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HALK OYU İLE KURULAN BELEDİYE “KAĞITHANE”

Toplumun her kesimiyle bir araya gelerek fikir alışverişi yapan Kağıthane Belediyesi, istişa-
re toplantılarına Kadın Kent Gönüllüleri ile devam etti. Kağıthane’deki 19 mahallenin cad-
de ve sokaklarına inerek, gönüllüler ağını genişleten Kadın Kent Gönüllüleri, yaşadıkları 
mahalleyi daha da güzelleştirmek için yaptıkları çalışmaları belediye yetkilileriyle paylaştı.

Hizmet için azimle çalışan 
ve 43 yılını mahallesini 
güzelleştirebilmek için harcayan 
Muhtar Mustafa Solak, 
Ortabayır’ın dünden bugüne 
uğradığı değişimi anlattı.  

81 vilayetten insanın 
huzur içerisinde yaşadığı 
örnek bölgelerden birisi 
olan Sanayi Mahallesi’ni 
Muhtar Cengiz Yıldı-

rım ile konuştuk.

KAĞITHANE’YE  TARİHİ HİZMETLER

r
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Gönüllü Kadınlar 
Kağıthane İçin El Ele

Gençler İçin Başarılı Olma Sanatı

Eğitime verdiği desteği 

sürekli geliştirerek 

sürdüren Kağıthane 

Belediyesi, lise 

öğrencilerine yönelik 

‘‘Başarılı olma sanatı, 

konsantrasyon ve 

pes etmeme eğitimi’’ 

düzenliyor. 

İlçenin dört bir yanına hizmet götürmeye devam eden Kağıthane Belediyesi vatandaşlarına 16 
dev yatırım sunuyor. İlçe sakinleri, 158 milyon TL’lik dev yatırımlar sonucunda; modern sosyal ya-
şam alanlarından kültür merkezlerine, sağlık tesislerinden kapalı otoparklara, eğitim alan-
larından spor salonlarına kadar pek çok tesise kavuşacak. Dev yatırımların açılışı, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın katılımıyla Kağıthane Sapphire Seyir Terası’nda gerçekleştirildi.  

HUZUR SOKAĞI TURGUT YILMAZ



Dokuz yılı aşkın hizmet serüvenimizde 
365 gün 24 saat çalışma prensibiyle, 
çözülemez denilen sorunları bir bir çö-

zerek, Kağıthane’nin hızlı dönüşümüyle birlikte 
geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Tıpkı geç-
tiğimiz yıllarda olduğu gibi, dev yatırımlarımızı 
Kağıthane’nin dört bir yanına taşımaya Mart 
ayında da devam ediyoruz.

İlçemizin ihtiyaçlarını düşünerek öz kaynak-
larımızla, modern sos-
yal yaşam alanlarından 
kültür merkezlerine, 
sağlık tesislerinden ka-
palı otoparklara, eğitim 
alanlarından spor salon-
larına kadar pek çok dev 
yatırım gerçekleştirdik. 
Kağıthanemizin dört bir 
yanında yaptığımız yatı-
rımlara vatandaşlarımı-
zın ilgisini görmek bizleri 
mutlu ederken, projele-
rin bitmiş hallerini dü-
şünmek bizleri heyecan-
landırıyor. Birbirinden 
değerli dev yatırımların, 
bizleri ilk günden itiba-
ren yalnız bırakmayan 
ve heyecanımıza ortak 
olan tüm Kağıthanelile-

re hayırlı olmasını diliyorum.  

Yerel yönetimlerde toplumun her kesimiyle 
bir araya gelerek yaptığımız fikir alışverişine Ka-
dın Kent Gönüllüleri ile devam ettik. Mahallele-
rini güzelleştirmek için gayret sarf eden Kadın 
Kent Gönüllüleri, yaptıkları çalışmaları daha ge-
niş kitlelere aktarabilmek için bulundukları ma-
hallelerde istişare toplantıları düzenledi. Daha 
güzel bir Kağıthane için kolları sıvayan kadınlar, 
temizlikten çevre korumasına kadar örnek çalış-
malar sergiliyor. Bizler de onların yanında yer 
alarak özverili çalışmaları için teşekkür ettik. 

Her yıl on binlerce kursiyeri meslek sahibi ya-
pan İSMEK merkezlerinde de verimli ziyaretler 
gerçekleştirdik. İlçemizde yer alan tüm İSMEK 
Merkezleri’ni ziyaret ederek kursiyerlerle eğitim-
leriyle ilgili sohbet ettik. Taksi durakları ziyaretleri-
miz de taksici esnafımızla buluşmaya devam ettik. 
Samimi ortamlarda gerçekleştirdiğimiz toplantı-
larımızda vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini 
dinlerken, yeni projelerimizi de anlatma fırsatı 
yakaladık. 

Eğitime verdiğimiz desteği liselerde düzenledi-
ğimiz başarılı olma sanatı, konsantrasyon ve pes 
etmeme eğitimleri ile desteklemeye devam ediyo-
ruz. Eğitim Uzmanı Doktor Faruk Öndağ genç-
lerimize önemli bilgiler aktarırken, öğrencilerin 
yoğun ilgisi bizleri memnun etti. 

Geleceğin gerçek sahibi çocuklarımızın eğiti-
mi için geçtiğimiz dönem yapımı tamamlanan 11 
anaokulumuza bir yenisini da ekledik. Çocukları-
mızın okul öncesi dönemi yıllar sürecek eğitim ha-
yatlarının temellerini oluşturuyor. Açılışını gerçek-
leştirdiğimiz Çağlayan Mahallesi Vasfi Çobanoğlu 
İlk ve Orta Okulu bahçesinde kurulan anaokulu-
nun da ilçemize hayırlı olmasını dilerim. 

Bu vesileyle tüm değerli kadınlarımızın Dünya Ka-
dınlar Günü’nü kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım.

e-posta: fazlikilic@kagithane.bel.tr
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Çeliktepe Mahallesi’nde Başkan Kılıç ve Başkan 
Yardımcısı Hasan Çakır’ı, Belediye Meclis Üyesi 
Metin Osmanoğlu, Çeliktepe Mahallesi Muhtarı 

Ahmet Karamanlı, Kağıthane Şoförler ve Otomobilci-
ler Esnaf Odası Başkanı Akın Atlı, Kağıthane Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Osmanoğlu, Çelik-
tepe Merkez Taksi Durağı Başkanı Sezai Kuşkapan ve 
durak şoförleri karşıladı.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen esnaf ziyareti Baş-
kan Kılıç’ın çalışanlarla birlikte kahvaltı etmesiyle de-
vam etti. Taksici esnafının yoğun bir tempo içerisinde 
çalışarak vatandaşlara hizmet verdiğini belirten Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç: “Taksici esnafımız olumsuz 
mevsim koşullarına rağmen vatandaşlarımızı gide-
cekleri noktalara ulaştırıyorlar. Ulaşım süreci içeri-
sinde gördükleri önemli durumları bizlere bildiri-
yorlar, bu bilgiler bizim iyi hizmet verebilmemiz için 
önemli” dedi.

Kağıthane’nin gelişen yüzünün en yakın 
tanıkları esnafımızdır
Başkan Kılıç, esnafla buluşma programı kapsamında 
Harmantepe Merkez Taksi Durağını da ziyaret etti. 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve Başkan Yardımcısı Ha-
san Çakır’ı; Kağıthane Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odası Başkanı Akın Atlı, Kağıthane Esnaf ve Sanat-
karlar Odası Başkanı Ömer Osmanoğlu, Harmantepe 
Merkez Taksi Durağı Başkanı Kamil Güngör ve şoför-
ler karşıladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada tak-
sicilerle kahvaltı yapan Başkan Kılıç, durak çalışanla-
rıyla sohbet etti. Taksicilerin sorunlarını ve isteklerini 
dinleyen Başkan Kılıç, onların Kağıthane’de gerçek-
leştirilen projelerle ilgili sorularını da yanıtladı.

Kağıthane esnafıyla düzenli görüşmeler gerçekleş-
tiren Başkan Kılıç, ilçe sakinleriyle her zaman iç içe 
olduklarını hatırlatarak “Komşularımızın destekle-
riyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 
Gelişen, yenilenen ve değişen bir Kağıthane için hep 
birlikte çalışıyoruz. Esnafımız ve ilçe sakinlerimizle bir 
araya gelerek çalışmalarımızın yansımalarını alıyoruz. 

Kağıthane’nin gelişen yüzünün en yakın tanıkları es-
nafımızdır. Onların görüşleri bizler için çok önemli ” 
dedi. 

Gürsel Taksi Durağı’nı da ziyaret eden Başkan Kı-
lıç, taksicilerle kahvaltı yaptı ve durak çalışanlarının 
sorunlarını ve isteklerini dinledi. Başkan Kılıç’ın ziya-
retinden duydukları memnuniyeti dile getiren Gürsel 
Merkez Taksi Durağı Başkanı Kemal Gürbüz, ziyaret-
lerinden ötürü Başkan Kılıç’a teşekkür etti. 

Gürsel ve Sanayi Mahallesi Taksi Durakları’nı da 
ziyaret eden Başkan Kılıç, taksicilerle kahvaltı yaptı ve 
durak çalışanlarının isteklerini dinledi. Başkan Kılıç’ın 
ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren 
taksi durağı başkanları, Başkan Kılıç’a teşekkür ettiler.

Başkan Kılıç   taksicileri ziyaret ederek görüş ve 
önerilerini değerlendirmeye Siteler Taksi Durağı’nı 
ziyaret ederek devam etti. Buradaki taksicilerle de 
kahvaltı eden Başkan Kılıç, yeni yatırımlar hakkında 
bilgi verdi. 

Ulaşım Ağında Taksicilerin 

Önemli Görevleri Var 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, taksi durağı ziyaretlerine Çeliktepe, Harmantepe, Gür-
sel Merkez Taksi Durakları, Sanayi ve Siteler Taksi Durakları ile devam etti. Durak esnaflarıy-
la sohbet eden Başkan Kılıç, taksici esnafının sorunlarını, önerilerini ve görüşlerini dinledi.
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Çocukların geleceğe ilk adımlarını 
attıkları anaokulunun açılış tö-
reninde; Belediye Başkanı Faz-

lı Kılıç’ın yanı sıra, AK Parti İstanbul 
Milletvekili Şirin Ünal, Kağıthane 
Kaymakamı A. Akın Varıcıer,  AK Parti 
Kağıthane İlçe Kadın Kolları Başkanı 
Meryem Tekbıyık, Timur Holding İcra 
Kurulu Üyesi, İlçe Emniyet Müdü-
rü Mahir Yavaş, İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü M. Emin Şen, Hüseyin Kapta-
noğlu, İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, 
belediye başkan yardımcıları, belediye 
meclis üyeleri, birim müdürleri, okul 

müdürleri ve STK temsilcileri yer aldı.
Açılış töreni konuşmasında Başkan 

Fazlı Kılıç; “Geleceğin gerçek sahibi ço-
cuklarımızın eğitimi çok önemli.  Ço-
cuklarımızın okul öncesi dönemi yıllar 
sürecek eğitim hayatlarının temellerini 
oluşturuyor. Bizler çocuklarımızın eği-
timi için hızlı bir çalışmanın içerisinde-
yiz. 

İlçemizde birçok okul inşaatı devam 
ediyor. Açılışı gerçekleştirilen anaokulu  
Çağlayan Mahallesi’ne ve ilçemize ha-
yırlı olsun” dedi. 

Kaymakam Akın Varıcıer ise konuş-

masına, hayırsever kuruluşların eğitim 
yuvalarına büyük katkıda bulunduğunu 
belirterek, “Eğitimde Kağıthane sürek-
li çıta yükseltiyor. Okul öncesi eğitime 
vereceğimiz önemle birçok olumsuzluk 
ortadan kalkacaktır. Emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum’’ dedi. 

