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Mahallelerimiz:
Yahya Kemal Mahallesi

Yeşilce Mahallesi
12

10

LALE BAHÇESİ SADABAD

Kağıthane Merkez’e olan yakınlığı 
nedeniyle özellikle çalışan ailelerin 
tercih ettiği mahallelerin başında 
gelen Yahya Kemal’i Muhtar 
Yusuf Lafcı ile konuştuk.

Önemli geçiş yolları üzerinde 
bulunan ve metroya olan yakın-
lığı nedeniyle ailelerin ve esnafın 
tercih ettiği 20 bin nüfuslu 

Yeşilce Mahallesi’ni Muhtar 
Yalçın Vurkun anlattı.

HUZUR SOKAĞI TURGUT YILMAZ

Kâğıthane’yi cadde cadde, sokak sokak dolaşarak esnafları zi-

yaret eden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, esnafların ve 

semt sakinlerinin fikir ve görüşlerini almaya devam ediyor. Es-

naf ziyaretlerine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ek-

rem Erdem ve Mehmet Ali Şahin de Kağıthanelilerle sohbet etti. 

“ Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye”

YATIRIM ATAĞI SÜRÜYOR

sayfa 8-9

Sadabad Yaz Şenlikleri

BAŞLADI
Hasbahçe Mesire Alanı’nda 

gerçekleştirilen Geleneksel Sadabad 
Yaz Etkinlikleri başladı. Geçmişten 

günümüze uzanan adetlerin 
ve geleneksel spor dallarının 

sergilendiği etkinlikler 28 Haziran 
2013’e kadar devam edecek.

Başkan Kılıç 
Esnafın Yanında

7
“

“

8-9
q Kağıthane Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği 158 milyon değerindeki dev yatırımlar 
Nisan ayında da devam etti. Telsizler Mah. Kültürel Tesis, Otopark ve Kapalı Pazar Yeri açılışı Sağ-
lık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ile birlikte gerçekleştirildi. Ka-
ğıthane dev yatırımlarda çocıukları da unutmadı, eğitim atağına üç yeni anaokulunun temeli atıldı.

q Merkez Mah. Kültürel Tesis ve Otopark temel atma törenine ise AB Bakanı Egemen Bağış ve Milletvekili Şi-
rin Ünal katıldı. Çeliktepe Otopark ve Kapalı Pazar Yeri açılışı Milletvekilleri Şirin Ünal ve Mehmet Muş’un katı-
lımlarıyla gerçekleşti. Hamidiye Mah. Cendere Sahil Parkı açılışına milletvekili Bülent Turan katılırken, M. Akif 
Ersoy Mahalle Konağı açılışı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin tarafından gerçekleştirildi.



Yine esnafımızla ve halkımızla samimi sohbet-
ler gerçekleştirdiğimiz bir ayı geride bıraktık. 

Geleneksel hale getirdiğimiz ve ilçemizdeki her 
mahallede düzenlediğimiz esnaf ziyaretlerinde ve 
halk meclislerinde vatandaşlarımızın taleplerini 
dinledik, esnaflarımızın sıkıntılarını gidermeye ça-
lıştık. Tüm ihtiyaçlara samimiyetimizle yaklaşarak, 
çözüm yolları bulmaya çalışıyoruz. Buradan bir 

kez daha bizleri yalnız bı-
rakmayan güler yüzüyle 
bizleri karşılayan esnaf-
larımıza ve halk meclisle-
rinde salonları doldurup 
bizlerle fikirlerini payla-
şan vatandaşlarımıza te-
şekkür ediyorum.      

158 Milyon TL’lik 
dev yatırımlarımız Ni-
san ayında da hız ka-
zandı. 2004 yılında 
Kağıthane’de gezerken 
merkezdeki komşula-
rımız; ‘‘Biz televizyon 
ilanlarıyla buradan daire 
aldık. Ama pişman olduk 
çıkacağız gideceğiz’’ di-
yerek sitem ediyorlardı. 
Onlara şunu söylemiştik. 

Biz göreve geleceğiz ve çok kısa zaman içerisinde 
içimize sinen bir ilçe oluşturacağız. O günden bu 
yana ilçemiz İstanbul’un en prestijli bölgelerinden 
birisi oldu. Bu prestiji öz kaynaklarımızla yaptığı-
mız dev yatırımlarla tüm mahallelerimize iletme 
gayretindeyiz. Eğitimden sosyal yaşama, parklar-
dan pazar yerlerine kadar pek çok ihtiyaca yö-
nelik tesisin temellerini attık ve açılışlarını gerçek-
leştirdik. Tüm vatandaşlarımızın yatırımlarımızı en 
güzel şekilde kullanmasını dilerim. 

Her yıl 23 Nisan Haftası’nda çocuklar için ha-
zırladığımız çocuk şenliğinde çocuklar bu yıl da 
doyasıya eğlendi. Hasbahçe Mesire Alanı’ndaki 
şenliğe katıldığımızda geleceğimizin teminatı olan 
minik yavrularımızın eğlencelerine ortak olarak, 
bayramlarını tebrik ettik. Çocuklarımızın yüzünde-
ki gülümseme, bizler için en büyük hediye. Çocuk-
larımızın daha çok gülümsemesi için eğitimlerine 
verdiğimiz önem her geçen gün artıyor. Okulla-
rımızda düzenlediğimiz geri dönüşüm seminerleri 
ile onlara temiz bir gelecek bırakmanın telaşını ya-
şıyoruz. Ayrıca çocuklarımızın daha çok gülümse-
diği yerler olan parklarımızın da sayısını artıyoruz. 

Kağıthane Belediyesi  olarak spora verdiğimiz 
önemi Milli Güreşçi Fevzi Şeker’in ölümünün 2. 
yıldönümünde “Fevzi Şeker İstanbul Yıldızlar Ser-
best Güreş Turnuvası” düzenleyerek bir kez daha 
gösterdik. İstanbul’daki çeşitli güreş takımlarının 
da yoğun ilgi gösterdiği turnuva sonunda, dere-
ceye girenlere madalya ve plaket vererek, güreşin 
en önemli temsilcilerinden olan ilçemizin adını 
bir kez daha duyurduk. Amatör spora yaptığımız 
yardımlar meyvelerini vermeye başladı. Çeşitli ka-
tagorilerde şampiyon olarak Kağıthanemizi Tür-
kiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazanan 
sporcularımızı gönülden kutluyor, başarılarının de-
vamını diliyorum.

e-posta: fazlikilic@kagithane.bel.tr
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Yatırım Atağımız
Sürüyor...

Kağıthane’de dört gün boyunca kutlanan 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 

Kağıthane Kaymakamı A. Akın Varıcıer, İstanbul 
Milletvekili Şirin Ünal ve çocukların mehter takı-
mı eşliğinde Hasbahçe Mesire Alanı’ndan çocuk 
şenliği alanına yürüyüşü ile başladı.

Hasbahçe’de sürprizlerle karşılanan çocuklar 
gün boyu şişme oyun gurupları ve eğlenceleri, 
tahta bacak gösterileri, çocuk konserleri, müzi-
kaller ve sahne etkinlikleriyle doyasıya eğlenip 
birbirleriyle yarıştılar.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
‘‘Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuk-
lara hediye etti. Bugün de çocuklarımızla doya 
doya kutladık. Bu yüzden 4 gün çocuklarımızla 
birlikte Hasbahçe’de olacağız. Örnek bir çalış-
ma olmasını istedik bu sebeple daha geniş bir 
zamana yaydık’’ dedi.

Dünyada çocuklara armağan edilen ilk 
bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın öneminden bahseden 
Kaymakam Varıcıer, ‘‘Umutları, heyecanları ve 
bitmek bilmeyen hayal güçleriyle çocukları-
mız bizim geleceğimizdir. Çalışkan, dürüst 
ve vicdan sahibi bir neslin yetişmesinde he-
pimizin omuzlarına düşen sorumluluklar var” 
şeklinde konuştu.

Kağıthaneli çocuklar çok şanslı
23 Nisan’da ise Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç’ı makamında ziyaret eden Cemil Meriç 
İlköğretimi öğrencisi Derya Soyuöz (11) başkan 
koltuğuna oturdu. Arkadaşları Şahin Kılıçarslan, 
Gülnur Özdursun, Sümeyye Yılmaz, Furkan Şen, 
Zehra Kartal ve Büşra Özsoy ile birlikte Kağıtha-
ne Belediyesi’ne gelen Derya Soyuöz’ü, Başkan 
Fazlı Kılıç karşıladı. Oldukça sıcak bir ortamda 
gelişen buluşmada çocuklar önce Kağıthane’de 
hakkında bilgi aldılar.

Daha sonra Başkan Kılıç’tan makamını devra-
lan Derya Soyuöz gündeme ilişkin önemli açıkla-
malarda bulundu. Barışın olduğu bir dünya için 

herkesin çalışması gerektiğini belirten Başkan 
Soyuöz, dil, din ve ırk farklılığından dolayı mey-
dana gelen çatışmaların son bulması gerektiğini 
ifade ederek “Savaş artık olmasın. Zaten hepimiz 
kardeşiz bu dünyada. Kavga olmasın, kimse öl-
mesin, barış içerisinde yaşayalım. Çok büyük bir 
şey de istemiyoruz. Kavgalar son bulsun” dedi. 

Yapılan çalışmalardan övgüyle söz eden So-
yuöz, Kağıthaneli çocukların çok şanslı olduğunu 
belirterek “Burada yaşayan çocuklar çok şanslı. 
Çocuklar için çok güzel şeyler yapıyoruz. 228 ço-
cuk parkımızla, spor tesislerimizle, onlara yönelik 
düzenlediğimiz etkinliklerle ilçemizdeki çocuklar 
çocukluklarını doya doya yaşıyorlar” dedi.

Kağıthane Kaymakamı Akın Varıcıer’i araya-
rak ilçede yapılan çalışmalar hakkında fikir alış-
verişinde bulunan küçük başkan, daha sonra ma-
kam aracına binerek Kağıthane’yi gezdi.

