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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
K A Ğ I T H A N E  B E L E D İ Y E S İ

Yaşadığımız dünya her geçen gün küçülmeye devam ediyor. 
İletişim teknolojileri baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Küre-
selleşme ve bilgiye dayalı yeni bir şehircilik ve yönetim anla-

yışı oluşuyor. Buna bağlı olarak şehirler dünyanın gidişatına daha 
fazla etki ediyor. Dünyanın ekonomik, sosyal ve politik gündemini 
şehirler belirliyor. Ve hatta bazı şehirler ülkelerinin önüne geçiyor. 
İstanbul da bunlardan biri.

Tüm bu gelişmeler vatandaşlarımızın da yerel yönetimlerden 
beklentilerini farklılaştırıyor. Şehir algımız, yaşama alışkanlıkları-
mız değişiyor. Artık her şeyin birbiriyle iletişim halinde olduğu bir 
dünyada yaşıyoruz. Artık hiçbir yer ve hiç kimse uzakta değil. Yerel 
yönetimler her an halkla iç içe olması gereken kurumlar. Halktan 
alınacak etkin ve hızlı geri dönüşler, ürettiğimiz hizmetin kalitesini 
ve niteliğini de doğrudan etkiliyor. 

Öte yandan bu geri dönüşleri sağlayan, verdiğimiz hizmetin 
niteliğine etki edenler ise muhtarlarımızdır. Muhtarlar, mahalle 
halkının yaşamını kolaylaştırıyor. Bunun sonucunda görüyoruz ki 
Kağıthane’de yaşayan vatandaşlarımız mutlu. Kendini buraya ait 
hissediyor. Biz belediye olarak vatandaşlarımızla Kağıthane ara-
sında oluşan duyguya, anlama tesir edebiliyor; katkıda bulunabili-
yorsak kendimizi başarılı sayıyoruz. 

İnteraktif ve şeffaf bir kent yönetimi, geleceğin yönetim anlayı-
şını oluşturuyor. Burada bizler kadar muhtarlarımıza ve vatandaş-
larımıza da büyük iş düşüyor.

Bu kitap, muhtarlarımızın gözünden Kağıthane’yi anlatırken, 
aynı zamanda tarihe de bir not düşüyor. Şehrimize iz bırakan muh-
tarlarımıza ve belediyemiz bünyesinde çalışan tüm ekip arkadaş-
larımıza teşekkür ediyorum.

Fazlı KILIÇ  Kağıthane Belediye Başkanı
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Mahalleyi ve mahalleliyi ilgilendiren her konuda, belediye yönetim 
kademeleriyle ve mülki idare amirleriyle istişare yapabilme kolaylığı, her 
ilçeye nasip olmayacak bir nimettir…

Ali ÇELİK
Çağlayan Mahalle Muhtarı

Adını yıllar önce mahallenin önemli geçim kaynaklarından olan tuğla 
harmanlarından alan Harmantepe Mahallemiz, Kağıthane’nin en eski yerleşim 
alanlarından biri olmasının yanı sıra; her geçen gün yenileniyor ve ilçemizin 
geleceğine ışık tutuyor.

Hamza ÇELİK
Harmantepe Mahalle Muhtarı

Eskiden Gültepe’de insanlar yürüyecek yol bulamazdı. Evlerin önüne arabayla 
gitmek mümkün değildi. Mahalleye göç edenler, hemen gecekondu yapıp 

oturuyordu, çarpık kentleşme vardı. Şimdi ise iş merkezlerine yakın ve 
Kağıthane’nin çok önemli bir mahallesinde hizmete devam ediyoruz.

Nuri BAHÇECİK
Gültepe Mahalle Muhtarı

Ben Anadolu’dan geldim. Tıpkı Anadolu’da olduğu gibi bu mahallede de sokağa 
çıktığınızda selam veren birini bulabilirsiniz. Hamidiye’de ve Kağıthane’de 

yaşamaktan çok memnunuz. Çünkü halkımız empati yapabiliyor ve mütevazi 
davranıyor.

Temel ŞARDAN
Hamidiye Mahalle Muhtarı

Belediyenin organize ettiği bir halı saha maçında, kaymakam, belediye 
başkanı, meclis üyeleri ve muhtarlar samimiyet içerisinde, zevkli bir 

müsabaka yapabiliyorlar. İşte biz böyle bir ilçede yer almanın gururunu 
yaşıyoruz…

Ahmet KARAMANLI
Çeliktepe Mahalle Muhtarı

Belediye Başkanımız Sayın Fazlı Kılıç’ın her fırsatta vurguladığı gibi; 
Kağıthane’de 500 bin kişilik bir aileyiz. Bizler bu ailenin birer parçasıyız, bu 
bilinçle hareket ediyoruz.

Mehmet Ali BOYRAZ
Gürsel Mahalle Muhtarı

Komşuluk ilişkilerinin yoğun olarak yaşandığı mahallemizde birlik ve 
beraberlik içerisinde barış ortamında yaşayabiliyoruz. Cenazede, düğünde hep 

yan yanayız. Herkes birbirini tanıdığı ve güvenlik sorunu olmadığı için burada 
hanımlar ve gençler, geç saatlere kadar sokaklarda rahatça dolaşabiliyorlar. 

Recep YILBAŞI
Hürriyet Mahalle Muhtarı

Esnafımız ve mahalle halkımızla birbirimize muhabbet besliyoruz. Muhtarlık 
görevi maddi beklentilerle değil, ancak muhabbet ve hizmet etme bilinciyle 
yapılabilecek bir görevdir. Amacımız mutlu bir mahalle, mutlu bir Kağıthane.

Ali Osman TUNÇ
Mehmet Akif Ersoy Mahalle Muhtarı

Çocukluğumdaki Kağıthane’yi çok iyi hatırlıyorum. Belediyemizin günümüzde 
yaptığı projeler,  aslına yakışır şekilde gerçekleşiyor ve bu projelerle 
Kağıthane’nin eski günlerindeki gibi cazibe merkezi haline geldiğini 

görüyorum.

Süleyman BÖLÜK
Merkez Mahallesi Muhtarı

İnsanlara hizmet etmenin verdiği mutluluğun, maddi ya da manevi bir karşılığı 
olamaz. İlçe yöneticileri olarak İstanbul’a örnek oluyoruz. Çünkü hepimiz 
hizmet için görev başındayız…

Zeki UZUN
Emniyetevleri Mahalle Muhtarı
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Mahallemizde yenilenen bir sokakta gezerken çok mutlu oluyorum. Dev 
yatırımlar ortaya çıkmaya başladı ve Kağıthanemiz atılım yapıyor. Mahallemizde 
ileride ev bulmak için zorlanacağız. Bizler köyden kente dönüşümün canlı 
şahitleriyiz.

Mustafa SOLAK
Ortabayır Mahalle Muhtarı

81 vilayetten insanın huzur içerisinde yaşadığı Sanayi Mahallemiz, eğitim, 
sağlık ve sportif faaliyetler açısından çok şanslı. Ulaşım kolaylığı sayesinde 

yoğun bir nüfusu barındıran mahallemiz, yeni yatırımların ortaya çıkmasıyla 
birlikte değerini katlamaya devam edecek.

Cengiz YILDIRIM
Sanayi Mahallesi Muhtarı

İstanbullular’ın son dönemlerde keşfettiği bir mahalle olan Seyrantepe, 
Kağıthane’de en çok boş araziye sahip olduğu için gelecekte adından sıkça 
söz ettirecek. Nüfusumuz şimdilik 40 bin civarında, ama mahallenin değerini 
arttıracak prestij çalışmalarla birlikte büyüme devam edeceğiz.

Kemal KILIÇ
Seyrantepe Mahalle Muhtarı

Eskiden belediye başkanına ulaşmak hakikaten problemdi. Bugünkü 
diyaloglarımız eskiden hayal bile edilemezdi. Mülki idarecilerimizle çok iyi ilişkiler 
içerisindeyiz. Telefonla aradığımızda o an meşgullerse bile sonrasında muhakkak  

geri dönerler bize. Bu durum, bir yerel yönetici için, çok büyük nimettir.

Orhan KARAGÖZ
Şirintepe Mahalle Muhtarı

Başkan Fazlı Kılıç dönemiyle birlikte belediyeden alamadığımız hizmet olmadı. 
Başkanın samimiyeti ile her konuda gösterdiği ilgi ve alakayı kendimize örnek 

alıyoruz. Belediyemizle, ilçe mülki amirlerimizle ve hatta diğer muhtarlarımızla 
istişareye büyük önem veriyoruz.  

Erdur AŞÇI
Talatpaşa Mahalle Muhtarı

İlçemize çok büyük yatırımlar geliyor. Buranın tercih edilmesindeki sebep; 
Kağıthane’nin artık bir çekim merkezi olmasıdır. İş merkezleri, ofis ve konut 
projeleri ile diğer yatırımcılar ilçemize geliyor. Örnek projeler çoğaldıkça arsa ve 
konutlar da değer kazanıyor. Eminim ki; bizi ileride çok güzel günler bekliyor.

Mustafa YÖRÜK
Telsizler Mahalle Muhtarı

Kağıthanemiz atağa geçti. İlçemizin mahallelerine metro geliyor. Açılan ve 
inşaatları devam eden büyük alışveriş merkezlerimiz var. Güvenli, nezih 

mahallelerimiz ve İstanbul’da çok nadir olan bir mesire alanımız var.
İnanıyorum ki Kağıthane İstanbul’un merkezi olacak. 

Yusuf LAFÇI
Yahya Kemal Mahalle Muhtarı

Kağıthane’nin 19 mahalle muhtarı ve ilçe mülki amirleri  birbirleriyle ilk defa 
bu kadar uyum içerisinde çalışıyor. Ayrım yapmadan hizmet için burada varız. 
Bu bir yükümlülük, bizler görev emanet edilmiş kimseleriz. Vatandaşımıza 
karşı sorumluluklarımız var. Bu bilinçle çalışan her yönetici elbette iyi ilişkiler 
içerisinde olur ve hizmet eder.

Yalçın VURKUN
Yeşilce Mahalle Muhtarı

Ne Dediler?

Başkanımız mütevaziliği ve samimiyetiyle hepimize çok şey öğretiyor. Ailenin 
reisi nasılsa, evlatları da ona benzer. Başkanın bu duruşu yardımcılarına  ve 

müdürlerine de yansıyor doğal olarak.

Necmettin ŞEN
Nurtepe Mahalle Muhtarı



Muhtarların Gözünden Kağıthane Çağlayan Mahallesi

10 11

Ali Çelik

İstanbul’daki Küçük Anadolu:

Çağlayan

Kağıthane’nin güneyinde yer alan Çağlayan Mahallesi, Me-
cidiyeköy ve Şişli’ye yakınlığı nedeniyle nüfus yoğunlu-

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

Hemen hemen ülkemizin her bölgesinden vatandaşların yaşa-
dığı mahallede, ağırlıklı olarak Güneydoğu ve Karadeniz bölgele-
rinden insanlar ikamet ediyor. 

Çağlayan prestijli caddelere kavuştu 
Mahalle Muhtarı Ali Çelik; insan ve araç trafiğinin yoğun 
olduğu Çağlayan Mahallesi’ndeki bir çok bölgede prestij cadde 

Avrupa’nın en büyük adliye sarayı Çağlayan Adliyesi’ne 
olan yakınlığı ve önemli ilçelerle komşu olması nedeni 

ile caddelerinde sürekli hareketliliğin yaşandığı 
Çağlayan Mahallesi’ni, 20 yılı aşkın senedir mahalle 

sakini olan Muhtar Ali Çelik ile görüştük.

http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%A2%C4%9F%C4%B1thane,_%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%A2%C4%9F%C4%B1thane,_%C4%B0stanbul
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çalışmalarının başladığını, bir kısmının da tamamlandığı 
müjdesini veriyor. Vatan Caddesi, Başaran Caddesi, Taşocağı 
Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Sinanpaşa Caddesi ve Park 
Sokak’ta ışıklandırmaların yenilendiğini, kaldırımların ve 
ağaçlandırmaların yapıldığını söyleyen Muhtar Çelik, Taşlık 
Sokak’tan Şeref Sokağı’na Kağıthane Belediyesi’nin özverili 
çalışmalarıyla bir tünel kazandırıldığının da altını çiziyor. 

Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi sonunda Son Durak 
mevkiinde yaşanan trafik sorunu,  Park Sokak, Levent Sokak 
ve Taşlık Sokak’ı birbirine bağlayacak olan tünel projesi ile 
gideriliyor. Vatan Caddesi’ndeki trafiği rahatlatmak ve buradan 
geçişi Taşocağı Caddesi’ne bağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl 
temeli atılan tünel projesi hızla tamamlanıyor. 

Tünel yapan ilk ilçe belediyesi
İlçe belediyeleri arasında kendi öz kaynaklarıyla ilk defa tünel 
çalışması yapan Kağıthane Belediyesi, Taşlık Sokak’ta araç 
trafiğine kapalı olan yolu düzenlenerek gidiş-geliş iki şeritli bir 
araç yolu açıyor. Projede kapalı ve açık kesit olmak üzere toplamda 

5 katlı Çağlayan Mahalle Konağı’nda; muhtarlığın yanı sıra; 6 adet 
muayene odası, 1 adet laboratuar, 1 adet acil müdahale odası, 2 adet 
aşı odası, 1 adet emzirme odası, 2 adet gebe odası, idare birim odası, 
bekleme salonları ve mutfak yer alıyor. 
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300 metre uzunlukta inşa edilen tünel,  Şeref Sokak’ı Taşlık 
Sokak’a bağlayacak. Ayrıca tünel çalışmasının tamamlanmasıyla 
birlikte ortaya çıkacak olan 3 bin metrekarelik park alanı da 
düzenlenerek Kağıthaneliler’in hizmetine sunulacak.  

Hizmet birimleri bir araya toplandı
Kağıthane’nin öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği dev yatırımlardan 
Çağlayan Mahallesi de faydalanıyor. Neşe Sokak’ta inşa edile-
cek beş katlı mahalle konağının temel atma töreni, mahalleliyi 
çok mutlu etmiş.  Muhtar Çelik, mahalle konağının da prestij-
li çalışmalar arasında yer aldığını ve mahalleye yakışır şekilde 
planlandığına değinirken;  toplamda 5 kata sahip olan Mahalle 
Konağı’nda, önemli hizmet birimlerinin bir araya toplandığının 
önemine değiniyor. 540 bin TL’ye mal olan 5 katlı Çağlayan Mahal-
le Konağı’nda; muhtarlığın yanı sıra; 6 adet muayene odası, 1 adet 
laboratuar, 1 adet acil müdahale odası, 2 adet aşı odası, 1 adet 
emzirme odası, 2 adet gebe odası, idare birim odası, bekleme sa-
lonları ve mutfak yer alıyor. 

Mahallenin kabuk değişiminde etkin rol alan Kağıthane Belediye-
si ve Kağıthane Kaymakamlığı ile ilişkilerinin ileri düzeyde olduğunu 
söyleyen Muhtar Ali Çelik, mahalleyi ilgilendiren her konuda yönetim 
kurumları ile kolaylıkla istişare edebilmenin her ilçeye ve mahalleye 
nasip olmayacağını aktarıyor. ‘‘Mülki amirlerle istişare ederek, sorun-
larımızı hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz’’ diyen Çelik, çözü-
mün bir parçası olan her kişinin aynı zamanda halkın gönlünde de yer 
ettiğinin altını çiziyor. 

Mahalledeki gençlerin halı saha, İSMEK, halk eğitim merkezi ve 
spor salonu gibi talepleri olduğunu dile getiren Çelik, mahalledeki ko-
nutların yerleşim düzeni problemi olduğunu ancak kentsel dönüşüm 
projeleri sayesinde yeni bir düzen kurmak istediklerini de söylüyor. 

Kentsel dönüşüm ile kazançlı çıkacağız
Kentsel dönüşüm sayesinde hem daha çok yeşil alana sahip ola-
caklarını, hem de ada bazında bir kentsel dönüşümle imar kazan-
cıyla eski usule oranla daha fazla pay sahibi olacaklarını belirten 
Muhtar Ali Çelik, mahalledeki vatandaşları da kentsel dönüşüm 
konusunda bilinçlendiriyor. 