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin 
Ünal da, Hükümetin eğitime verdiği 
öneme değinirken, ‘‘En büyük projeler-
den biri de eğitimdir. Bu yüzden eğitim 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ço-
cukların fiziksel ve zihinsel gelişimine 
uygun şartlarda eğitim planlaması ya-

pılıyor. Bu mutluluk verici” dedi. 
Öğrencilerden oluşan folklor eki-

binin düzenlediği Artvin yöresine ait 
gösteri konuklar tarafından beğeniyle 
karşılanırken, okul aile birliği eme-
ği geçenlere program sonunda plaket 
verdi.

Kağıthane Belediyesi, ilçedeki ilk 
okullarının birçoğuna okul öncesi eği-
tim kurumları inşa ederek, okula yeni 
başlayan çocukların kendi yaş grubun-
daki çocuklarla birlikte eğitim almasını 
ve bu sayede eğitimde kalite ve verimi 
yüksek seviyelere çıkarmayı hedefliyor.

Kağıthane Belediyesi ve Kağıthane Kaymakamlığı eğitime her alanda sağladıkları 
desteği yeni anaokullarıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz dönem yapımı tamamlanan 11 
anaokulunun ardından, yeni eğitim öğretim döneminin başında Çağlayan Mahallesi 
Vasfi Çobanoğlu İlk ve Orta Okulu bahçesinde kurulan anaokulunun da açılışı yapıldı. 

Okul Öncesi Eğitime Destek Sürüyor

Çağdaş Yaşam Eşref ve Sadullah Kı-
ray Anaokulu; okul öncesi eğitim alanın-
da çalışan okul öncesi öğretmeni, rehber 
öğretmen, pedagog ve psikologlar ile bu 
alanlarda eğitim alan üniversite son sınıf 
öğrencilerinin bilgi ve deneyimlerini pay-
laşmalarını sağlamak ve iyi uygulama ör-
neklerini paylaşmak amacıyla Okul Öncesi 
Eğitimi Öğretmen Kongresi düzenliyor.

Onursal Başkanlığını Kağıthane Kay-
makamı A. Akın Varıcıer’in yaptığı kongre, 
25 Mayıs 2013 tarihinde Ç. Y. Eşref ve Sa-
dullah Kıray Anaokulu’nun ev sahipliğin-
de gerçekleştirilecektir. Kongreye izleyici 
olarak başvurmak ya da bildiri göndermek 
için 0 (212) 295 65 47 numaralı telefonu 
arayabilir ya da http://cyesk.meb.k12.tr 
internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Okul Öncesi Eğitimde 
Deneyimler Paylaşılıyor

Kağıthane’de mutluyuz sloganıyla çalıştık-
larını ifade eden Başkan Kılıç, ilçenin semt 
sakinleri için önemini belirterek, “Kağıtha-

ne bizim evimiz. Geçmişiyle bugünüyle bildi-
ğimiz, sevdiğimiz ve kendimizi ait hissettiğimiz 
semtimiz, İstanbul’un temel merkezlerinden 
biri olmayı hak ediyor. Bizler Kağıthanemizin 
hak ettiği değeri görmesi için çalışıyoruz” dedi.

Hükümetin ve İBB’nin destekleriyle gerçek-
leşen Kâğıthane’deki değişim sürecine değinen 
Başkan Kılıç ‘‘İlçe yapı planlamamızı 500 bin 
kişilik bir aile üzerine gerçekleştiriyoruz. Kağıt-
hane kentsel dönüşümünün % 25’ini tamamla-
yarak hem depreme dayanıklı konutlara sahip 
oluyor, hem de sanayileşmenin izlerini silerek 

modern kent görüntüsüne kavuşuyor’’ dedi.

Kağıthane İstanbul’un merkezidir
‘‘3D’’ olarak adlandırılan Deniz Suyu, Demir 

Yolu ve Dönüşüm projeleri hakkında da açıkla-
malarda bulunan Başkan Kılıç, Kağıthane’nin 
değişen yüzüyle İstanbul’un cazibe merkezle-
rinden biri olduğunu ve İstanbul haritasının kuş 
bakışı taramasında Kağıthane’nin şehrin mer-
kezi olarak görüldüğünü ifade etti.

Kağıthane sakinleriyle sürekli olarak bir ara-
ya geldiklerini vurgulayan Başkan Kılıç, öğren-
cilere ve esnafa dağıtılmak üzere hazırlan-
mış “Kağıttan Ağaç” tohumlarını program 
sunucusu Sırrı Er’e de hediye etti. 

Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç TRT 
RADYO 1’de Sırrı Er’in 

sunduğu “Yönetimler ve 
Çözümler” programına 

katıldı. Canlı yayın 
konuğu olan Başkan 
Kılıç, Kağıthane’nin 
değişen yüzünü ve 
projelerini anlattı.

Kağıthane 
Bizim Evimiz
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Başkan Fazlı Kılıç’ın ev sahipliğin-
de, okul aile birliği başkanları ve 
okul müdürlerinin ağırlandığı isti-

şare toplantısında, bir yıllık çalışmalar 
değerlendirilirken, çocukları geleceğe 
hazırlayacak yeni projeler de gündeme 
getirildi.

Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde gerçek-
leşen programa; AK Parti İstanbul Mil-
letvekili Şirin Ünal ile birlikte Kağıthane 
İlçe Kaymakamı A. Akın Varıcıer ve eşi 

Meryem Varıcıer, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Nail Bölükbaşı, AK Parti Kağıtha-
ne İlçe Başkan Yrd. Adem Hanedar ve 
yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis 
üyeleri, belediye başkan yardımcıları, 
birim müdürleri ve şube müdürleri de 
katıldı. 

Eğitimde büyük adımlar atılıyor
İlçede yapılan çalışmalardan görüntüle-
rin yer aldığı tanıtım filminin ardından 

Başkan Fazlı Kılıç, toplumun değişik ke-
simlerini temsil eden davetlilerle bir araya 
gelerek fikirlerini paylaşmaktan duyduğu 
mutluluğu dile getirdi. Hızla değişerek 
gelişimini sürdüren Kağıthane’de yeni 
üretilen projelerden de özet olarak bah-
seden Başkan Fazlı Kılıç, eğitim alanında 
da büyük adımlar attıklarını ifade etti. 

Kaymakam A. Akın Varıcıer, sık sık 
bu toplantılara katıldığını belirterek, 
Başkan Fazlı Kılıç’ın, ürettiği yeni pro-
jelerle ilçeye hayat getirdiğini vurgula-
dı. AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin 
Ünal’da; “Kağıthane’de sizin aranızda 
bir Kağıthaneli olarak bulunuyorum. 
Bu akşam bizi burada bir araya getiren 
Başkan Fazlı Kılıç’a teşekkür ediyorum” 
diyerek başladığı konuşmasında Meclis 
çalışmalarından bilgi aktardı.

Konuşmaların ardından davetliler-
den gelen öneri ve dilekleri cevaplandı-
ran Başkan Kılıç, katılımcılara teşekkür 
ederek, bir sonraki toplantıda buluşma 
temennisinde bulundu. 

Eğitim Camiasından 
Ortak Akıl Toplantısı

Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç’ın 

geleneksel hale 
getirerek her yıl 
yaptığı “İstişare 
Toplantıları”nın 

sonuncusu, ilçede 
bulunan okulların 

müdürleri ve okul aile 
birliği başkanlarının 

katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen 
‘‘4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Eğitimi’’ 
seminerinde; programa katılan personele 

değişen kanun ve yönetmeliklere çabuk adapte 
olabilmeleri için bilgiler aktarıldı. Seminerde; ya-
pım işleri ihaleleri, hizmet alım ihaleleri, danış-
manlık hizmet alım ihaleleri, Sayıştay Kanunu, be-
lediye şirketlerinin denetimi, Kamu İhale Kanunu, 
kamu ihale uygulama yöntemleri, Kamu İhale Ge-
nel Tebliği, kamu ihale kurumu kararları ve önemi 
ile Türk Ceza Kanunu’nun ihale ile ilgili hükümleri 
hakkında bilgiler verildi. 

Seminere katılan Başkan Yardımcısı Hasan Ça-
kır, bu tür hizmet içi eğitim seminerlerinin halka 
daha verimli hizmet sunulması, kamu kaynakları-
nın verimli kullanılması ve ilgili personelin deği-
şen kanun ve yönetmeliklerden haberdar olması 
açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaliteli Personel İçin 
Kaliteli Eğitimler 

Kağıthane Belediyesi, vatandaşlara daha iyi ve daha 
hızlı hizmet sunabilmek için hazırladığı hizmet içi eği-
tim programlarına ilahe kanunu eğitimi ile devam etti. Zengin bir kadronun anlatımıy-

la gerçekleşen eğitimde Dr. 
Zeynep Pınar; sevgi kavramın-

dan ve aile kurma kararı alındıktan 
sonra birey olarak değerlendirme-
miz gereken yapısal özellikler hak-
kında bilgi verdi. Dr. Pınar  “Sağlıklı 
bir birliktelikte çiftlerin birbirlerini 
tanıması, karar ve isteklerine saygı 
göstermesi çok önemlidir. Deği-
şim beklentisiyle kurulan birlikte-
liklerin zemini genellikle sağlam 
olmamaktadır. Birlikte karşılaşılan 
sorunlarda ilk önce karşı tarafı suç-
layanlar çözümden uzak tartışma-
lara yol açarlar. Sorumluluk önce 
kendi üzerimize düşen kısmını ye-
rine getirmemizle değerlenir”  dedi.

Av. Psikolog Sevde Keçer de 
ailenin kurulmasında temel oluş-
turan eş seçiminde denklikle ilgili 

bilgi verirken, çiftler arasındaki 
uyuma ve sağlıklı iletişim kurma 
yollarına da değindi. 

Çiftlerin sorunlarını sağlıklı ve 
açık bir iletişimle çözebilecekle-
rini belirten Aile ve Çift Terapisti 
Melis Gültekin ise, ‘‘Çözümsüz 
kalan tüm anlaşmazlıkların te-
melinde çiftler arasında ki sağlık-
sız iletişimin olduğunu gözlemli-
yoruz” dedi.

Kaliteli zaman geçirmek, bireylerin 
çabasıyla mümkün
Kağıthane Belediyesi tarafından 
düzenlenen eğitim seminerlerine 
devam edeceklerini belirten Baş-
kan Kılıç” Eğitimin gelişiminde ki 
önemini ve yaşam sorunlarımızı 
çözmede sağladığı yardımları göz 
ardı etmemek gerekir. Hayatın her 

alanında başarının anahtarı dona-
nımlı olmaktan geçiyor. Eğitimde 
uzmanlık önemlidir. Kendimizi 
yaşamda karşılaştığımız durumlar 
karşısında zayıf hissetmemek için 
alanlarında uzman kişilerin eği-
timlerinden faydalanmalıyız. Çalı-
şanlarımızın iş ve yaşam gelişim-
lerini desteklemek için verilen eği-
timlerimiz devam edecektir.” dedi.

Toplumun yapı taşı olan ailenin 
öneminin de anlatıldığı eğitimde, 
sağlıklı bir neslin sağlıklı aile ya-
pılarından yetişebileceği ve insan 
psikolojisinin en özel yaşam alanı 
olan aile birlikteliğinden etkilendi-
ği anlatıldı. Aile ile birlikte kaliteli 
zaman geçirmenin bireylerin ça-
basıyla mümkün olacağını belirten 
eğitimciler, eğitim programını soru 
cevap bölümü ile tamamlandı.

Kağıthane Belediyesi, “Evlilik 
Yaşamında Karşılaşılan Sorunlar, 

Çözüm Yolları ve Eş Seçiminde 
Denklik” konulu eğitim semineri 

düzenledi. Meclis Salonu’nda 
düzenlenen programda çiftlerin 
evlilik yaşamında karşılaştıkları 

sorunlar ve bu sorunların en 
sağlıklı çözüm yolları anlatıldı.

