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AK Parti olarak, demokraside ve
ekonomide Türkiye’yi dünyanın en
ileri ülkeleri seviyesine çıkartacak

reformları hayata geçirmeye devam
edeceğiz. Büyükşehirlerimizde,

illerimizde, ilçelerimizde,
beldelerimizde kazanacağımız her

başarı, ülkemizin aydınlık yarınlarına
tutulmuş bir ışık olacaktır.

Mahalli seçimlerde partimizin elde
edeceği güzel neticeler, belediye
hizmetlerinde, yeni bir dönemin
kapılarını sonuna kadar açmanın

yanında, Türkiye’yi her alanda
hedeflerine ulaştıracak

çalışmalarımızda bize moral desteği
de verecektir.

Mensubu olmaktan şeref duyduğum
milletime şükranlarımı sunuyor,

sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

“
“



Recep Tayyip
ERDOĞAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANI



Kıymetli Hemşehrilerim
Her mahallesi, caddesi, sokağı büyüdüğüm 

yılların hatırasını taşıyan Kağıthane; 
hem kalbim hem de dünyaya baktığım 

penceremdir.
Sahip olduğumuz bilgi, tecrübe, başarıların 

kaynağında da Kağıthane vardır. 
Kâğıthane’mize hizmet etme görevine 

aday olduk. Şimdi devralacağımız bu gönül 
bayrağını, kalbin ve aklın işaret ettiği en üst 

noktaya taşıyacağız.
Niyetimiz o ki, çok çalışacağız geceyi 
gündüzümüze katacağız ve birlikte 

Kağıthane’ye güzel bir gelecek yazacağız. 
Bu geleceğin öznesinde kadınlarımız, 

çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz, 
engellilerimiz ve tüm Kâğıthaneliler olacak. 
Bu gelecekte yaşam en güzel yorumu, doğa 

en güzel yeşili, farklılıklarımız en zengin 
haliyle yerini alacak.

Biliyoruz ki başaracağız. Çünkü başarıya 
inancımız da Kağıthane sevgimiz gibi 

kalpten.
“Kalbimiz Kâğıthane” diyor, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.

“
“



Mevlüt ÖZTEKİN
KAĞITHANE BELEDİYE 

BAŞKANI



M A N İ F E S T O

1) ŞEHİR PLANLARI konusunda, uzun vadeli ihtiyaçları göze-

ten ve hakkaniyete uygun yöntemler takip edeceğiz.

2) ALTYAPI VE ULAŞIM sorunları tüm şehirlerimizde tama-

men çözülecek.

3) KENTSEL DÖNÜŞÜM çalışmaları bölgelerin özelliklerine 

ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yürütülecek.

4) BENZERSİZ ŞEHİRLER anlayışıyla şehirlerimiz kendi hika-

yelerine uygun şekilde geliştirilecek.

5) AKILLI ŞEHİRLER uygulamalarıyla teknolojinin tüm imkan-

ları insanımızın ve şehirlerimizin emrine sunulacak.

6) ÇEVREYE SAYGILI ŞEHİRLER ile belediye hizmetlerinde 

tabiattaki canlı veya cansız tüm varlıklarla uyum gözetilecek.

“MEMLEKET İŞİ GÖNÜL İŞİ” diyerek, “GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ” 
ile milletimizin hizmetine talip olan AK PARTİ’nin, yeni dönemde 
insan merkezli yürüteceği hizmetlerin temel ilkeleri:



7) SOSYAL BELEDİYECİLİK çalışmalarına önem verilerek 

doğrudan insana dokunan hizmetler ve projeler yaygınlaştırılacak.

8) YATAY ŞEHİRLEŞME ile tabiatla bütünleşen, aile, mahalle 

ve komşuluk kültürünü ihya eden örnek yerleşim alanları kurulacak.

9) HALKLA BİRLİKTE YÖNETİM ilkesiyle, şehirle ilgili tüm 

önemli kararlar orada yaşayanlarla birlikte alınacak.

10) TASARRUF VE ŞEFFAFLIK hassasiyetiyle belediyelerin 

kaynakları hem doğru hem de açık şekilde kullanılacak.

11) DEĞER ÜRETEN ŞEHİRLER ile kültür ve ekonomi baş-

ta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar 

geliştirilecek.
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Yeşil Alanlar
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UYGULAMALI
Eğitim Platosu
4-11 yaş arası çocuklarımızın hem 
eğleneceği hem de yepyeni şeyler 
öğreneceği bir eğitim platosu ku-
racağız. Çocuklarımızın hem mo-
tor becerilerini hem de fiziksel ve 
sosyal becerilerini geliştirecek olan 
bu proje ile çocuklarımız meslek-

leri deneyimleyerek ve oynayarak 
öğrenecekler. Aynı zamanda sos-
yalleşmelerine de katkı sağlayacak 
olan bu merkez ile çocuklarımızın 
sağlıklı bir şekilde gelişimine katkı 
sunacağız. 

1
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UZAY EVİ
Projesi
Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul 
öğrencilerine yönelik uzay ve ast-
ronomi dersleri ile enerji verimliliği 
ve geri dönüşüm eğitimlerinin ve-
rileceği Uzay Evi projemizi hayata 
geçireceğiz. 