Kağıthane Belediyesi’nin 

her yıl 23 Nisan Haftası’nda 

çocuklar için hazırladığı çocuk 

şenliğinde çocuklar bu yıl da 

doyasıya eğlendi. Hasbahçe 

Mesire Alanı’ndaki şenliğe 

katılan Kağıthane Belediye 

Başkanı Fazlı Kılıç çocukların 

bayramını tebrik ederek, 

eğlencelerine ortak oldu.

Başbakan Erdoğan Haliç Kongre Merkezi’nde 
Yeşilay’ın düzenlediği Global Alkol Politikala-
rı Sempozyumu’na katılmadan önce Milli Arşiv 

Sitesi’ne geçerek incelemelerde bulundu. 
Osmanlı arşivlerini tek bir merkezde toplayacak olan 

Milli Arşiv Sitesi’nde incelemelerde bulunan Başbakan 
Erdoğan’a; İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı 
Sami İlhan ve İstanbul Milletvekili Şirin Ünal da eşlik etti. 

Kağıthane’de, TOKİ’nin 165 milyon liralık yatırımla 

yaptığı ve inşaatı hızla devam eden Milli Arşiv Sitesi’nin 
önümüzdeki günlerde açılması hedefleniyor. İstanbul’da 
4 farklı mekânda tutulan 100 milyon belge, 370 bin def-
terden oluşan Osmanlı arşivi bu siteye taşınacak.

Milli Arşiv Sitesi’nde; 350 kişilik araştırma salonu, 
araştırma enstitüsü, kütüphane ve müze, dijital arşivleme 
ünitesi, restorasyon ünitesi, yayın ve tanıtım hizmetle-
ri ünitesi, 2 bin kişilik kongre merkezi ve sosyal tesisler, 
arşiv birimleri, idari binalar, konferans ve sergi salonları, 
misafirhane ve kapalı otopark yer alıyor.

Başbakan Milli Arşiv Sitesi’ni İnceledi 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Kağıthane’de yapımı devam eden 
Milli Arşiv Sitesi inşaatını gezdi ve 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Çocuklar 23 Nisan’da 
Doyasıya Eğlendi 
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B
aşkan Fazlı Kılıç, geleneksel hale getirdiği ve her 

yıl aralıksız uyguladığı “Halk Meclisi” toplantılarına 

Yahya Kemal Mahallesi ile devam etti. Programda 

bir araya gelen mahalle sakinleri Başkan Kılıç’a teşek-

kürlerini sunarak, her fırsatta Başkan’ı aralarında gör-

mekten mutluluk duyduklarını ifade ettiler. 

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın da ka-

tıldığı “Halk Meclisi” istişare toplantısına Başkan Fazlı 

Kılıç ile birlikte AK Parti Kâğıthane İlçe Başkanı Sami 

İlhan ve ilçe başkan yardımcısı Adem Hanedar da ka-

tıldı. Protokolde ayrıca Yahya Kemal Mahalle Muhtarı 

Yusuf Lafcı, Hizmet İş Sendikası İş Yeri Temsilcisi Ayte-

kin Akpınar, Mahalle Başkanı Yılmaz Koyuncu, Kadın 

Mahalle Başkanı Hülya Yoldaş ve Yönetim Kurulu Üyesi 

Suna Onuk da yer aldılar.  
Davetlilere saygılarını sunan Belediye Başkanı Fazlı 

Kılıç, “Sabahları makamımızda aracısız ve randevu-

suz olarak kabul ettiğimiz vatandaşlarımızın dertlerini 

dinleyerek, o gün içinde çözüme kavuşturmak için ge-

rekli çalışmaları geç vakitlere kadar sürdürüyoruz. Bu 

toplantılarda da sizlerle geçen yıl oluşturduğumuz yol 

haritamızın semeresini birlikte değerlendiriyoruz” dedi. 

Başkan Kılıç, sporla ilgili çok ciddi alt yapı çalışmaları 

olduğunu da dile getirerek, Yahya Kemal Spor Kulübü-

nün başarılarını tebrik etti. 

Her zaman yanınızdayız
Mahalle Muhtarı Yusuf Lafçı da mahalleliler adına yapı-

lan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek 

“Sayın Başkanım, her zaman sizin yanınızdayız” dedi. 

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal da, 

Başbakan’ın selam ve sevgilerini getirdiğini söyleyerek 

başladığı konuşmasında, Ankara ve genel merkezdeki 

çalışmalardan özet bilgiler verdi. Şirin Ünal Mahalle sa-

kinleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Harmantepe Halk Meclisi’ne yoğun katılım
Sabah saatlerinde Harmantepe Mahallesi’ne gele-

rek mahalle esnafını iş yerlerinde ziyaret eden Baş-

kan Kılıç, akşam saatlerinde ise Halk Meclisi toplan-

tısı gerçekleştirdi. 
Harmantepe Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 

programa AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Bele-

diye Başkanı Fazlı Kılıç, AK Parti Kâğıthane İlçe Başkanı 

Sami İlhan, AK Parti Kağıthane İlçe Başkan Yardımcısı 

Yakup Yusuf Doğanay, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye 

Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Harmantepe Ma-

halle Muhtarı Hamza Çelik, AK Parti Mahalle Başkanı 

Mahmut Kaya, Kadın Mahalle Başkanı Havva Bilgen ve 

sivil toplum kuruluşları yöneticileri katıldı.
Yoğun katılımla gerçekleşen Halk Meclisi’nde 2013 

Büyük Yatırımlar Yılı tanıtım filmi gösteriminin ardından 

Harmantepe Mahallesi’nde yapılan çalışmalarla ilgili su-

num yapıldı.
Harmantepe Halk Meclisi, katılımcılarla hatıra fotoğ-

rafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Çağlayan gözde semt olmaya devam ediyor
Çalışma arkadaşlarıyla vatandaşların karşısına geçme-

ye devam eden Başkan Kılıç, Çağlayan Mahallesi Halk 

Esnafların ve semt sakinlerinin fikir ve görüşlerini Halk Meclisi’nde değerlendiren Kağıthane 

Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, istişare toplantılarına devam ediyor. Mahallelilerle bir araya 

gelen Başkan Kılıç,  ilçede yapılacak çalışmalar için gereken yol haritasını birlikte hazırlıyor.İlçenin Yol Haritası 
Vatandaşlarla Birlikte Oluşturuluyor

Meclisi’nde geçen yıldan bu yana mahallede yapılan 

hizmetleri masaya yatırdı.
Çağlayan “Halk Meclisi” istişare toplantısına Başkan 

Kılıç ile birlikte AK Parti Kâğıthane İlçe Başkan Yardım-

cısı Adem Hanedar da katıldı. Protokolde ayrıca AK Par-

ti İlçe Kadın Kolları Başkanı Meryem Tekbıyık, Mahalle 

Muhtarı Ali Çelik, AK Parti Mahalle Başkanı Emre Ke-

leş, AK Parti Kadın Kolları Mahalle Başkanı Filiz Benli, 

Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve 

birim müdürleri de yer aldılar.
Salonu dolduran davetlilere saygı ve sevgilerini su-

nan Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, bölgenin çehresinin 

hızla değiştiğini söyleyerek, Çağlayan’ın artık marka-

laştığını ifade etti. Başkan Kılıç, Çağlayan’ın gözde semt 

olarak hızla çıtasını yükselttiğini vurguladı. Çağlayan 

Mahalle Muhtarı Ali Çelik konuşmasında, hizmetlerin 

devamını dileyerek, Başkan Kılıç ve ekibine teşekkür etti. 

İBB, tüm birimleriyle Seyrantepe’ye geliyor 
Başkan Fazlı Kılıç ve ekibi Seyrantepeli vatandaşlarla 

da Halk Meclisi’nde bir araya geldi. Başkan Kılıç’ı 700. 

Yıl Parkı’nda ağırlayan Seyrantepeliler, belediye çalış-

malarından duydukları memnuniyeti AK Parti İstanbul 

Milletvekili Şirin Ünal’la paylaştılar. Halk Meclisi istişa-

re toplantısında bir araya gelen semt sakinleri, mutlu-

luklarını birlikte çektirdikleri fotoğraf karelerine yansıttı.

Seyrantepe Halk Meclisi istişare toplantısına AK 

Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ile birlikte katılan 

Başkan Fazlı Kılıç, çalışma arkadaşlarıyla davetlilerden 

gelen sorular cevaplandırdı.  Seyrantape Mahalle Baş-

kanı Nusret Ertaş, açılış konuşmasını gerçekleştirdi. 

Belediye çalışmalarından her zaman gurur duyduğunu 

söyleyen Nusret Ertaş, mahallelerinde yapılan hizmet-

lerden duydukları memnuniyetleri dile getirerek, Hükü-

mete, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Fazlı Kılıç’a 

mahalleliler adına teşekkür etti.
Başkan Kılıç, mahalleye metronun gelişiyle bü-

yük bir hareketlilik geldiğini ve Türk Telekom Arena 

Stadı’nın yapılmasıyla da çevrenin değerinin arttığını 

söyleyerek, Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleriyle 

bu bölgeye geleceğinin müjdesini verdi. 