Eş Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler



11 5SAYI EĞİTİM

Eğitimde konuşan Yönetim Da-
nışmanı Mehmet Emin Öz-
türk, davranış kurallarının 

kariyer gelişiminde çok önemli 
olduğunu belirterek,”Hepimiz özel 
ve sosyal alana sahibiz. Bir de ka-
musal alanımız var. Kurumsal alan 
bizim resmi alanımızdır”  dedi.

Sosyal ve kamusal yaşamımız-
daki benzerliklere ve farklılıklara 
da değinen Öztürk, ‘‘Sosyal alan-
daki karşılaştığımız insanlarla olan 

ilişkilerimizi oluşturan unsura ne-
zaket kuralları diyoruz. Kamuda 
hizmet verirken uymamız gereken 
kurallara da protokol kuralları di-
yoruz” dedi.

Davranış kurallarının yaşamın 
her alanında önemli olduğunu 
vurgulayan Öztürk, “Osmanlı’da 
saray adabı, elçilerin karşılanması 
ve kamu hizmetinin verilmesi sıra-
sında protokol kurallarına uymak 
zorunluydu. Osmanlı döneminde 

protokole dikkat edilmiştir. Hatta 
protokol kurallarına uymayanlar 
cezalandırılmıştır’’ diye konuştu.

Yönetim Danışmanı Öztürk, 
insanların iş yaşamlarında yal-
nızca kendilerini değil çalıştıkla-
rı kurumları da temsil ettiklerini 
hatırlattı. Yoğun ilgi gören eğitim 
programı, katılımcıların sorularının 
yanıtlanmasının ardından Başkan 
Yardımcısı Hasan Çakır ‘ın plaket 
takdimiyle son buldu.

Birey Çalıştığı Kurumu Temsil Eder

Kağıthane Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 
personel motivasyonunu ve vatandaş memnuniyetini arttır-
mak için “Protokol ve Diplomasi” konulu eğitim düzenledi. 

25 Şubat Pazartesi günü Ekrem Ce-
vahir Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 
Kağıthane Lisesi ile başlayan eğitim-

de Eğitim Uzmanı Doktor Faruk Öndağ 
öğrencilere önemli bilgiler aktardı. 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç, Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt 
Öztekin, Kağıthane Belediyesi Kültür İş-
leri Müdürü Sedat Bika’nın da katıldığı 
eğitimde, Dr. Ö. Faruk Öndağ, sınav es-
nasında yaşanan stresi yönetmek, yaşa-
nabilecek olumsuzluklara karşı öğrenciyi 
duyarsız hale getirme konuları 
hakkında bilgiler vererek çar-
pıcı tespitlerde bulundu. 

Katılımın yoğun ol-
duğu eğitimde konuşan 
Öndağ, öğrencilerin 
eğitim yaşamları bo-
yunca dikkat etmeleri 
gereken etmenlere, kon-
santrasyon ve sınav psi-
kolojisi üzerine değindi. 

Bahaneler insanı tutsak eder
Öğrencilere yönelik eğitimlerin sonraki 
adresleri; İHKİB Hazır Giyim Lisesi ve 
Cengizhan Anadolu Lisesi’ydi.

İHKİB Hazır Giyim Lisesi ve Cen-
gizhan Anadolu Lisesi’nin konferans sa-
lonlarında gerçekleştirilen seminerlerde 
konuşan Uzman Psikolojik Danışman 
Oğuzhan Erözkan “Sınav Stratejileri ve 

Kötü Alışkanlıklardan Arınma” konulu 
eğitim verdi. Kötü alışkanlıkların insan 
yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerine de 
değinen Erözkan, ‘‘Kötü alışkanlıklarımız 
sağlığımızı günden güne bozarken, biz-
ler onlardan kurtulmak yerine bahaneler 
üretiriz. Bu bahanelerin bizi her geçen 
gün yıpratan alışkanlıklarımıza tutsak et-
tiğini göremeyiz” dedi.

Sınav stresinden kurtulmanın yolları-
nı anlatan Erözkan,”Stresin kısa vadede 
insan psikolojisi üzerinde olumsuzluklara 

yol açtığı gibi, süreklilik halinde fi-
ziksel rahatsızlıklara da neden 

olduğunu unutmamalıyız. 
Stresin esiri olmamalıyız. 

Hedefimizi belirleyerek 
oluşturduğumuz çalış-
ma programına sadık 
kalmamız durumunda 
başarıyı yakalamamız 

mümkündür. Aksi du-
rumlarda ise karamsarlığa 

kapılmak yerine telafi yolları-
nı planlamalıyız” dedi.

Bugünkü mazeretler, yarın soruna dönüşür
Dr. Faruk Öndağ’ın sunumuyla, ‘‘Başa-
rılı Olma Sanatı, Konsantrasyon ve Pes 
Etmeme” eğitimleri de Kağıthane İmam 
Hatip Lisesi ile Kağıthane Anadolu Lisesi 
ile devam etti. 

Dr. Öndağ, ”Mazeretlere sığınarak 

ertelenmiş görevlerin, büyük bir yığın 
olarak karşımıza çıkacağını unutmama-
lıyız. Ertelenmiş ve yerine getirilmemiş 
her sorumluluk, geleceğimizde oluştur-
duğumuz büyük bir boşluktur. Bugün 
çeşitli mazeretlere sığınıyorsanız, bilin ki 
yarın karşınızda mazeretler değil soruna 
dönüşmüş sorumluluklar olacak” dedi.

Gençlerin iş ve yaşam tercihlerin-
de sağlıklı kararlar almaları için eğitim 
seminerlerinin gerekliliğini vurgulayan 
Başkan Kılıç,” Bizler gençlerimizin iş ya-
şamlarında doğru tercihler yapmasını ve 
çalışma hayatlarında başarılı olmasını 
istiyoruz” dedi. 

Sigaraya başlamayın, sigarayla yaşamayın
Özel Sadabad Koleji ve Gültepe 
Lisesi’nde de düzenlenen eğitimde, si-
garanın zararları konusunda bilgi veren 
Başkan Kılıç, okul ziyaretleri sırasında 
yaşadığı bir anıyı öğrencilerle paylaştı: 
“Benimle konuşmak isteyen küçük bir 

öğrencimiz, yanıma yaklaşarak babası-
nı arayıp sigara içtiği için kızmamı rica 
etti. Babasının sigara içtiği için sağlığını 
kaybedeceğini düşünen ve endişelenen 
küçük kızımızın bu isteği beni çok etki-
ledi” dedi.

Eğlenceli bir eğitim sunan Dr. Ön-
dağ, öğrencilere motivasyon ve başarı 
için çalışma yöntemlerini anlattı. Kay-
gının doğru kullanıldığında çalışmaya 
teşvik eden bir his olduğunu belirten 
Dr. Öndağ,“Duyduğunuz kaygıyı kont-
rol altında tutun.Kısa süreli ve kontrollü 
kaygı hedefiniz için çalışmanıza neden 
olacaktır.Eğer kaygılarınız sizlerin kont-
rolünden çıkarsa ve devamlılık gösterirse 
dikkatli olun.Sürekli ve kontrolsüz kaygı 
başarıyı değil,başarısızlığı getirir” dedi. 

Uzman Psikolojik Danışman Dr. Ö. 
Faruk Öndağ’ın sunumuyla gerçekle-
şen eğitim seminerleri Vali Hayri Ko-
zakçıoğlu Lisesi’nde yoğun katılım ile 
devam etti.

Gençler İçin Başarılı Olma Sanatı
Eğitime verdiği desteği sürekli geliştirerek sürdüren Kağıthane Belediyesi, lise öğrencilerine 
yönelik ‘‘Başarılı olma sanatı, konsantrasyon ve pes etmeme eğitimi’’ düzenliyor. 



6 GÜNCEL 2013MART

İSMEK merkezlerine ziyaret programına Merkez ve 
Hamidiye Mahalleleri’ndeki İSMEK noktalarıyla 
başlayan Başkan Kılıç ve eşi Fatma Kılıç’a, Belediye 

Başkan Yardımcısı Mevlüt Öztekin, Kadın Meclisi Baş-
kanı Nuran Sevinç, Çevre Koruma Müdürü Canan Ata-
soy ve Temizlik İşleri Müdürü Nazmi Kutlu eşlik etti.

Kursiyerlerle İSMEK eğitimleriyle ilgili sohbet 
eden Başkan Kılıç, Kağıthane’de gerçekleştirilen ça-
lışmalar hakkında da bilgi verdi. Başkan Kılıç, ‘‘İSMEK 
meslek edindirmeye yönelik eğitimleriyle kursiyerle-
rine yeni zanaatların kapılarını açıyor. Böylesi hayırlı 
bir eğitim merkezi için Başbakanımıza teşekkür edi-
yoruz” dedi.

Kursiyerlere Kâğıttan Ağaç Projesi dâhilinde ha-
zırlanan tohumlu saksılardan dağıtan Başkan Kılıç, 
geri dönüşümün ülke ekonomisine kazandırdıkları 
ve çevre koruma bilincinin gerekliliği hakkında bilgi 
aktardı. 

İSMEK’in vatandaşın talebini de göz önüne ala-
rak eğitimler düzenlediğini ve isteyen vatandaşların 
kolaylıkla eğitim noktalarına başvurabileceklerini dile 
getiren kurs yöneticileri, öğretmenler ve kursiyerler, 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a çalışmaların-
dan dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Kılıç, Sanayi ve Seyrantepe İSMEK’te
İSMEK ziyaret programına Sanayi ve Seyrantepe 
Mahalleleri’ndeki İSMEK merkezleriyle devam eden 
Başkan Kılıç ve eşi Fatma Kılıç’a Belediye Başkan Yar-
dımcısı Mevlüt Öztekin, Kadın Meclisi Başkanı Nu-
ran Sevinç, Çevre Koruma Müdürü Canan Atasoy ve 
Temizlik İşleri Müdürü Nazmi Kutlu eşlik etti.

İlçede başlatılan projelerin Kağıthane’ye değer 
kattığını belirten Başkan Kılıç, “Kentsel dönüşüm 
projesiyle ilçemiz yeni bir çehreye kavuşuyor.  Ger-
çekleştirilen çalışmalar ve başlatılan projelerin yansı-
malarını hızla alıyoruz. İlçemizin önümüzdeki süreç-
te şehrin iş merkezlerinin arasında yer alacak” dedi. 
Başkan Kılıç’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti 
dile getiren öğretmenler ve kursiyerler, Başkan Kılıç’a 
çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Çocuklara yapılan yatırım 
güçlü bir gelecek demek
Başkan Kılıç’ın sonraki İSMEK ziyaretlerinin adresi; 
Gürsel ve Hürriyet Mahalleleri’ydi. Gürsel ve Hürri-
yet mahallerindeki İSMEK ziyaretinde kursiyerlerle 
sohbet eden Başkan Kılıç, “İlçemizin 19 mahallesinin 
kadınları el ele vererek, istişareler gerçekleştiriyor. 
Mahallerimizde oluşabilecek aksaklıkları bizlere bil-
dirdikleri gibi çalışmaların yansımalarını da kendile-
rinden alıyoruz” dedi.

Gürsel Mahallesi’nde onarılan ve yeniden inşa 
edilen toplam 20 parkın sosyal alan olarak çocukla-
rın kullanımına açıldığını belirten Başkan Kılıç, ‘‘Bizler 
çocuklarımıza yapılan yatırımın güçlü bir geleceğin 
temelleri olduğunun bilincindeyiz. Çeşitli projelerle 
çocuklarımızla bir araya geliyoruz ve onlara ahlaklı, 
çalışkan ve azimli olduklarında başaramayacakları 
hiçbir şeyin olmadığını anlatıyoruz. Kağıttan Ağaç 
Projemiz kapsamında çocuklarımıza geri dönüşümün 
önemini anlattığımız gibi çocuklarımızda çevre koru-
ma bilincini de uyandırmak istedik. Ayrıca unutulma-
malı ki, dağıtılan tohumları büyüten çocuklarımızın 
sorumluluk bilinci artacak ve kendilerine ihtiyaç du-
yan bir varlığa yardım etmenin mutluluğunu duya-
caklar” dedi.

