürütülen çalışma-
lara, ilçeye dev yatırımlar yapan Timur Holding sosyal sorumluluk projesi kapsamında büyük destek verdi. 

Erden Timur anaokulu açılışlarında çocuklarla yakından ilgilendi.
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Hamidiye Mahallesi oluşum süreci-
ni yakın tarihte tamamladığı için, 
yapılaşmasını 1000’lik ve 5000’lik 

düzenli planlarla yapabilmiş şanslı bir 
mahalle. Mahallenin girişinden itibaren 
sizi karşılayan geniş caddeleri, yeşillikler 
içerisindeki parkları ve siteleriyle daha ilk 
dakikadan tertipli bir mahalle olduğunun 
mesajını veriyor. 

Cendere Vadisi ve İSKİ’nin merkez 
binası tarafından çerçevelenen Hamidiye 
Mahallesi, bu sınırları sayesinde lokal bir 
hale bürünmüş. Böylece mahalle ortamı 
daha çok hissedilir hale gelmiş. Hamidiye 
Mahallesi Muhtarı Temel Şardan’dan aldı-
ğımız bilgilere göre; mahalle bu özellikleri 
sayesinde yerleşim için tercih edilen ma-
hallelerin başında geliyor. Yüzde 70 site-
lerden oluşan mahallede insanların çoğu ev 
alıp mahalleye yerleşmiş, kiracılar azınlık-

ta kalmış. 
40 bin nüfusu olan mahallenin, nüfu-

suna oranla okul sayısı ve çeşitliliği de ol-
dukça yeterli. Anaokulu, ilköğretim, mes-
lek lisesi, imam hatip lisesi ve özürlüler 
okulunun bulunduğu mahalle, eğitim ku-
rumları açısından şanslı bölgelerin başında 
geliyor. Sivas, Ordu, Samsun, Kastamonu 
ve Bitlis şehirlerinden gelenler mahalleyi 
en çok tercih edenler arasında yer alıyor. 

Toplu konut projeleri mahalleyi 
hareketlendirecek
Kağıthane İlçesi’nde 2B arazilerinin 

bulunduğu tek mahalle olan Hamidiye’yi, 
orman alanlarından çıkartılan arazilerin 
toplu konuta açılmasıyla daha hareket-
li günler bekliyor. Muhtar Temel Şardan 
2B ile ilgili sempozyumlara da katılarak, 
mahalleyi ilgilendiren konularla ilgili bilgi 

topluyor. Hamidiye’de-
ki 2B arazilerine toplu 
konut yapılacağı müjde-
sini veren Şardan, böy-
lece yaşamsal alanların 
daha modern ve dona-
nımlı olarak tasarlandı-
ğının altını çiziyor.

Mahalle Kağıthane’nin vit-
rini olmaya hazırlanıyor

Hamidiye’de otur-

maktan keyif aldığını söyleyen Muhtar 
Şardan, toplu konut projesinin, zemin etü-
dü yapılan ve yakın zamanda yüzme havu-
zu olarak inşa edilecek projenin ve prestij 
cadde çalışmalarının hayata geçmesiyle 
birlikte, Hamidiye’nin Kağıthane’nin vitri-
ni olabileceğini belirtiyor. 

Ağaçlandırma, ışıklandırma, araç 
parklanması ve refüj gibi konularda ye-
nilenen Anadolu Caddesi de Hamidiye 
Mahallesi’ne yakışır hale gelmiş örnek 
bir prestij cadde çalışması. Aynı çalışma-
lar mahallenin önemli caddelerinden birisi 
olan Fazilet Caddesi için de proje aşama-
sındaymış. 

Hamidiye söyleşileri başlıyor
Hamidiye’de yapısal sorunu olmamakla 

birlikte; bir tarafta ekonomik bağımsızlığı-
nı kazanmış insanların, diğer tarafta onlara 
hasretle bakan fakir ailelerin çocuklarının 
bulunması, problem olarak baş göstermiş. 
Ancak Muhtar Temel Şardan’ın bu prob-
lemin üstesinden gelebilmeyi ve komşuluk 
ilişkilerini kuvvetlendirmeyi hedeflediği 
projeleri var. Kasım ayında Hamidiye Söy-
leşileri adı altında bir söyleşi programı dü-
zenlemeye başlayacak olan Muhtar Şardan, 
8 ay boyunca bir ilim adamını davet ederek 
komşuluk ilişkileri ve gençlik konulu ma-
nevi duyguları besleyecek olan söyleşiler 
düzenleyecek. ‘‘Ben apartmanda oturuyo-
rum, altımda da arabam var. Gelir seviyem 
iyi, benim kime ne ihtiyacım var düşüncesi 
zarar verir. Karşı tarafta farklı sıkıntılara 
sebep olur’’ diyen Temel Şardan, manevi 
boşluğun doldurulması gerektiğine vurgu 
yapıyor. 