Vatandaşlarımızla daha çok bir araya gelmek istiyoruz
Yeşilce Mahallesi Halk Meclisi’nde de semt sakinleriyle 

bir araya gelen Başkan Fazlı Kılıç, Kâğıthane’nin çıtasını 

hızla yükseldiğini söyledi.
Zamanı hizmete dönüştüren Belediye olarak 

Kâğıthanelilere mutlu bir gelecek hazırlamak için gö-

reve geldiklerini ve kollarını sıvayarak işe başladıklarını 

vurgulayan Başkan Kılıç, hummalı bir çalışmanın içine 

girdiklerinin altını çizdi. Ayrıca Başkan Kılıç, eskiden 

hurdalık ve mezbelelik olan yerlerin şimdi vatandaşların 

hizmetinde kullanıldığını da ifade etti. 
Yeşilce Mahallesi Halk Meclisi istişare toplantısına; 

Başkan Fazlı Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin 

Ünal’la birlikte katılırken, ayrıca AK Parti Kâğıthane İlçe 

Başkanı Sami İlhan ve İlçe Başkan Yardımcısı Adem Ha-

nedar, Belediye Meclis Üyeleri Gürsel Balahorlu ve Ömer 

Tüfekçi, Yeşilce Mahalle Muhtarı Yalçın Vurkun, Mahalle 

Başkanı Muharrem Bektaş, Kadın Mahalle Başkanı Son-

gül Vurkun, STK temsilcileri, Belediye Başkan Yardımcıla-

rı ve Birim Müdürleri de protokolde yer aldılar.
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Biz istiyoruz ki, vatan-

daşlarımızla daha fazla bir araya gelelim. Bu toplantılar 

da zaman zaman siz çok değerli büyüklerimiz ve komşu-

larımızla birbirimizi görme fırsatı yakalıyoruz” dedi. Ma-

hallede yapılan Büyükşehir ve Kağıthane Belediyesi’nin 

çalışmalarından örnekler veren Başkan Kılıç, hizmete aç-

tıkları mahalle konağının yerinde daha önce çevre kirliliği 

oluşturan bir hurdalık bulunduğunu söyledi. Daha önce 

bakımsız ve ilkel bir halde olan Mehdi Sancak Sahası’nın 

da yeniden dizayn edildiğini söyleyen Başkan Kılıç, 

“Mehdi Sancak Spor Sahamızda şimdi 5 tane kulübü-

müz çocuklarımıza sahip çıkıyorlar” diyerek, sabahın er-

ken saatlerinden itibaren mahalle sakinlerinin de kondis-

yon çalışmalarında buralardan yararlandığını ifade etti. 

Halk Meclisleri Gürsel Mahallesi ile devam etti.
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Hedeflerinin beş sene içerisinde 
sağlıksız yapıların tamamının dö-
nüştürülmesi olduğunu belirten 

Başkan Kılıç, bir kentin dönüşmesinde 
en önemli şeyin plan ve şeffaflık oldu-
ğunu ifade ederek “Göreve geldiğimiz-
de ilk iş olarak kentin imar çalışmalarını 
ihtiyaca uygun olarak tamamladık. İmar 
planlarını şeffaf ve hızlı bir şekilde ta-
mamlayarak hizmete sunduk. Bunları 
yapınca yatırımcının önündeki belirsiz-
likler ortadan kalktı. Kamunun yapaca-
ğı yatırımlar netleşti. Demiryolu, deniz 
suyu ve dönüşüm projesi olarak adlan-
dırdığımız marka projelerle, çarpık ya-
pılaşma ve sanayi tesisleriyle hatırlanan 
tarihi ilçeyi geleceğe hazırladık’’ dedi.

180 bin yapı stokunun % 25’i dönüştü
180 bin yapı stokunun yüzce 25’ini 
dönüştürdüklerini ifade eden başkan 
Fazlı Kılıç, “Geri kalan kısmının ta-
mamlanması ve bu bölgenin yüksek 
duvarlarla birbirinden ayrılmasından 
ziyade mahalle kültürünün yaşatılması 

en büyük isteğimiz. İstanbul Büyükdere 
Caddesi’nde A Plus ofislerin geliştiği bir 
ticaret aksı gelişti. İlçemizin doğusu Bü-
yükdere Caddesi’ne komşu olduğundan 
Cendere Caddesi’ni planlarken Büyük-
dere Caddesi’ne paralel ikinci bir ticaret 
aksı oluşturmak ve içinde B Plus ofisle-
rin olduğu 7/24 yaşamın devam edeceği 
bir aks oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun 
Büyükdere Caddesi ile Cendere Cad-
desi arasında kalan mahallelerimizin 
Gültepe, Çeliktepe, Seyrantepe gibi geri 
dönüşümünü tetikleyecek etkiye sahip 
olacağını düşündük. Zaten düşündüğü-
müz gibi de oldu. Bu mahallelerde hızlı 
bir dönüşüm gerçekleşti” ifadelerini kul-
landı.

Cendere, teknoloji üssü olacak
Cendere ve Merkez Mahallesi’nin fab-
rikaların yoğun bulunduğu bir bölge ol-
duğunu hatırlatan Başkan Kılıç, “Sanayi 
alanlarının dönüştürülerek buraların 
eğitim ve teknoloji alanları olarak ge-
liştirilmesine yönelik yatırımlar bekliyo-

ruz. Bu bölge yalnız Kağıthane için değil 
Türkiye için de önemli AR-GE çalışma-
larının yapılacağı bir merkez olarak hiz-
met verecektir” dedi.

Üniversite, ticaret, AR-GE ve iş gücü 
entegrasyonunun sağlanacağı bir bölge 
hayal ettiklerinin altını çizen Fazlı Kılıç, 

“Bütün bunları yaparken de çevreyi ve 
tarihi dokumuzu koruyoruz. Tarihi eser-
lerin çevreleriyle birlikte kurtarılması, 
ulaşım ve yerleşim problemlerinde stra-
tejik projelerle yapılan iyileştirmeler, 
Kağıthane’de önemli değişimlerin ifa-
desi olmuştur” diye konuştu.

Gayrimenkul Yatırımcılarının Yeni Adresi: 

Kağıthane

Başkan Kılıç:  ‘‘Kentsel dönüşümü 3 şekilde gerçekleştiriyoruz: Sa-
nayi dönüşümü, gecekondu önleme bölgeleri oluşturarak kamusal 
alanda dönüşüm ve ada bazında mevcut yapıları yıkıp yaparak  
yüzde 30 imar artışı sağlamak kaydıyla kentsel dönüşüm.’’

ArkiPARC 2013 kapsamında ‘‘Gelişen Kentlerde Gayrimenkul Yatırımlarının Kalkınmadaki Rolü’’ oturumuna katılan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç kentsel dönüşümü anlattı.

  

ÖSYM tarafından yapılan Özürlü Memur Yerleştirme 
Sınavı sonuçlarında memur olmaya hak kazanan 9 
engelli, Kağıthane Belediyesi’nde göreve başladı. 

Göreve başlayan memurlar, Kağıthane Belediyesi’nin ni-
telikli insan kaynakları gücüne güç katacak. 

Yeni memurları makamında ağırlayan Kâğıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç, onları tek tek tebrik etti. Son 
yıllarda engelli vatandaşlarımızın siyaset, sanat, spor vb. 
alanlarda birçok başarıya imza attıkları söyleyen Başkan 
Kılıç; “Kağıthane Belediyesi olarak engelli komşularımızın 
sosyal hayatın her alanında aktif olması için çalışmalar 

yürütüyoruz. Herkesin yaşayabileceği engelsiz bir yaşam 
için uğraşıyoruz. Türkiye’de ilk kez engelsiz menü uygula-
masıyla sosyal tesislerimizde gelen engellilerimiz kimseye 
ihtiyaç duymadan kendi yemeklerini kolaylıkla sipariş ve-
rebilmelerini sağladık. Çalışmalarımız devam edecek. Yeni 
başlayan memur arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başa-
rıla diliyorum” dedi. Kâğıthane Belediyesi, engelli memur 
seçme sınavı sonuçlarına göre memur alarak eğitime ve 
eğitimli personele verdiği önemi bir kez daha gösterdi. 
Kâğıthane Belediyesi, işe başlayan 9 engelli memur ile bir-
likte eğitimli iş gücüne verdiği önemi sergiledi.

Engelli Memurlar Kağıthane’ye Güç Katacak

Yahya Kemal Mahallesi’ne esnaf ziyaretine gi-
den Başkan Fazlı Kılıç’a, AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Ekrem Erdem ile AK Parti Ka-

ğıthane İlçe Başkanı Sami İlhan eşlik ettiler.
Ziyaret ettikleri her esnafa atık kumaş ve ka-

ğıtların geri dönüşümüyle elde edilen “Kağıttan 
Ağaç”  tohumlarını hediye eden Başkan Kılıç, geri 
dönüşüm ve çevre projeleriyle ilgili mahalle esna-
fını bilgilendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Er-
dem ise esnafla sohbet ederek, istek ve öneri-
leri dinledi. Kağıthane’nin büyük bir dönüşüm 
yaşadığını belirten Erdem, çalışmalarından do-
layı Başkan Kılıç’a teşekkür etti.

Esnaf ziyaretlerini tüm hızıyla sürdüren 
Başkan Kılıç, Harmantepe ve 
Çağlayan Mahallesi esnaf-
larını da ziyaret etti. Sabah 
saatlerinde mahalle esnafı-
nı iş yerlerinde ziyaret eden 
Başkan Kılıç, esnafla sohbet 
ederek notlar aldı. 

Mahallelerde yaptığı olağan istişare toplan-
tılarına başlamadan önce mahalle esnafıyla bir 
araya gelen Başkan Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı 
Sami İlhan ile birlikte Seyrantepe Mahallesi’nde 
de esnafı ziyaret etti. Esnaflardan gelen öneri 
ve teklifleri dinleyerek çalışmalarına yön ve-
ren  Başkan Kılıç, akşamları düzenlenen istişare 
toplantılarında da sorulara cevap veriyor.

Halk Meclisleri öncesi sabah saatlerinde es-
naf ziyaretlerine devam eden Başkan Kılıç, Ye-
şilce Mahallesi esnafıyla da bir araya geldi. Ye-
şilce Mahallesi esnaf ziyaretinde Başkan Kılıç’a; 
AK Parti İlçe Başkanı Sami İlhan ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Baş-
kan Yardımcıları, ilgili birimler, mahalle muhta-
rı ve mahalle başkanı da 
eşlik etti. 

Sanayi Mahallesi 
esnaf ziyaretine ise AK 
Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Ali Şa-
hin refakat etti.

Başkan Kılıç
Esnafın Yanında...

Kâğıthane’yi cadde cadde, sokak sokak dolaşarak esnafları ziyaret eden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 

Kılıç, esnafların ve semt sakinlerinin fikir ve görüşlerini almaya devam ediyor. Esnaf ziyaretlerine katılan 

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ekrem Erdem ve Mehmet Ali Şahin de Kağıthanelilerle sohbet etti. 