Toplumun her kesiminden ilçe sakinleriyle buluşan Başkan Fazlı Kılıç, her yıl on binlerce kursi-
yeri meslek sahibi yapan İSMEK merkezlerini de ziyaret ediyor. Kursiyerlerle İSMEK eğitimle-
riyle ilgili sohbet eden Başkan Kılıç, öğretmen ve kursiyer sakinlerinin sorularını da cevapladı. 

İleri Görüşün Örnek Projesi: İSMEK

Çeliktepe Mahallesi

Sanayi  Mahallesi

Merkez Mahallesi

İSMEK verimli iş gücünü destekliyor
Başkan Fazlı Kılıç’ın İSMEK ziyaretleri, Çeliktepe ve Gültepe 
ile son buldu. İSMEK merkezleri öğretmen ve kursiyerleriy-
le sohbetinde meslek edindirme çalışmalarının sosyal hayat 
ve istihdam açısından önemine değinen eden Başkan Kılıç, 
‘‘İSMEK merkezleri meslek öğrenmek için kendilerine baş-
vuru yapan kursiyerlere herhangi bir koşul aramaksızın eği-
tim veriyor. Verimli iş gücünü destekleyen bu merkezler hem 
ülkemizin üretimine hem de vatandaşlarımızın hayatlarına 
büyük katkıda bulunuyor” dedi. Programın sonunda kursi-
yerlerin sorularını yanıtlayan Başkan Kılıç’a başarılı çalışma-
ları için İSMEK’in öğretmen ve kursiyerleri ödül takdim etti.
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Sanayi  Mahallesi

Merkez Mahallesi

Beyaz Kafeterya

Beyaz Kafeterya, Kağıthane’nin en gü-
zel mekanlarından biri olan Mehmet 
Akif Ersoy Parkı’nda yeniden düzenle-

nerek halkımızın hizmetine açıldı. Kağıthane 
Merkez Mahallesi’nde “Beyaz Kafeterya” is-
miyle hizmet verecek olan mekân, ailenizle 
birlikte huzur içinde vakit geçirilebileceğiniz 
sosyal bir alan olarak düzenlendi.   Kağıthane 
Belediyesi’nin Merkez Mahallesi’nde hizmete aç-

tığı Beyaz Kafeterya,  Şelale Evleri ve Kağıthane 
Lisesi’nin hemen yanı başında bulunuyor. Manza-
rasının güzelliği ve sakinliğiyle misafirlerini şehrin 
gürültüsünden uzaklaştıran sosyal tesis, tasarı-
mıyla da beğeni topluyor. 

Şehrin içinde ama gürültüden uzak
Beyaz Kafeterya’yı ziyaret eden Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç’a, İşletmeler Müdürü 

Hayati Yeşilyurt yeni tesis hakkında geniş bilgi 
verdi. Kafeterya çalışanlarıyla da sohbet eden 
Başkan Kılıç,  asıl gayenin vatandaşa hizmet ol-
duğunu ifade ederek, “Kağıthanemiz her şeyin 
en güzeline layıktır. Biz de kâr amacı güdül-
meksizin kaliteyi ve hizmeti Kağıthaneli vatan-
daşlarımıza bu nezih ortamda sunmak istedik. 
Bundan da mutluluk duyuyoruz” dedi. 

İç mekânı 68 kişilik olan Beyaz Kafeterya’da 

güzel havalarda teras bölümünün de kullanılma-
sıyla birlikte kapasite 200 kişiye çıkıyor. Küçük 
gruplara özel organizasyonların da yapılabil-
diğini belirten Tesis Sorumlusu Ayhan Duyan, 
otopark imkânın da bulunduğunu belirtiyor. 

Sevdiklerinizle hoşça vakit geçirmek ve eş-
siz manzara eşliğinde, şehrin içinde ama gürül-
tüden uzak bir mekânda huzur bulmak isteyen 
herkes, Beyaz Kafeterya’ya davetlidir. 

Yürüyüş yolu ve şelaleye de sahip olan geniş 
bir parkta açılan kafeteryada, kaliteli hizmet ve 

ekonomik fiyatlar misafirlerin beğenisine sunuluyor. 
Kafeteryada pasta ve içecek servisinin yanı sıra; 

kahvaltı ve ızgara çeşitleri de bulunuyor. 

Huzur ve Lezzetin Yeni Adresi: 

Belediye Başkan Yardımcıları Ke-
mal Çavuş ve Mevlüt Öztekin, 
Kadın Meclisi Başkanı Nuran 

Sevinç, Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürü Canan Atasoy ve Temizlik İşleri 
Müdürü Nazmi Kutlu’nun da eşlik et-
tiği Başkan Kılıç’ı, Halk Eğitim Merke-
zi Müdürü Muzaffer Kartal karşıladı.

Çevreyi kirleten atık maddelerin 
geri dönüşümü üzerine bilgi veren 
Başkan Kılıç, her bireyin çevre koruma 
bilinci oluşturması gerektiğini vurgu-
ladı. Atık Kağıttan Ağaç Projesi’nden 
bahseden Başkan Kılıç, “Atık kağıtları 
geri dönüşümle değerlendirdik ve ka-
ğıt hamuru ürettik. İçlerine mazı çamı 
tohumu koyduğumuz hamurları esna-
fımıza ve öğrencilerimize dağıtıyoruz. 
100 bin kağıt tohumumuzdan mazı 
çamları filizlenecek’’ dedi. Bu projeyle 

geri dönüşümün önemine dikkat çek-
mek istediklerini belirten Başkan Kılıç, 
“Ambalaj maddelerini ayrı poşetlerde 
toplayınız ve atık yağlarınızı biriktiri-
niz. Geri dönüşüm hepimizin geleceği 
için önemlidir. Bu konuda duyarlı ola-
lım” dedi.

Kursiyer ve öğretmenlerle sohbet 
eden Başkan Kılıç, sırayla söz alan 
ilçe sakinlerinin sorularını yanıtladı. 
İstek ve önerilerini de aktaran kur-
siyerler çalışmalarından dolayı Baş-
kan Kılıç’a teşekkür etti.

Ziyarette Halk Eğitim Merkezi 
kursiyerlerine “Atık Kağıttan Ağaç” 
projesi saksı, toprak ve tohumları 
dağıtıldı. Kursiyerler kendilerine he-
diye edilen tohumların nasıl yetişti-
rileceğini ilgiyle dinledi.

Eğitimlerini tamamlayan ve ye-

terlilik sınavını başarıyla geçen kur-
siyerlerin sertifikalarını veren Baş-
kan Kılıç, edindikleri mesleklerinde 
başarılı ve mutlu olmaları temenni-

sinde bulundu. Başkan Kılıç’a Halk 
Eğitim Müdürlüğü’nden verilen 
plaket takdiminin ardından ziyaret 
sona erdi. 

Halk Eğitim Merkezi’ne Ziyaret
Başkan Fazlı Kılıç Kağıthane Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek kursiyer ve eğitimcilerle buluştu. Eşi Fatma Kılıç ile birlikte 
Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden Fazlı Kılıç, temiz bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için geri dönüşümün önemine değindi.
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Kadın Kent Gönüllüleri toplantılarının ilki 12 Şubat 
Çarşamba günü Hamidiye Mahallesi’nde gerçek-
leştirildi. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, il-

çede yapılan çalışmalar hakkında özet bilgiler verirken; 
“Müdürlüklerimizle birlikte 24 saat boyunca siz değerli 
halkımızın hizmetinizdeyiz. Bizler sizlere iyi hizmet ve-
rebilmek için bu yola birlikte çıktık. Rutin çalışmalarımı-
zın yanında birçok prestij cadde ve sokak çalışmaları da 
yaptık. Bu çalışmalarımızı yine sizlerle yapmış olduğu-
muz istişarelerle sürdüreceğiz. Kağıthane’mizi daha ya-
şanılır bir hale getirmek için tüm gayretimizle çalışmaya 
devam edeceğiz” dedi. 

Kadın Duyarlılığı
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın katılımıyla 
periyodik olarak sürdürülen Kadın Kent Gönüllüleri 
Toplantıları’nın ikincisine, Merkez Mahallesi kadınları 
ev sahipliği yaptı. 

Kağıthane’de yapılan çalışmalar hakkında bilgi ve-
ren Başkan Kılıç, “Her yıl sizlerle buluşmaktan dolayı 
çok mutluyuz. Bugün söz kadınlarda. Kadınlar mahalle-
lerde olan olaylar hakkında bizlere sürekli bilgi veriyor-
lar. Böylece o olaylara anında müdahale ediyoruz”  dedi.

Kağıttan ağaç projesi hakkında da bilgi veren Baş-
kan Kılıç, “Bu projeyle hem ilçemizin adına yakışır bir 
şekilde hizmet veriyoruz, hem de çocuklarımıza çevre 
bilincini kazandırıyoruz” dedi. 

Kadınların çalışmaları daha özverili 
Kadın Kent Gönüllüleri’nin istişare toplantılarının 
üçüncüsü Nurtepe Mahallesi’nde yoğun bir katılımla 
gerçekleştirildi. Kağıthane İlçe Kadın Kolları Başkanı 
Meryem Tekbıyık, “Kadınlar olarak sorunlarımızı birlikte 
dile getirirsek, çok daha güzel çalışmalar ortaya koya-
rız” dedi. İktidar olarak, daha önceden göz ardı edilmiş 
birçok soruna çözüm getirildiğine dikkat çeken Tekbıyık, 
kadınların çalışmalarındaki özveriye vurgu yaparak, Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın kadınlara verdiği değere ve 
ilgiye de teşekkür etti. 

En çok alkışlanması gerekenler sizlersiniz
Kadın Kent Gönüllüleri İstişare Toplantıları’nın bir son-
raki adresi, Seyrantepe Mahallesi’ydi. Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü tarafından Altınay Caddesi 700. Yıl 
Parkı’nda organize edilen toplantıya katılan mahalle 
sakinleri, Kağıthane Belediyesi tarafından bir yıl içinde 
yapılan hizmetlerin değerlendirmesini yaptı.

Kağıthane İlçe Kadın Kolları Başkanı Meryem Tekbı-
yık; “En çok alkışlanması gerekenler sizlersiniz” diyerek, 
nüfusun % 51’ini kadınların oluşturduğunu hatırlattı. 

 
Gönüllü kadınlar yol haritalarını oluşturdu
Kadın Kent Gönüllüleri İstişare Toplantısı, 18 Şubat Pa-
zartesi günü Yeşilce Mahallesi’nde devam etti. Doğanşar 
Söbüler Köyü Dernek Lokalinde Başkan Kılıç’la bir ara-
ya gelen mahalle sakinleri, bir yıl içinde yapılan hizmet-
lerin değerlendirmesini birlikte yaptılar.

Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, katılımcılara ve proto-
kole saygılarını ve teşekkürlerini sunarak; “Bu istişare 

toplantıları mahalle, komşu ve ilçemizin hayrına yapıl-
maktadır. Sizlerden aldığımız fikirleri çalışma arkadaş-
larımızla birlikte değerlendirerek yol haritamızı oluştu-
ruyoruz” dedi. 

Yeşilce Muhtarı Yalçın Vurkun da mahallelerinde ya-
pılan çalışmalardan memnuniyetini belirterek Başkan 
Fazlı Kılıç’a teşekkür etti. Başkan Kılıç’ın katılımcıların 
sorularını cevaplandırmasıyla program sona erdi.