Burası hala Anadolu
‘‘Ben Anadolu’dan geldim, sokağa çık-

tığımda beş metrede bir selam veren biri-
ni bulurduk, burası da o hale geldi. Sana 
selam veren halini hatırını soran birisini 
mutlaka görebiliyorsun. Hamidiye’de ve 

Kağıthane’de yaşamaktan çok memnu-
nuz’’ diyen Muhtar Şardan, bunun sebebi-
nin empati ve mütevazilik olduğunu söy-
lüyor. ‘‘Burası hala Anadolu, Anadolu’nun 
yoğunluğu burada. Mahalle sakinlerinin 
yüzde 80’inin memleketiyle bağları kesil-
memiş. Okul müdürleri, imamlar, hemşeri 
dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
bu bağı nasıl daha iyi hale getirebiliriz diye 
istişare toplantıları yaptıklarını söylüyor. 

 

Modern Bir Anadolu: Hamidiye Mahallesi 

1957 Trabzon doğumlu olan Temel 
Şardan, çocukluğunu Zonguldak’ta ge-
çirdikten sonra 90’lı yıllarda İstanbul’a 

geldi. 1996 yılında komşularının ve 
akrabalarının tavsiyesi üzerine Hamidiye 

Mahallesi’ne yerleşen Şardan, ticaretle 
uğraştı. Siyasette ve sosyal hayatta da 
aktif görevler üstlenen Temel Şardan, 

mahallede; girişimci, duyarlı ve yeni fikir-
lere açık birisi olarak tanınıyor. Hamidiye 

Mahallesi’nde 2009 yılında seçilerek ilk 
dönem muhtarlık görevini yürüten Şar-

dan, evli ve üç erkek çocuk babası. 

Kağıthane’nin en yüksek yerleşim alanlarından birisi olan Hamidiye 
Mahallesi, kuruluş aşamasını geç dönemde tamamladığı için en gelişmiş 
mahallelerin başında geliyor. Mahallenin çok sayıda siteye ev sahipliği 
yapması, yeşil alanlarının fazlalılığı ve yollarının geniş olması, mahalleye 
ekonomik ve kültürel zenginliği de beraberinde getirmiş. 

Temel Şardan Kimdir?
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Temel Şardan Kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ka-
dir Topbaş; Deniz Suyu Projesi’nin ardın-
dan yapımı planlanan ‘Sâdâbâd Mesire 

Alanı Çevre Düzenlemesi Projesi’ni yerinde 
inceleyerek, basın mensuplarını bilgilen-
dirdi. Kağıthane Belediyesi Hizmet Binası 
önünde gerçekleşen inceleme gezisinde Baş-
kan Topbaş’a Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç tarafından teşekkür plaketi takdim 
edildi. Sağanak yağmur nedeniyle alandaki 
inceleme gezisini kısa tutan Başkan Topbaş, 
belediye binasına geçerek yeni projeler hak-
kında önemli açıklamalarda bulundu. 

Kağıthane Deresi’nde kürek çekeceğiz
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 

başta olmak üzere belediye başkan yardımcı-
ları ve AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Sami 
İlhan ile İSKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet 

Demir’in de yer aldığı toplan-
tıda Başkan Topbaş, “İs-
tanbul Boğazı’ndan 
Haliç’e getirdiği-
miz, buranın can 
suyu olan ve yeni 
bir hayatın ciddi 
anlamda işaret-
lerini veren bu 
güzelliği yerinde 
incelemek istedik. 
Ama yağmur rahmet 
ve bereketiyle karşıladı 
bizi. İnşallah daha ilerde Sayın 
Başkan Fazlı Kılıç ile burada kürek de çe-
keceğiz. Sadabad’ın yeniden hayat bularak 
İstanbul’un mesire alanı haline gelmesi bü-
yük bir gurur tablosudur. Burası gelecekte 
çok daha güzel olacak” diye konuştu.