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

Çağlayan Mahallesi
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Çağlayan Mahallesi

1918

Ali Çelik 

1961 Rize Güneysu doğumlu olan Ali Çelik, 40 yılı aşkın süredir 
Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi’nde çeşitli dallarda ticaret 
yaptı. Evli ve dört çocuk babası olan Çelik, 2004 yılından bu 
yana Çağlayan Mahallesi muhtarı olarak görev yapıyor.

Adres:
Çağlayan Mah. Vatan Cad. No: 84/1 
Kağıthane / İstanbul 
0212 296 77 55 

Muhtarların Gözünden Kağıthane
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Ahmet KARAMANLI

Resmi nüfusu 50 binin üzerinde gözükse de,  Mahalle 
Muhtarı Ahmet Karamanlı’dan aldığımız bilgilere göre 
mahallede 70-80 bin civarında insan sirkülâsyonu var. 

Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşların ikamet ettiği Çe-
liktepe Mahallesi’nde; ağırlıklı olarak İç Anadolu, Karadeniz 
ve Doğu Anadolu bölgelerinden insanlar yaşamaktadır. Yeni 
eğitim sistemiyle birlikte iki ilkokulu, bir ortaokulu ve bir 
anadolu lisesi bulunan mahallede, 2009 yerel seçimleriyle 
birlikte iki olan sağlık ocağı sayısı üçe yükselmiş.  Muhtar-
lık görevine başlamasıyla birlikte en büyük değişimin eski 
sağlık ocağı ve muhtarlık binasının bulunduğu eski yapının 
yerine yeni bir mahalle konağının açılması olduğunu söy-
leyen Muhtar Karamanlı, Kağıthane Belediyesi’ne bir kez 
daha teşekkürlerini iletiyor. Altı katlı olan Çeliktepe Mahalle 
Konağı’nın bir katı muhtarlık, iki katı aile hekimliği, diğer iki 
katı ise bilgi evi olarak kullanılıyor. Mahalle Konağı önünde 
yer alan çocuk parkı, aynı zamanda depremde toplanma ola-
rak düşünülmüş.  

Otopark sorunumuz çözüldü
Mahallenin girişinde bulunan eski İETT Garajı içerisinde, 
Kağıthane Belediyesi tarafından yürütülen çalışma ile Çe-
liktepe Mahallesi Otopark ve Kapalı Pazar Yeri açılışı yapıldı. 
İnşaatının hızla tamamlandığı projeyle birlikte vatandaşlar 
daha iyi ortamlarda alışveriş yapabilecekleri ve ilçede ya-
şanan otopark sorunlarının ortadan kalkacağı Çeliktepe 
Otopark ve Kapalı Pazar Yeri’ne kavuştu. Muhtar Karamanlı 
toplamda 5 bin 400 metrekare alana sahip olan otopark ve 
pazar alanının mahallenin çehresini değiştirdiğini ve mahal-
leye prestij kazandırdığını vurguluyor. 

Bir Türkiye Minyatürü:

Çeliktepe

Türkiye’nin minyatürü sayılabilecek, oldukça kozmopolit bir ya-
pıya sahip olan Çeliktepe Mahallesi’nde, inşaat ve imar alanında 
ciddi şekilde değişim yaşanıyor. Yeni yapıların modern şehircilik 
planlarına uygun olarak inşa edildiği Çeliktepe’yi; genç, dinamik 

ve girişimci Muhtarı Ahmet Karamanlı anlattı.
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ÇELİKTEPE MAHALLESİ
KATLI OTOPARK VE KAPALI PAZAR YERİ 
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Modern şehircilik planlarına uygun yapılaşma var 
Çeliktepe Mahallesi’nde inşaat ve imar alanında ciddi şe-
kilde değişim yaşandığının da altını çizen Karamanlı, yeni 
yapıların modern şehircilik planlarına uygun olarak yapıldı-
ğını söylüyor. Yapı stoğunun bir anlamda ilçe geneli ile örtüş-
mekte olduğunu, yani binaların % 20 - 25’inin yeni yapılardan 
oluştuğunu belirtiyor. Ayrıca 70 bin kişilik Çeliktepe’ye yakış-
mayan postane, 22 metrekarelik eski yerinden alınarak, 80 
metrekarelik yeni yerine taşınmış ve mahalleyi besleyen tüm 
trafoların iç dönüşüm ve güç yükseltme çalışmaları tamam-
lanmış. 

Mahallede ciddi bir genç nüfus potansiyeli olduğunu ve 
gençlerin en büyük ricalarının, istedikleri zaman rahatlıkla 
spor yapabilecekleri bir spor alanı olduğunu söyleyen Kara-
manlı, gençleri mahallede bulunan İSMEK’e yönlendirdik-
lerini söylüyor. Ayrıca yalnızca gençleri değil, iş arayan tüm 
vatandaşların CV’lerini alarak, çevredeki iş merkezlerine 
yönlendirdiklerini söyleyen Muhtar Karamanlı, bu sayede bir 
çok gence iş imkânı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.  2 bin 
vatandaşa ücretsiz göz muayenesinin yapıldığı Çeliktepe’de, 
Ramazan ayında binlerce kişiye gıda ve alışveriş çeki yardı-
mında bulunulmuş ve muhtarlık olarak geleneksel hale getir-
dikleri iftar programlarında bin kişi aynı sofrada iftar yapmış. 

Kağıthane’deki muhtarlar çok şanslı
Kağıthane’deki tüm kurumlarla ve muhtarlarla mükemmel 
bir ilişki içerisinde olduklarını vurgulayan Ahmet Karaman-
lı, bu ilişkinin pek çok kişi tarafından hayretle karşılandığını 
söylüyor. Bir çalışma sebebiyle İstanbul muhtarlarının İlçe 
Dernek yöneticileriyle bir araya geldiklerinde ve muhtarların 
kendi ilçelerindeki konumlarıyla ilgili konuştuklarında, kendi-

lerinin ne kadar şanslı olduklarını anladığını belirten Ahmet 
Karamanlı; ‘‘Kağıthane ilçemizdeki uyum ve çalışma ortamı 
diğer hiç bir ilçede yok. Bu durum, Sayın  Kaymakamımızın  
birleştirici,  bütünleştirici ve hoşgörülü yönetim anlayışı ve tabiî 
ki Sayın Belediye Başkanımızın mütevaziliği ve sürekli halkın 
arasında olmasından kaynaklanıyor. Şöyle bir ilçe düşünün ki; 
Belediye Başkanlığı’nın organize ettiği bir halı saha maçında, 
kaymakam, belediye başkanı, meclis üyeleri ve muhtarlar sa-
mimiyet içerisinde maç yapıyorlar. İşte biz böyle bir ilçede yer 
almanın gururunu yaşıyoruz’’ diyor. 

Yaptıkları çalışmalarda onlarla birlikte hareket eden de-
ğerli büyüklerini ve kanaat önderlerini saymadan geçmeyen 
Muhtar Karamanlı, mahalledeki okul müdürleri, doktorla-
rı ve camii imamlarıyla sürekli istişare halinde olduklarını 
söylüyor. 
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Ahmet Karamanlı 

1 Mayıs 1978 Çeliktepe doğumlu olan Ahmet Karamanlı, aslen Gü-
müşhaneli dir. Evli ve bir çocuk babası olan Karamanlı, İstanbul 
Kavram Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler Reklamcılık ve Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi’nde İşletme okudu. Bir boya şirketinin rek-
lam ve halkla ilişkiler çalışmalarında danışman olarak görev yapan 
Ahmet Karamanlı, ayrıca baba mesleği olan inşaat ve taahhüt işle-
rini de sürdürmektedir.

Çocukluk ve gençlik dönemleri itibariyle çevresine ve toplumun 
sorunlarına karşı duyarlılığıyla bilinen Ahmet Karamanlı, 29 Mart 
2009 seçimlerinde Çeliktepe Mahallesi Muhtarı olarak seçilmiştir.

Adres:
Çeliktepe Mah. İnönü Cad. Buhara Sok. No:3
Kağıthane / İstanbul
0212 284 74 54
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Tek bakışta Karadeniz ve Marmara Denizi’nin ve Avrupa ile 
Asya kıtalarının görülebileceği tek seyir terası olan İstanbul 
Sapphire’in, 2011’de Avrupa’nın en iyi iş oteli olarak seçilen 

Mövenpick Otel’in ve ÖSYM’nin binasının mahallenin hemen giri-
şinde yükselmesi, Emniyetevleri Mahallesi’ne de değer katmış.   

Emniyetevleri Mahallesi Muhtarı Zeki Uzun; mahallenin çeh-
resini değiştiren diğer önemli çalışmaların; katlı otopark, sağlık 
ocağı ve muhtarlık birimlerinden oluşan yapının olduğunu söyler-
ken, proje tamamlandığında üzeri yeşilliklerle kaplı geniş bir ala-
nın daha mahalleye kazandırılacağını belirtiyor. Ana cadde üze-
rinde yer alan ve geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan Bosna Hersek 
Parkı da, mahallelinin ferah alanlarından birini oluşturuyor. Pres-
tij cadde çalışmalarının ve mahalle meydanının da tamamlandığı 
Emniyetevleri’nde, ağırlıklı olarak Karadenizliler ikamet ediyor.
 

Rize, Giresun, Sivas, Kastamonu, Sinop ve Trabzon illerinden 
gelen vatandaşların yoğunlukta olduğu mahallede,  her yöne ula-
şım kolaylıkla sağlanabiliyor. İki metro durağı olan ve köprü bağ-

Kağıthane’nin en küçük yüzölçümüne sahip Emniyetev-
leri Mahallesi, 10 bine yakın nüfusu ile Kağıthane’nin en 
gelişmiş bölgelerinin başında geliyor. Önemli caddelere 
yakınlığı ve ulaşım kolaylığı nedeniyle, özellikle çalışan 

ailelerin tercih ettiği bir mahalle olan Emniyetevleri 
Mahallesi’ni Muhtar Zeki Uzun’dan dinledik.

İstanbul’un Huzurlu Mahallesi: 

Emniyetevleri

Zeki UZUN
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lantı yolları üzerinde yer alan Emniyetevleri’nde; bankalar, lokan-
talar, dükkanlar ve marketler de ana caddeler üzerinde bulunuyor. 
 

Mahalle’deki gençlerin spor tesisi istediklerini, ancak mahal-
lenin ana arterler üzerinde olduğu için çok eski yapılanmanın ol-
duğunu ve bu nedenle yeni inşaat yapabilecek bir alanları olma-
dığı için spor tesisi yapamadıklarını söyleyen Muhtar Zeki Uzun; 
‘‘Gençlerimiz de kendi mahallelerinde olmasa da komşu mahalle-
re gidip spor yapabiliyor’’ diyor. 

Yönetim olarak İstanbul’a örneğiz
İnsanlara hizmet etmenin verdiği mutluluğun maddi ya da manevi 
bir karşılığı olamayacağını söyleyen Muhtar Uzun, yalnızca mahal-
le muhtarları olarak değil tüm ilçe yönetimi olarak ilişkilerinin tüm 
İstanbul’a örnek olabileceğini belirtiyor. Yöneticiler olarak ilişkile-
rinin çok iyi olduğunu, bu sayede hizmetlerin de zaman kaybedil-
meden gerçekleştirildiğinin altını çizen Zeki Uzun, ‘‘Biz İstanbul’da 
tekiz. Öyle ilçeler tanıyoruz ki; belediye başkanları muhtarlarının 
isimlerini bile bilmiyor, kaldı ki telefon edip işlerini halledebilsinler. 
Biz telefonda bile işlerimizi halledebiliyoruz, çünkü hepimiz hiz-
met için görev başındayız, bunun bilinciyle hareket ediyoruz.  Böy-
lece çalışmalar da hızlıca bitiyor’’ diyor. 

İnsanlar kendilerini güvende hissediyor 
‘‘İlişkiler insanların kendi elinde, iyi insan olursan ilişkin de iyi 
olur’’ diyen Emniyetevleri Mahallesi Muhtarı Uzun, Kağıthane’de 
bulunan her yöneticinin ilçeye ayrı bir değer kattığını ve yakaladık-
ları uyumun, başarılı diyaloglardan kaynaklandığının altını çiziyor. 
Bu uyum ve barış ortamından mahalle sakinleri de oldukça mem-
nun görünüyor. Suç oranının çok düşük olduğu ve huzur ortamının 
sağlandığı güvenli bir mahallede yaşamak da insanların bu ma-
halleyi tercih sebepleri arasında yer alıyor. İSTANBUL SEYİR TERASI
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Zeki Uzun

1963 Rize/Kendirli doğumlu olan Zeki Uzun, aslen de Rizeli-
dir. Evli ve dört çocuk babası olan Zeki Uzun, 1984 yılından bu 
yana İstanbul’da ikamet ediyor. Çeşitli meslek dallarında ve in-
şaat sektöründe de çalışan Uzun, üç dönem üst üste muhtar 
seçilerek yaklaşık 15 yıldır Kağıthane Belediyesi Emniyetevleri 
Mahallesi’nde muhtarlık yapıyor.

Adres: 
Emniyet Evleri Mah. Akarsu Cad. No: 11
Kağıthane / İstanbul
0212 284 73 74
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Nuri BAHÇECİK

Kağıthane İlçesi’nin en kıdemli muhtarı olan Nuri 
Bahçecik, sohbetimize başlarken bundan 25 yıl 
öncesine giderek, muhtar olduğu ilk yıllarda yaptığı 

hizmetleri anlatıyor: ‘‘Bu mahalle bayırlardan oluşuyordu. 
İnsanlar çayırlardan yürüyecek yol bulamazdı. Evlerin önüne 
arabayla gitmek mümkün değildi. Benim muhtarlığım ilk 14 
yılı mahallemize yol açtırmakla geçti. Öncelikle insanların 
evlerine kadar yollar yaptırdım, rahatça evlerine ulaşabildiler. 
Mahalleye göç edenler, hemen gecekondu yapıp oturuyordu, 
çarpık kentleşme vardı. Sonrasında gecekondular yıkılıp 
binalar yapılmaya başlanınca, mahalle de ortaya çıkmış oldu.’’ 

Mahallelinin beyaz eşyaları zarar görürdü
Yol yapımların ardından mahalleye 4 adet elektrik trafosu yap-
tırdıklarını söyleyen Muhtar Bahçecik, ‘‘Elektrik trafolarımız 
eksikti, mahalleye yeterli derecede elektrik verilemiyordu.

Son yıllarda çevresindeki alışveriş ve iş merkezlerinin ka-
zandırdığı ivmeyle gelişen Gültepe Mahallesi; önemli ilçelere 
olan yakınlığı sayesinde, özellikle bu bölgelerde çalışanların 
tercih ettiği mahallelerin başında geliyor. 20 binin üzerinde 

nüfusu olan ve her sokağında ayrı bir hareketliliğin yaşandığı 
mahalleyi, emektar Muhtarı Nuri Bahçecik anlattı.

İstanbul’un En Eski Semtlerinden:

Gültepe



Muhtarların Gözünden Kağıthane Gültepe Mahallesi

38 39

GÜLTEPE MAHALLE KONAĞI
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Kesintiler yüzünden insanların elektronik eşyaları büyük zarar 
görüyordu. Yeni trafolardan sonra elektrik kablolarını da yer altına 
aldırdık’’ diyor. Alt yapıda büyük oranda bir sıkıntıları olmadığını 
belirten Nuri Bahçecik, mahalledeki tüm sokakların taşlarının 
yenilendiğini belirtiyor. Muhtarlık binasının ve sağlık ocağının 
yeni binasına taşındığını söyleyen Muhtar Bahçecik, yeni Mahalle 
Konağı’nda emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Ayrıca Gültepe 
Spor Kulübü de Mahalle Konağı’ndaki yeni yerine taşınmış. 