Merkez Mahallesi Kültürel Tesisi’nin 
Temelini Bakan Bağış Attı

3
3 milyon TL’ye mal olacak olan Kültürel Tesis, Otopark 

ve Çocuk Parkı’nın temel atma törenine; Bakan Bağış’ın 

yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Kağıt-

hane Kaymakamı A. Akın Varıcıer, Kağıthane Belediye Baş-

kanı Fazlı Kılıç, AK Parti Kağıthane  İlçe Başkanı Sami İlhan, 

AK Parti Kağıthane  Kadın Kolları Başkanı Meryem Tekbıyık, 

AK Parti Kağıthane  Gençlik Kolları Başkanı Şaban Demirel, 

Kağıthane mülki erkanı, oda başkanları, STK temsilcileri, baş-

kan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda 

vatandaş katıldı.  
Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Kağıt-

hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Zamanı hizmete dönüş-

türmeye devam ediyoruz.  33 milyon değerindeki bu güzel 

tesisimiz bütün Kağıthane halkına hayırlı olsun” dedi.

Bağış: “Fazlı Başkanımın benim üzerimde hakkı var”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın selamıyla sözlerine baş-

layan AB Bakanı Egemen Bağış, “Bizleri bir araya getiren 

değerli başkanımız Fazlı Beye çok teşekkür ediyoruz. Faz-

lı beyin benim üzerimde ayrı bir hakkı var. Ben siyasete ilk 

başladığımda Avrupa yakasının en büyük seçim bölgesinin 

koordinasyon merkez başkanımızdı ve beni de Kağıthane’de 

çalıştırmak üzere görevlendirmişti. Ben siyasete Kağıthane’de 

başladım. İstanbul’un her yerine yetişmeye çalışıyorum. Ama 

Kağıthane’nin ayrı bir yeri var” dedi. 

Konuşmaların ardından Bakan Egemen Bağış beraberin-

dekilerle birlikte butona basarak Merkez Mahallesi Kültürel 

Tesis’in temelini attı.
33 bin 420 m2 üzerine yapılacak olan tesisin içinde bin ki-

şilik çok amaçlı salon, aile sağlık merkezi, 600 araçlık otopark, 

400 kişilik konferans salonu, gençlik merkezi, spor salonu ve 

çocuk parkı yer alacak. 
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Açılış törenine Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu’nun yanı sıra; AK Parti İs-
tanbul Milletvekili Şirin Ünal, Kağıthane 

Kaymakamı Akın Varıcıer, Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, AK Parti Kağıthane   İlçe 
Başkanı Sami İlhan, Nef Holding A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyesi Erden Timur, AK Parti Kağıtha-
ne   Kadın Kolları Başkanı Meryem Tekbıyık, 
AK Parti Kağıthane   Gençlik Kolları Başkanı 
Şaban Demirel, Kağıthane mülki erkanı, baş-
kan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdür-
leri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Kağıthane Belediyesi’nin hizmetlerini 
anlatan tanıtım filminin ardından protokolü 
selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan 
Kılıç, tesisle ilgili bilgiler verdi: ‘‘Tesisimizi aile 
sağlığı merkezi, otoparkı, sinema, seminer ve 
çok amaçlı salonlarıyla, kapalı pazar yeri ve 
resmi hizmet birimleriyle ilçe sakinlerimizin 
hizmetine açıyoruz. Başta bakanımız olmak 
üzere bugün bizleri yalnız bırakmayan herke-
se çok teşekkür ederim. Bu tesis hepimiz için 
hayırlı olur inşallah.”

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 
“Çok değerli dostum Fazlı Kılıç’a huzur-
larınızda teşekkür ediyorum. 20 yılı aşkın 
bir hukukumuz var. AK Parti’nin İstanbul 
kuruluşundan bugüne kadar yaptığı hiz-
metlerle Kağıthane’yi marka haline getiren 
çalışmalar yaptı. Bugün açılışını yaptığımız 
bu bina dünya mimarlık projesinde finale 
kalmış bir proje. Bu proje Kağıthane’ye ka-
zandırıldı.

Nereden nereye?
Başbakan Erdoğan’ın değişimi vurgulamak 
için kullandığı sözleri hatırlatan Bakan Mü-
ezzinoğlu: “Başbakanımız hani der ya nere-
den nereye? Bu ‘nereden nereye’yi alkışla-
mak lazım. Sağlık alanında geldiğimiz nok-
taya nasıl geldiğimizi anlamak lazım. Neden 
daha önce olmuyordu da şimdi Kağıthane’de 
oluyor, İstanbul’da oluyor, Türkiye’de oluyor? 
Vatandaş 10 yıl önce akşam farklı yatıyor sa-
bah farklı kalkıyordu. Vatandaşa kaşıkla ve-
rip kepçeyle alıyorlardı’’ dedi.

Kağıthane Belediyesi’nin eğitime ver-
diği desteklerden biri olan Şehit 
Adem Yavuz Anaokulu’nun temel 

atma törenine; Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç’ın yanı sıra, Kağıthane 
Kaymakamı A. Akın Varıcıer,  AK Parti İlçe 
Başkanı Sami İlhan, meclis üyeleri, ilçe 
başkan yardımcıları, Oda Başkanı Ömer 
Osmanoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, 
birim müdürleri, sivil toplum örgütleri baş-
kan ve yöneticileri, okul müdürleri, mahalle 
muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından temel 
atma törenine katılan davetlileri selamla-
yan Başkan Kılıç, soğuk ve yağışlı havaya 
rağmen törene ilgi gösteren herkese te-
şekkür etti. Başkan Kılıç; ‘‘Tebrik telgraf-
larıyla bizi onurlandıran başta Başbakanı-
mız olmak üzere, bakanlarımıza, millet-
vekillerimize ve belediye başkanlarımıza 
teşekkür ediyoruz” dedi. Anaokulları açı-
lışlarının seri olarak devam ettiğini ifade 
eden Başkan Kılıç,  ‘‘Açılışını yaptığımız 
ve temel atma törenini gerçekleştirdiği-
miz her okul projesi ayrı olarak çiziliyor. 
Bu kadar özenle eğitim birimleri için çalı-
şan ve emeği geçen herkese çok teşekkür 
ediyoruz” şeklinde konuştu.

Şehit Adem Yavuz Anaokulu’nda; altı 
adet derslik, yemekhane, mutfak, revir, 
öğretmenler odası, teras ve bahçe oyun 
alanı ve idari birim odaları yer alacak. 

Hamidiye Mahallesi’ne Yeni Bir Anaokulu
Kağıthane Belediyesi yatırımlarına yarının 
mirasçılara çocuklara verdiği eğitim deste-

ğiyle devam ediyor. Kağıthane’ye 20 anao-
kulu kazandırma projesi, Hayri Kozakçıoğlu 
Anaokulu temel atma töreni ile devam etti.

Çocukların eğitim hayatlarına başladı-
ğı döneme destek veren yatırımlardan biri 
olan Hayri Kozakçıoğlu Anaokulu’nun te-
mel atma törenine; Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç’ın yanı sıra, Kağıthane Kay-
makamı A. Akın Varıcıer, İlçe Sağlık Müdürü 
Yusuf Oğuz Canbulat, İlçe Emniyet Müdürü 
Mahir Yavaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdü-
rü Emin Şen, belediye başkan yardımcıları, 
birim müdürleri, mahalle muhtarları, STK 
yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, 
öğrenciler ve mahalle sakinleri katıldı.

Eğitimde modern yapılanmayı 
hızla gerçekleştiriyoruz
Başkan Kılıç,” Biz göreve geldiğimizde ilçe-
mizdeki ilk okulların çoğu 6 ya da 8 derslik-
ten oluşuyordu. Ama şimdi ilçemizin okul-
ları üniversite komplekslerini andırıyor. Ar-
tık okullarımız tam çağın ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde düzenleniyor” diyerek ilçede 
yapılan eğitim binalarıyla ilgili bilgi verdi.

Toplamda 5 bin 400 metrekare alana sahip olan otopark ve 
pazar alanının açılışına; Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç ve eşi Fatma Kılıç, Kağıthane Kaymakamı A. Akın Varı-

cıer, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mehmet Muş ve Şirin Ünal, 
AK Parti İlçe Başkanı Sami İlhan, İlçe Emniyet Müdürü Mahir Ya-
vaş, STK yönetici ve üyeleri, oda başkanları, mahalle muhtarları, 
meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ile 
çok sayıda vatandaş katıldı.

Çeliktepe’de pazar yeri noktasında çok şikâyet aldıklarını ifa-
de eden Başkan Kılıç;  “6 Haziran 2012’de temelini attığımız bu 
büyük tesisi 10 ay içinde hizmete açtık. Bugün açılışını yaptığımız 
tesiste kapalı pazar yeri ile organik ürünlerin satılacağı bir yer 
kurduk. Çocuklar için yaklaşık 3 bin metrekarelik bir park yaptık. 
Bu yatırımlarla mahallemiz çok kıymetlendi. Çalışmalarımız her 
zaman devam edecek. Hepimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

Kağıthaneliler çok şanslı
Böyle güzel bir açılışta bulunmaktan dolayı duyduğu mem-
nuniyeti belirterek sözlerine başlayan AK Parti İstanbul Mil-
letvekili Mehmet Muş, “Bu yatırımları belediyenin kendi öz 
kaynakları kullanılarak yapılıyor. Türkiye bundan 10 yıl önce 
100 milyon kredi bulmak için  debelenirken bugün bir ilçe be-
lediyemiz 158 milyon liralık bir yatırımı hayata geçiriyor. Başa-
rılı ve çok çalışkan belediye başkanı olduğu için Kağıthaneliler 
çok şanslı. Huzurunuzda ona teşekkür ediyorum” dedi.

KAĞITHANE’NİN YATIRIM ATAĞI SÜRÜYOR

Her Okulun Projesi Özenle Çiziliyor
Kağıthane Belediyesi’nin “Kağıthane’ye 20 Anaokulu Projesi” kapsamında 
Şirintepe, Hamidiye ve Talatpaşa mahallelerinde hizmete açacağı anao-
kullarının temel atma törenleri Şehit Adem Yavuz Anaokulu ile başladı.