2016’da  ulaşım sıkıntısı 
kalmayacak 

Kadir Top-
baş, başkan-
lık döneminde 
İstanbul’da ula-
şımdan spora, 
sağlıktan sosyal 

hizmetlere ka-
dar büyük geliş-

meler yaşandığını 
hatırlatarak; “İnşallah 

önümüzdeki 1-2 ay içerisinde 
Kağıthane’den geçecek olan Beşiktaş-Me-
cideyeköy-Çağlayan-Alibeyköy-Tekstil-
kent Metrosu’nun ihalesini yapacağız. Bu 
metroyu da İstanbul Büyükşehir Belediye-
si olarak kendi öz kaynaklarımızla yapaca-

ğız. Hazırlıklarımızı yaptık, İstanbullular 
2016 yılına kadar ulaşım ve erişim sıkın-
tılarının geride kaldığını görecekler ve 
yaşayacaklar. Bu çalışmalara destek veren 
mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” 
dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç ise İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nin her durumda 
Kağıthane’ye destek olduğunu belirterek; 
‘’Kağıthane’nin gelişip büyümesinde bü-
yükşehir belediyemizin emeği çok büyük. 
İlçe belediyesi olarak çalışmalarımızı 
büyükşehir belediyemizle koordineli bir 
şekilde yürütmekteyiz. Verdiği destekten 
ve ziyaretinden ötürü başkanımız Kadir 
Topbaş’a tüm Kağıthaneliler adına teşek-
kür ediyorum’’ dedi.

Kağıthane’ye
Metro
Müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Beşiktaş’tan başlayarak 
Kağıthane üzerinden Tekstilkent’e 
ulaşacak metro ihalesinin önümüzdeki 
aylarda yapılacağı müjdesini verdi. 

Depremden hemen sonra Erciş 
ilçesine geçmiş olsun ziyare-
tinde bulunan Belediye Baş-

kanı Fazlı Kılıç, belediyenin kardeş 
köy olarak ilan ettiği Hasan Abdal, 
Aksakal, İkizçalı köylerine kışlık 
çadır, ısıtıcı, battaniye, kumanya, 
çocuklar için oyuncak ve kıyafet 
gibi birçok ihtiyaç malzemesi deste-
ğinde bulunmuştu.Ziyaret sırasında 
köylülerden gelen istekler doğrultu-
sunda köylerin lojman, cami, park 
ve taziye evine ihtiyacı olduğunu öğ-
renen Kağıthane Belediyesi, zaman 
kaybetmeden çalışmalara başladı.  
AK Parti İstanbul Milletvekili Se-
vim Savaşer, Başkan Yardımcıları 
Mevlüt Öztekin ve Kemal Çavuş ile 

Fen İşleri Müdürü Hüseyin Ayrıl-
mak ile birlikte önce Hasan Abdal 
Köyü’nü ziyaret eden Başkan Kılıç, 
yapımı tamamlanan cami, taziye evi 
ve parkı gezdi. 

Daha sonra Aksakal köyüne ge-
çen Başkan Kılıç, burada yapılan 
taziye evi ve çocuk parkının hayırlı 
olması dileğinde bulundu. Köylüler-
den gelen talep doğrultusunda elle-
rinden gelenin en iyisini yapmaya 
çalıştıklarını belirten Kılıç, Aksakal 
Köyü’ne her zaman destek olacakla-
rını kaydetti.

Yalnız değilsiniz
İkizçalı Köyü’ne geçerek ya-

pımı tamamlanan lojman ve oyun 

alanını gezen Başkan Kılıç, burada 
çocuklarla ve köylülerle sohbet etti. 
Dünyanın neresinde olursa olsun 
insanların refahı ve mutluluğu için 
çalışacaklarını belirten Başkan Kı-
lıç, ‘‘Bu amaç doğrultusunda Van 
İlimizde meydana gelen depremin 
yaralarını bir an önce sarmak, ora-
da bulunan vatandaşlarımıza kar-
deşliğimizi göstermek ve yalnız 
olmadıklarını hatırlatmak adına 
ilçemizde çeşitli yardım kampan-
yaları düzenledik’’ dedi.

Kağıthane Belediyesinin köy-
lerine yaptığı hizmetlerden dolayı 
teşekkür eden köylüler, ziyaretten 
duydukları memnuniyeti dile ge-
tirdiler. 