Mahalleye ulaşımda sıkıntımız yok
Büyükdere Caddesi üzerindeki bağlantı yolları vasıtasıyla hem 
Boğaziçi Köprüsü’ne, hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 
ulaşımın kolay sağlandığı mahallede, İstanbul Metrosu’nun da 
gelmesiyle nüfus bakımından artış olmuş. Metronun Levent 
İstasyonu’ndan Gültepe Semti’ne yaya giriş çıkışı sağlaması, 
özellikle yakın ilçelerde çalışanların mahalleyi tercih etmesine 
neden olmuş. 

Kağıthane’nin en yüksek bölgelerinden biri olan Gültepe 
Mahallesi’nde, Muhtar Nuri Bahçecik’ten aldığımız bilgilere göre 
ağırlıklı olarak Rize ve Kastamonulu insanlar yaşıyor. Akrabalık 
ve komşuluk ilişkilerinin yoğun olduğu mahallede, dolayısıyla 
hastalıkta, düğünde, dernekte daha sıkı ilişkiler yaşanıyor. 

Kentsel dönüşümde bilinçlenme yetersiz
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın mahallede kentsel dönüşümle 
ilgili halk meclisi yaptığını, fotoğraflarla ve krokilerle kentsel 
dönüşümü anlattığını söyleyen Muhtar Bahçecik, fazla 
binası olan insanların kentsel dönüşüm sonrası fazla ev 
istediklerini, bu nedenle kentsel dönüşümün yakın zamanda 
gerçekleşmeyeceğini öngörüyor. İnsanların yeni yapılacak evlerin 
eskisine göre çok kıymetli olacağının farkında olmadıklarını 

belirten Bahçecik, kentsel dönüşüm konusunda bilinçlenmenin 
henüz yetersiz olduğunu söylüyor. 

25 yıldır muhtarlık yapabilmenin sırrı 
İlçenin en eski muhtarı olarak Kağıthane’de yeni seçilenlere 
de hep tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Bahçecik; onlara 
‘‘Diyaloglarınızı iyi tutun, böylelikle kaliteli ve hızlı hizmet 
alırısınız. Bireysel görüşlerinizi bir kenara bırakıp, halka hizmet 
için iyi geçinin’’ diyor.  ‘‘Belediye elinden gelen her hizmeti 
bizimle paylaşırken, bizim de buna karşılık halkımızla iyi ilişkiler 
içerisinde olmamız gerek’’ diyen Muhtar Bahçecik’e; son olarak 
beş yıl üst üste muhtar seçilebilmenin sırrını soruyoruz. ‘‘Çeyrek 
asırdır buradayım, her aileyi yakından tanıyorum. İnsanların varlık 
ve yokluk dönemlerini biliyor ve ona göre davranıyorum, bu da 
aramızdaki muhabbeti arttırıyor’’ şeklinde cevap veriyor. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bo%C4%9Fazi%C3%A7i_K%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fatih_Sultan_Mehmet_K%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC
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Nuri Bahçecik 

1946 doğumlu olan Nuri Bahçecik, aslen Erzincan Refahiyeli’dir. 
Evli ve 6 çocuk babası olan Bahçecik, muhtar olmadan önce 
kendisinin sahibi olduğu araçlarda şoförlük yaptı. Uzun yıllar 
üst üste seçilen eski muhtarın kendisini muhtar azası yapmak 
istemesi üzerine, kendi adaylığını ortaya koyan Nuri Bahçecik, 
beş dönemdir Gültepe Mahallesi’nin muhtarlığını yürütüyor. 

Adres:
Gültepe Mah. Arzu Çıkmazı Sok. No: 4
Kağıthane / İstanbul
0212 279 85 95
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Mehmet Ali BOYRAZ

Her caddesinde ayrı bir hareketliliğin yaşandığı Gürsel Ma-
hallesi, Kağıthane’nin en eski yerleşim alanlarının başında 
geliyor. Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Boyraz’dan aldığımız 

bilgilere göre 30 bin civarında nüfusa sahip olan mahalle için kesin 
bir rakam vermek mümkün değil. Çünkü mahalleye taşınanların 
ya da ilçe içerisinde yer değiştirenlerin oranı oldukça fazla. Bu ha-
reketliliği genelde çalışan ailelerin oluşturduğunu söyleyen Muh-
tar Boyraz, yapılaşması eski tarihlere dayandığı için Kağıthane’de 
ya da çevre ilçelerde çalışanların Gürsel Mahallesi’ni yıllar önce-
sinden tercih ettiklerini anlatıyor. 

Dört ilköğretim, bir lise ve bir meslek lisesi bulunan mahalle-
de,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Özürlüler Okulu da bulu-
nuyor. Mahallede hizmet veren İSMEK’ten de oldukça memnun ol-
duklarını söyleyen Mahalle Muhtarı Ali Boyraz, İSMEK’in görevini 

81 Şehrin Zenginliği 

Gürsel’de 

Kağıthane Merkez’e yakınlığı sebebiyle avantajlı bir böl-
gede konumlanan Gürsel Mahallesi, Türkiye’nin dört bir 
yanından insanların birlikte yaşadığı kültürel bir mozaik. 
Eski yapılaşması nedeniyle modern sosyal yaşam alanla-
rının kısıtlı olduğu mahalle, kentsel dönüşümle birlikte 

tüm sorunlarını geride bırakmaya hazırlanıyor. 
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başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini ve pek çok mahalle sakinine 
meslek kazandırdığını anlatıyor. 

Otuzdan fazla il etkin konumda
Türkiye’nin hiçbir yerinde bu mahalledeki çeşitliliğin bulunmaya-
cağını söyleyen Muhtar Boyraz, Gürsel Mahallesi’nde Türkiye’nin 
81 ilinden insanların yaşadığını çok net olarak ifade ediyor. He-
men hemen hiçbir mahallede olmayan bir durumun yaşandığını 
ifade eden Boyraz, mahallede otuzdan fazla ilin etkin konumda 
olduğunu belirtiyor. Nüfusları fazla olduğu için etkin konumda 
olan bu iller, dolayısıyla mahalle yönetiminde de söz sahibi ko-
numa yükselmiş. Karadeniz’in ve İç Anadolu’nun ağırlıklı olduğu 
mahallede, danışma meclisi oluşturularak yönetime örnek bir ka-
tılım sağlanmış. 

Muhtarlığı kişiselden ziyade bir grup çalışması olarak gören 
Muhtar Boyraz; yaklaşık 200 kişilik bir danışma meclisi kurduk-

larını ve danışma meclisinin sokak temsilcilerinden, okul aile 
birliklerinden, sivil toplum kuruluşlarından ve yöresel dernek-
lerden oluştuğunu anlatıyor. Danışma meclisi olarak mahallenin 
sorunları ve çözümleri üzerinde istişare toplantıları yaptıklarını 
söyleyen Boyraz, en önemli sıkıntılarının eski yapılaşma olduğunu 
vurguluyor.
 
Dönüşüm ada bazında olmalı
Göreve geldiği ilk gün mahallenin boş alanlarını dolaştığını, var 
olan boş alanları park olarak değerlendirdiklerini anlatan Muhtar 
Boyraz, 8 sene içerisinde 20’nin üzerinde park yapıldığını ancak 
yeşil alanlarının kısıtlı olduğunu anlatıyor. Kentsel dönüşüm ol-
madığı müddetçe yeşil alan sıkıntılarının, araç parklanma prob-
lemlerinin ve asayişin çözüme kavuşamayacağını vurgulayan Boy-
raz, mahallelinin kentsel dönüşüm konusunda 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 sıcak bakabileceğini belirtiyor. 

Bütün kurumlarıyla uyumlu bir ilçeyiz
‘‘İstanbul’un tüm ilçelerini dolaştım. Şunu samimiyetle söylemek 
gerekir ki; Kağıthane kadar bütün kurumlarıyla uyumlu başka bir 
ilçe yok. Belediye başkanlarıyla irtibatları olmayan insanlar gör-
dük. Kurumların birbirleriyle çeşitli konularda kavgaları var. Ben 
güvenlik görevlisinden başkana kadar herkesle aynı seviyede se-
lamlaşırım, bu samimiyet de bizim işlerimizi yapmamızda kolaylık 
sağlıyor’’ diyen Muhtar Boyraz, ilçedeki bu uyumun ana kaynağı-
nın Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın yaşam biçimi olduğunu düşü-
nüyor. ‘‘Başkanımızın hep vurguladığı gibi; Kağıthane’de 500 bin 
kişilik bir aileyiz, bizler de bu ailenin birer parçasıyız, bu bilinçle 
hareket ediyoruz.’’ 
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GÜRSEL MAHALLESİ YAZITEPE PARKI



Muhtarların Gözünden Kağıthane Gürsel Mahallesi

50 51

Mehmet Ali Boyraz
Mehmet Ali Boyraz, 1961 Ordu Mesudiye doğumlu. İlk ve orta öğ-
renimini Mesudiye’de tamamlayan Boyraz, 1978 yılında İstanbul’a 
gelerek iş hayatına başladı. Tekstil sektörlerde yöneticilik yapan 
Ali Boyraz, liseyi dışarıdan bitirerek üniversiteye başladı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nde de yöneticilik yapan Boyraz, siyasi ve 
sosyal hayatta aktif birisi olarak sivil toplum kuruluşlarında baş-
kanlık yaptı. Resmi bir dernek olmayan Mesudiyeli Seçilmişler ve 
Mesudiyeliler Vakfı’nın başkanlığını yapan Ali Boyraz, 8 yıldır Gür-
sel Mahallesi muhtarlık görevini sürdürüyor. Muhtar Boyraz, evli 
ve üç çocuk babasıdır. 

Adres: 
Gürsek Mah. Eski Beşiktaş Cad. No:3/1 
Kağıthane / İstanbul 
0212 220 59 42
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Hamidiye Mahallesi oluşum sürecini yakın tarihte tamam-
ladığı için, yapılaşmasını 1000’lik ve 5000’lik düzenli plan-
larla yapabilmiş şanslı bir mahalle. Mahallenin girişinden 

itibaren sizi karşılayan geniş caddeleri, yeşillikler içerisindeki 
parkları ve siteleriyle daha ilk dakikadan tertipli bir mahalle ol-
duğunun mesajını veriyor. 

Cendere Vadisi ve İSKİ’nin merkez binası tarafından çerçeve-
lenen Hamidiye Mahallesi, bu sınırları sayesinde lokal bir hale 
bürünmüş. Böylece mahalle ortamı daha çok hissedilir hale 
gelmiş. Hamidiye Mahallesi Muhtarı Temel Şardan’dan aldığı-
mız bilgilere göre; mahalle bu özellikleri sayesinde yerleşim için 
tercih edilen mahallelerin başında geliyor. Yüzde 70 sitelerden 
oluşan mahallede insanların çoğu ev alıp mahalleye yerleşmiş, 
kiracılar azınlıkta kalmış. 

40 bin nüfusu olan mahallenin, nüfusuna oranla okul sayısı 
ve çeşitliliği de oldukça yeterli. Anaokulu, ilköğretim, meslek li-

Modern Bir Anadolu Semti: 

Hamidiye 

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
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HAMİDİYE ANAOKULU 
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sesi, imam hatip lisesi ve özürlüler okulunun bulunduğu mahalle, 
eğitim kurumları açısından şanslı bölgelerin başında geliyor. Si-
vas, 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 hareketli günler bekliyor. Muhtar Temel Şardan 
2B ile ilgili sempozyumlara da katılarak, mahalleyi ilgilendiren ko-
nularla ilgili bilgi topluyor. Hamidiye’deki 2B arazilerine toplu ko-
nut yapılacağı müjdesini veren Şardan, böylece yaşamsal alanların 
daha modern ve donanımlı olarak tasarlandığının altını çiziyor.

Mahalle Kağıthane’nin vitrini olmaya hazırlanıyor
Hamidiye’de oturmaktan keyif aldığını söyleyen Muhtar Şardan, 
toplu konut projesinin, zemin etüdü yapılan ve yakın zamanda yüz-
me havuzu olarak inşa edilecek projenin ve prestij cadde çalış-
malarının hayata geçmesiyle birlikte, Hamidiye’nin Kağıthane’nin 
vitrini olabileceğini belirtiyor. 

Ağaçlandırma, ışıklandırma, araç parklanması ve refüj gibi 
konularda yenilenen Anadolu Caddesi de Hamidiye Mahallesi’ne 
yakışır hale gelmiş örnek bir prestij cadde çalışması. 

Hamidiye’de söyleşi günleri 
Hamidiye’de yapısal sorunu olmamakla birlikte; bir tarafta ekono-
mik bağımsızlığını kazanmış insanların, diğer tarafta onlara has-
retle bakan fakir ailelerin çocuklarının bulunması, zaman zaman 
problem olarak ortaya çıkmış. Ancak Muhtar Temel Şardan’ın bu 
problemin üstesinden gelebilmeyi ve komşuluk ilişkilerini kuvvet-
lendirmeyi hedeflediği projeleri var. Hamidiye Söyleşileri adı al-
tında söyleşi programı düzenleyen Muhtar Şardan, 8 ay boyunca 
bir ilim adamını davet ederek komşuluk ilişkileri ve gençlik konu-
lu manevi duyguları besleyecek olan söyleşiler düzenledi. ‘‘Ben 
apartmanda oturuyorum, 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 boşlu-
ğun doldurulması gerektiğine vurgu yapıyor. 

Burası hala Anadolu
‘‘Ben Anadolu’dan geldim, sokağa çıktığımda beş metrede bir 
selam veren birini bulurduk, burası da o hale geldi. Sana se-
lam veren halini hatırını soran birisini mutlaka görebiliyorsun. 
Hamidiye’de ve Kağıthane’de yaşamaktan çok memnunuz’’ diyen 
Muhtar Şardan, bunun sebebinin empati ve mütevazilik olduğunu 
söylüyor: ‘‘Burası hala Anadolu, Anadolu’nun yoğunluğu burada. 
Mahalle sakinlerinin yüzde 80’inin memleketiyle bağları kesil-
memiş. Okul müdürleri, imamlar, hemşehri dernekleri ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla bu bağı nasıl daha iyi hale getirebiliriz diye 
istişare toplantıları yapıyoruz.” 
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Temel Şardan

1957 Trabzon doğumlu olan Temel Şardan, çocukluğunu 
Zonguldak’ta geçirdikten sonra 90’lı yıllarda İstanbul’a geldi. 
1996 yılında komşularının ve akrabalarının tavsiyesi üzerine Ha-
midiye Mahallesi’ne yerleşen Şardan, ticaretle uğraştı. Siyaset-
te ve sosyal hayatta da aktif görevler üstlenen Temel Şardan, 
mahallede; girişimci, duyarlı ve yeni fikirlere açık birisi olarak 
tanınıyor. Hamidiye Mahallesi’nde 2009 yılında seçilerek ilk dö-
nem muhtarlık görevini yürüten Şardan, evli ve üç erkek çocuk 
babası. 

Adres:  
Hamidiye Mah. Karaman Sk. No:6
Kağıthane / İstanbul
0212 321 12 12  



Muhtarların Gözünden Kağıthane Harmantepe Mahallesi

60 61

‘‘Çocukken oynadığım parkın bahçesinde, şimdi muhtarlık yapı-
yorum’’ diyerek sözlerine başlayan Harmantepe Mahallesi Muh-
tarı Hamza Çelik, mahalleyi tanıtmaya muhtarlığın da içinde bu-
lunduğu parkın altında yer alan su haznesiyle başlıyor. ‘‘İSKİ’nin 
Kağıthane’yi besleyen su haznesi burada, yani burası suların ilçe-
mize dağıldığı önemli bir yer’’ diyen Muhtar Çelik, Kağıthane’nin 
en eski yerleşim yerlerinden olan Harmantepe’yi çocukluğundan 
beri iyi tanıdığını söylüyor. Ev ev, sokak sokak mahallenin büyüt-
tüğü bir muhtar olduğunu belirten Çelik, ailesinin 1956 yılında 
Harmantepe’ye geldiğini ve doğma büyüme buralı olmanın muh-
tarlık yönetiminde de kendisine kolaylıklar sağladığını söylüyor.