Sanayi Mahallesi’ne çok amaçlı 
tesis müjdesi
Kadın Kent Gönüllüleri İstişare toplantılarının sonra-
ki adresi Sanayi Mahallesi’ydi. Kadın Meclisi Başkanı 
Nuran Sevinç’in yaptığı açılış konuşmasının ardından, 
davetlilere Kağıthane’nin değişiminin anlatıldığı video 
gösterimi yapıldı.

Birlikte çalışıldığında çok şeyin başarılacağını ha-
tırlatarak konuşmasına başlayan Başkan Kılıç, “Sizlerle 
yapmış olduğumuz bu istişare toplantıları bizim ufku-
muzu açıyor. Sizlerin fikir ve önerileri bizler için çok 
önemli” dedi. Cadde ve sokaklarda yapılan temizliği 
koruyarak, Belediyenin hizmetine katkıda bulundukları 
için komşulara teşekkür eden Başkan Kılıç, mahallede 
yapılacak olan çok amaçlı tesis müjdesini vererek ma-
halle sakinlerini temel atma törenine davet etti.

Şirintepe Gençlik Merkezi’nde Şirintepeli kadınlarla 
buluşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç temizlik-
ten kültür gezilerine, ambalaj atıklarından çevreciliğe ka-
dar birçok konuda yaptıkları çalışmalardan örnekler verdi.

Kadınların büyük ilgi gösterdiği programda temiz-
liğin hepimiz için çok önemli olduğunu belirten Baş-
kanı Kılıç, “Biz göreve gelmeden evvel Kağıthaneliler 
çöplerle ilgili önemli problemler yaşadı. Sizlerle yapmış 
olduğumuz bu istişare toplantıları çözümü kolaylaştı-
rıyor. Sizlerin fikir ve görüşleri bizler için çok önemli” 
dedi. “Sizden ve esnaflarımızdan çöplerin zamanında 

çıkarılması konusunda büyük destek alıyoruz. Bu örnek 
davranışınız için sizlere ayrıca teşekkür ederim” diyen 
Başkan Fazlı Kılıç, ambalaj atıklarının toplanmasında da  
vatandaşlardan büyük destek gördüklerini söyledi.

Halka hizmet Hakk’a hizmettir
Emniyetevleri Mahallesi’nde düzenlenen Kadın Kent 
Gönüllüleri İstişare Toplantı’sında mahalle sakinleriyle 
buluşan Başkan Kılıç, “Gece yarısı Kağıthaneli komşu-
larımızın yaşadığı her binanın kapı önünden çöplerini 
alıyoruz. Sabahın erken saatlerinde de sokak ve cad-
delerimizi süpürerek pırıl pırıl yapıyoruz. Bu temizliğin 
korunması da siz değerli komşularımıza düşüyor” dedi. 

Ak Parti Kağıthane İlçe Kadın Kolları Başkanı Mer-
yem Tekbıyık, “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir diyerek 
bu yola çıktık” dedi. Merkezî Hükümetin sosyal çalışma-
larına da değinen Tekbıyık, Hükümetin “Gönül Elçileri” 
projesini başlattığını ifade ederek, Doktor, Avukat, Öğ-
retmen gibi meslek ve kariyer sahibi gönüllülerin ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara yardımcı olabileceklerini söyledi. 
Tekbıyık, toplantının hayırlı olması dileklerinde bulun-
du. Program, kültürel gezilerin kayıtlarıyla sona erdi.

Yardımlarınız hizmet olarak geri dönüyor
22 Şubat Cuma günü ise Çeliktepeli kadınlarla istişare 
toplantısı yapıldı. Başkan Fazlı Kılıç, toplantıda Çelik-
tepeli kadınları dinleyerek, görüş ve fikirlerini paylaştı. 

Kadın sakinlerin Kağıthane üzerindeki emeklerine 
değinen Başkan Kılıç,  “Bu toplantılarda daha çok ka-
dınlarla ilgili çalışmalarımızdan bahsediyoruz. Kadın 
komşularımızın yaşadığımız ortamda emekleri olduk-
ça fazla. Temizlik ve geri dönüşüm konularında bizle-
re verdikleri desteklerden dolayı da ayrıca kendilerine 
teşekkür ediyorum” dedi. “Başlatmış olduğumuz kam-
panyalardan elde ettiğimiz gelirleri mahallelerinizdeki 
çalışmalarımızda size hizmet olarak yansıtıyoruz”  diyen 
Başkan Fazlı Kılıç, Hükümetin özverili çalışmalarından 
da bahsederek, Başbakan ve ekibine ayrıca teşekkür etti.

Sokak ve caddelerimiz pırıl pırıl
Ortabayır Mahallesi Kadın Kent Gönüllüleri progra-
mında mahalle sakinleriyle buluşan Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, “Size üç konuda teşekkür ediyorum. 
Bu toplantılarımıza katılarak bizleri onurlandırıyorsu-
nuz. Gece topladığımız çöplerin ardından sabahın erken 
saatlerinde görevlerinin başında olan elemanlarımız, 
sokak ve caddelerimizi süpürerek pırıl pırıl yapıyor. Siz-
ler de bu temizliğe sahip çıkıyorsunuz. Geri dönüşüm 
konusunda da ambalaj atıklarını ayrı toplayarak bizlere 
destek veriyorsunuz. Bunlardan dolayı sizlere teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Telsizler Çok Amaçlı Kültür 
Tesisi’nde ilk program
Kadın Kent Gönüllüleri’nin İstişare Toplantısı 26 Şubat 
Salı günü Telsizler Mahallesi’nde yeni inşa edilen Çok 
Amaçlı Kültür Tesisleri’nde gerçekleştirildi.  Yoğun katı-
lımla gerçekleşen toplantıda Başkan Kılıç, semt sakinle-
rini dinleyerek, görüş ve düşüncelerini paylaştı.

Gültepeli kadınlardan kentsel 
dönüşüme tam destek
Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç, “Kadın Kent Gönüllüleri” 
toplantısında Gültepeli kadınlarla 
da buluştu. Mahalle sakinleri kent-
sel dönüşümün önemini Başkan 
Kılıç’la istişare etti. Belediye çalışma-
larından memnuniyetlerini dile geti-
ren davetliler, Kağıthane’nin değişen 
yüzünü de tanıtım filminden izlediler.

Yerel yönetimlerde vatandaşların da 
görüşlerini alarak yol haritasını oluştu-
ran Başkan Kılıç, Yahya Kemal Mahallesi 
Kent Gönüllüleri toplantısında mahalle 
sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda geri 
dönüşümü mümkün olan ambalaj atıkla-
rının toplanmasında ailelerin çocuklarıy-
la birlikte seferber olduğu vurgulanırken, 
okullarda da öğrencilerin bu konuda özve-
riyle çalıştığının altı çizildi. 

Harmantepe Kadın Kent Gönüllüleri 
Toplantısı ise Konferans Salonunu dolduran 
kalabalık bir katılımcı kitlesiyle birlikte yapıl-
dı. İlçede ve Harmantepe mahallesinde yapı-
lan çalışmaların değerlendirmesinin yanında, 
Merkezî Hükümetin sosyal faaliyetlerinden 
de bilgiler aktarıldı. Program sonlandırılırken, 
Çanakkale, Edirne Bursa ve Konya’yı kapsayan 
şehir dışı kültürel gezilerin kayıtlarına geçildi. 
Şehir dışı kültürel gezi programlarına semt sa-
kinleri büyük ilgi gösterdi. 

Çağlayan’da gerçekleştirilen Kadın Kent 
Gönüllüleri programında Çağlayan halkına 
mahalle konağının temel atma töreninin bil-
gisini veren Başkan Kılıç, istişare toplantılarına 
Gürsel Mahalle sakinlerine yeni yatırımları an-
latarak devam etti. 

Ardından Gürsel Mahallesi’nde düzenlenen 
toplantıya katılan Başkan Kılıç, Gürselli kadın-
ların geri dönüşüm ve çevre temizliğine göster-
dikleri hassasiyetten dolayı semt sakinlerine te-
şekkür etti. Kadın Kent Gönüllüleri toplantıla-
rına Talatpaşa Mahallesi ile devam eden Başkan 
Kılıç, mahalle sakinlerine 12 Nisan Cuma günü 
temeli atılacak olan Otopark ve Çok Amaçlı 
Mahalle Konağı’nın müjdesini verdi. 

Hürriyet Mahallesi Kadın Kent Gönüllüleri 
İstişare Toplantısı’na ise Prof. Dr. Sedat Özkan 
ve eşi Prof. Dr. Mine Özkan da misafir olarak 
katıldılar. Toplantıyı ilgiyle izleyen Özkan çifti, 
program sonrası davetlilere, aileyle ilgili bir de 
seminer verdi.

Kağıthane’nin her mahallesine vatan-
daşların görüş ve önerilerinin dinlendiği 
Kadın Kent Gönüllüleri İstişare Toplantıla-
rı, 8 Mart Cuma günü M. Akif Ersoy Ma-
hallesi ile son buldu.

Gönüllü Kadınlar 
Kağıthane İçin El Ele
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Gültepeli kadınlardan kentsel 
dönüşüme tam destek
Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç, “Kadın Kent Gönüllüleri” 
toplantısında Gültepeli kadınlarla 
da buluştu. Mahalle sakinleri kent-
sel dönüşümün önemini Başkan 
Kılıç’la istişare etti. Belediye çalışma-
larından memnuniyetlerini dile geti-
ren davetliler, Kağıthane’nin değişen 
yüzünü de tanıtım filminden izlediler.

Yerel yönetimlerde vatandaşların da 
görüşlerini alarak yol haritasını oluştu-
ran Başkan Kılıç, Yahya Kemal Mahallesi 
Kent Gönüllüleri toplantısında mahalle 
sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda geri 
dönüşümü mümkün olan ambalaj atıkla-
rının toplanmasında ailelerin çocuklarıy-
la birlikte seferber olduğu vurgulanırken, 
okullarda da öğrencilerin bu konuda özve-
riyle çalıştığının altı çizildi. 

Harmantepe Kadın Kent Gönüllüleri 
Toplantısı ise Konferans Salonunu dolduran 
kalabalık bir katılımcı kitlesiyle birlikte yapıl-
dı. İlçede ve Harmantepe mahallesinde yapı-
lan çalışmaların değerlendirmesinin yanında, 
Merkezî Hükümetin sosyal faaliyetlerinden 
de bilgiler aktarıldı. Program sonlandırılırken, 
Çanakkale, Edirne Bursa ve Konya’yı kapsayan 
şehir dışı kültürel gezilerin kayıtlarına geçildi. 
Şehir dışı kültürel gezi programlarına semt sa-
kinleri büyük ilgi gösterdi. 

Çağlayan’da gerçekleştirilen Kadın Kent 
Gönüllüleri programında Çağlayan halkına 
mahalle konağının temel atma töreninin bil-
gisini veren Başkan Kılıç, istişare toplantılarına 
Gürsel Mahalle sakinlerine yeni yatırımları an-
latarak devam etti. 

Ardından Gürsel Mahallesi’nde düzenlenen 
toplantıya katılan Başkan Kılıç, Gürselli kadın-
ların geri dönüşüm ve çevre temizliğine göster-
dikleri hassasiyetten dolayı semt sakinlerine te-
şekkür etti. Kadın Kent Gönüllüleri toplantıla-
rına Talatpaşa Mahallesi ile devam eden Başkan 
Kılıç, mahalle sakinlerine 12 Nisan Cuma günü 
temeli atılacak olan Otopark ve Çok Amaçlı 
Mahalle Konağı’nın müjdesini verdi. 

Hürriyet Mahallesi Kadın Kent Gönüllüleri 
İstişare Toplantısı’na ise Prof. Dr. Sedat Özkan 
ve eşi Prof. Dr. Mine Özkan da misafir olarak 
katıldılar. Toplantıyı ilgiyle izleyen Özkan çifti, 
program sonrası davetlilere, aileyle ilgili bir de 
seminer verdi.