Kağıthane, Depremin Yıldönümünde de 

Van’ı Yalnız Bırakmadı
Geçtiğimiz yıl Van’da büyük hasar meydana getiren depremin 1. yıl dönümünde Kağıthane 
Belediyesi yine Van’ı yalnız bırakmadı. Köy sakinleri, Kağıthane Belediyesi’nin kardeş köy olarak 
ilan ettiği Hasan Abdal, Aksakal ve İkizçalı köylerini ziyaret eden Başkan Kılıç’a büyük ilgi gösterdi.
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Kurban Bayramı’nda AK Parti İlçe 
Başkanlığı’nda düzenlenen progra-
ma Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, AK 

Parti İlçe Başkanı Sami İlhan, MHP İlçe 
Başkanı Ayhan Maden, Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Zeynel Keskin, BBP İlçe Başkanı 
Adem Mamaç, Demokrat Parti İlçe Baş-
kanı Hakkı Küçük, AK Parti Kadın Kol-
ları Başkanı Meryem Tekbıyık, AK Parti 
Gençlik Kolları Başkanı Şaban Demirel 

katıldı. 
Ev sahibi olarak söze başlayan AK Par-

ti İlçe Başkanı Sami İlhan, bayramlarda or-
taya konulan birlik ve beraberliğin sürekli 
olmasını arzu ettiklerini belirterek, ‘‘Ön-
celikle her bayramda bütün siyasi partile-
rin bir siyasi partinin ev sahipliğinde bu-
luşmasına öncülük eden başkanımız Fazlı 
Kılıç’a teşekkür ediyorum. Bu birlikteliği 
koruduğumuz müddetçe inanıyorum ki 

Kağıthane’de insanlarımız mutlu olacaktır. 
Ben bizi kırmayarak buraya gelen herkese 
çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Amacımız Kağıthane’ye hizmet
Bu buluşmaların birlik ve beraberlik 

adına güzel bir adım olduğunu belirten 
Başkan Fazlı Kılıç, siyasi parti başkanları 
ile bir arada olmanın güzelliği ve mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Kağıthane için bir ara-

dayız. Amacımız Kağıthane’ye hizmettir. 
Ben bu vesileyle bayramlaşmaya katılan 
bütün siyasi parti başkanları ve yöneticile-
rine teşekkürlerimi sunuyor, herkesin hem 
kurban bayramını hem de Cumhuriyet 
Bayramını kutluyorum’’ dedi.

Sırasıyla söz alarak bayramlaşma prog-
ramının önemine değinen siyasi parti baş-
kanlarının konuşmalarının ardından prog-
ram sona erdi.

Siyasilerden Örnek Bayramlaşma
Kağıthane’de Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın öncülüğünde başlayan ve sekiz yıldır geleneksel hale 

gelen siyasi parti bayramlaşma programı, Kağıthane AK Parti İlçe Başkanlığı’nda düzenlendi.    

Belediye Ailesi 
Bayramlaştı
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, belediye personeliyle Kül-
tür Merkezi ve Belediye Meclisi’nde bayramlaştı. Belediye baş-
kan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı bayramlaşma 
programında, Başkan Kılıç tüm personelle yakından ilgilendi. 

Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
bayramlaşma töreninde Çevre ve 
Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İş-

leri Müdürlüğü çalışanlarının bayramını 
kutlayan Başkan Kılıç, Kağıthane’ye en 
iyi hizmeti sunmaya çalışan bir aile gibi 
olduklarını belirterek ‘‘Kağıthane’ye hep 
birlikte hizmet ediyor, en iyiyi vermeye 
çalışıyoruz. Sizlerin çalışmalarıyla güzel 
ilçemiz pırıl pırıl ve tertemiz. Hepinize 
çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bayramların milletimizin hafızasın 
da çok önemli bir yeri olduğunun altını 
çizen Başkan Kılıç, “Türk milleti olarak 
Kurban Bayramımızı büyük bir coşku 
içersinde kutlayacağız. Milli birlik bera-
berliğimizin daim olması ve her günü-
müzün bayram gibi olması temennisi ile 
hepinizin bayramını kutluyorum’’ dedi.

Kardeşlik ve dayanışma dolu bayramlara
Daha sonra meclis salonunda ger-

çekleştirilen bayramlaşma programına 
katılan Başkan Kılıç, ekip ruhuyla yapı-
lan çalışmalar ile Kağıthane’nin her gün 
daha da gelişip güzelleştiğini belirterek, 
“Büyük gayretler neticesinde buralara 
gelindi. Yapılan yatırımlar sayesinde, 
vatandaşın beklentilerini karşılamış ol-
manın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunda 
emeği olan herkese teşekkür ediyorum” 
dedi.