Harmantepe’nin adını, mahalle içerisinde eskiden yer alan tuğ-
la harmanlarından aldığını anlatan Muhtar Çelik, ‘‘Şu an o tuğla 
harmanlarından söz etmenin mümkün değil. Zaten mahallemizde 
belirli bir esnaf oluşumundan da bahsetmek mümkün değil. Çün-
kü mahallemiz genellikle işçi ve memur insanların ev aldıkları ya 
da kirada oturdukları bir mahalle haline geldi’’ diyor.

Mahallede hemşehricilik bilinci gelişmiş
Yaklaşık 30 bin nüfusu olan mahallede ağırlıklı olarak Sinoplular 
ikamet ediyor. Sinop’u, Kastamonu ve Ordu’nun takip ettiğini belir-
ten Muhtar Çelik, eski bir yerleşim alanı olduğu için ailelerin bü-
yük oranda birbirlerini tanıdığını, bu tanışıklığın da sosyal yardım 
işlerinde işlerini epeyce kolaylaştırdığını söylüyor. ‘‘Mahallemizde 
maddi durumu iyi olanlar bize ulaşarak yardım etmek istediklerini 
muhakkak söylerler. Biz de hiç kimsenin gururunu kırmadan va-
zifemizi yerine getiririz’’ diyen Muhtar Hamza Çelik, hemşehricilik 
bilincinin bu konuda çok gelişmiş olduğunu vurguluyor.

Mahallede havai kablolar yer altına alınmış, alt yapı çalışmaları 
büyük oranda tamamlanmış, yollar yenilenmiş, parklara ise spor 

Çocukluğumuzdan Bugüne 

Harmantepe

Yıllar önce mahallenin önemli geçim kaynaklarından olan 
tuğla harmanlarından adını alan Harmantepe Mahallesi, 

Kağıthane’nin en eski yerleşim alanlarından biri. Alt yapısını 
büyük oranda yenileyen mahallede, hemşehricilik bilinci geliş-
miş olduğu için sosyal hayat da canlı bir şekilde sürdürülüyor. 

Hamza ÇELİK
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aletleri yerleştirilmiş. Yakın zaman önce Abdi İpekçi Caddesi’nin 
büyük bir değişimle prestijli cadde olmasıyla, Harmantepe 
Mahallesi’nin çehresi de değişmiş. Muhtar Hamza Çelik, Kağıt-
hane Halk Eğitim Merkezi’nin ve Kur’an Kursu’nun da mahallede 
bulunmasının Harmantepe’ye ayrı bir canlılık kattığını belirtiyor. 
Muhtarlığın da içerisinde yer aldığı parkın, Kağıthane’nin en eski 
ve en güzel parklarından olduğunu söyleyen Çelik, burada 70 tane 
çam ağacının olduğunu ve bu çam ağaçlarının mahallenin tarihi 
kadar eski olduğunu belirtiyor. 

Dönüşüm için daha çok bilgilendirme gerekli 
Kentsel dönüşüm konusunda mahalle sakinlerinin henüz yeterli 
olarak bilinçlenmediğini söyleyen Muhtar Çelik, kentsel dönüşüm-
le birlikte gayrimenkullerin değerinin artacağını ve depreme daya-
nıklı modern evlerde oturulacağı gerçeğinin insanlara daha fazla 
anlatılması gerektiğini düşünüyor. Tüm bunlara rağmen ada bazın-

da bazı dönüşümlerin başladığını, bu dönüşümlerin diğerlerine de 
örnek olacağını aktarıyor.

Muhtarlık olarak belediye ve kaymakamlıkla ilişkilerinin çok 
samimi ve olumlu yönde olduğunu, bu kuvvetli bağlar sayesinde 
de mahalle için çözülemeyecek bir sorun olmadığını vurgulayan 
Muhtar Çelik; ‘‘Pek çok ilçeyi gezdim, muhtarlar belediye baş-
kanlarıyla doğrudan görüşmeyi hayal bile edemezken, biz yıllardır 
Fazlı Başkanımızla birebir irtibat içerisindeyiz. Bu kuvvetli sevgi 
saygı bağı, muhakkak ki Sayın Başkanımız Fazlı Kılıç’ın samimiye-
tinden ve içtenliğinden kaynaklanıyor.’’ Bu pozitif yaklaşımın diğer 
tüm ilçelere de örnek olması gerektiğini söyleyen Muhtar Hamza 
Çelik, mahalleye hizmet eden tüm hayırseverlere ve azalara da 
teşekkür ediyor.
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HARMANTEPE MAHALLESİ TAKSI DURAĞI
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Hamza Çelik 

1965 yılında İstanbul’da doğan Hamza Çelik, aslen Sinop 
Boyabatlı’dır. Doğam büyüme Kağıthane Harmantepeli olan Çelik, 
ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Hala Anadolu 
Üniversitesi öğrencisi olan Hamza Çelik, birçok derneğin kurucu-
luğunu ve başkanlığını yaptı. Kağıthane Muhtarlar Derneği Genel 
Sekreterliğini yürüten Çelik, aynı zamanda Kağıthane Güzelleştir-
me ve Koruma Derneği’nde başkanlık yapıyor ve İstanbul Sinop-
lular Derneği’nde yöneticiliğe devam ediyor. 2004’te muhtar adayı 
olan Hamza Çelik, iki dönemdir üst üste Harmantepe Mahallesi 
Muhtarlık görevine devam etmektedir. Çelik, evli ve 3 çocuk baba-
sıdır.

Adres:
Harmantepe Mah. Hak Sk. No: 1
Kağıthane / İstanbul
0212 270 57 77  
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E5 ve E6 Karayolları ile olan bağlantı noktalarının yanı ba-
şında kurulan Hürriyet Mahallesi, ismini hemen karşısında 
bulunan Abide-i Hürriyet Şehitliği’nden alıyor. 1963 yılında 

Kuştepe’den ayrılan mahalle, Anadolu’dan hızla göç alarak şen-
lenmeye başlıyor. Muhtar Recep Yılbaşı’dan aldığımız bilgilere 
göre 25 bin nüfusu olan mahalleyi en çok Karadenizliler tercih 
ediyor. Karadenizlilerin ardından Doğu ve Güneydoğulu vatandaş-
lar geliyor.

Cenazede düğünde hep yan yanayız
‘‘Neredeyse mahallemizdeki tüm aileleri yakından tanırım, yeni 
taşınanlarla da tanışmaya giderim zaten’’ diyen Muhtar Yılbaşı, 
herkesin birbirini tanımasını mahalledeki komşuluk ilişkilerinin 
çok iyi olmasına bağlıyor. Hürriyet Mahallesi’ndeki komşuluk 
ilişkilerinin başka hiçbir mahallede yaşanamayacağını belirten 
Muhtar Recep Yılbaşı: ‘‘Mahallemiz sitelerden oluşmadığı için ve 
de yerleşim çok eski olduğu için komşuluk burada canlı olarak 
devam etmektedir, edecektir’’ diyor. ‘‘Bu nedenlerden ötürü birlik 
ve beraberlik içerisinde barış ortamında yaşayabiliyoruz. Cenaze-
de düğünde hep yan yanayız. Herkes birbirini tanıdığı için burada 
hanımlar ve gençler de geç saatlere kadar sokaklarda rahatça 
dolaşabiliyorlar. Öyle ki; ilçe çapında güvenlik toplantılarında en 
sorunsuz mahalle Hürriyet Mahallesi’dir.’’ 

Bu dayanışmanın vermiş olduğu heyecanla Mahalle Afet Gö-
nüllüleri takımını kurduklarını belirten Muhtar Recep Yılbaşı, 36 
saat süren eğitim dönemini tamamladıklarını, gönüllülerin yo-
ğun katılım gösterdiğini ve ekipmanlarının sağlandığını söylüyor. 
Turgay Demirci’nin gönüllü koordinatörlüğünde gerçekleşen afet 
çalışmalarının ilk olarak Hürriyet Mahallesi’nde gerçekleşmesi 
diğer mahalleleri de daha bilinçli hale getirmiş. 

Kağıthane’nin Dinamizm Merkezi: 

Hürriyet

Ulaşım açısından son derece elverişli bir konumda bulunan Hür-
riyet Mahallesi, Kağıthane’nin dinamizminin başladığı mahallele-
rin başında geliyor. Muhtar Recep Yılbaşı, her caddesini ve soka-

ğını yakından tanıdığı mahalle ile evi gibi ilgilenirken, mahalle için 
ürettiği projeleri hayata geçirebilmenin haklı sevincini yaşıyor.

Recep YILBAŞI
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Mahalledeki kör düğüm çözüldü 
Mahallenin eski bir yerleşim yeri olmasından ötürü sokakların dar 
olduğunu ve parklanma sorununun kentsel dönüşüm gerçekleş-
meden çözülemeyeceğini vurgulayan Muhtar Recep Yılbaşı, dev bir 
yatırımla mahalleye nefes aldıracak Ata Sokak ve bağlantılarının 
açılmasıyla mahalledeki ulaşıma önemli bir alternatif geldiğini 
söylüyor. Eski adıyla Ata Sokağı’nın yeni adıyla Akça Sokağı’nın 
belediyenin öncülüğünde büyük bir emekle caddeye dönüştürül-
düğünü söyleyen muhtar, toprak yığınlarından ve eski evlerden 
oluşan bir sokağın, prestijli bir caddeye dönüşümünü heyecan içe-
risinde anlatıyor. 

Mahallede iki federe spor kulübü bulunduğunu aktaran Muhtar 
Yılbaşı, ‘‘Futbol kategorisinde faliyet gösteren bu kulüplerimiz ma-
hallemizi en iyi şekilde temsil etmiş ve halen etmektedirler. 1986 
yılında Hürriyet Eğitim Spor Kulübü’nün 1. amatör ligde önemli ba-
şarılara imza attı. Yine 1987 yılında kurulmuş olan Hürriyet Gücü 

Spor Kulübü ise amatör liglerde mahallemizi en iyi şekilde temsil 
ederek çeşitli şampiyonluklara imza attı.  Bu kulüplerimiz yüzlerce 
çocuğu bünyesinde barındırarak mahallemiz gençlerine spor ola-
nakları sunarak, görevlerini başarıyla yerine getirmektedir. Her iki 
kulübümüze ve spora olan desteğini her zaman hissettiren Sayın 
Başkanımız Fazlı Kılıç’a da teşekkürlerimi sunuyorum.’’ 

Hürriyet Mahallesi’nin eskiden spor kulüpleriyle, yazlık sine-
malarıyla, bahçeli evleriyle ve cana yakın insanlarıyla bir başka 
güzel olduğunu vurgulayan Muhtar Yılbaşı; ‘‘Ama bugün de onca 
yaşanmışlıklara yitip gidenlere karşın hala bu özelliğini kaybetmi-
yor. Yine dayanışmacı, yine vefakâr ve yine cana yakın bir mahal-
lemiz var. Artık çok katlı binalar mahallemizin çehresini oluştursa 
da, eski yerleşim nedeniyle çarpık kentleşmeye sahip olsak da, 
bizim mahallemizin insanı her yeri güzelleştirir’’ diye belirtmeden 
geçemiyor. 
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ATA SOKAK VE BAĞLANTILARI
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Recep Yılbaşı

1961’de Hürriyet Mahallesi’nde doğan Recep Yılbaşı, ilkokulu 
Hürriyet İlkokulu’nda ortaokulu ise Okmeydanı Namık Kemal 
Ortaokulu’nda bitirdi. Lise eğitimine ise Kuştepe Lisesi’nde de-
vam etti. Genç yaşta muhtar seçilmeden önce esnaflık yapan 
Yılbaşı, 1989-1994 döneminde Hürriyet Mahallesi muhtarlığı gö-
revinde bulundu. Görev yaptığı bu dönemde Kağıthane Muhtar-
lar Derneği’ni kurdu ve bir dönem kurucu başkanlığını yaptı. 28 
Mart 2004 yerel seçimlerinin ardından tekrar mahalle muhtar-
lığına seçildi ve iki dönemdir Hürriyet Mahallesi’nde muhtarlık 
görevini sürdürmektedir. Aslen Rizeli olan Recep Yılbaşı, evli ve 
iki çocuk babasıdır. 

Adres:
Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Caddesi No:47 Kat:3 
Kağıthane / İstanbul
0212 219 69 69



Sınır komşularına göre yüksek bir coğrafyada konumlanan M. 
Akif Ersoy Mahallesi, bu coğrafyayı avantaja çevirmeyi ba-
şarmış. Öyle ki; mahalleye girdiğinizde dikkatinizi çeken ilk 

özellik; apartmanların büyük çoğunluğunda teras bulunması. Te-
rasa çıkıp sizi karşılayan eşsiz Haliç ve adalar manzarasını görün-
ce, yokuştan çıkmanın vermiş olduğu yorgunluğu unutuyorsunuz. 

Yaklaşık 20 bin nüfusu bulunan mahalleyi Muhtar Ali Osman 
Tunç, dağıttıkları kömür yardımlarına bakıldığında orta gelirli bir 
mahalle olarak tanımlıyor. ‘‘Mahalleliyle ilişkileriniz nasıl, aileleri 
yakından tanıyor musunuz’’ sorusuna muhtarlık binasının dışında 
cevap vermek isteyen Muhtar Tunç, hemen muhtarlık binasının gi-
rişinde asılı olan afişe dikkat çekiyor. Mahalle sakinlerinin kendisi-
ne haftanın her günü ve her saati ulaşabilmesi için cep telefonunu 
afişe yazdıran Muhtar Ali Osman Tunç, insanların kendisini hiç çe-
kinmeden arayabildiğini ve taleplerine birlikte çözüm aradıklarını 
aktarıyor. 
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Kağıthane’nin Teras Katı:

M. Akif Ersoy

Kağıthane’nin Beyoğlu ile sınır olan mahallesi Mehmet Akif 
Ersoy, 1999 yılında Talatpaşa Mahallesi’nden ayrıldı. 20 bin 

nüfuslu mahallede 30 ayrı noktada inşaat yapılırken, mahallede 
kentsel dönüşüme örnek teşkil edebilecek binalar yükseliyor.

Ali Osman TUNÇ
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‘‘Bir de arabam olmadığı için her yere yürüyerek gidip geliyo-
rum, dolayısıyla esnafla ve ailelerle muhabbetimiz artıyor’’ diyen 
Tunç, muhtarlık görevinin maddi beklentilerle değil, ancak ve ancak 
muhabbet ve hizmet görevi bilinciyle yapılabileceğinin altını çiziyor. 

Kağıthane’nin en büyük anaokulu
Mahallede Giresun, Sivas, Gümüşhane, Kastamonu ve Erzincan’dan 
gelen insanların yoğunlukta olduğunu, ayrıca bu il derneklerinin de 
aktif olarak faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Mahallede bulunan sağ-
lık ocağının yenilendiğini söyleyen Muhtar Ali Osman Tunç, mahal-
ledeki okul sayısının da nüfusa göre yeterli olduğunu düşünüyor. 
Mahallede M. Akif İlkokulu ve Tülin Manço İlkokulu olmak üzere 
iki okul bulunuyor. Bu okullardan Tülin Manço’da Kağıthane’nin en 
büyük ve en donanımlı anaokulu da bulunuyor. Anaokulunda eme-
ği geçen herkese teşekkür eden muhtar, velilerden ve miniklerden 
çok olumlu tepkiler aldıklarını belirtiyor. 

Buluşma noktası mahalle konağı
Yaklaşık dört yıldır mahallede neler değiştiğini anlatan Muhtar Ali 
Osman Tunç, mahalle konağından sevinçle bahsediyor. Mahalle 
konağını gezdirirken önemli bir ihtiyacın karşılandığını vurgulayan 
Tunç; ‘‘Mahalle konağımızda 3 katlı otoparkımız, giriş katta muh-
tarlığımız ve postanemiz var. Haliç manzaralı 4. kat ise kültür ve 
bilgi evi olarak planlandı.”

Mahalledeki diğer önemli bir çalışma ise Etibank Caddesi’nin 
trafik sıkışıklığına alternatif bir çözüm olarak düşünülen Örf So-
kak’taki yenileme.  ‘‘Sokağın açılışı yapıldı, park da yapıldı. Ancak 
parka geçici olarak Örnektepe Parkı adı verildi, mahalle sakinleri 
olarak parkın adının M. Akif Ersoy olmasını talep ediyoruz’’ diyen 
Muhtar Ali Osman Tunç, milli şairimizin adının bu parka daha çok 
yakışacağını düşünüyor.   