Kağıthane’nin her mahallesine vatan-
daşların görüş ve önerilerinin dinlendiği 
Kadın Kent Gönüllüleri İstişare Toplantıla-
rı, 8 Mart Cuma günü M. Akif Ersoy Ma-
hallesi ile son buldu.

Toplumun her kesimiyle bir araya gelerek fikir alışverişi yapan Kağıthane Belediyesi, istişare toplantılarına Kadın Kent 
Gönüllüleri ile devam etti. Kağıthane’deki 19 mahallenin cadde ve sokaklarına inerek, gönüllüler ağını genişleten Kadın 
Kent Gönüllüleri, yaşadıkları mahalleyi daha da güzelleştirmek için yaptıkları çalışmaları belediye yetkilileriyle paylaştı.
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Ortabayır Mahallesi’nin emek-
tar muhtarı Mustafa Solak’ın 
‘‘Kağıthane’nin incisi’’ olarak nite-

lendirdiği Ortabayır’da yaklaşık 30 bin 
kişi ikamet ediyor. Birinciliği Sivaslıların 
aldığı mahallede, Karadenizliler de yo-
ğunlukta. Mahallesine tam anlamıyla 43 
yıl emek veren Muhtar Solak, hizmetle-
rine muhtar seçilmeden önce başlamış. 
24 yıl sağlık ocağı olmayan mahalleye, 
muhtar seçilir seçilmez sağlık ocağı aç-
tırmış. ‘‘Çok şükür ki, halkımızın sağlık 
problemlerine şifa bulacağı sağlık ocağını 
mahallemize kısa zamanda kazandırdık. 
2004’ten bugüne artık 3 tane sağlık mer-
kezimiz var ve halkımız çevre semtlere 
gitmek zorunda kalmıyor.’’ 

Eğitim alanında da girişimlerde bu-
lunan Muhtar Solak, şu an yeniden inşa 
edilen Zafer İlköğretim Okulu’na 1992-

93 yılında ilave derslik 
yapmak üzere gelen vali 
ile dahi görüşmüş.  Oku-
lun yıkılıp yeniden yapıl-

ması gerektiği fikrini 
dile getiren Muhtar 
Mustafa Solak’ın 
bu hayali 2004 
yılında muhtar 
seçilince gerçek-
leşmiş. 2004’te 
Zafer İlköğre-
tim Okulu’nun 
güçlendirmesi 

iptal edilirken, 
bugün belediyenin 

ve sponsor firmanın katkılarıyla modern, 
depreme dayanıklı ve kullanışlı bir okul 
yükseliyor orada.  

En fazla hizmet alan 
mahallelerin başındayız
Elektrik hatlarını yer altına aldıran ve kab-
lolu yayını da Ortabakyır Mahallesi’ne 
getiren Muhtar Solak, muhtar olunca ard 
arda istişare toplantıları düzenleyerek, 
mahallenin sorunlarını masaya yatırmış. Elliyi geçkin yetkili kişiyi toplantılarda 

ağırlayan Muhtar Mustafa Solak, mahal-
lenin büyük problemleri giderilince bu 
toplantıları düzenlemeyi de bitirmiş. ‘‘En 
fazla hizmet alan mahallelerden biriyiz. 
Yaklaşık 120’ye yakın sokağımız var ve 
neredeyse tamamında çalışmalar yapıldı. 
İlk olarak asfalt döktük, elektrik direkle-
rini yer altına altık, yağmur suyu kanalı 
yaptık. Işıklandırma çalışmalarımız bitti. 
Hatta bazı önemli sokaklarda birden fazla 
çalışma yapıldı.’’

Mahallenin en büyük sıkıntısının araç 
parkı olduğunu belirten Mustafa Solak, 
‘‘Belediyemiz sağ olsun en küçük arazi-
yi bile, bu sorunu gidermek için ayırıyor. 
Ancak mahallemizdeki yerleşme çok eski 
olduğu için otopark için çok fazla alanımız 
yok. Yapılacak mahalle konağı ile parklan-
ma sorunu önemli ölçüde çözülecektir, an-
cak bu da ileride yetmeyecek. Asıl çözüm 
kentsel dönüşüm ile olmalı’’ diyor.

En temiz mahalle olarak 
anılmak istiyoruz 
Ortabayır’a inşa edilen Mahalle Konağı da, 
mahallenin çehresini değiştirecek ve değer 

katacak. 5 katlı otoparkı, muhtarlığı, sağlık 
ocağını, kültür merkezini ve çocuk parkını 
içinde barındıracak olan Mahalle konağı, 
Ortabayır’ın merkezi haline gelecek. 

‘‘Mahallenin sağlık merkezi proble-
mi kalmadı. Eğitim merkezlerimiz da ta-
mamlanıyor. Ulaşım ve park sorunumuz 
ile kentsel dönüşümle birlikte binalarımız 
da yenilendiğinde modern bir şehir gö-
rünümünde 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 çalıştığını söyleyen Muhtar 
Solak,  yenilenen sokaklarda gezerken 
mutlu olduğunu ifade ediyor. Her adımda 
bir vatandaşın selamıyla karşılaşan Muh-
tar Mustafa Solak, ‘‘Dev yatırımlar ortaya 
çıkmaya başlayınca Kağıthane atılım ya-
pacak. Şu zamanda bile oturulacak ev zor 
bulunurken, ileride ev bulmak için zorla-
nacağız. Bizler köyden kente dönüşümün 
canlı şahitleriyiz’’ diyor. 

Kağıthane’nin Değişen Yüzü

Mustafa Solak Kimdir?

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 yenilenmesi 
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. 

Ortabayır Mahallesi

Yenilenen Zafer İlköğretim Okulu

Ortabayır Mahallesi; 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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Bereketli toprakları ve önemli tarihi 
yapılarıyla dikkat çeken Kağıthane 
Köyü, 1963’de belediye haline geldi.

Henüz çiçeği burnunda olan Kağıthane 
Belediyesi kurulduktan kısa bir süre sonra 
1980 darbesi nedeniyle 1981’de İstanbul 
Belediyesi’ne bağlandı. 1987’de ise tekrar 
belediye halini aldı. 

Kağıthane, İstanbul Belediye 
Mecmuası’nın Ağustos 1931 tarihli ve 
12. sayısında yer alan bilgiye göre Şişli 
Nahiyesi’nin bir köyüdür. 29 Mart 1962’de 
alınan bir kararla, zaman içinde gelişme 
gösteren Kağıthane’nin belediye olması uy-
gun görüldü. 1 Mart 1963’de Şişli’den res-
men ayrıldı ve Kağıthane Belediyesi kurul-
du. Kağıthane’de belediyenin kurulması ise 
oldukça ilginçti. Zira belediyenin kurulması için, Kağıthane Köyü ihtiyar heyetinin öne-

risi üzerine halk oylamasına gidilmişti. 
Oylamanın yapıldığı 1962 yılında 

Kağıthane’nin toplam nüfusu 22 bin 818 idi. 
Oylamada 12 bin 319 kişinin oy kullanabi-
leceği tespit edildi. Buna rağmen oylamaya 
4 bin 970 kişi katıldı. Bunların 4 bin 698’i 
“evet” oyu verirken, 270 kişi ise “hayır” oyu 
vermişti. 2 oy da boş çıkmıştı. Oylamada 
Kağıthane’nin belediye olmasını isteyenler 
çoğunluktaydı. Bu sebeple burada 1963’te 
Kağıthane Belediyesi kuruldu.

Kağıthane, belediye olduktan sonra hız-
la büyümeye devam etti. 18 Ocak 1967’de İl 
Genel Meclisi kararı ile Şişli ilçesi sınırları 
içerisinde bulunan “Gürsel Mahallesi” Ka-
ğıthane Belediyesi’ne bağlandı. 1968’deki 

seçimleri kazanan Zeki Vural, belediye baş-
kanı oldu. 1973’deki seçimi ise Celal Altınay 
kazandı.

Kağıthane Belediye Şube Müdürlüğü 
Darbelerin ülkeleri yıllarca geriye götür-

düğü bir gerçek olarak herkes tarafından 
kabul edilmiştir. 1980 darbesinden olum-
suz etkilenen yerlerden biri de Kağıtha-
ne Belediyesi idi. Milli Güvenlik Konseyi, 
Şubat 1981’de aldığı karar ile Kağıtha-

ne Belediye Başkanlığı’nı, Belediye Şube 
Müdürlüğü’ne dönüştürdü ve İstanbul Be-
lediye Başkanlığı’na bağladı.

Darbenin etkisi zamanla azaldı ve Türki-
ye normalleşme sürecine girdi. Kağıthane de 
bu normalleşmeden olumlu yönde etkilendi 
ve 4 Temmuz 1987’de tekrar belediye oldu. 
1987’den sonra Kağıthane Belediyesi’ne 8 
tane mahalle bağlandı.

Halk Oyu ile Kurulan Belediye 
“Kağıthane”

Osmanlı döneminin meşhur köylerinden biri olan Kağıthane, Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte ciddi bir 
dönüşüme uğradı. Kimi zaman darbelerle, kimi zaman halk oylamasıyla şekillenen Kağıthane’nin köyden 

belediyeye geçiş süreci, gazetelerde de geniş yer buldu. 

10 Şubat 1981 - Milliyet Gazetesi2 Mart 1973 - Milliyet Gazetesi

23 Mart 1962 - Cumhuriyet Arşivi

10 Şubat 1981 - Milliyet Gazetesi

29 Mart 1962 - Cumhuriyet Arşivi

18 Ocak 1967 - Milliyet Gazetesi

Hazırlayan: Ebubekir AL
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Aavantajlı bir bölgede konumla-
nan Sanayi Mahallesi, yalnızca 
Türkiye’nin değil dünyanın da bir-

çok bölgesinden vatandaşın huzur içe-
risinde birlikte yaşayabildiği, gelenek 
ve göreneklerini kaybetmeyen bir ma-
halle.  Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Si-
nop, Ordu, Giresun, Kastamonu, Bitlis, 
Samsun ve Trabzon’dan sonra göçmen-
lerin de yoğunluklu olarak ikamet ettiği 
Sanayi Mahallesi’nde 75 bin kişi yaşıyor.

Ulaşım kolaylığı avantaj sağlıyor
Genellikle çalışan kesimin tercih etti-
ği mahalle, ulaşım açısından oldukça 
şanslı. Önemli caddelerin tam karşısın-
da 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 yalnız-
ca mahalleye değil tüm Kağıthane’ye 
hareketlilik kazandırdığını vurgulama-
dan geçmeyen Muhtar Cengiz Yıldırım,  
hastanenin balkon kısmının da mahal-
leli bir hayırsever aracılığıyla poliklinik-
lere dönüştürüleceği müjdesini veriyor.  

Alt yapı çalışmaları hakkında bil-
giler aktaran  Muhtar Cengiz Yıldırım, 
Büyükdere Caddesi’nde yapılan pres-
tij 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 yü-
rüyüp alışveriş yapabiliyor’’ diyor. ‘‘Cad-
desi olup da devamı olmayan tek yer 

Sultan Selim Caddesi’ydi. İBB ve Kağıt-
hane Belediyesi’nin işbirliğiyle caddeye 
viyadük yapıldı ve trafik sorunumuza 
çözüm kattı. ‘’

Çok amaçlı kültür merkezi
Yerleşim eski olduğu için mahallede 
park olmadığını, insanların çocuklarıy-
la gezip dolaşabilecekleri yerlere ihtiyaç 
duyduklarını belirten Muhtar Yıldırım, 
temel atma töreni henüz yapılan Kültür 
Merkezi’nin müjdesini veriyor.  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 salon-

lar yer alacak. 
Spor kulüpleri açısından da zengin 

olan mahallede; Sanayi Spor, İstanbul 
Bayburt Spor ve İstanbul Gümüşhane 
Spor Kulübü aktif olarak faaliyet göste-
riyor. Mehdi Sancak Stadyumu’nu ortak 
olarak kullanan bu spor kulüplerinin 
gençlere olan faydasını aktaran Muh-
tar Cengiz Yıldırım ‘‘Buradaki futbolcu-
ların hepsi elbette profesyonel sporcu 
olmayacak. Ancak spor sayesinde kötü 
alışkanlıklardan uzak kalmaları bile ol-
dukça olumlu işler yaptıklarının gös-
tergesidir. Belediye Başkanımız da sağ 
olsun, bu konuda desteklerini hiç esir-
gemiyorlar’’ diyor.      