Bayramların, kardeşlik ve dayanış-

manın, komşu ile akrabaların gözetildiği 
özel günler olduğunu belirten Başkan 
Kılıç, başta belediye personeli olmak 
üzere tüm İslam aleminin bayramını teb-
rik etti.

Programın sonunda Hizmet-İş Sen-
dika İşyeri Baş Temsilcisi Aytekin Ak-
pınar, belediye çalışanları adına Başkan 
Kılıç’a çiçek takdim etti. Konuşmaların 
ardından Başkan Kılıç, personelle tek 
tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.



‘‘İstanbul’da yaşıyorum, 
Kağıthane’de oturuyorum’’

Kağıthane’nin Yeni İmajı Ye-
şildağ İnşaat’tan

E-5 yolunun hemen yanında, 
Darulaceze karşısında, Talatpaşa 
Mahallesi’inde 2 blok ve 135 da-
ireden oluşan 15 katlı Mari Rezi-

dans Projesi, Kağıthane’nin imajı-
na yakışır şekilde Yeşildağ İnşaat 
tarafından tasarlandı. Kentsel dö-
nüşümün öncülerinden Yeşildağ 

İnşaat’ın vizyon projesi olan Mari 
Rezidans Projesi’nin satış ofisi, 
Aralık ayında hizmete giriyor. 

Bulunduğu bölgede fark edilen 
binalar inşa eden ve yapı ka-
litesiyle bölgeye değer katma 
misyonunu sürdüren Yeşildağ 
İnşaat, Mari Rezidans için yeni 
yolları ve tünelleriyle trafik so-
rununun ortadan kalktığı ve 

kentsel dönüşümle birlikte yeni-
lenen modern bir çevreye sahip 
olan Kağıthane’yi seçti. Yeşildağ 
İnşaat’ın zemin ve inşaat kalite-
siyle deprem riskinin olmadığı, 

iç mekanda ve dış mekanda 
birinci sınıf malzeme kullanıldığı 
yeni yaşam alanında yer almak 
isteyen herkes Mari Rezidans 

Projesi’ne davetlidir.  

Yeşildağ İnşaat Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd Şirketi  Gürsel Mah. Görgülü Sk. No:19 D:1 Kağıthane / İstanbul 
Tel: 0212 210 93 44  Fax:0212 320 9343  www.yesildaginsaat.com   bilgi@yesildaginsaat.com

SATIŞ OFİSİ: Talatpaşa Mah. Songül Sk. No: 2 Kağıthane / İstanbul
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Gazete Kağıthane
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www.twitter.com/gazetekagithane

bizi takip edin...

‘‘Korkutulmuş Dünyada Bir Dostluk Cev-
heri’’ isimli ebru sergisi için İstanbul’da bu-
lunan sanatçılardan Tom Leech, Einen Miura, 
Milena Huges, Füsun Barutçugil; El 
Yapımı Kağıt Ustası Oğuzhan 
Tuğrul’un daveti üzerine Kağıt 
Üretim Atölyesi’ni gezme fır-
satı buldu.
Türk sanatçıların da yer aldığı 
ziyarette misafirlere Oğuzhan 
Tuğrul tarafından el yapımı 
kağıt üretiminin incelikleri ak-
tarılırken, sanatçılara atölye ge-
zisinde Kağıthane Belediyesi adı-
na Kağıthane Belediye Başkanı Özel 
Kalem Müdürü Levent Dirice de eşlik etti.

El yapımı kağıt üretimi şaşkınlıkla izleniyor
Ziyaret sonrasında değerlendirmelerde bulu-

nan Kağıt Ustası Oğuzhan Tuğrul,  misafir-
lerin Kağıt Evi Atölyesi’ni çok beğendik-
lerini belirtti. Kendisinin de Dünya Kağıt 

Tarihçileri Cemiyeti’nin bir üyesi 
olduğunu vurgulayan Tuğrul; 

‘‘Atölyeye dünyanın birçok 
yerinden misafirler geliyor. 
El yapımı kağıtların üre-
timini şaşkınlıkla izliyor-
lar. Gerek yurt içi gerekse 
yurt dışından gelen turistler 
için atölye, görülmesi ge-

reken bir yer. Ayrıca atölye, 
ağırladığı misafirleriyle böl-

genin turizmine de katkı sunuyor. 
Atölyenin kurulup bugünlere gelmesin-

de büyük emek sahibi Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç’a bir kez daha teşekkür 
ediyorum’’ dedi.