Metrobüs durağı talebi
Mahallenin en büyük sıkıntısının ulaşım olduğunu belirten muhtar, 
‘‘Mahallemiz Kağıthane-Beyoğlu sınırında olmasına rağmen, vatan-
daşlarımız Kağıthane’ye iki vesait yapmak zorunda kalıyor. Çünkü tek 
vesait yok. Topkapı- Seyrantepe minibüsü mahallemizden geçerse ya 
da Kağıthane’ye mahallemizden direkt olarak bir ulaşım hattı konulur-
sa rahatlarız. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na da giderek mahallemi-
ze yakın bir metrobüs durağı talep ettik. Çünkü mahalle sakinlerimiz 
özellikle geç saatlerde metrobüse ulaşmakta güçlük yaşıyor. Var olan 
duraklar mahallemize uzak kalıyor.’’ Bu taleplerinden iyi neticeler bek-
leyen Muhtar Ali Osman Tunç, Kağıthane Belediyesi ile oldukça iyi ilişki-
ler kurduklarını, telefonla dahi tüm işlerini halledebildiklerini belirtiyor.  

Mahalledeki Örf Sokak’ta ada bazında bir anlaşmanın büyük oranda 
yapıldığını ve hem mahalleye hem de çevre bölgelere örnek teşkil ede-
bilecek kentsel dönüşüm örneklerinin yükseleceğini belirten Muhtar 
Tunç, mahallede 30 noktada inşaat yapıldığını aktarıyor. 
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MEHMET AKİF ERSOY  MAHALLE KONAĞI 
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Ali Osman Tunç 

1972 İstanbul doğumlu olan Ali Osman Tunç, aslen Gümüşhane 
Kelkitli’dir. Ailesinin 1960’lı yıllarda Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne 
yerleşmesiyle birlikte doğma büyüme mahalleli olan Tunç, Kağıt-
hane İmam Hatip Lisesi mezunudur.  Lise mezuniyetinin ardından 
çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Ali Osman Tunç, 2009 
yerel seçimlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde muhtar ola-
rak göreve başladı. Evli ve 3 çocuk babası olan Tunç, 1999 yılında 
Talatpaşa’dan ayrılan M. Akif Ersoy Mahallesi’nin ikinci muhtarıdır. 

Adres:
M.Akif Ersoy Mah. Cengiz Topel Cad. No:18 
Kağıthane / İstanbul 
0212 320 3459
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Kağıthane Köyü’nün varisi olan Merkez Mahallesi, köy dö-
neminde burada ikamet eden insanların günümüzde hala 
ağırlıklı olarak yaşadığı bölgelerin başında geliyor. 24 bin 

nüfusu olan mahallede, Balkan göçmenlerinin sayısı da oldukça 
fazla. Ayrıca mahallede, çoğunlukla Doğu Anadolu ve Karadeniz 
Bölgelerinden insanlar yaşıyor. 

Merkez Mahallesi’nin emektar muhtarı Süleyman Bölük’e, 
muhtarlığa karar verme sürecini sorduğumuzda ‘‘Hizmet yap-
mayı seviyorum, insanlara yardım etmeyi seviyorum. Zaten bu 
bir gönül işidir, başka bir motivasyon kaynağı olamaz. 15 yıl aktif 
azalık yaptığım için insanlarla sürekli diyalog halindeydim, biz-
leri çok yakınları bilerek sıkıntılarını paylaştılar, onların mem-
nuniyeti beni daha çok memnun etti ve bu görevin içine çekti’’ 
diyerek, görevinden duyduğu mutluluğu paylaşıyor.

Çok eski yerleşim yeri olduğu için burada doğup büyümüş 
insanların komşuluk ilişkilerini en güzel biçimde devam ettir-
diklerini, mahallede huzurlu bir ortamın var olduğunu söyleyen 

Kağıthane Köyü’nün Varisi

Merkez

Mesire alanları, ziraat faaliyetleri ve komşuluk ilişkileriyle öz-
lem duyulan Kağıthane Köyü, günümüzde Merkez Mahallesi’nde 
sürdürülen enerjiyle hissettiriyor kendini. İmar düzenlemele-
rinden sonra Merkez Mahallesi’nde yükselen siteler ve iş mer-

kezleri, mahalledeki dinamizmi canlı tutmayı başarmış. 

Süleyman BÖLÜK
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Muhtar Bölük, Merkez Mahallesi’ni en sorunsuz mahalle olarak 
tanımlıyor. İmar düzenlemelerinden sonra Kağıthane Merkez’de 
büyük gelişmeler olduğunu kaydeden Süleyman Bölük, apart-
manların ve iş merkezlerinin artmasıyla birlikte ekonomik duru-
mun da yükseldiğini belirtiyor. 

Bağlar Caddesi’nde önemli inşaat firmalarının yaptığı prestijli 
binalar, uluslararası marka olan alışveriş merkezleri, deniz su-
yunun Kağıthane Deresi’ne verilmesi gibi önemli projeler Merkez 
Mahallesi’nin de değerini arttırmış. 

Hasbahçe nefes aldırıyor
Süleyman Bölük, 1963 yılından bu yana Kağıthane’de yaşadığı için 
mahalledeki değişimin en yakın tanıklarından birisi. ‘‘ Burası; 

meşhur Sadabad’ın, Hıdırellez törenlerinin ve mesire alanlarının yer al-
dığı bir bölgeydi. İlçenin en eski yerleşim yeri olmasına rağmen, olabildi-
ğince düzenli bir yapılaşma var’’ diyen Muhtar Bölük’ün, çocukluk yılları 
gözünün önünden geçiyor. ‘‘Mesire alanları bize nefes aldığımızı hissetti-
rirdi. Sokaklarda çamurda yürür, tarihi çeşmelerden su içer, yağmur al-
tında oyunlar oynardık. Tahta köprüdeki araç trafiğini hiç unutamam. Bir 
arabanın karşıya geçebilmesi için diğerinin mutlaka onu beklemesi gere-
kirdi. Köy olduğu için insanlar kapılarını açık bırakıp yatardı. Meydanda 
meşhur manavlarımız vardı. İnsanları sevecen, yeşil alanı çok, sandal-
larla, motorlu teknelerle seyahat eden bir nesile yetiştim ben. Hasbahçe 
tamamen yeşillikle kaplıydı. Mahalle maçları ise heyecanla beklenirdi. 
Bisiklet alanlarımızda bisiklete binmek o zaman çok lüks bir zevkti.’’
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MERKEZ MAHALLESİ
KÜLTÜREL TESİS VE OTOPARK
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Projeler eski günlerimizi hatırlatıyor
Çocukluğunun mahallesini betimleyen Muhtar Süleyman Bölük, 
belediyenin günümüzde yaptığı projelerin aslında tam olarak aslına 
yakışır şekilde gerçekleştiğini ve bu projelerle Kağıthane’nin eski 
günlerindeki gibi cazibe merkezi haline gelebileceğine inanıyor. Bö-
lük, İstanbul’da halka sunulmuş bu denli büyük bir yeşil alana sahip 
başka bir ilçe bulunmadığını da ekliyor. 

Mahallelinin en büyük talebi, Hasbahçe Caddesi’nde yol düzen-
lemesi yapılması yönünde. Arabaların insanların evlerinin kapıla-
rına kadar park edildiğini ileten Muhtar Bölük, park sıkıntısının 
çözüme kavuşturulmasını istiyor. 

Güreş ve futbol faaliyetleri örnek oluyor 
Merkez Mahallesi spor aktiviteleri bakımından da çeşitliliğin ol-
duğu bir bölge. Süper Amatör Lig’de oynayan Kağıthane Spor 

Kulübü ile Nurtepe Spor Kulübü de büyük çoğunlukta Merkez 
Mahallesi’nde faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda bir spor kulübü 
yöneticisi olarak da gözlemlerini aktaran Bölük, pek çok madde 
bağımlısı gencin spora yönlendirilerek kötü alışkanlıklarından kur-
tulduğunu vurguluyor. Kağıthane Güreş Kulübü Başkan Yardımcılı-
ğı yapan Süleyman Bölük, güreş faaliyetlerinin de Kağıthane ve İs-
tanbul için önemli olduğunu belirtiyor. Fevzi Şeker Turnuvası’nı dü-
zenlediklerini ve Türkiye birinciliklerine sahip olduklarını belirten 
Bölük, belediyeden bu konuda çok iyi destek aldıklarınızı, turnuva 
masraflarının fazlasıyla karşılandığını belirterek teşekkür ediyor. 
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Süleyman Bölük
 
1954 Erzincan Refahiye doğumlu olan Süleyman Bölük, serbest 
meslekle uğraştıktan sonra emekli oldu. Emeklilikten sonra sos-
yal aktivitelere ağırlık veren Bölük, 12 yıl Nurtepe Cami dernek 
başkanlığr, 13 yıl Nurtepe Spor Klubü kurucu başkanlığı yaptı. 15 yıl 
boyunca Kağıthane Merkez Mahallesi Muhtarlığı’nda aktif olarak 
azalık yapan Süleyman Bölük, 2009 yerel seçimlerinde ise Mer-
kez Mahallesi muhtarı seçildi.  1963 yılından bugüne Kağıthane’de 
ikamet eden Muhtar Süleyman Bölük, evli ve 3 çocuk babasıdır. 

Adres:
Merkez Mah. Burcu Sk. No: 16
Kağıthane / İstanbul
0212 295 09 28
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Kağıthane’nin neredeyse tamamını gören güzel bir manzara eş-
liğinde, kaliteli bir sabah kahvaltısı yapmak isteyen herkes, ak-
lından Nurtepe’yi mutlaka geçirecektir. Adından da anlaşılaca-

ğı üzere yüksek bir bölgede konumlanan Nurtepe Mahallesi, ilçenin 
tüm güzelliklerine tepeden bakma şansı yakalayabileceğiniz bir yer. 

Muhtar Necmettin Şen’den aldığımız bilgilere göre, mahalle-
de yaklaşık 26 bin nüfus var. Ancak devamlı göç aldıkları için kesin 
rakamlar veremeyeceğini söyleyen Şen; ‘‘Mahallemizde şuan bile 
300’e yakın inşaat var. Bu inşaat sayılarından bile ne kadar çok göç 
aldığımızı tahmin edebilirsiniz’’ diyor. 

Birçok toplu konut projesine ev sahipliği yapan Nurtepe, site yer-
leşimini tercih edenlerden ötürü kültürel seviyesi yüksek bir mahal-
le konuma yükselmiş. Yöresel derneklerin, spor kulüplerinin ve cami 
derneklerinin aktif olarak boy gösterdiği mahallede, her sokakta ayrı 
bir canlılık yaşanıyor. Ağırlıklı olarak Sivas, Erzincan, Erzurum, Gi-
resun, Sinoplu vatandaşların tercih ettiği mahallede, göçmenler de 
yaşıyor. 

Kentsel dönüşüme devlet el atmalı
Cadde ve sokaklarının geniş olduğu mahallede park sıkıntısı yaşan-
mazken, arsa parselleri küçük olduğu için birleşme yoluyla yenile-
meye gidebilecek bina sayısı az sayıda kalıyor. Kentsel dönüşümde 
ada bazında vatandaşları ikna etmeye çalıştıklarını söyleyen Muhtar 
Necmettin Şen, bu sürecin yıpratıcı bir süreç olduğunu belirtmeden 
geçemiyor. Mahallesindeki vatandaşların genelde kendi binalarını 
yıktırarak yenilediğini söyleyen Muhtar Şen, ada bazında dönüşüm 
için bilgilendirmenin daha fazla gayret sarf ederek yapılması gerek-
tiğini düşünüyor. ‘‘Kentsel dönüşümde daha ziyade devlet el atmalı. 
Özel şirketler vatandaşlarımızla anlaşarak projeler yapıyorlar ama 
bu da sınırlı sayıda kalıyor.’’ 

Kağıthane’yi 
Nurtepe’den 

Seyredin

Kağıthane’nin büyük bir bölümünü tepeden izleyebileceğiniz 
güzel bir manzaraya sahip olan Nurtepe, devamlı göç alan ve 

ağırlıklı olarak sitelerden oluşan bir mahalle. Sosyal Tesisleri 
ile ilçe dışından da misafir çeken Nurtepe Mahallesi’nde, 

yenilenen apartmanlar mahallenin çehresini değiştirmeye 
devam ediyor. 

Necmettin ŞEN
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NURTEPE MAHALLESİ
KADIN KENT GÖNÜLLÜLERİ
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Yeşillikler içerisinde nezih bir mekân: 
Nurtepe Sosyal Tesisleri
Mahalledeki yeşil alan sayısı da oldukça göze çarpıyor. Ufak çaplı en 
küçük boş yerlerin bile parka çevrildiği mahallede, Kağıthane Bele-
diyesi Nurtepe Sosyal Tesisleri’de bulunuyor. Zengin menüsü, lezzetli 
yemekleri ve uygun fiyatlarıyla ilçe dışından gelenlerin de tercih ettiği 
bir yer olan sosyal tesis, 80 dönüm bir arazi üzerinde yeşillikler içe-
risinde hizmet veriyor. Sosyal tesis arazileri içerisinde günün her sa-
atinde spor yapan, yürüyüş yapan ya da arkadaşlarıyla ailesiyle vakit 
geçirmek isteyen kişileri görebiliyorsunuz.

Nurtepe Mahallesi spor aktiviteleri olarak da oldukça şanslı bir 
mahalle. Mahallede 3 spor kulübünün ortak olarak kullandığı büyük 
bir spor kompleksi var. Ancak Muhtar Necmettin Şen, ‘‘Nurtepe’nin 
bir farkı olmalı, çeşitli spor dallarının da yer aldığı kapalı bir spor 
tesisi mahallemize çok yakışacaktır’’ diyor. 

Yüksek bir coğrafyada konumlanmalarına rağmen kar yapışla-
rında yollarında herhangi bir aksilik yaşanmadığını, bu konuda bele-
diyenin çalışmalarından oldukça memnun olduklarını belirten Şen, 
mahallenin alt yapı konusunda herhangi bir sıkıntısının olmadığını 
belirtiyor. ‘‘Belediye ekipleri herhangi sıkıntıda zaman ayarlamasını 
iyi yaparak, vatandaşı mağdur etmeden görev yapıyorlar.’’

Nurtepe’deki en büyük sıkıntının kreş yetersizliği olduğunu söy-
leyen Muhtar Necmettin Şen, çalışmak isteyen annelerin bu konuda 
çok sıkıntı çektiklerini ve kendisine bu konuda taleplerle gelenlerin 
çok olduğunu belirtiyor. 

Ailenin reisi örnek alınır
Kağıthane’deki tüm yöneticilerin ilçeyi güzelleştirmek için çalıştığı-
nı, verimli geçen istişare toplantılarını yaptıklarını hatırlatan Muh-
tar Necmettin Şen, özellikle son dönem muhtarları olarak daha çok 
uyum içerisinde olduklarını ve muhtarlık haricinde kişisel dostlukla-
rının da olduğunu belirtiyor. 

Bu dostlukların kurulmasındaki en büyük payın Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’a ait olduğunu söyleyen Şen, ‘‘Bugün başka bir yerde be-
lediye başkanının yanından bile geçilmiyor. Ancak bizim başkanımız 
mütevazılığı ve samimiyetiyle hepimize çok şey öğretiyor. Ailenin reisi 
nasılsa evlatları da ona benzer. Başkanın bu duruşu yardımcılarına 
ve müdürlerine de yansıyor doğal olarak.’’ 
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Necmettin Şen

1959 Giresun Görele doğumlu olan Necmettin Şen, 1962 yılın-
da çocuk yaşta İstanbul’a geldi. Ailesinin 1968 yılında Kağıthane 
Nurtepe’ye yerleşmesiyle çocukluğundan beri Nurtepeli olan Şen, 
orta okuldan mezun olduktan sonra serbest meslekle uğraştı. 1980 
yılında çanta ve deri üzerine ticaret yapan Necmettin Şen, birçok 
derneğin kendisini muhtar adayı olarak göstermesi üzerine işlerini 
çocuklarına devretti. 2009 yılında Nurtepe Mahallesi’ne muhtar ola-
rak seçilen Şen, evli ve üç çocuk babasıdır. 