Hayır Çarşısı
Mahallenin fark yaratan diğer önemli 
bir özelliği de mahalle sakinlerinin des-
teğiyle oluşturulan Hayır Çarşısı. Muh-
tarlık 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, gelen-
leri karşılıyorlar. 

Sanayi Mahallesi

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 ku-

ruluşlarında ve derneklerde uzun yıllar başkanlık yapan Yıldırım, evli ve 3 çocuk babasıdır. 

Cengiz Yıldırım Kimdir ?

81 vilayetten insanın huzur içerisinde yaşadığı örnek bölgelerden birisi olan Sanayi Mahallesi, eğitim, sağlık ve sportif faali-
yetler açısından şanslı mahallelerin başında geliyor. Ulaşım kolaylığı nedeniyle diğer mahallelere göre bir hayli fazla nüfusa 

sahip olan Sanayi Mahallesi, yeni yatırımların ortaya çıkmasıyla birlikte değerini katlamaya devam edecek.

75 Bin Kişilik Dev Bir Aile: Gençlik Maçında
Dostluk Kazandı
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Gençlik Maçında
Dostluk Kazandı

Kağıthane Belediyesi ve Kağıthane Kaymakamlığı, ünlü simalar ile sosyal risk 

altındayken rehabilite edilen gençleri halı saha maçında bir araya getirdi. Renkli 

görüntülere sahne olan maça, ulusal basın da yoğun ilgi gösterdi.

S
adabad Futbol Sahası’ında yapı-

lan dostluk maçına; Kağıthane 

Kaymakamı Ahmet Akın Varıcıer, 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 

Kılıç, Teknik Direktör Ziya Doğan, 

Tiyatro Oyuncusu Metin Yıldız ve 

Florya Gençlik Merkezi’nden genç sporcular 

katıldı.
Eğlenceli görüntülerin yaşandığı karşılaş-

manın gençlerin talebi üzerine düzenlendiğini 

belirten Kağıthane Kaymakamı Ahmet Akın 

Varıcıer, ‘‘Dostluk maçını gençlerimizle bir 

araya gelmek için düzenledik. Florya Gençlik 

Merkezi’nden gelen misafirlerimizle birlikte 

yaptığımız maç, sporun yaygınlaşması adına 

güzel bir etkinlik oldu. Doğabilecek sosyal risk-

ler spor vesilesi ile en aza indirgenebilir” dedi. 

Kaymakam Varıcıer, gençlerin maç sırasında 

giydikleri formaları kendilerinin tasarladığını 

ve formalarıyla ilk maçlarını gerçekleştirdikle-

rini de sözlerine ekledi.

Spor, dostluk için ortak alandır
Düzenlenen dostluk maçına ev sahipliği yapan 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise, sporun 

toplumun tüm kesimlerinin kaynaşmasına vesi-

le olduğunu belirtti. Başkan Kılıç, ‘‘Hep birlikte 

neşeli bir ortam içerisinde çocuklarımızla futbol 

maçı yapıyoruz. Bu etkinlikle sporun dostluk için 

ortak bir alan olduğunu göstermek istedik. Genç-

lerimizin gelecekleri için risk oluşturabilecek or-

tam ve eylemlerden uzak durarak spora yönelme-

si, hem sağlıklı bir geleceğin hem de kenetlenmiş 

bir toplumun kapılarını açacaktır” dedi.

Futbol karşılaşmasında yer alan Teknik Direk-

tör Ziya Doğan, ‘‘Ailelerinden şefkat görmeyen 

gençler ilgi eksikliği yaşadığında, oluşan boş-

luğu yanlış yer ya da davranışlarla doldurmaya 

çalışabiliyorlar. Böyle bir durumda bizlere bü-

yük görevler düşüyor. Bugün böyle bir aktivi-

tede gençlerimizle birlikte olmaktan çok mut-

luyum” dedi.
Renkli görüntülere sahne olan maç berabe-

re biterken, Tiyatro Oyuncusu Metin Yıldız ma-

çın sonucunu değerlendirdi. Yıldız ‘‘Gençlerimiz 

maçın ilk dakikalarına hızlı ataklarla başladı. 

Başlarda gençlerimizin hızına yetişmekte zor-

landık ama sonra toparladık. Güzel bir karşılaş-

maydı. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz” dedi.

Karşılaşma süresince yeteneklerini sergile-

yen gençler ise, “Zorlu bir maçtı ama dostluk 

havasında bitti” dedi. Dostluğun kazandığı çe-

kişmeli maçın ardından, kupalarını alan genç-

lere baklava da ikram edildi.
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Kırk Haramiler

A
li Baba, Yıldız Ana ve oğluyla yaşa-
yan yoksul bir oduncudur. Bir gün 
ormanda dolaşırken, bir mağaraya 
gizlice girip çıkan haramileri görür. 

Haramiler hırsızlık yaparak elde ettikleri 
hazineleri bu mağaranın içinde saklarlar. 
Ali Baba onları bir süre izler ve harami-
ler çıktıktan sonra mağaraya girer. Yıllar-
dır hayalini kurduğu zenginlik karşısında 
durmaktadır. Ama Ali Baba çalınarak elde 
edilmiş bu zenginliğe aldanmayacak ve 
oyunun sonunda haramilere gereken dersi 
verecektir. İyi kötü çatışmasını konu alan 
oyun, eğlenceli müzikal formuyla çocuk iz-
leyicisiyle buluşuyor.

Kağıthane Şehir Müzesi 
Salonu’nda gerçekleştirilen ve 
ilgiyle izlenen programa; Ka-

ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
Kağıthane Müftüsü Mevlüt Hali-
loğlu, Belediye Meclis Üyesi Derya 
Uzunboy, belediye başkan yardımcı-
ları, birim müdürleri, kanaat önder-
leri ve kalabalık bir dinleyici kitlesi 
katıldı. 

1500’lü yılların başlarında Os-

manlı İmparatorluğu’nun denizcilik 
alanında yapmış olduğu atılımlara 
ışık tutarak, haritacılığın deniz sefer-
lerindeki önemine değinen Bostan,  
O zamanlar Akdeniz’de söz sahibi 
olan Portekiz ve İspanyolların Müs-
lüman ülkelere karşı büyük tehlike 
oluşturduğunu belirterek, bölgede 
750 yıl hüküm süren Endülüs Müs-
lümanlarının dahi din değiştirmeye 
zorlandığını vurguladı.   

Fatih Sultan Mehmet dönemin-
den, Kanuni Sultan Süleyman dö-
neminin sonlarına kadar denizcilik 
alanında büyük gelişmeler kaydeden 
Osmanlı’nın Akdeniz’deki üstünlüğü 
ele geçirme çalışmalarının bir bölü-
münde yer alan ve dünyaca ünlü ha-
ritaları ile tanınan Pirî Reis’in önemi-
ne dikkat çeken Bostan, bilinmeyen 
gizemli birçok noktayı da aydınlığa 
kavuşturdu.

Pirî Reis Haritası 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris 
Bostan, Kağıthane Belediyesinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
“Hasbahçe Söyleşileri”nde, Pirî Reis ve dünyaca meşhur eseri Kitab-ı Bahriye’yi anlattı. 

500 Yaşında 

Pirî Reis’in Dünya Haritası, ceylan 
derisi üzerine çizilmiş, 900 x 600 
mm boyutlarındadır. Ortaçağ hari-
talarından sıkça rastlanan portolan 
tarzında yapılmıştır, yani enlem 
ve boylam çizgileri yerine anahtar 
noktalarda yönleri gösteren pusula 
gülleri ve bunlardan ışınsal olarak 
yayılan yön çizgileri vardır.

Yemekli davete kısa süreliğine katılan 
Başkan Kılıç; ‘‘Sizler Kağıthanemizin 
gelişimi için bizimle birlikte çalışıyorsu-

nuz. Her alanda aktif olan çalışmalarınızda 
kadın olmanın titizliği, dikkati ve özverisiyle 
başarımızı şekillendiriyorsunuz. Kadın Kent 
Gönüllüleri Toplantılarımızda da ilçemizin 
kadın sakinleriyle buluşup onların gözlem-
lerini, önerilerini değerlendiriyoruz. Özverili 

çalışmalarınız için hepinize çok teşekkür 
ediyor ve dünya kadınlar gününüzü kutlu-
yorum” dedi.

Kutlamalar ve çiçek takdiminin ardından 
sahne alan Şeyda Karadeniz konser verdi. 
Sevilen eserlere eşlik eden kadınlar, Şeyda 
Karadeniz’in şarkılarıyla oynadı. Gönüllerin-
ce eğlenen ve Dünya Kadınlar Günü’nü kut-
layan davetliler güzel bir gün yaşadı.

Kağıthane Belediyesi Dünya Kadınlar Günü’nde belediye personeline 
yönelik kutlama düzenledi. Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen 
yemekli kutlamada, belediye çalışanı Şeyda Karadeniz konser verdi.

Kadınlar Günü Nurtepe’de Kutlandı

Ali Baba ve

Can Doğan’ın yazıp yönettiği Ali Baba ve Kırk Haramiler, 
16-17-23-24-30-31Mart tarihlerinde Kağıthaneli minik ti-
yatro severler için Sadabad Sahnesi’nde olacak.

İBB Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunları arasında yer alan 

Ocak, 27-31 Mart tarihleri arasında Sadabad Sahnesi’nde 

sergilenecek.

Ü
lkemizin önde gelen yazar-
larından Turgut Özakman’ın 
yazdığı ve Yıldırım Fikret 
Urağ’ın yönettiği Ocak, eko-

nomik sıkıntılar nedeniyle çatışma için-
deki bir ailenin dramatik yaşamını ger-
çekçi bir anlatımla sahneye koyuyor. 

Özakman, oyununda 1960’lı yıllar-
da emekçi bir ailenin ekonomik güç-
lüklere ve geçim sıkıntısının getirdiği 
zorluklara rağmen bir arada durma 
çabasını anlatır. Anne, baba, çocuklar 
ve büyükanneden oluşan aile bireyle-
rinin her biri farklı karakterlere ve ha-
yallere sahiptir. Tüm sıkışmışlıklarına 
rağmen, birbirlerine duydukları sevgi, 
diğer tüm yoksunluklarını unuttur-
maktadır. Sahnede bir yandan aileyi 
izlerken, diğer yandan 1960’ların İs-
tanbul’unu, hayallerini, müziğini ve 
radyosunu da hatırlayacaksınız. 
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Kadınlar Günü Nurtepe’de Kutlandı

Hizmet kompleksinin temel atma 
törenine, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Ekrem Erdem, AK Parti 

İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Kağıt-
hane Kaymakamı Ahmet Akın Varıcıer, 
Kağıthane AK Parti İlçe Başkanı Sami 
İlhan, AK Parti Kağıthane İlçe Kadın 
Kolları Başkanı Meryem Tekbıyık, bele-
diye başkan yardımcıları, birim müdür-
leri, STK temsilcileri, mahalle sakinleri 
ve çok sayıda davetli katıldı. 

Başkan Fazlı Kılıç’a teşekkür ederek 
konuşmasına başlayan Sanayi Mahallesi 
Muhtarı Cengiz Yıldırım, “Başkanımıza 
ve ekibinin mahallemize kazandırdık-
ları anlatmakla bitmez. Onların yaptığı 
güzel hizmetler için mahalleli adına çok 
teşekkür ediyorum” dedi.