İsmini Türki-
ye’deki Çocuk 
Tiyatrosu’nun 

kurucusu M. Ke-
mal Küçük’ten 
alan Kağıthane 
Küçük Kemal Tiyat-
ro Sahnesi 2009 yılın-
dan bu yana perdelerini 
çocuklar için açıyor. Kağıt-
hane Kültür Merkezi’nde kurulan, 143 
koltuk ve 3 locadan oluşan sahne, başta 
gençler ve çocuklar olmak üzere tüm İstan-
bulluları bekliyor. 

Geçtiğimiz sezon birbirinden güzel 
birçok oyunun oynandığı tiyatrolar, kısa 

bir tatilin ardından 
yeniden perdelerini 
sanatseverler için 
açtı. Yazın sona er-
mesiyle hafta sonu 

tatillerini daha çok 
sinema ve tiyatro sa-

lonları gibi yerlerde de-
ğerlendirmeyi tercih eden 

sanatseverlerin uğrak yerlerin-
den birisi de Kağıthane Küçük Kemal Ti-

yatro Sahnesi oldu. 
Türkiye’de çocuklar için tasarlanmış 

ilk tiyatro salonlarından biri olan Küçük 
Kemal Tiyatro Sahnesi,  hem çocukların 
hafta sonu güzel oyunlar izleyebilecekleri 

bir yer hem de Kağıthane kültür Merkezi-
nin yanı başında bulunan Hasbahçe’de do-
yasıya eğlenebilecekleri bir mekân.

Çocuklar için hazırlanan koltuklara, mi-
nik izleyicilerin oyun izlerken daha rahat 
konsantre olabileceği alçak sahneye sahip 
olan salonda, fuayeden lavaboya kadar her 
şey çocuklar düşünülerek tasarlanmış.

Küçük Kemal Tiyatro Sahnesi, Özgür 
Atkın ve Ceren Hacımuratoğlu’nun yazdık-
ları Karagöz Balıkçı oyunuyla sezona mer-
haba dedi. Karagöz Balıkçı; dramaturjisi, 
dekoru, müziği ve oyuncularıyla çocukları 
hem eğlendiriyor hem de eğitiyor. Ayrı-
ca Şahmeran, Karagöz Tatlıcı ve Pinokyo 
çocuk oyunları da Küçük Kemal Tiyatro 

Sahnesi’nde izleyicilerin beğenisine sunu-
lacak.

Kağıthane Belediyesi olarak çocukların 
eğitim ihtiyaçlarının karşılanması noktasın-
da tüm imkanları seferber ettiklerini belir-
ten Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
ayrıca çocukların gerek spor gerekse sanat-
sal aktivitelerde yer alarak sosyal yaşamda 
da başarılı bireyler olabilmeleri için ellerin-
den gelen gayreti gösterdiklerini dile getir-
di. Başkan Kılıç tüm çocuklara seslenerek; 
herkesi Küçük Kemal Tiyatro Sahnesi’nde 
sergilenen oyunları izlemeye davet etti.

Tiyatro severler sahnelenecek oyunlar hakkında 
(0212) 321 73 95 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirler.

Türkiye’nin İlk Çocuk Tiyatro Sahnesinde

Sezon Açıldı
Kağıthane Kültür Merkezi’nde bulunan Türkiye’nin ilk 
çocuk tiyatrosu; Küçük Kemal Tiyatro Sahnesi sezonu 
açtı. ‘‘Karagöz Balıkçı’’ oyunuyla perdelerini açan Küçük 
Kemal Tiyatro Sahnesi’nde bu sezon da birbirinden 
eğlenceli ve eğitici oyunlar sahnelenecek.

Dolmabahçe Sarayı’ndaki ebru sergisi için dünyanın çeşitli 
ülkelerinden gelen birçok sanatçı Kağıthane’de bulunan 
Kağıt Üretim Atölyesi’ni ziyaret etti. Türk sanatçıların da 
yer aldığı ziyarette, misafirlere Oğuzhan Tuğrul tarafından 
el yapımı kağıt üretiminin incelikleri anlatıldı. 

Ebru Sanatçıları Kağıt Üretimine 

Hayran Kaldı