Adres:
Nurtepe Mah. Doğu Sok. No:2  
Kağıthane / İstanbul
0212 321 24 49
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Mustafa SOLAK

Ortabayır Mahallesi’nin emektar muhtarı Mustafa Solak’ın 
‘‘Kağıthane’nin incisi’’ olarak nitelendirdiği Ortabayır’da 
yaklaşık 30 bin kişi ikamet ediyor. Birinciliği Sivaslıların al-

dığı mahallede, Karadenizliler de yoğunlukta. Mahallesine tam 
anlamıyla 43 yıl emek veren Muhtar Solak, hizmetlerine muhtar 
seçilmeden önce başlamış. 24 yıl sağlık ocağı olmayan mahalle-
ye, muhtar seçilir seçilmez sağlık ocağı açtırmış. ‘‘Çok şükür ki, 
halkımızın sağlık problemlerine şifa bulacağı sağlık ocağını ma-
hallemize kısa zamanda kazandırdık. 2004’ten bugüne artık 3 tane 
sağlık merkezimiz var ve halkımız çevre semtlere gitmek zorunda 
kalmıyor.’’ 

Eğitim alanında da girişimlerde bulunan Muhtar Solak, şu an 
yeniden inşa edilen Zafer İlköğretim Okulu’na 1992-93 yılında ilave 
derslik yapmak üzere gelen vali ile dahi görüşmüş.  Okulun yıkı-
lıp yeniden yapılması gerektiği fikrini dile getiren Muhtar Musta-
fa Solak’ın bu hayali 2004 yılında muhtar seçilince gerçekleşmiş. 
2004’te Zafer İlköğretim Okulu’nun güçlendirmesi iptal edilirken, 
bugün belediyenin ve sponsor firmanın katkılarıyla modern, depre-
me dayanıklı ve kullanışlı bir okul yükseliyor orada.  

En fazla hizmet alan mahallelerin başındayız
Elektrik hatlarını yer altına aldıran ve kablolu yayını da Ortabakyır 
Mahallesi’ne getiren Muhtar Solak, muhtar olunca ard arda istişa-
re toplantıları düzenleyerek, mahallenin sorunlarını masaya yatır-
mış. Elliyi geçkin yetkili kişiyi toplantılarda ağırlayan Muhtar Mus-
tafa Solak, mahallenin büyük problemleri giderilince bu toplantıları 
düzenlemeyi de bitirmiş. ‘‘En fazla hizmet alan mahallelerden bi-
riyiz. Yaklaşık 120’ye yakın sokağımız var ve neredeyse tamamında 
çalışmalar yapıldı. İlk olarak asfalt döktük, elektrik direklerini yer 
altına altık, yağmur suyu kanalı yaptık. Işıklandırma çalışmalarımız 
bitti. Hatta bazı önemli sokaklarda birden fazla çalışma yapıldı.’’

Kağıthane’nin Değişen Yüzü: 

Ortabayır

Ortabayır Mahallesi; Şişli, Levent ve Büyükdere Caddesi gibi ana 
arterlere yakın konumuyla ailelerin tercih ettiği mahallelerin 

başında geliyor. Hizmet için azimle çalışan ve 43 yılını 
mahallesini güzelleştirebilmek için harcayan Muhtar Mustafa 
Solak, Ortabayır’ın dünden bugüne uğradığı değişimi anlattı.  
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Mahallenin en büyük sıkıntısının araç parkı olduğunu belirten 
Mustafa Solak, ‘‘Belediyemiz sağ olsun en küçük araziyi bile, bu 
sorunu gidermek için ayırıyor. Ancak mahallemizdeki yerleşme 
çok eski olduğu için otopark için çok fazla alanımız yok. Yapı-
lacak mahalle konağı ile parklanma sorunu önemli ölçüde çö-
zülecektir, ancak bu da ileride yetmeyecek. Asıl çözüm kentsel 
dönüşüm ile olmalı’’ diyor.

En temiz mahalle olarak anılmak istiyoruz 
Ortabayır’da temeli atılan Mahalle Konağı da, mahallenin çeh-
resini değiştirecek ve değer katacak. 5 katlı otoparkı, muhtarlığı, 
sağlık ocağını, kültür merkezini ve çocuk parkını içinde barındı-
racak olan Mahalle konağı, Ortabayır’ın merkezi haline gelecek. 
‘‘Mahallenin sağlık merkezi problemi kalmadı. Eğitim merkez-
lerimiz da tamamlanıyor. Ulaşım ve park sorunumuz ile kentsel 
dönüşümle birlikte binalarımız da yenilendiğinde modern bir 
şehir görünümünde olacağız. Atalar Caddesi’nde tek katlı evler 
vardı. Onlar yıkılarak yeni binalar inşa edilmeye başlandı. Çok 
katlı evler olmadığı için yıkım işlemleri de kolay oldu. Umarım 

bunlar örnek teşkil edecek ve ada bazında dönüşümlerle modern 
bir şehir görüntüsüne kavuşacağız diyor.

Hizmet için çalışan herkesin birbiriyle uyum içinde çalıştığı-
nı söyleyen Muhtar Solak,  yenilenen sokaklarda gezerken mutlu 
olduğunu ifade ediyor. Her adımda bir vatandaşın selamıyla karşı-
laşan Muhtar Mustafa Solak, ‘‘Dev yatırımlar ortaya çıkmaya baş-
layınca Kağıthane atılım yapacak. Şu zamanda bile oturulacak ev 
zor bulunurken, ileride ev bulmak için zorlanacağız. Bizler köyden 
kente dönüşümün canlı şahitleriyiz’’ diyor. 
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ORTABAYIR MAHALLESİ
NEF İLK OKULU
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Mustafa Solak 

Giresun Alucra doğumlu olan Mustafa Solak, öğrenimini Alucra’da 
tamamladıktan sonra 1970 yılında İstanbul Fatih Hırka-i Şerif 
Camii’nde vekaleten göreve başladı. Kısa süre sonra Kağıthane 
Ortabayır Merkez Camii’nde görev alan Solak, caminin yenilenme-
si için büyük emek sarf etti. 25 yıl görev yaptığı Ortabayır Merkez 
Camii’den 1993 tarihinde emekli oldu. 2004 yerel seçimlerinde ise 
Ortabayır Mahallesi’ne muhtar olarak seçildi. Aynı zamanda hafız 
olan Mustafa Solak, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Adres:
Ortabayır Mah. Santral Cad. No: 14 
Kağıthane / İstanbul
0212 270 90 03
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Cengiz YILDIRIM

Büyükdere Caddesi’ne olan yakınlığı nedeniyle avantajlı bir 
bölgede konumlanan Sanayi Mahallesi, yalnızca Türkiye’nin değil 
dünyanın da birçok bölgesinden vatandaşın huzur içerisinde 

birlikte yaşayabildiği , gelenek ve göreneklerini kaybetmeyen bir 
mahalle.  Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Sinop, Ordu, Giresun, Kastamonu, 
Bitlis, Samsun ve Trabzon’dan sonra göçmenler de yoğunluklu olarak 
ikamet ettiği Sanayi Mahallesi’nde 75 bin kişi yaşıyor.

Ulaşım kolaylığı avantaj sağlıyor
Genellikle çalışan kesimin tercih ettiği mahalle, ulaşım açısından 
oldukça şanslı. Sarıyer ve Levent’in tam karşısında yer alan 
mahallede, metronun yanı sıra pek çok minibüs ve otobüs hattı 
da var. Kağıthane Devlet Hastanesi’nin mahalle sınırlarında yer 
almasının da ulaşıma olumlu etkiler yaptığı aşikar. Kağıthane 
Devlet Hastanesi’nin yalnızca mahalleye değil tüm Kağıthane’ye 
hareketlilik kazandırdığını vurgulamadan geçmeyen Muhtar Cengiz 
Yıldırım,  hastanenin balkon kısmının da mahalleli bir hayırsever 
aracılığıyla polikliniklere dönüştürüleceği müjdesini veriyor.  

Alt yapı çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Muhtar Cengiz 
Yıldırım, Büyükdere Caddesi’nde yapılan prestij çalışmasının 
tüm caddelere örnek olması gerektiğini söylüyor. ‘‘Eskiden o 
caddede yürümek mümkün değildi. Vatandaş o caddeye çıkınca 
bizi arayıp yürüyemiyoruz diye şikâyet ediyordu. Ancak şimdi 
insanlarımız rahatça yürüyüp alışveriş yapabiliyor’’ diyor. ‘‘Caddesi 
olup da devamı olmayan tek yer Sultan Selim Caddesi’ydi. İBB ve 
Kağıthane Belediyesi’nin işbirliğiyle caddeye viyadük yapıldı ve 
trafik sorunumuza çözüm kattı. ‘’

Çok amaçlı kültür merkezi
Yerleşim eski olduğu için mahallede park olmadığını, insanların 
çocuklarıyla gezip dolaşabilecekleri yerlere ihtiyaç duyduklarını 

75 Bin Kişilik Dev Bir Aile: 

Sanayi

81 vilayetten insanın huzur içerisinde yaşadığı örnek bölge-
lerden birisi olan Sanayi Mahallesi, eğitim, sağlık ve sportif 

faaliyetler açısından şanslı mahallelerin başında geliyor. Ula-
şım kolaylığı nedeniyle diğer mahallelere göre bir hayli fazla 
nüfusa sahip olan Sanayi Mahallesi, yeni yatırımların ortaya 

çıkmasıyla birlikte değerini katlamaya devam edecek.
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belirten Muhtar Yıldırım, temel atma töreni gerçekleştirilen Kültür 
Merkezi’ni heyecanla anlatıyor. Sanayi Mahallesi’nde yer alan 
Sultan Selim Hizmet Kompleksi’nin temeli 9 Mart 2013’de AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem’in de katıldığı törenle 
atıldı. Üç katı otopark, iki katı kapalı pazar yeri olarak kullanılacak 
olan Kültür Merkezi’nde,  toplantı salonları, spor merkezi, çocuk 
parkı ve bilgi evi gibi çok amaçlı salonlar yer alacak. 

Spor kulüpleri açısından da zengin olan mahallede; Sanayi 
Spor, İstanbul Bayburt Spor ve İstanbul Gümüşhane Spor Kulübü 
aktif olarak faaliyet gösteriyor. Mehdi Sancak Stadyumu’nu ortak 
olarak kullanan bu spor kulüplerinin gençlere olan faydasını 
aktaran Muhtar Cengiz Yıldırım ‘‘Buradaki futbolcuların hepsi 
elbette profesyonel sporcu olmayacak. Ancak spor sayesinde 

kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları bile oldukça olumlu işler 
yaptıklarının göstergesidir. Belediye Başkanımız da sağ olsun, bu 
konuda desteklerini hiç esirgemiyorlar’’ diyor.     
 
Hayır Çarşısı
Mahallenin fark yaratan diğer önemli bir özelliği de mahalle 
sakinlerinin desteğiyle oluşturulan Hayır Çarşısı. Muhtarlık binası 
içerisinde kıyafetlerle dolu olan Hayır Çarşısı, mahalleli kadınların 
ve esnafın yardımlarıyla oluşturulmuş bir gönül merkezi. Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç’ın eşi Fatma Kılıç’ın da her zaman destek 
olduğu Hayır Çarşısı’nda, ihtiyaç sahipleri ne isterlerse alabiliyor. 
Gelinlikten spor giyime, ayakkabıdan şapkaya kadar pek çok 
kıyafetin yer aldığı çarşıda, gönüllü kadınlar Cuma günü nöbetleşe 
olarak bekleyip, gelenleri karşılıyorlar. 



Muhtarların Gözünden Kağıthane Sanayi Mahallesi

114 115

Sultan Selim Hizmet Kompleksi
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Cengiz Yıldırım 

1965 Bayburt doğumlu olan Cengiz Yıldırım, 12 yaşında 
İstanbul Kağıthane Sanayi Mahallesi’ne geldi. Ortaokulu 
Sanayi Mahallesi’nde tamamlayan Yıldırım, esnaflık yaptı. 1988 
yılında Oto Sanayi’de dükkan açan Cengiz yıldırım, aktif kişiliği 
nedeniyle 2009 yerel seçimlerinde muhtar adayı oldu. Sivil toplum 
kuruluşlarında ve derneklerde uzun yıllar başkanlık yapan 
Yıldırım, evli ve 3 çocuk babasıdır. 

Adres:
Sanayi Mah. Birgül Sok. 34416 
Kağıthane / İstanbul
0212 280 89 76
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İstanbulluların son dönemlerde keşfettiği bir mahalle olan 
Seyrantepe, Kağıthane’de en çok boş araziye sahip olduğu için 
gelecekte adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Seyrantepe 

Mahallesi Muhtarı Kemal Kılıç nüfusun şimdilik 40 bin civarında 
olduğunu, ancak mahallenin değerini arttıracak prestij çalışmaların 
başlamasıyla birlikte nüfusun hızla artacağını belirtiyor. 

Seyrantepe’nin geleceği parlak 
Mahalledeki dönüşüm Barbaros Caddesi’nde yer alan 150 
gecekondunun yıkılması ve yerine yapılacak 10 blokluk dev konut 
projesiyle sınırlı kalmıyor. Muhtar Kılıç, o bölgede 5-6 misli boş 
alanın olduğunu ve onlarca blok yapılabilecek projelerin mahalleyi 
canlandıracağını söylüyor. Kentsel dönüşümle birlikte çarpık 
yapılanmanın ortadan kalkacağını, modern görünümlü konforlu 
evlerde oturabilmenin bir şans olduğunun altını çizen Muhtar 
Kemal Kılıç; ‘‘Ben tüm vatandaşlarımıza ada bazında olmasa da, 
parsel bazında birleşip dönüşüme gidilmesi gerektiğini anlatmaya 
çalışıyorum. Şu an içinde bulunduğumuz zamandan istifade etmek 
gerek. Tertemiz bir bahçesinin olduğu, otoparka ve yürüyüş yolları 
olan modern evlerde oturmak bir nimettir. Vatandaşlarımıza kendiniz 
programlayıp yapın ya da bir bilene muhakkak danışın diyorum. 
Mahallemizde bireysel olarak bunu yapanlar var, niyeti olanlar var. 
Ancak bilgilendirmenin artması gerektiğine inanıyorum.’’

Kentsel dönüşümün gerekliliğiyle ilgili çarpıcı bir örnek de veren 
Muhtar Kılıç;  ‘‘Bir arkadaşım apartmanını yenilemeye karar verdi. 
Proje çizimleri bitmiş, uygulamaya geçilecekti. Dedim ki senin 
apartmanının arkasındaki bina yüksek ve çürükse senin apartmanını 
yenilemen sana ne kazandıracak ki? Bunları düşünerek hareket 
etmek gerek. Kentsel dönüşüm artık bir gereklilik haline gelmiştir.’’ 
Mahalleye gelen devlet hizmet binaları ile Ankara’daki memur 
kesiminden dahi göç aldıklarını belirten Seyrantepe Muhtarı 

Dev Projelerin Adresi;

Seyrantepe

Yaklaşık 40 bin nüfusu olan Seyrantepe Mahallesi, 
boş arazilerinin fazlalığı nedeniyle pek çok yeni 
projenin yükseleceği yeni göç merkezlerinin ba-

şında geliyor.  Kağıthane’nin sınır mahallelerinden 
olan Seyrantepe, parkları ve kentsel dönüşümde 

örnek teşkil edebilecek projeleri ile dikkat çekmeye 
devam edecek.

Kemal KILIÇ
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Kemal Kılıç, memur kesiminden olan insanların tercih ettiği bir 
mahalle olmamızla birlikte, mahallenin ekonomik durumunun da 
iyileşmeye başladığını belirtiyor.  Yakın zamanda önemli projelerin 
mahalleyi beklediğini söyleyen Muhtar Kılıç; ‘‘Seyrantepe Metro 
İstasyonu’nun üzerine İBB’nin binası yapılacak. İtfaiye ve İSKİ gibi 
önemli müdürlükler burada olacak. Ayrıca 600 yataklı Seyrantepe 
Devlet Hastanesi de mahallemizde yükselecek.’’