Çeliktepe Otopark ve 
Kapalı Pazar Yeri Açıldı
Kağıthane Belediyesi, vatandaşların daha iyi ortamlarda 
alışveriş yapabilmesini sağlamak ve ilçede yaşanan oto-
park sorunlarını ortadan kaldırmak için  Çeliktepe Otopark 
ve Kapalı Pazar Yeri’ni vatandaşların hizmetine sundu.

Telsizler Mahallesi Kültürel Tesisi’ni 

Bakan Müezzinoğlu Açtı
Kağıthane Belediyesi’nin yatırımlar yılı ilan ettiği  2013 yılı 158 milyon değe-
rindeki yatırımlardan biri olan Telsizler Mahallesi Kültürel Tesis, Otopark ve 
Kapalı Pazar Yeri; Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımıyla açıldı.
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Kağıthane Ahmet Çuhadaroğlu 
Ortaokulu’nda gerçekleşen eğitim 
seminerine Kağıthane Belediye Baş-

kanı Fazlı Kılıç, Çevre Koruma Müdürü 
Canan Atasoy, okul müdürü Haki Günlü, 
öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çevre 
mühendisi Aynur Ertürk’ün gerçekleştir-
diği eğitim sunumunda çocuklara yönelik 
hazırlanmış çevre ve geri dönüşüm konu-
lu animasyon film gösterimi de yapıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Başkan Kı-
lıç, öğrencilerin geri dönüşüm ve çevre 
konulu animasyon filmiyle ilgili görüşle-
rini aldı. Çocukların animasyon filminde 
yer alan çevreci öğrenci Emir hakkında 
sorular sorması üzerine Başkan Kılıç, 
çevre konusunda duyarlı oldukları süre-
ce ve geri dönüşüme uygun, kullanılmış 
maddeleri biriktirip görevlilere teslim 
ettiklerinde kendilerinin de birer çevre 
kahramanı olacaklarını ifade etti.

Öğrencilere Kağıthane Kağıt Atölye-
sinde atık giysi ve kağıtlardan geri dö-
nüşümle elde edilen hamurun içerisine 
yerleştirilen mazı çamı tohumları dağı-
tıldı. Kağıttan ağaç tohumlarını nasıl ye-
tiştireceklerini Başkan Kılıç’tan öğrenen 
öğrenciler, kendilerine hediye edilen ka-
ğıt tohumları ilgiyle inceledi.

Çevre duyarlılığını birlikte kazanıyoruz 
Kağıthane Belediyesi tarafından okul-
larda verilen çevre eğitimi Gültepe İlko-
kulu öğrencileriyle devam etti. Gültepe 
İlkokulu konferans salonunda verilen 
eğitime Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı 
Hasan Çakır, Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürü Canan Atasoy ve belediye çev-
re mühendisleri katıldı. Okul Müdürü 
Halil Kara, Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a 
okullarına verdikleri önemden dolayı te-
şekkür etti.

Dünyanın ve ülkemizin daha yaşa-
nılabilir olması için ağaç dikerek doğaya 
katkı sunulduğunu öğrencilere hatır-
latan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, “Sizler aldığınız bu eğitimlerle bir-
likte çevreye daha duyarlı hale geliyor, 
çevrenizi koruyorsunuz. Bugün sizlere 
dağıttığımız tohumlarla birlikte sağlıklı 
bir çevrenin de tohumlarını atmış oluyo-
ruz” dedi. “Atık Kağıttan Ağaç projesini 
bilen öğrenciler var mı?”sorusuna cevap 
veren, projeyi bilen öğrencileri sahneye 
alan Başkan Kılıç, kağıt tohumlarını dik-
meyi bilen öğrencilerin öğrendiklerini 
arkadaşlarına aktarmalarını istedi.

Geleceğin Tohumları 
Çevre Eğitimiyle Atılıyor
Kağıthane Belediyesi’nin düzenlediği Çevre ve Geri Dönüşüm Eği-
tim Seminerleri, Ahmet Çuhadaroğlu Ortaokulu ile devam etti. 
Seminerde; öğrencilere yönelik geri dönüşümü mümkün atıklar, 
bu atıkların ayrıştırılması ve muhafaza edilmesi, çevreyi korumak 
için birey olarak üzerimize düşen görevler konularında bilgi verildi. 

Belediye Meclis Salonu’nda ger-
çekleştirilen seminerin eğitim su-
numunu İnsan Kaynakları Uzma-
nı ve İmaj Danışmanı Yaprak Tecir 
gerçekleştirdi.

Kağıthane Belediyesi İnsan 
Kaynakları Müdürlüğü’nün dü-
zenlediği eğitim sunumunda Bele-
diye çalışanları etkili iletişim, ikna 
yöntemleri,  beden dili ve empati 
konularında eğitim aldı. İş haya-
tında başarılı iletişim için yapılması 
gerekenler, iletişim kavramı ve te-
melleri,  iletişim sürecinde karşıla-
şılan engeller hakkında bilgi veri-
len eğitimde empati kurmanın ile-
tişim üzerindeki etkileri anlatıldı. 

Zaman yetersizliği bahaneniz olamaz
İletişimin temellerini anlatan Da-
nışman Tecir, ‘‘İletişim araçlarını 
kullanırken karşımızdaki kişiyi 
önemsediğimizi belirten cümle-
ler kullanmalıyız. Merhaba ve iyi 

günler gibi ibareleri e-postalarında 
bulundurmayanların başarılı bir 
iletişim sürecinde yer aldıklarını 
söyleyemeyiz. Bu başarısızlığın 
bahanesi ise zaman yetersizliği 
olamaz” dedi.

Sempati, empati kavramlarına 
değinen ve katılımcılara sorular 
sorarak eğitimi interaktif hale ge-
tiren Tecir, “Sizden yaşadığı sorun 
için destek isteyen biri ile sempati 
kurmayın. Çünkü başkasının duy-
gularını yaşamak, aynı davranışsal 
belirtileri göstermek var olan so-
runu değiştirmez. Yardım isteyen 
kişilerle empati bağı kurun. So-
runlarına karşılık alternatif yollar 
bulması için yönlendirici sorular 
sorun ki soruna çözüm odaklı 
yaklaşılabilsin” dedi.

Eğitim araçlarının da kullanıl-
dığı seminerde katılımcılar kendi-
lerini doğru ifade etmek için mi-
zansene katıldılar.

Karşınızdakini Önemseyin
Kağıthane Belediyesi, belediye personelinin iletişim becerilerini daha da 
etkin kılabilmek için gerçekleştirdiği eğitim seminerlerine devam ediyor.

Evlilik Öncesi İletişim
Eğitimleri Başladı

Kağıthane Belediyesi Sosyal 
Yardım İşler Müdürlüğü tara-
fından evliliğe ilk adımlarını 

atacak olan çiftlere, evlilik öncesi 
iletişim ve yaşam becerileri konu-
lu eğitim semineri verildi.

Kağıthane Belediyesi Nikah 
Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim-
de evliliğe adım atacak olan genç 
çiftlere konunun uzmanları tarafın-
dan evlilik öncesi iletişim ve yaşam 
becerileri hakkında bilgi verildi.

Bir yıl boyunca düzenlenecek 
olan evlilik öncesi eğitimlerinin ilki-
ne; Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç ve eşi Fatma Kılıç, Belediye 
Başkan Yardımcısı Mevlüt Öztekin, 
Sağlık İşleri Müdürü Nurten Baş, eği-
timciler, çiftler ve aileler de katıldı.

Eğitim seminerinde evlilik, evli-
likte çatışmaya neden olan unsurlar 
ve çözüm yolları, aile içi iletişimin 
temelleri, aile hukuku, aile içi şid-
det, mal rejimi, üreme bozukluğu ve 
üremeye yardımcı yöntemler, sağlık, 
aile planlaması eğitimleriyle birlikte 

evlilikte ekonomi ve İslam’da evlilik 
konularına da yer verildi. 

Başkan Fazlı Kılıç; “Evlenen ve 
evliliğe hazırlık yapan çiftlerimize 
ömür boyu mutluluklar diliyorum. 
Çiftlerimizin yaşayabilecekleri so-
run ve karşılaşabilecekleri sıkıntı-
lara çözüm bulma yolunda doğru 
adım atabilmeleri için eğitimler 
düzenliyoruz. İyi ve sağlıklı bir aile 
ortamı oluşmasını planlıyoruz. 
Umarım eğitimlerimiz faydalı olur 
ve amacına ulaşır” dedi.

Mahallenin merkezinde yer alan 
Mahalle Konağı’nda muhtarlık, 
sağlık ocağı, Yahya Kemal Spor 

Kulübü ve öğrencilerin bilgisayar kul-
lanabildiği ve etüt dersleri gördüğü bir 
bilgi evi de bulunuyor. Mahallede Yahya 
Kemal ve Zişan ilkokullarının bulun-
duğunu belirten Muhtar Yusuf Lafçı, 
nüfusa göre hem okulların hem de sağ-
lık ocaklarının yeterli olduğunu söylü-
yor. Ayrıca mahallede yakın zamanda 
postane de hizmete girecek. Ulaşım 
güzergâhı açısından sıkıntı yaşamayan 
mahallenin ana caddesi olan Talatpaşa 
Caddesi’nden yeterli sayıda minibüs ve 
otobüs seferleri düzenleniyor. 

Yahya Kemal Mahallesi’ndeki yerle-
şimin çok eskilere dayandığını aktaran 
Muhtar Yusuf Lafçı; ‘‘Mahallemiz, Ad-
nan Menderes zamanında Topkapı’da 
çıkan yangında oradaki vatandaşla-
rın büyük çoğunluğunun Yahya Kemal 
Mahallesi’ne yerleştirilmesiyle bugün-
kü şeklini aldı’’ diye belirtiyor. Kasta-
monu, Sinop, Sivas, Ordu ve Giresun 
illerinin ağırlıklı olduğu Yahya Kemal 
Mahallesi’nde Kars’tan gelen insanlar 
da ikamet ediyor. 