Sultan Selim Hizmet Kompleksi’nin 
açılışında konuşan Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, ‘‘Eskiden Sultan Se-
lim Caddesi’nin sonu çıkmaz caddeydi. 
Çıkmaz sokağı duymuştuk ama çıkmaz 

caddeyle ilk kez karşılaştık.  Yaptığımız 
çalışmalarla caddemize, mahallemize 
önemli katkılar sağladık. Birçoğu il öl-
çeğinde yapılabilecek hizmetleri hayata 
geçirdik” dedi.

Kağıthane’de bir aile olduklarını be-
lirterek sözlerine başlayan Kaymakam 
A. Akın Varıcıer “Biz onurlu bir aileyiz. 
Kağıthane’de vatandaşımız adına ne 
yapılması gerekiyorsa birlikte düşü-
nüyor, birlikte harekete geçiyoruz. Bu 
ailenin bir mensubu olarak burada 
olmaktan guru duyuyoruz. İlçemize 
gelen mahalli hizmetlerin temelinde 
Kağıthane Belediyesi var. Başkanımız 
Fazlı Kılıç’a çok teşekkür ediyorum. Bu 
merkezin mahallemize, ilçemize hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.

Kağıthaneli olarak geçmişte ilçenin 
çektiği ızdırabı en iyi bilenlerden birisi 
olduğunu belirterek sözlerine başlayan 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ek-
rem Erdem, Kağıthane’nin ihmal edil-

diği için siyasete atıldıklarını ifade ede-
rek, “Geçmişte ihmal edilen, belediye 
başkanları ve siyasileri ithal edilen yer-
lerdi buralar. Onun için siyasete girdik. 
O gün bugün sizlerle mücadele ediyo-
ruz. Allaha şükürler olsun o günden 
şimdiye kadar mahçup olmadık” dedi.

AK Parti’nin doğduğu yer Kağıthane’dir
Sanayi Mahallesi’nin sadece Kağıt-
hane için değil İstanbul için farklı 
bir yer olduğunu ifade eden Erdem, 
“Ben aslında AK Parti’nin doğduğu 
yer Kağıthane’dir desem hatta sana-
yi Mahallesi’dir desem yalan söylemiş 
olmam. AK Parti’nin mayası Sanayi 
Mahallesi’dir. Biz mücadelemizi bu-
rada yaptık, siyaseti burada öğrendik, 
burada yaptık. Geçmişte ilçe belediye-
lerin bu projeleri yapma imkanı yoktu. 
Bugünkü projenin bedeli 26 milyon 
lira. Biz merkezi iktidarla devasa pro-
jelerle destan yazarken yerel yönetim-

ler de güzel hizmetler yapıyor” dedi.
Yapılan hizmetlerle Kağıthane, 

İstanbul’un ve Türkiye’nin değiştiğini 
hatırlatan Erdem, “Dün bir varoş olan, 
sıradan bir ilçe olan Kağıthane, bugün 
İstanbul’un kalbi olan, merkezi olan bir 
ilçe haline geldi, ondan öte Kağıthane 
artık uluslar arası arenada da bir mar-
kadır” dedi.

Dünyanın tarihini yazmak isteyenler ar-
tık Kağıthane’ye gelecek 
Kağıthane’ye yapılacak Milli Arşiv 
Sitesi’yle Kağıthane’nin çok daha 
önemli bir duruma geldiğini vurgula-
yan Erdem, “Dünya tarihini yazanların 
yolu, bilim adamların yolu adres olarak 
artık Kağıthane’yi gösterecekler. Dün-
yanın tarihini mi yazmak istiyorsun, 
Kağıthane’ye gideceksin, Sadabad’a 
gideceksin, Arşiv Sitesi’ne gideceksin. 
Türkiye’nin önünü açan Kağıthane zih-
niyetidir’’ dedi.

158 milyon lira de-
ğerindeki 16 yatırımı 

Kağıthane’ye kazandır-
mak için start veren Ka-

ğıthane Belediyesi, Sana-
yi Mahallesi Sultan Selim 

Hizmet Kompleksi’nin 
temelini attı. 

Sultan Selim Hizmet 
Kompleksi’nde 500 araçlık 
otopark, kapalı pazar yeri, 

muhtarlık, aile sağlığı mer-
kezi, 350 kişilik çok amaçlı 

salon, spor ve seminer 
salonları, bilgi evi, İsmek, 
yeşil alan ve çocuk parkı 

yer alıyor. Sanayi Mahallesine Dev Tesis
Sultan Selim Hizmet Binası

Ortabayır Mahalle Muhtarı Mustafa 
Solak, Kâğıthane’de hummalı bir 
çalışma olduğunu, bütün mahalle-

lerde birçok projenin gerçekleştirildiğini 
söyleyerek, Ortabayır Mahallesi’nde de 
önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı. 

Bu güzel tesisin temel atma töre-
nine katılmaktan mutluluk duyduğu-
nu söyleyen AK Parti İstanbul Millet-
vekili Şirin Ünal da, Türkiye’nin ta-

mamında önemli projelere imza atıl-
dığını ifade ederek, Kâğıthane’deki 
çalışmaları yakından takip ettiğini 
söyledi. Şirin Ünal, programa katı-
lanlara ve Başkan Fazlı Kılıç’a teşek-
kür ederek, tesisin ilçeye ve mahalle-
ye hayırlı olmasını diledi.

4 bin 815 metrekarelik alanda 5 mil-
yon 240 bin liraya mal olacak olan tesis-
te, yeşil alan ve çocuk parkı da yer alıyor. 

Dev Yatırımlarda İlk Temel: Ortabayır Mahalle Konağı 
ve Yer Altı Otoparkı

158 milyon liralık dev yatırımlar içinde yer alan Ortabayır Mahalle 
Konağı ve Yer altı Otoparkı’nın temel atma töreni; 8 Mart Cuma günü 
AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın da katılımıyla gerçekleşti. 
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Çağlayan Mahalle Konağı

Ortabayır Mahalle Konağı

Sultan Selim Hizmet Kompleksi

Sultan Selim Hizmet Kompleksi Spor Salonu

Yerden 236 metre yüksekte gerçekleşen 
ve Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç ve eşi Fatma Kılıç’ın ev sahipliği-

ni yaptığı açılış törenine; Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı, Kağıthane Kaymakamı 
Ahmet Akın Varıcıer, AK Parti İstanbul Mil-
letvekili Şirin Ünal, AK Parti Kağıthane İlçe 
Kadın Kolları Başkanı Meryem Tekbıyık, bele-
diye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve 
basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.

Zamanı hizmete dönüştüren belediye 
olarak yola çıktıklarını belirten Başkan Kılıç, 
‘‘Bizler Kağıthane’de zamanı hizmete dönüş-
türüyoruz. Bunu da zamanla yarışarak ger-
çekleştiriyoruz. İlçemizin gelişimi için proje-
ler üretiyor ve hayata geçiriyoruz. Depremin 
risklerini en aza indirerek ilçemizi modern bir 
çehreye kavuşturmak için önem verdiğimiz 
kentsel dönüşüm çalışmalarımızın %25’ini 

tamamladık. İlçe sakinlerimizle el ele ger-
çekleştirdiğimiz çalışmalarda az zamanda 
Kağıthane için dev yatırımlar gerçekleştirdik. 
2013 yılı yatırımlarıyla Kağıthanemiz’de dev 
projelerin başlangıç temellerini atıyoruz. 158 
milyon yatırım bedeliyle 16 merkezimiz ya-
kında ilçe sakinlerimizin hizmetine açılacak-
tır. İstanbul’un zirvesinden gerçekleştirdiği-
miz açılış töreninde bizi yalnız bırakmayan 
Bakanımız Hayati Yazıcı, Kaymakamımız A. 
Akın Varıcıer, AK  Parti İstanbul Milletvekili 
Şirin Ünal, değerli basın mensupları ve katı-
lımcılara çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Tünel ile bir ilke imza atacağız
Yaz ayında tünel yapımını gerçekleştiren ilk 
belediye olacaklarının müjdesini veren Baş-
kan Kılıç, ‘‘Çağlayan-Vatan Caddesi trafiğini 
rahatlatacak tünel açılışımızı gerçekleşti-
receğiz ve yerel yönetimlerde bir ilke imza 
atacağız” dedi.

Kağıthane için tüm çalışmaları destekle-
diklerini belirten Kaymakam Varıcıer, ‘‘Hep 
birlikte hızla gelişen Kağıthane için çalışıyo-
ruz. Kağıthane’ye kazandırılacak büyük ya-
tırımlar için Başkan Fazlı Kılıç’ı tebrik ediyo-
rum” dedi. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç’ın çalışmalarını yakından takip ettiğini 
belirten AK Parti Milletvekili Şirin Ünal çalış-
malarından dolayı Başkan Kılıç’a teşekkür etti.

Çalışmalarınızdan övgüyle bahsediyoruz
Kağıthane Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar-
dan övgüyle bahsederek sözlerine Bakan Ya-
zıcı,  158 milyon lira değerindeki 16 yatırımın 
hayırlı olmasını diledi. İnsan odaklı çalışma-
ların kendisi için önemli olduğunu ve açılışı 
yapılacak ünitelerin insan odaklı olduğunu 

ifade eden Bakan Yazıcı, bu toplantıların 
hizmet etmek aşkı olanlar için heyecan ve-
rici olduğunu söyledi. Yapılacak ünitelerde 
bir öncelik sırasının belirlendiğini belirten 
Bakan Yazıcı, ‘‘Kimi sağlıkla, kimi eğitimle, 
kimi sportif faaliyetlerle alakalı. Hayatın her 
alanını kuşatan üniteler tasarlanmış. Bu an-
lamda da başkanımız Sayın Fazlı Kılıç’ı tebrik 
ediyorum’’ dedi.

Bakan Yazıcı; ‘‘İstanbul bir dünya ken-
tidir. Kağıthane, İstanbul’un marka değeri 
yükselen bir ilçesidir. Kültürel, tarihsel açı-
dan hazine olan İstanbul, Peygamberimize 
ev sahipliği yapan kişiye ev sahipliği yapmış 
bir şehirdir” dedi.

Türkiye’nin 2023 hedeflerine de değinen 
Bakan Yazıcı, “Yerel yönetimler merkeze in-
sanı koyarak sürdürdüğü projelerle hedefe 
ulaşma yolunda büyük katkı sağlayacaklar. 
Yerel yönetimler İstanbul’un markalaşma-
sında önemli. Kağıthane, Başbakanımızın 
deyişiyle duruşu olan İstanbul’un adını 
markalaştıran bir ilçesi” dedi. Bakan Yazıcı, 
yakın bir geçmişte Şişli’ye bağlı bir mahalle 
olan Kağıthane’nin kısa zamanda büyük bir 
gelişme kaydettiğini ve İstanbul’un önem-
li merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. 
2013 yılında temel atma ve açılış törenleri 
yapılacak 16 yatırımın insan odaklı olduğunu 
sözlerine ekleyen Bakan Yazıcı,” Eski dostum 
olan Başkan Kılıç’ı çalışmalardan dolayı teb-
rik ediyorum ve başarılı projelerinin devamı-
nı diliyorum” dedi.

Basın mensuplarının da katılımıyla ger-
çekleşen kurdele kesimi sonrası, Bakan Ya-
zıcı, Başkan Kılıç ve beraberindekiler İstan-
bul Sapphire Seyir Terası’nda 4D İstanbul 
Simülasyonu’nu izledi.

Bakan Yazıcı: Kağıthane’nin 
Marka Değeri Artıyor
Kağıthane Belediyesi 2013 yılı dev yatırımların açılışını, Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı’nın katılımıyla Kağıthane Sapphire Seyir Terası’nda gerçekleştirdi.