İSMEK ve Sağlık Ocağı çok başarılı
Mahalledeki İSMEK ve sağlık ocağından oldukça memnun 
olduklarını söyleyen Muhtar Kılıç, İngilizce, bağlama, boncuk, 
ahşap boyama, oya ve daha çok bir çok branşta ders verilen 
İSMEK’in özverili yöneticisi Feride Hanım’ı anmadan edemiyor.  
İSMEK’in yöneticisi Feride Hanım’ın ve öğretmen arkadaşlarının 
mahalledeki evleri tek tek dolaşarak dersleri anlattığını belirtiyor. 
Muhtar Kılıç; ‘‘Eskiden İSMEK insanlara ne kazandırır ki gibi bir 
görüş yaygındı. Ancak İSMEK’in ciddi manada meslek sahibi yapan 
bir kurs olduğu anlaşılınca talep de arttı dolayısıyla. Her dönem 

pek çok branşta derslerimiz dolu oluyor, dönem sonlarında da 
sergimizi açıyoruz’’ diyor.  

Sağlık ocağının da çok verimli çalıştığını belirten Muhtar Kılıç, 
‘‘Sağlık ocağımız küçük bir hastane görünümünde. Hekimlerimiz 
çok kaliteli ve içten çalışıyorlar. Vatandaşlımızla kendi aileleriyle 
ilgilenirmiş gibi yakından ilgileniyorlar’’ diyor.

Parklanma sorununa yeni çözüm
Alt yapı sorununun % 90 oranında çözüldüğü mahallede, 3 buçuk 
yıl zarfında önemli gelişmeler olmuş. Ancak parklanma sorununun 
baş gösterdiği mahallede, Muhtar Kılıç’a göre tek çözüm yolu 
yine kentsel dönüşüm.  Mahallemizde bir cadde kadar hareketli 
Cihangir Sokağı var. Bu sokakta 3 şerit varken, sağa sola park eden 
araçlar nedeniyle arabalar tek şeritten birbirine yol vererek geçmek 
zorunda kalıyor. Oraya refüj koydurarak parklanmayı önleyeceğiz. 
Ayrıca metronun 3 bin kapasiteli otoparkı halka açıldı. Aylık uygun 
bir abonman bedeli ile vatandaşlarımızı oraya yönlendireceğiz ve 
caddelerimizin bazılarını tek yönlü hale getireceğiz’’ diyor. 

Seyrantepe Mahallesi 12 tane park ile oldukça şanslı bir mahalle. 
Özellikle 700 Yıl Parkı çevre mahallelerce de tercih ediliyor. İçinde 
halı sahanın, havuzun ve yürüyüş alanlarının bulunduğu 700 Yıl 
Parkı, çevre mahallerin de tercih ettiği nezih bir mekân. 

Mahallenin internet sitesinin de aktif olarak çalıştığını 
belirtmeden geçmeyelim. Mahalleyi ilgilendiren duyuruların 
tamamına bu siteden ulaşmak mümkün. Sitedeki en güncel 
haberlerden bir tanesi; ağaç budama mevsiminin başladığı. Bu 
duyuruya göre ağaçlarının budanmasını isteyenler muhtarlığa 
başvuru yaparlarsa, muhtarlık gerekli işlemleri başlatacak. 
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SEYRANTEPE MAHALLESİ
KADIN KENT GÖNÜLLÜLERİ
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Kemal Kılıç

Sivas’ın Zara İlçesi’nde 1962 yılında doğan Kemal Kılıç, 
çocukluğunu Kağıthane’de geçirdi. Ailesinin Harmantepe’ye 
taşınmasıyla Kağıthaneli olan Kılıç, ilk okulu Gültepe, Sanayi ve 
Seyrantepe Mahallelerinde tamamladı. Lise mezunu olan Kemal 
Kılıç, 12 yıl boyunca ithalat ihracat müdürlüğü yaptı. Uzun yıllar 
ticaretle uğraşan Kılıç, Seyrantepe’deki yöre derneklerinde 
başkanlık görevinde bulundu. Görevleri dolayısıyla mahalleyi 
yakından tanıyan Kemal Kılıç, 2009 yerel seçimlerinde Seyrantepe 
Mahallesi muhtarı olarak seçilmiştir. 

Adres:
Seyrantepe Mah. Çelikay Cad. 34418 
Kağıthane / İstanbul
0212 283 21 73



Muhtarların Gözünden Kağıthane Şirintepe  Mahallesi

126 127

Orhan KARAGÖZ

Kağıthane’nin sürekli göç alan bir bölge haline geldiğini, 
dolayısıyla bu göçlerden Şirintepe Mahallesi’nin de 
etkilendiğini belirten Muhtar Orhan Karagöz, nüfusun 

2009 yılından bu güne ciddi oranda arttığını söylüyor. Yaklaşık 
25 bin nüfusa sahip olan Şirintepe Mahalllesi, Sanayi Mahallesi 
ile iç içe bir konumda. Ulaşım güzergâhları dahi aynı olan iki 
mahalle, ulaşım vasıtaları açısından sıkıntı yaşamıyor. Ayrıca 
Şirintepe Mahallesi’nin tam merkezinde bir de İETT otobüslerinin 
plantonluğu yer alıyor. 

Mahallenin eğitim kurumları hakkında bilgi veren Muhtar 
Karagöz, Şehit Adem Yavuz İlk Okulu ve Metehan İlk Okulu’nun 
nüfusa oranla yeterli olduğunu, ancak çevre mahallelerinin de 
ihtiyacını karşılayacak şekilde bir liseye gereksinim duyduklarını 
belirtiyor. 

Spor kulübümüzün amacı; sağlıklı gençler yetiştirmek
Şirintepe Mahallesi’nin merkezinde yer alan Mahalle Konağı’nda 
muhtarlık ve 3 katlı sağlık ocağı bulunuyor. Mahalledeki köy 
derneklerinin ve Şirintepe Spor Kulübü’nün aktif olarak faaliyet 
gösterdiklerini söyleyen Muhtar Karagöz, özellikle başkanlık 
yaptığı spor kulübünün etkiliklerinden bahsediyor. ‘‘Şirintepe 
Spor Kulübümüzün amacı; mahallemizde hiçbir çocuğun 
sokak köşelerinde boş vakit geçirmemesi. Çocuklarımız kötü 
alışkanlıklar edinecekleri yere, gelip spor yapsınlar. Mehdi 
Sancak Stadı’nı ortaklaşa olarak kullanıyoruz. Sağlıklı insanlar 
yetiştirmeyi amaçladık. 8-9 yaşında aldığımız çocukları, spor 
yapacağa yere kadar bizler taşıyoruz. Ailelere hiç yük olmuyoruz, 
bu durumdan onlar da çok memnun. Çocuklarını spor kulübümüze 
gönderdiklerinde gözleri arkada kalmıyor.’’ 

Değişen Kağıthane’nin Gelişen Mahallesi

Şirintepe

Değişen Kağıthane’nin Gelişen Mahallesi: Şirintepe 
Kağıthane’deki büyük değişimden payını alan Şirintepe 

Mahallesi, göç almaya devam eden 25 bin kişilik büyük bir aile 
haline geldi. Mahalledeki yeniliklerin eskiyle kıyaslanmayacak 

derecede farklı olduğunu belirten Muhtar Orhan Karagöz, 
insan odaklı yatırımlarla Şirintepe’nin değişen yüzünü anlattı. 
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Mahallede eskiyle kıyaslanmayacak kadar yeniliklerin 
olduğunu söyleyen Muhtar Orhan Karagöz, başta önemli caddeler 
olmak üzere yenilikleri şöyle anlatıyor: ‘‘Şirintepe Mahallesi’nin en 
önemli yolu olan Gümüşhane Caddesi çok dik bir yerdi. Arabalar 
dahi çıkarken zorlanırdı. Bu cadde yapıldı, artık hem araçlar hem 
vatandaşlar rahatça kullanabiliyorlar caddeyi. Sağlık ocağımız 
yapıldı. Muhtarlığımız güzel bir yer oldu. Şirintepe Bilgi Evi 
açıldı. Buraya toplantı salonları yapıldı ve çocuklarımız ücretsiz 
burs alıyorlar, öğretmenlerden ücretsiz ders alıyorlar. Eskiden 
PTT şubemiz yoktu. Muhtar seçildikten kısa bir süre sonra PTT 
şubesi açıldı. Mevlana Cami yanında atıl bir yerimiz vardı. Cami 
derneğimiz ve belediye desteğiyle o alana 5 katlı bina yaptık. Şimdi 
kaba inşaatı biten binada; İSMEK, bayanlara yönelik spor merkezi 
ve taziye evi planlıyoruz.’’ 

İdaricilerle olan iletişimimiz eskiden hayal bile edilemezdi
‘‘Eskiden belediye başkanına ulaşmak hakikaten problemdi’’ diyen 
Muhtar Karagöz, şimdiki mülki amirlerle olan ilişkilerinin eskiden 
hayal bile edilemeyeceğini söylüyor. ‘‘Mülki idarecilerimizle çok iyi 
ilişkiler içerisindeyiz. Telefonla aradığımızda o an meşgullerse bile 
muhakkak 5-10 dakika sonra geri dönerler bize. Bu bir yerel yönetici 
için, çok büyük bir nimettir.’’ 

Muhtarların da uyum içerisinde çalıştığını, her birinin işini 
severek yaptığını belirten Muhtar Karagöz; ‘‘Ben 2009 seçimlerinde 
tanıştım çoğu muhtarımızla. Şimdi çoğuyla ailece gidip geliyoruz, 
aile gibiyiz. Neticede aynı işi yapıyoruz, aynı işi yaptığımız için 
sorunlarımız da aynı, hep istişare içerisindeyiz. Onları tanımaktan 
çok mutluyum.’’
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Orhan Karagöz 

1960 yılında Gümüşhane’de doğan Orhan Karagöz, 6 yaşında 
İstanbul’a geldi. İlkokulu Kağıthane Sanayi Mahallesi’nde bitiren 
Karagöz, liseyi ise Levent’te tamamladı. Uzun yıllar futbolla 
ilgilenen Orhan Karagöz, aynı zamanda spor kulübü yöneticiliği 
ve köy dernekleri yöneticiliği de yaptı.  45 yıllık Kağıthaneli ve 
Şirintepeli olan Karagöz, 2009 seçimlerinde Şirintepe Mahalle 
muhtarı olarak seçildi. Orhan Karagöz, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Adres:
Şirintepe Mah. Gümüşhane Cad. No:90 
Kağıthane / İstanbul
0212 280 51 78
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Erdur AŞÇI

Son yıllarda çevresinde başka kurumların binalarının 
yükselmesiyle de değerini katlayan Talatpaşa Mahallesi, 
aynı zamanda Kağıthane Muhtarlar Derneği Başkanı da 

olan Mahalle Muhtarı Erdur Aşçı’nın kuvvetli iletişimi ve barışçıl 
tutumları sayesinde geleceğe güvenle bakıyor. 

Kendisinden aldığımız bilgilere göre resmi olarak 44 bin 
nüfusa sahip olan Talatpaşa Mahallesi’nde, nüfus anlamında 
Sivaslılar ağırlıklıdır. Daha sonra sırasıyla Kastamonulular, 
Erzincanlılar, Giresunlular ve Ordulular’ın ikamet ettiği Talatpaşa 
Mahallesi, mesken ağırlıklıdır.  

Gençler spor tesislerinden oldukça memnun
Uzun yıllar spor tesisine sahip olmadıklarını belirten Muhtar Erdur 
Aşçı, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ile olan bir anısını 

Nüfus ve yüzölçümü bakımından Kağıthane İlçesi’nin en 
küçük mahallerinden biri olmasına rağmen, önemli ticaret 

merkezleri ve hastahanelere olan yakınlığı sayesinde 
değer kazanmaya başlayan Talatpaşa Mahallesi’nin 
geçmişini ve bugününü, 45 yıldır mahalle sakini olan 

Muhtar Erdur Aşçı’dan dinledik.

Değişen ve Gelişen Mahallemiz

Talatpaşa



Muhtarların Gözünden Kağıthane Talatpaşa Mahallesi

136 137

anlatmadan geçemiyor. Bardaktan boşalırcasına yağmurlu bir 
günde Başkan Fazlı Kılıç, ekibi ve mahallenin kanaat önderleriyle 
birlikte mahalleyi sokak sokak dolaşarak, spor sahası yapmak için 
yer aradıklarını anlatan Erdur Aşçı, sahanın yerini tespit ettikten 
sonra, Başkan Kılıç’ın verdiği sözü vakit kaybetmeden tuttuğunu 
dile getirdi. Daha önce Abide-i Hürriyet Spor Klubü’nün sahip 
olduğu spor tesisine ek olarak, Talatpaşa Spor Tesisi de faaliyete 
geçmiş. Eskiden başka mahallelere ve ilçelere giden gençlerin, 
şimdi iki tane modern spor tesisine sahip olduklarını söyleyen 
Aşçı, gençlerin memnuniyetini dile getirirken, Başkan Fazlı Kılıç’a 
spora olan desteklerinden ötürü de teşekkür ediyor. 

Çok amaçlı Mahalle Konağı 
Çelebi Caddesi üzerinde temeli atılan Mahalle Konağı, pek çok birimi 
aynı çatı altında toplayacağı için mahalleliye kolaylık sağlayacak. 
Talatpaşa Mahalle Konağı’nda; katlı otopark, muhtarlık, aile sağlığı 
merkezi, bilgi evi, konferans salonu, çocuk parkı ve yeşil alan yer alıyor. 
Muhtar Aşçı; önümüzdeki günlerde bitirilmesi planlanan mahalle 
konağının, mahalle sakinlerine yakışır halde projelendirildiğini 
söyledi. 

Mahallenin metrobüse olan yakınlığının mahalleye prestij 
kazandırdığını söyleyen Erdur Aşçı, İstanbul’da başka hiçbir 
mahallenin metrobüse iki durağı olmadığının altını çizdi. Okmeydanı 
Durağı ve Perpa Karşısında yer alan Darülaceze Durağı’nın mahalleye 
olumlu katkıları olduğunu ifade eden Erdur Aşçı, Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç ve kendi gayretleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
defalarca giderek mahallelerine ikinci metrobüs durağını 
kazandırdıklarını söyledi. Mahalleye ulaşımı büyük oranda rahatlatan 
iki metrobüs durağından mahallelinin de oldukça memnun olduğu 
söyleyen Muhtar Erdur Aşçı, Başkan Fazlı Kılıç’a ve Büyük Şehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a da şükranlarını arz ediyor.

Örnek bir yönetim anlayışımız var
Başkan Fazlı Kılıç dönemiyle birlikte belediyeden alamadıkları 
hizmet olmadığını söyleyen Erdur Aşçı, Başkan Kılıç’ın samimiyetini 
ve her işe gösterdiği ilgi ve alakayı kendilerine örnek aldıklarını ifade 
etti. Belediye ile istişare ederek mahalle yollarını asfaltladıklarını, 
tüm sokakların kaldırım taşlarının tamamlandığını söyleyen Aşçı, 
aynı zamanda Muhtarlar Derneği olarak tüm Türkiye’ye örnek bir 
yönetim anlayışı içerisinde olduklarını vurguladı. 