Muhtar Lafçı: ‘‘2009 yılında muhtar 

olduğumda mahallemizdeki sokakların 
eksikleri vardı. Alt yapı ve üst yapı prob-
lemleri yaşıyorduk. Belediye ile çalışma-
larımız neticesinde kısım kısım sokaklar 
yenilendi. Ayrıca en önemlisi mahalle-
mizin adını İstanbul’a duyuracak olan 
Yahya Kemal Spor Kompleksi’nin yapı-
mı tamamlandı. Spor kompleksimizde 
futbol sahası, yüzme havuzu ve basket 
sahaları yer alacak. Belediyemizin spora 
verdiği büyük destekle U19 kategorisin-
de İstanbul şampiyonu olduk, kupamızı 
aldık.’’ diyor.  

Futbol okulu açacağız
Yahya Kemal Spor Kulübü olarak futbol 
okulu açacaklarının da müjdesini veren 
Muhtar Lafçı, çocukları kötü alışkanlık-
lardan kurtarmak, spora yönlendirmek 
ve profesyonel bir hobi kazandırmak 
için çabaladıklarını dile getiriyor. 

Kentsel dönüşümle ilgili gelişmeleri 
sorduğumuz Muhtar Yusuf Lafçı: ‘‘Bir-
kaç yerimiz var, ada bazında kentsel 
dönüşüm başlayacak. Ancak parseller 
dar olduğu için ve binalar bitişik nizam 
olduğu için, problemler kolay çözülmü-
yor. Buna rağmen büyük inşaat firmaları 
girişimde bulunmak istiyor, şu an süreç 

işliyor. Kentsel dönüşümü tüm mahal-
leli olarak arzu ediyoruz. Oyun alanları 
olacak, parklar çoğalacak, sosyal faali-
yet alanları artacak. Çocuklar aileleriyle 
birlikte kaliteli zaman geçirebilecekler. 
Bunları kim istemez ki…’’ 

Mahallede yakın zamanda gerçek-
leştirilen halk meclislerini de değerlen-
diren Muhtar Lafçı, ‘‘Halkımız hakikaten 
yönetimde pay sahibi. Hiç çekinmeden, 
bu yönetimin bir paydaşı olarak ma-
halleyle ilgili taleplerini belirtebiliyorlar 
halk meclislerinde. Çünkü ciddiye alı-
nacaklarını biliyorlar. Vatandaşlarımız 
genel olarak halk meclisinde hırsızlık 
olaylarına önlem amaçlı olarak sokak ve 
caddelerde belli yerlere kamera sistemi 
kurulmasını talep etti. Ayrıca havai hat-
ların yer altına alınmasını da bekliyoruz.’’

Hizmet zincirinde yer alan herkesin 
birbiriyle uyumlu çalışmak zorunda ol-
duğunu söyleyen Muhtar Lafçı, ancak 
bu şekilde başarının sağlanacağını belir-

tiyor. ‘‘Bu zincirdeki en büyük halka ise 
değerli belediye başkanımıza ait. Güler 
yüzü, samimiyeti, içimizden birisi oldu-
ğunu bizlere hissettirmesi ve şeffaflığıy-
la örnek bir yönetim anlayışına sahip. Bu 
enerji hepimize yansıyor dolayısıyla.’’ 

Kağıthane İstanbul’un merkezi olacak
Kağıthane’nin gelecekti önemine de de-
ğinen Muhtar Yusuf Lafçı; ‘‘Kağıthane’ye 
metro geldi, açılan ve inşaatları devam 
eden büyük alışveriş merkezlerimiz 
var. Güvenli, nezih mahallelerimiz ve 
İstanbul’da çok nadir olan bir mesire 
alanına sahibiz. İlçemizde bir de kent-
sel dönüşüm olursa, ben inanıyorum ki 
Kağıthane İstanbul’un merkezi olacak. 
Burası her zamankinden canlı bir mer-
kez olacak.’’ 

Yusuf Lafçı Kimdir?
1953 Çorum Kargı doğumlu olan Yusuf Lafçı, çocuk yaşta İstanbul’a geldi. 1964 yılında akrabalarının tavsiyesi üzerine Yahya 
Kemal Mahallesi’ne yerleşen Lafçı, uzun yıllar ticaretle uğraştı. Ardından müteahhitlik yapan Yusuf Lafçı, 2009 yılında Yahya 
Kemal Mahallesi’ne muhtar olarak seçildi. Sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapan Lafçı, Sinop Boyabat İlçe ve çevre 
köyleri ile Çorum Kargı İlçe ve çevre köylerinden oluşturdukları Boy-Kar Sosyal  Dayanışma Derneği’nin kuruculuğunu ve beş 
yıl başkanlığını yaptı. Bugün hala Yahya Kemal Spor Kulübü Başkanlığı’nı da yürüten Muhtar Lafçı, evli ve üç çocuk babasıdır.  

Bir Kağıthane
Mozaiği:

YAHYA KEMAL
MAHALLESİ
Yüzölçümü bakımından ufak bir mahalle olmasına rağmen, Kağıthane Merkez’e olan yakınlığı nedeniyle özellikle çalışan ailelerin tercih 
ettiği mahallelerin başında gelen Yahya Kemal, merkeze yakın olmanın avantajlarını yaklaşık 23 bin nüfusuna hissettiren sakin bir mahalle. 

YAHYA KEMAL MAHALLESİ
SPOR KOMPLEKSİ
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Hamidiye Mahallesi’ndeki açılış tö-
renine; Kağıthane Belediye Başka-
nı Fazlı Kılıç ve eşi Fatma Kılıç’ın 

yanı sıra; AK Parti İstanbul Milletvekili 
Bülent Turan, AK Parti Kağıthane İlçe 
Başkanı Sami İlhan, AK Parti Kağıthane 
Kadın Kolları Başkanı Meryem Tekbı-
yık, başkan yardımcıları, oda başkanları, 
meclis üyeleri, birim müdürleri, Hami-
diye Mahalle Muhtarı Temel Şardan ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.  

Kağıthane Belediyesi’nin hizmetle-
rini anlatan tanıtım filminin ardından 
açılış konuşmasını yapan Hamidiye 
Mahalle Muhtarı Temel Şardan, ma-
halle sakinleri adına bu projeyi hayata 
geçiren belediye başkanına ve ekibine 
teşekkür etti.

Göreve geldikleri ilk gün değişim 
sözünü verdiklerini hatırlatan Başkan 
Kılıç, ‘Biz 2004’te sayın ilçe başkanımız-
la yine birlikte ekip olarak Kağıthane’de 
gezerken merkezdeki komşularımız biz 
televizyon ilanlarıyla buradan daire al-
dık. Ama pişman olduk çıkacağız gide-
ceğiz’ diyerek sitem ediyorlardı. Onlara 
şunu söylemiştik. Biz göreve geleceğiz 
ve çok kısa zaman içerisinde içimize 
sinen bir ilçe oluşturacağız. O gün-
den bu yana ilçemiz İstanbul’un 
en prestijli bölgelerinden birisi 
oldu” dedi.

Çok yakın bir zamanda yapılan 
çalışmalarla Kağıthane’nin çehre-
sinin daha da değişeceğini belirten 
Başkan Kılıç, “Bir bir nasıl ki birçok hiz-
meti yüzlerce hizmeti art arda sırayla 
hayata geçirdik, bundan sonra da güzel 
şeyler yapacağız. Kağıthanemiz bunla-
rın hepsine layık” dedi.

Değişimlere hep birlikte şahit oluyoruz
Kağıthane’nede yapılan yatırımları hay-

ranlıkla takip ettiklerini belirten AK 
Parti İstanbul Milletvekili Bülent Turan, 
“Kağıthane tekrar her geldiğimizde 
bir farklı açılışa bir farklı güzelliğe şa-
hit olduğumuz örnek ilçelerimizden 

bir tanesi olmaya başladı. 
500 bine yaklaşan 

nüfusuyla bu gü-
zel ilçemizin 

bu güzel ma-
h a l l e m i z i n 
nasıl dö-
nüştüğüne 
hep beraber 
şahit olduk. 

Şu hepimizin 
gördüğü akan 

suyun Marmara 
Denizi’nden buraya 

geldiğini dünyaya örnek 
projelerden bir tanesi olduğunu hepi-
miz biliyoruz. Sadabad Projesi’nin ve 
yine Cendere Büyük Vadi Projesi’nin 
ne kadar Kağıthane’nin geleceğini şe-
killendireceği hepimiz biliyoruz. Nasıl 
ki Fazlı Başkanımız Kağıthane’de dün-
den daha iyi olsun diye tarihteki anla-
mı yerine otursun diye Kağıthane için 
ter döküyorsa biliyoruz ki Ankara’da 
Sayın Başbakanımız ve ekibi aynı bu 
açılışların bu parkların ülkenin 4 bir 
tarafında olması için Hakkari’nin dağ-
larında Mardin’in ovalarında güne-
yinde kuzeyinde doğusunda batısında 
olması için bu beraberliğin bu kardeş-
liğin oluşması için gece gündüz çalışı-
yor” dedi.

Konuşmaların ardından Cendere 
Sahil Parkı’nın açılışı gerçekleşti. Gala-
tasaraylı minik sporcular ve trafik eği-
tim pistinde akülü arabalarıyla eğitim 
gören çocuklar, başkan Kılıç’a büyük 
ilgi gösterdiler.

Kağıthane Belediyesinin yatırımlar yılı ilan ettiği 2013 yılı 158 milyon değerindeki yatırımlardan biri olan Cendere Sahil Parkı açıldı. Basketbol sahasından 
trafik eğitim pistine, tenis kortundan yürüyüş yoluna kadar tüm ayrıntıların düşünüldüğü Cendere Sahil Parkı Kağıthanelilerin yeni buluşma noktası olacak.

Basketbol sahası, çocuk oyun grupları, fitness aletleri, 
bankları, trafik eğitim pisti, mini tenis kortu, palmiye ağaç-
larıyla donatılmış yürüyüş yoluna sahip olan Cendere Sahil 
Parkı, 1.750.000.00 TL yatırım bedeliyle hizmete açıldı. 

Bir zamanlar Ordu Mesudiye’nin 
Yeşilce Beldesi’ndeki insanların 
yoğun olarak yaşadığı bir mahalle 

olduğu için adını da oradan alan Ye-
şilce Mahallesi, Sanayi ve Seyrantepe 
Mahallesi’nin kesişme noktasında kalı-
yor. Yaklaşık nüfusu 20 bin nüfusu olan 
mahallede, Sivas ve Kastamonulular 
ağırlıklı olarak yaşıyor.    

Yeşilce Mahallesi’nde metro çıkışının 
olması ve geçiş yolları üzerinde bulun-
ması nedeniyle pek çok insan mahalleyi 
mesken olarak kullanırken, Yeşilce’de 
otomotiv sanayi ile ilgilenen esnafların 
dükkanları da yoğunlukta. İnsanların 
Yeşilce Mahallesi’nden ev almasını ma-
hallenin sakinliğine ve güvenilir olma-
sına bağlayan Muhtar Yalçın Vurkun, 
emniyet açısından hiçbir sıkıntılarının 
olmadığını, daha küçük bir bölgede ko-
numlandıkları için daha çok tercih edil-
diklerini belirtiyor. 

Prestij cadde çalışmaları tamamlandı
Yalçın Vurkun, muhtar seçilir seçilmez ilk 
iş olarak caddelerini prestijli konuma ge-
tirmiş. ‘‘Atatürk Caddesi ve Halil Rahman 
Caddesi’nde prestij cadde çalışmaları 
yaptık. Ayrıca Yunus Emre Caddesi de ya-
pıldı. Özellikle Atatürk Caddesi’ni adına 
yakışır bir cadde haline getirdik. Havai 
hatları yer altına aldık. Altyapı çalışmaları 
yapıldı. Kaldırımları düzenlendi. Işıklan-
dırma ve ağaçlandırma yapıldı. Şimdi o 
caddeden geçtiğinizde içiniz ferahlıyor.’’ 

Mahallenin en önemli yaşam alanla-
rından biri olan Mehdi Sancak Stadyu-
mu, çevre mahalleler tarafından da bir 
hayli rağbet gören bir spor kompleksi. 
Vatandaşlar stattan oldukça memnun 

olsa da, mahalleli kadınların statla ilgili 
önemli bir istekleri var. Mehdi Sancak 
Stadı’nın yanındaki parkta spor yapan 
kadınlar, daha rahat spor yapabilmeleri 
için kendilerine özel bir kompleks talep 
ediyorlar. 

Sanayi Mahallesi’nden de önce 
kurulduklarını, dolayısıyla yerleşimin 
çok eski tarihlere dayandığını söyleyen 
Muhtar Yalçın Vurkun, kentsel dönüşü-
mün mahallede gerçekleşmesiyle ma-
hallenin değerini katlayacağını belirti-
yor. Trafik ve park sıkıntısının yaşanma-
dığı mahallede, vatandaşların en önem-
li isteği ulaşım güzergâhının yeniden 
düzenlenerek, otobüs hatlarının ma-
halle içinden geçmesi. Sosyal duyarlılığı 
yüksek olan Yeşilce Mahallesi Muhtarı 

Yalçın Vurkun; sahipsiz insanlara da ku-
cak açarak, ihtiyaç sahiplerine ulaşma 
konusunda da hassas davranıyor. 

Bizler görevlerimizi emanet aldık
Kağıthane’nin 19 mahalle muhtarının 
ilk defa bu kadar uyum içerisinde ça-
lıştığını vurgulayan Yeşilce Mahallesi 
Muhtarı Yalçın Vurkun; “Ayrım yapma-
dan hizmet için burada varız. Bu bir yü-
kümlülük, bizler görev emanet edilmiş 
kimseleriz. Vatandaşımıza karşı sorum-
luluklarımız var. Bu bilinçle çalışan her 
yönetici elbette iyi ilişkiler içerisinde 
olur ve hizmet alır.’’ 

Kağıthane’nin önemli geçiş yolları üzerinde bulunan ve metroya 
olan yakınlığı nedeniyle ailelerin ve esnafın tercih ettiği bir 
mahalle olan Yeşilce, yaklaşık 20 bin nüfusu ile sakin ve güvenilir 
mahallelerin başında geliyor.  

Yalçın Vurkun Kimdir?

1976 İstanbul Kağıthane doğumlu olan Yalçın Vurkun, aslen Kastamonulu’dur. Doğma büyüme Yeşilceli 
olan Vurkun, Gültepe Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun oldu. Otomotiv sanayi ile ilgilenen ve ticaretle 
uğraşan Yalçın Vurkun, Yeşilce Mahallesi’nin adını duyurabilmek için 2009 yılında muhtar adayı oldu. 
2009’da Yeşilce Mahallesi’ne muhtar olarak seçilen Yalçın Vurkun, evli ve 3 çocuk babasıdır. 
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Çocukluk arkadaşı olan ve beraber büyüyen tezat kişilikteki iki arkadaşın karakterleri 
üzerinden, insani ve toplumsal çelişkilere ayna tutan 

Neden Lale Devri Denildi?
Yahya Kemal bir gün 20. yüzyılın önemli Osmanlı tarih-
çisi olan Ahmet Refik ile yaptığı bir konuşmada Osmanlı 
tarihinin 18. yüzyılının bu dönemi için “Lale Devri” tabi-üzyılının bu dönemi için “Lale Devri” tabi-“Lale Devri” tabi-
rini kullanır. Ahmet Refik de bu dönem ile ilgili bir kitap 
hazırlığı içindedir. Bu tabiri beğenen Ahmet Refik eserine 
“Lale Devri” ismini verir. Bu tabir daha sonra yaygınlaşa-
rak kullanılmıştır.

Lale Devri Nasıl Başladı?
1683’deki Viyana bozgunundan sonra 35 sene boyunca 
Osmanlı Devleti kendisini toparlamaya çalıştı. Nitekim 
yoğun uğraşlar meyvesini verdi. 1711’de Rus Ordusu Prut 
Nehri’nde sıkıştırıldı, ncak imha edilmedi. 1715-1718 ara- sıkıştırıldı, ncak imha edilmedi. 1715-1718 ara-ncak imha edilmedi. 1715-1718 ara-
sında Avusturya ve Venedik ile savaşıldı. Venedik mağlup 
edildi. Avusturya’ya karşı yapılan savaşlarda ise bazı ba-
şarılar kazanılsa da istenilen başarı sağlanamadı. 1718’de 
imzalanan Pasarofça Antlaşması ile 35 yıl süren savaş 
süreci son buldu. 12 yıl sürecek ve 1730’da “Patrona Ha-
lil İsyanı” ile son bulacak “Lale Devri” diye isimlendirilen 
dönem başladı. Lale Devri’ne Sadrazam Nevşehirli İbra-
him Paşa damgasının vurdu. Barış, eğlence ve yenileşme 
dönemini başlattı.

Sadabad’da Lale Devri
Osmanlı tarihinde her zaman önemli bir yer olan Kağıt-
hane, Lale Devri öncesinde bir mesire yeri olduğu gibi 
aynı zamanda padişahların avlandığı bir mekandı. Ancak, 
Kağıthane asıl parlak dönemini Lale Devri’nde yaşadı. 

1718 Pasarofça Antlaşması’ndan sonra Nevşehirli İb-
rahim Paşa, İstanbul’un imarına önem verdi. İstanbul’a 
çok sayıda saraylar, köşkler, çeşmeler, camiler, medrese 
ve bahçeler yapıldı. Kağıthane bu imar ve inşa faaliyet-
leri çerçevesinde adeta yeniden inşa edildi. İnşa edilen 
bu köşk, kasır, saray ve bahçeler devlet adamları arasında 
paylaşıldı.

Kağıthane Deresi’nin Mecrası Değiştirildi
Aslında her şey Fransa elçimiz Yirmisekiz Çelebi Mehmet 
Efendi ile başladı. Çelebi Mehmet Efendi, Fransa elçiliği 
sırasında Versailles ve Fontainebleau gibi son derece bü-
yük ve görkemli saraylar ile bunların bahçelerini, bahçe 
içindeki köşklerin planlarını ve yapılmış resimlerini ince-
ledi. Bu dönemde Fransa’daki saraylar ve bahçelerden et-

kilenildi. Bu inceleme sonucunda Kağıthane’de başlanan 
inşaata farklı bir yön verildi. Kağıthane seyr-ü sefa yeri 
oldu. Sadabad “ebedi mutluluk” içeren bir mekân olarak 
tasarlandı. 

1722’de Kağıthane Deresi eski mecrasından alındı, 
derenin mecrası temizlendi ve değiştirildi. Derenin akışı 
düzene sokuldu. İki tarafı mermer döşeli, geniş ve yeni bir 
mecraya akıtıldı. Ardından çok sayıda mermer ve inşaat 
malzemesi getirildi. 7 Haziran 1722’de Sadabad’da inşa-
ata başlandı. Dere boyunca çeşmeler ve sebiller yapıldı. 
Kağıthane kısa sürede çok sayıda kasır, köşk ve bahçelerle 
donatıldı.

Patrona Halil İsyanı
12 yıl boyunca sürülen zevk-ü sefanın artık sonuna gelin-ü sefanın artık sonuna gelin-gelin-
mişti. 28 Eylül 1730 Perşembe günü sözde şeriatın gere-
ğini yerine getirmek amacıyla Patrona Halil ve arkadaşları 
isyan ettiler. Sayıları başlangıçta 30’u aşmıyordu. Kapalı-
çarşı esnafını ve bölge halkını isyana davet ettiler. Esnafın 
dükkânlarını zorla kapattırdılar. İsyan hemen bastırılabilirdi. 
Ancak Sultan III. Ahmet ve devletin ileri gelenleri 
İran üzerine düzenlenecek olan sefer için Üsküdar’a 
geçmişlerdi. Haberi alan padişah hemen bir meclis topla- Haberi alan padişah hemen bir meclis topla-
yıp istişarede bulundu ama bir sonuç alınamadı. Sultan III. 
Ahmet ve devlet adamları gece yarısı Üsküdar’dan Topkapı 
Sarayı’na geçtiler. İsyan devam etmesine rağmen henüz bir 
karara varılamamıştı. Bu kararsızlık hali padişahın sonunu 
hazırlıyordu.