İstişare etmeden karar vermiyoruz
Kendisinden önce diğer muhtar arkadaşlarını ön planda tuttuğunu 
söyleyen Erdur Aşçı, Türkiye’ye örnek olacak nitelikte bir birliktelik 
içerisinde hareket ettiklerini anlattı. Belediyenin tüm birimleriyle, 
kaymakamlıkla, sivil toplum kuruluşlarıyla, hastaneleriyle, okullarıyla, 
yetişkinleriyle ve çocuklarıyla, hepsiyle uyumlu şekilde hareket ettiklerini 
söyleyen Aşçı, Kağıthane’de barışı sağladıklarını, kuvvetli bir iletişimle 
diğer muhtarlıklarla istişare ederek karar aldıklarının altını çizdi. 
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Erdur Aşçı

Kastamonu’nun Bozkurt İlçesi’nde 1958 yılında doğan Erdur Aşçı, 
8 yaşlarındayken İstanbul Kağıthane’ye geldi. Liseyi bitirdikten 
sonra, uzun yıllar işletmecilik yapan Aşçı, muhtar seçilmeden önce 
bir turizm şirketinde 10 yıl işletme müdürlüğü yaptı. 1999 yılından 
bu yaba Talatpaşa Mahallesi’nde muhtarlık yapan Erdur Aşçı, 
zoru başarmak şartıyla bugüne gelmenin mutluğunu yaşadığını 
söylüyor. Erdur Aşçı ayrıca Kağıthane Muhtarlar Derneği’nin 
başkanlığını da yürütüyor. Yaklaşık 45 yıldır Talatpaşa’da ikamet 
ettiği için mahallesinin her sokağını adım adım tanıyor. 

Adres: 
Talatpaşa Mah. Gülbaşak Sk. No:1  
Kağıthane / İstanbul
0212 221 22 22



Muhtarların Gözünden Kağıthane Telsizler Mahallesi

142 143

Mustafa YÖRÜK

Telsizler Mahallesi’nde 54 yıldır ikamet eden ve 5 dönemdir 
mahalle muhtarlığı yapan Mustafa Yörük’ün ‘‘Kağıthane’nin 
merkezi’’ olarak nitelediği Telsizler, yaklaşık 20 bin kişiye 

ev sahipliği yapıyor. Yarım asırdır aynı mahallede yaşayan ve aynı 
zamanda muhtarlık da yapan Muhtar Mustafa Yörük, dolayısıyla 
mahallenin her sokağını, her evini ve ailesini yakından tanıyor. 
Mahalledeki nüfusun neredeyse tamamıyla görüşen Muhtar Yörük, 
yeni gelenlerle de tanışmayı ihmal etmiyor. Kağıthane’de büyük bir 
aileyiz diyen Muhtar Yörük, aile olmanın şartının birbirini iyi tanımak 
olduğunu söylüyor.  

Karadenizlilerin ağırlıklı olarak yaşadığı mahallede; Kastamonu, 
Sinop, Sivas, Ordu ve Giresun illerinden gelenlerin sayıları 
yoğunlukta. Muhtar Yörük, genellikle aynı illerden gelen insanlar 
olduğu için de mahalledeki komşuluğun üst düzeyde olduğuna 
dikkat çekiyor. 

Gültepe ve Ortabayır Mahallesi ile komşu olan Telsizler Mahallesi, 
ulaşım açısından da oldukça avantajlı bir bölgede konumlanıyor. Bu 
avantajlı konumu tarif eden Muhtar Yörük; ‘‘Kağıthane İstanbul’un 
en merkezi yeri. Telsizler Mahallemiz de merkezin merkezinde 
yer alıyor. Neden derseniz? Mahallemizden çıktıktan sonra 1. ve 
2. Köprü’ye hemen ulaşabiliyorsunuz. Tem bağlantısı da çok rahat. 
Bağlantı yollarımız oldukça yakın’’ diyor. 
 
Kamu alanları açısından çok şanslıyız
İlk okul, orta okul ve lisesi bulunan mahallede, aynı zamanda hasta-
ne, kültür merkezi, cami, karakol ve noter gibi önemli kamu kuruluş-
ları da yer alıyor. Bu açıdan çok şanslı mahallelerden biri oldukları-
nı söyleyen Telsizler Mahallesi Muhtarı Mustafa Yörük, mahallenin 
en büyük sıkıntısının trafik yoğunluğu olduğunu belirtiyor. ‘‘Yalnızca 
mahallemizin değil elbet, trafik İstanbul’un sorunu. Bazı güzergah-

Yatırımcıların Yeni Gözdesi

Telsizler

Yaklaşık 20 bin nüfusa ev sahipliği yapan ve Kağıthane’nin 
merkezinde yer alan Telsizler Mahallesi, önemli yatırımcıları 
kendisine çekmeyi başaran dinamik bir mahalle. Mahallede 5 

dönemdir muhtarlık yapan Mustafa Yörük, Telsizler’in geçmişini 
ve bugününü kıyaslarken, prestijli projeleri de anlattı. 
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larımızda aşırı trafik yoğunluğu oluyor. Bazı yönlerin giriş çıkışlarının 
tek yön olması gerekiyor. Hiç değilse Talatpaşa Caddesi’nin rahatla-
ması lazım, önlemler hemen hayata geçirilmeli’’ diye belirtiyor. 

İlk muhtar olduğu günlerle bugünü kıyaslayan Muhtar Yörük: 
‘‘Bundan tam 5 seçim dönemi önce yollarımız yoktu. Açılmamış yol-
lar vardı, onları açtırarak işe koyulduk. Ardından bozuk yollarımızı 
yaptırdık Parkımız yoktu, park yaptırdık. Alt yapı yaptırdık. Günümüze 
kadar mahallemize hizmet getirmeyi başardık. Şimdi ise tek bir sı-
kıntımız var, o da elektrik kablolarının yer altına alınması. Onların da 
büyük çoğunluğu şu anda yer altına çekiliyor.’’ 

Mutlu dönüşüm için insanları memnun etmeliyiz
Mahalledeki kentsel dönüşümden de bahseden Yörük, ‘‘Kentsel dö-
nüşüm mahallemizde henüz aktif olarak başlamadı. Ama vatandaş-
lar merak ediyor, kendi aralarında konuşuyorlar. Belediyenin bu ko-
nuda vatandaşları rahatlatıcı açıklamalar ve uygulamalar yapmasının 
çok verimli olacağını düşünüyorum. Bu şekilde vatandaşlar da ra-
hatlamış olacak. Mutlu bir kentsel dönüşüm için, insanların da mutlu 

olması lazım. Çok katlı evler olduğu için insanları memnun etmek 
biraz zor. Ancak bu noktada belediye devreye girerse, insanlarımız da 
mutlu olur’’ diyor. 

Mahalleye prestij kazandıracak projelerin başında, Telsizler Ma-
hallesi Katlı Otopark, Kapalı Pazar Yeri, Çocuk Parkı ve çok amaçlı 
salonlardan oluşan kültürel tesis geliyor. Muhtarlık, seçim kurulu, 
katlı otopark, sağlık ocağı, toplantı salonları, kafeterya, pazar yeri, 
tiyatro, sinema ve çok amaçlı salonların yer alacağı dev proje; lüks 
rezidansları ile dikkat çeken Nef 163 binasının altında yer alıyor. Bu 
dev yatırımı değerlendiren Muhtar Yörük; ‘‘Ekonomik ve sosyal açı-
dan çok değerli bir yatırım. Adeta mahallemiz yeni bir merkeze daha 
kavuşacak. Burası Kağıthane’nin en şık yerlerinden birisi oldu’’ dedi. 

İlçedeki önemli yatırımları da değerlendiren Yörük; ‘‘İlçemize 
çok büyük yatırımlar geliyor. Buranın tercih edilmesindeki sebep; 
Kağıthane’nin çekim merkezi olmasıdır. İş merkezleri, yatırımcılar 
ilçemize geliyor. Nef gibi örnek projeler çoğaldıkça buradaki arsa ve 
ev fiyatları da değer kazanıyor. Eminim ki; bizi ileride daha güzel 
günler bekliyor olacak’’ dedi.
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Mustafa Yörük 

1958 İstanbul doğumlu olan Mustafa Yörük, aslen Ordu 
Mesudiyeli’dir. Lise mezunu olan Yörük, 1989 yılından bu günü, 
beş dönemdir Telsizler Mahallesi’nde muhtarlık görevini 
sürdürüyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Muhtar Yörük, 54 yıldır 
Kağıthane Telsizler Mahallesi’nde yaşıyor. 

Adres:
Telsizlar Mah. Benek Sok. No:10
Kağıthane / İstanbul
0212 269 73 51
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Yusuf LAFÇI

Mahallenin merkezinde yer alan Mahalle Konağı’nda muhtarlık, 
sağlık ocağı, Yahya Kemal Spor Kulübü ve öğrencilerin 
bilgisayar kullanabildiği ve etüt dersleri gördüğü bir bilgi evi de 

bulunuyor. Mahallede Yahya Kemal ve Zişan ilkokullarının bulunduğunu 
belirten Muhtar Yusuf Lafçı, nüfusa göre hem okulların hem de sağlık 
ocaklarının yeterli olduğunu söylüyor. 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 yerleşimin çok eskilere dayandığını 
aktaran Muhtar Yusuf Lafçı; ‘‘Mahallemiz, Adnan Menderes zamanında 
Topkapı’da çıkan yangında oradaki vatandaşların büyük çoğunluğunun 
Yahya Kemal Mahallesi’ne yerleştirilmesiyle bugünkü şeklini aldı’’ diye 
belirtiyor. Kastamonu, 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 problemleri yaşıyorduk. 
Belediye ile çalışmalarımız neticesinde kısım kısım sokaklar yenilendi. 
Ayrıca en önemlisi mahallemizin adını İstanbul’a duyuracak olan Yahya 
Kemal Spor Kompleksi’nin yapımı devam ediyor, 3-4 ay içerisinde teslim 
edilecek. Spor kompleksimizde futbol sahası, yüzme havuzu ve basket 
sahaları yer alacak. U19 kategorisinde İstanbul şampiyonu olduk, kupamızı 
aldık. Türkiye şampiyonluğu için kura çekimini bekliyoruz’’ diyor.  

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

Tarihi ve Sportif Başarıları İle; 

Yahya Kemal

Yahya Kemal Mahallesi, yüzölçümü bakımından ufak olmasına 
rağmen, Kağıthane Merkez’e olan yakınlığı nedeniyle özellikle 
çalışan ailelerin tercih ettiği mahallelerden birisi. Yahya Ke-
mal, yaklaşık 23 bin nüfusuna rağmen oldukça sakin bir yer-

leşim yeri olarak  dikkat çekiyor.
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Kentsel dönüşümle ilgili gelişmeleri sorduğumuz Muhtar Yusuf 
Lafçı: ‘‘Birkaç yerimiz var, ada bazında kentsel dönüşüm başlayacak. 
Ancak parseller dar olduğu için ve binalar bitişik nizam olduğu için, 
problemler kolay çözülmüyor. Buna rağmen büyük inşaat firmaları 
girişimde bulunmak istiyor, şu an süreç işliyor. Kentsel dönüşümü 
tüm mahalleli olarak arzu ediyoruz. Oyun alanları olacak, parklar 
çoğalacak, sosyal faaliyet alanları artacak. Çocuklar aileleriyle 
birlikte kaliteli zaman geçirebilecekler. Bunları kim istemez ki…’’ 

Yönetimde pay sahibiyiz
Mahallede yakın zamanda gerçekleştirilen halk meclislerini de 
değerlendiren Muhtar Lafçı, ‘‘Halkımız hakikaten yönetimde 
pay sahibi. Hiç çekinmeden, bu yönetimin bir paydaşı olarak 
mahalleyle ilgili taleplerini belirtebiliyorlar halk meclislerinde. 
Çünkü ciddiye alınacaklarını biliyorlar. Vatandaşlarımız genel 
olarak halk meclisinde hırsızlık olaylarına önlem amaçlı olarak 

sokak ve caddelerde belli yerlere kamera sistemi kurulmasını 
talep etti. Ayrıca havai hatların yer altına alınmasını da bekliyoruz.’’

Hizmet zincirinde yer alan herkesin birbiriyle uyumlu çalışmak 
zorunda olduğunu söyleyen Muhtar Lafçı, ancak bu şekilde başarının 
sağlanacağını belirtiyor. ‘‘Bu zincirdeki en büyük halka ise değerli 
belediye başkanımıza ait. Güler yüzü, samimiyeti, içimizden birisi 
olduğunu bizlere hissettirmesi ve şeffaflığıyla örnek bir yönetim 
anlayışına sahip. Bu enerji hepimize yansıyor dolayısıyla.’’ 

Kağıthane atağa geçti
Kağıthane’nin gelecekti önemine de değinen 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 kentsel dönüşüm olursa, ben inanıyorum ki Kağıthane 
İstanbul’un merkezi olacak. Burası her zamankinden canlı bir 
merkez olacak.’’ 
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Yusuf Lafçı 

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. 

Adres: 
Yahya Kemal Mah. Talatpaşa Cad. No: 395 - 399/b
Kağıthane / İstanbul
0212 269 99 47
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Bir zamanlar Ordu Mesudiye’nin Yeşilce Beldesi’ndeki 
insanların yoğun olarak yaşadığı bir mahalle olduğu için 
adını da oradan alan Yeşilce Mahallesi, Sanayi ve Seyrantepe 

Mahallesi’nin kesişme noktasında kalıyor. Yaklaşık nüfusu 20 bin 
nüfusu olan mahallede, Sivas ve Kastamonulular ağırlıklı olarak 
yaşıyor.    

Yeşilce Mahallesi’nde metro çıkışının olması ve geçiş yolları 
üzerinde bulunması nedeniyle pek çok insan mesken olarak 
kullanırken mahalleyi, Yeşilce’de otomotiv sanayi ile ilgilenen 
esnafların dükkanları da yoğunlukta. İnsanların Yeşilce 
Mahallesi’nden ev almasını mahallenin sakinliğine ve güvenilir 
olmasına bağlayan Muhtar Yalçın Vurkun, emniyet açısından hiçbir 
sıkıntılarının olmadığını, daha küçük bir bölgede konumlandıkları 
için daha çok tercih edildiklerini belirtiyor. 

Prestij cadde çalışmaları tamamlandı
Yalçın Vurkun, muhtar seçilir seçilmez ilk iş olarak caddelerini 
prestijli konuma getirmiş. ‘‘Atatürk Caddesi ve Halil Rahman 

Kağıthane’nin Sakin ve Şirin Mekanı 

Yeşilce 

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
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Caddesi’nde prestij cadde çalışmaları yaptık. Ayrıca Yunus Emre 
Caddesi de yapıldı. Özellikle Atatürk Caddesi’ni adına yakışır bir cadde 
haline getirdik. Havai hatları yer altına aldık. Altyapı çalışmaları 
yapıldı. Kaldırımları düzenlendi. Işıklandırma ve ağaçlandırma 
yapıldı. Şimdi o caddeden geçtiğinizde içiniz ferahlıyor.’’ 

Mahallenin en önemli yaşam alanlarından biri olan Mehdi 
Sancak Stadyumu, 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 dönüşümün mahallede gerçekleşmesiyle 
mahallenin değerini katlayacağını belirtiyor. Trafik ve park 
sıkıntısının yaşanmadığı mahallede, vatandaşların en önemli 
isteği ulaşım güzergâhının yeniden düzenlenerek, otobüs 
hatlarının mahalle içinden geçmesi. Sosyal duyarlılığı yüksek 
olan Yeşilce Mahallesi Muhtarı Yalçın Vurkun; sahipsiz insanlara 
da kucak açarak, ihtiyaç sahiplerine ulaşma konusunda da hassas 
davranıyor. 

Bizler görevlerimizi emanet aldık
Kağıthane’nin 19 mahalle muhtarının ilk defa bu kadar uyum 
içerisinde çalıştığını vurgulayan Yeşilce Mahallesi Muhtarı 
Yalçın Vurkun; ‘Ayrım yapmadan hizmet için burada varız. 
Bu bir yükümlülük, bizler görev emanet edilmiş kimseleriz. 
Vatandaşımıza karşı sorumluluklarımız var. Bu bilinçle çalışan 
her yönetici elbette iyi ilişkiler içerisinde olur ve hizmet alır.’’



Muhtarların Gözünden Kağıthane Yeşilce Mahallesi

158 159

Yalçın Vurkun

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. 

Adres:
Yeşilce Mah. Atatürk Cad. No:50 
Kağıthane / İstanbul 
0212 282 45 83

YEŞİLCE MAHALLESİ



K A Ğ I T H A N E  B E L E D İ Y E S İ
“Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye”