Asiler 37 kişinin kellesini istediler. Padişah bu işin kan 
dökülmeden halledilemeyeceğinin farkına vardı. İstedik-
leri kişilerin bazılarını öldürttü. Öldürülenler arasında 
Sadrazam İbrahim Paşa da vardı. Asiler padişahın da 
tahttan inmediği sürece hayatlarının tehlikede olduğunu 
düşündüler. Sultan III. Ahmet baskılara dayanamadı ve ye-Sultan III. Ahmet baskılara dayanamadı ve ye-
rini Şehzade Mahmut’a bı-
raktı. Artık, hem III. Ahmet’in 
27 yıllık hükümdarlığı, hem 
de “Lale Devri” sona ermişti.

Sadabad 3 Günde Yerle Bir 
Edildi
III. Ahmet’in tahttan indiril-
mesi ile yeni padişah Sultan 
I. Mahmut oldu. Asiler Sa-
dabad’daki köşklerin yıkılıp 
yakılmasını isterken, Sultan 
I. Mahmut sadece yıkılmala-
rını istedi ve tahta geçer geç-
mez Sadabad’da her kimin 
köşkü varsa 3 gün içinde yı-
kılmasını emretti. Padişahın 
emri derhal yerine getirildi. Sadabad’daki saraylar, köşkler, 
kasırlar yıktırıldı. Bahçeler tahrip edildi. 12 sene boyunca 
zevk-ü sefanın merkezi olan Kağıthane yerle bir edilmişti.

Asileri saltanatı için tehlike olarak gören Sultan I. Mah-
mut kısa sürede bunları bertaraf etti. Daha sonda Sadabad’ı 
korumaya aldı. 1743’de Sadabad’ı eski günlerine kavuştur-
mak amacıyla ihya etmeye çalıştı. Ancak Sadabad bir daha 
Lale Devri’ndeki günlerine kavuşamadı…

Doğu kültür ve mitolojilerinde özgün bir yere sahip olan lale, Orta Asya’dan Anadolu’ya, kilimleri-
mizden tablolarımıza, bahçelerimizden parklarımıza kadar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline 
geldi. Kağıthane İlçesi’nin ve 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’un da sembolü haline gelen 
lale, adını bir devre vermiş ve Lale Devri olarak bilinen süreç en çok Kağıthane’yi etkilemiştir.

Lale Bahçesi “Sadabad”

7 Aralık 1722 tarihli bu belge, 
Sadabad’ın etrafını süslemek 
için İzmit ve Şile taraflarından 
Ihlamur, Dişbudak ve Karaağaç 
fidanlarının, köklerinin toprakları 
ile beraber dağılmayacak şekilde 
sarılarak getirilmesi hakkındadır. 
“Başbakanlık Osmanlı Arşivi, 
İbnülemin Tasnifi, Dahiliye Kısmı, 
nr. 35 / 3062.”

Hazırlayan: Ebubekir AL

Açılışa Şahin’in yanı sıra; Kağıt-
hane Kaymakamı Ahmet Akın 
Varıcıer, AK Parti İstanbul İl Baş-

kan Vekili Av. Haydar Ali Yıldız, AK 
Parti İlçe Başkanı Sami İlhan, meclis 
üyeleri, belediye birim müdürleri ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehmet Ali Şahin, Başkan 
Kılıç’ı yaptığı hizmetlerden dolayı 
tebrik ederek, Kağıthane’nin çeh-
resinin önemli ölçüde değiştiğini 
vurguladı. Şahin, ‘‘Halkımız hizmet 
edene destek verir. Hizmet ederse-
niz, vatandaşımız kadir bilir bir ka-

raktere sahiptir, mutlaka gereğini 
yapar. Geçmişte yaptı, inanıyorum 
ki önümüzdeki seçimlerde de bunu 
yapacaktır’’ dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç ise açılışa katılan konuk-
lara teşekkür ederek, kendilerine 

verilen güçle iyi hizmetler için ça-
lıştıklarını söyledi. Konuşmaların 
ardından Şahin ve Başkan Kılıç 
mahalle konağının açılış kurdele-
sini birlikte kesti. Şahin ve bera-
berindekiler konağın içini gezerek, 
hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Halkımız 
Hizmet 
Edenin 
Yanında 

Kağıthane Belediyesi’nin Mehmet 

Akif Ersoy Mahallesi’nde kısa 

sürede yapımını tamamladığı 

Mahalle Konağı’nın açılışını AK Parti 

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 

Ali Şahin gerçekleştirdi. Mehmet 

Ali Şahin, Başkan Kılıç’ı yaptığı 

hizmetlerden dolayı tebrik ederek, 

Kağıthane’nin çehresinin önemli 

ölçüde değiştiğini vurguladı.
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Hasbahçe Spor Kulübü ve Kağıthane Belediyesi’nin organize ettiği 
Fevzi Şeker İstanbul Yıldızlar Serbest Güreş Turnuvası’na; Kağıthane 
Kaymakamı A. Akın Varıcıer, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-

lıç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Sami İlhan, birim müdürleri, Dünya ve 
Avrupa şampiyonu Eski Milli Güreşçiler Reşit Karabacak, Salih Bora, Hayri 
Sezgin, Nejdet Uçar, İlyas Demircioğlu, Fikret Demir, Fikret Ayaz, Nizamet-
tin Oruç, spor kulübü başkanları, sporcular ve aileleri katıldı. 

Geleneksel hale getirilerek Fevzi Şeker’in adının yaşatıldığı turnuvada 8 
takım yer aldı. Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kağıthane Hasbah-
çe Spor Kulübü, Arnavutköy Belediyesi, Bağcılar Belediyesi, Esenler Beledi-
yesi, Haydarpaşa Demirspor ile  Sancaktepe Belediyesi güreş takımları tüm 

sıkletlerde yarıştı.
Milli Güreşçi Fevzi Şeker’in Türk sporuna büyük katkılar sunduğunu 

belirterek sözlerine başlayan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “O çok 
kıymetli bir insandı. Ölümünün 2. yıl dönümünde Fevzi Şeker spor turnuva-
sının 2.’sini yapıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir etkinlik. Kağıthane ilçesi 
zaten güreşle yakından ilgileniyor. Her yıl geleneksel olarak  yağlı güreşleri 
de ilçemizde düzenliyoruz. Artık Fevzi Şeker’i anma geleneksel hale geldi. 
Güreş Camiasının çok çok değerli hocaları da bizimle bir aradalar” dedi. 

Güreş turnuvası Türkiye’ye  örnek olmalı 
Kağıthane Kaymakamı Ahmet Akın Varıcıer ise; “Fevzi Şeker İstanbul 
Yıldızlar Serbest Güreş Turnuvası geleneksel hale geliyor, gençlerimize, 
sporcularımıza örnek olacak bir şahsiyetin adını yaşatmak adına organi-
zasyonun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Kağıthane 
bir kez daha çıtayı yükselterek geçen yıl düzenlenen turnuvaya  göre çok 
daha güzel bir turnuvanın olduğunu görebiliyoruz. İstanbul’a yayılan bu 
turnuvanın bütün Türkiye’ye örnek olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu. 

Düzenlenen organizasyonun güzel, coşkulu ve sıcak bir ortamda ger-
çekleşmesinin spor ve sporculara yarar sağladığını dile getiren Milli Güreş-
çi Fevzi Şeker’in Eşi Kamer Şeker; “Eşimin şehit olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü şehit olanlar vatanı, milleti için, Türk bayrağı için canlarını feda edi-
yorlar. Benim eşim de Türk bayrağı için en son mücadelesini verdi” diyerek 
milli formayı girmenin önemine vurgu yaptı.

Konuşmalarının ardından plaket ve madalya töreni düzenlendi. Kağıtha-
ne Kaymakamı Ahmet  Akın Varıcıer ve Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç; Fevzi Şeker’in eşi Kamer Şeker’e ve ailesi ile sporculara plaket ve madal-
ya takdim etti. Takdimin ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından 
program sona erdi.

Fevzi Şeker
İstanbul Yıldızlar 

Serbest Güreş Turnuvası

Amatör Spor Kulüplerinden 
Gururlandıran Başarı
Kağıthane’de faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri, Kağıthane Belediyesi’nin spora 
verdiği destekle başarıya ulaşıyor. Amatör sporu desteklemek için Belediye Meclisi’nden 
yönetmelik çıkartılarak maddi yardımda bulunulan amatör kulüpler, gruplarında lider 
olarak Kağıthane’yi Türkiye çapında temsil etmeye hak kazandı.

U-19 kategorisinde Çeliktepe, Çeliktepe Ümit, 
Yahya Kemal ve İstanbul Bayburt Spor Kulüpleri, 
gruplarında şampiyon olarak İstanbul elemeleri-

ne katıldı. Çeliktepe ve Yahya Kemal Spor Kulübü ba-
şarılarını İstanbul çapında da sürdürerek, Kağıthane’yi 
ülke çapında temsil etmeye hak kazandı.

U-16 kategorisinde de Çeliktepe Spor Kulübü, grup 
şampiyonu olarak Kağıthane’yi Türkiye çapında temsil 
edecek. Çatalzeytin Spor ise U-14 katagorisinde şam-
piyon olarak İstanbul şampiyonasına katıldı. 

Kuraları çekilen şampiyon amatör futbol kulüpleri 
Türkiye şampiyonası için Düzce’ye uğurlandı. Kağıtha-

ne Belediyesi sporculara araç tahsis eder-
ken, konaklama masraflarını da karılaya-
cak.  Birçok kulüp de ikincilik elde ederek  
Kağıthaneyi başarıyla temsil etti.

Türkiye’de ilk kez amatör sporculara 
destek için belediye meclisinden yönet-
melik çıkardıklarını hatırlatan Başkan Kılıç, 
her zaman sporun ve sporcunun yanında 
olduklarını belirterek; “Gerek yaptığımız 
tesislerle, gerek ayni ve nakdi yardımlarla 
her zaman sporcularımızın yanında olaca-
ğız. Sporcularımızın başarıları arttıkça bizlerin de yar-

dımı artacak. Hepimizi gururlandıran sporcularımıza 
başarılarından dolayı tebrik ediyorum’’ dedi. 