Çocuklarımız ve okullarımız için çok 
faydalı ve ufuk açıcı bir hizmet ola-
rak Kağıthane’mizin geleceğine yön 
verecek bir proje olacaktır.

2



STÜDYONUZ

Dijital dünyaya meraklı gençlerimizin fırsat bulmalarını 
ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak için haydi gençler, 
stüdyonuz bizden diyoruz. Sosyal medyada daha profesyo-
nel işlerle görünür olmak isteyen vloggerlar, youtuberlar ve 
tüm gençlerimiz için özel stüdyo projemizi hayata geçirece-
ğiz.

Bu stüdyo ile gençlerimizin yeteneklerini dünyaya açmaları-
na imkan sunacak, eğitimlerle daha nitelikli hale gelmelerini 
sağlayacağız.

Bizden
3
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KÜLTÜR VE SANAT

Bilgiye ulaşımın bu kadar kolay ama 
doğru ve faydalı bilgiye ulaşımın bu ka-
dar zor olduğu bir çağda Kültür Sanat 
Akademileri ile gençlerimize kültürden 
sanata, edebiyattan musikiye kadar bir-
çok alanda akademik seviyede eğitimler 
vereceğiz.

Alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde 
çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimi-
ne destek vererek milli, manevi, kültürel 
ve evrensel değerlere sahip, kendine gü-
venen bireyler olarak yetişmelerine kat-
kı sağlayacağız.

Akademileri

4



ENERJİ VERİMLİLİĞİ

İlçe sakinlerinin ve hane halkının enerji tasarrufu konusunda 
bilinçlenmesi sağlanacak, evlerde ve ofislerde yapılabilecek 
akıllı sistemler tercihi, temel enerji verimliliği uygulamaları 
ve buna uygun projelerin teşvik edilmesi gibi konularda ça-
lışacak olan enerji verimliliği ofisi ile daha güzel, daha temiz 
bir Kağıthane amaçlamaktayız.

Ofisi
5
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PROJE

İlçe sakinlerimizin kendi uzmanlık 
alanlarına göre üretecekleri proje-
lerin destekleneceği “Proje Üretim 
Merkezi” ile hayallerinin ve fikirlerinin 
gerçekleşmesine katkı sunacağız. İlçe 
sakinlerimize her türlü imkanı suna-
rak önlerini açacak, bütün projelerde 
onların yanında olacağız.

Üretim Merkezi
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BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

İlçemizde her türlü bağımlılıkla mücadele eden dezavantajlı 
grupların tespit, tedavi ve rehabilite edilmeleri, sosyalleş-
meleri, meslek ve iş sahibi yapılmaları için çalışacak olan 
merkezimiz gençlerimizi yeniden topluma kazandırırken, 
ilçemizdeki huzur ve güvenliğe de büyük katkı sağlayacaktır. 

Yeşilay başta olmak üzere konuyla ilgili tüm taraflarla etkin
iş birliği geliştirmeyi hedefleyen bağımlılıkla mücadele mer-
kezi, ilçemizde kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için
tüm gücüyle çalışacaktır.

Merkezi
7
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İlçe içerisinde ruhsatlanma çalışması ya-
pılacak tüm binalar yeşil enerji kullanımı, 
akıllı sistemler tercihi ve enerji verimlili-
ğine uygun proje tasarımı konusunda 
teşvik edilecek ve bu binalara destek 
verilecektir. İlçede karbon salınımının 
azaltılması, yeşile ve çevreye duyarlılığın 
artırılması ve enerji verimliliği sayesinde 
enerji maliyetlerinin düşürülmesi hedef-
lenmektedir.

Uygulamaları

YEŞİL
ENERJİ

8



ENGELLİLER
Eğitim Kampüsü
Engelli çocuklarımızın hizmet alabileceği eğitim kampüsü pro-
jemizi hayata geçireceğiz. Özellikle down sendromlu, otistik ve 
eğitimle tedavi süreci gereken engellilerimizin ailelerine katkı 
sunacak, engellilerimizin hayatın içinde daha fazla yer almaları-
nı sağlayacak bir merkez oluşturacağız.

9
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ENGELLİLER
GÜNDÜZ

Hizmet Merkezi
Engellilerimizin gündüz vakit ge-
çirebilecekleri, ailelerin gönül 
rahatlığıyla çocuklarını emanet 
edip kendilerine daha fazla vakit 
ayırabilecekleri bir merkez ola-
caktır. Bu merkez ile engellilerin 
sosyalleşmesini sağlamayı ve top-
lumumuzdaki duyarlılığı artırmayı 
hedefliyoruz.
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YAŞLILAR GÜNDÜZ

Büyüklerimizin istifade edebileceği özellikle demans ve alzheimer hastası olan 
yaşlılarımızın da vakit geçirebileceği, gündüz bakım merkezi projemizi geniş-
leteceğiz. Böylece yaşlılarımıza bakan aile fertlerini rahatlatacak, yaşlılarımızın 
sosyal hayatın içinde yer alarak nitelikli vakitler geçirmesini sağlayacağız.

Hizmet Merkezi
11
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KREŞLER
Özellikle çalışan ebeveynlerin en 
büyük ihtiyaçlarından biri olan 
kreş projemiz ile ailelerin gönül 
rahatlığıyla çocuklarını bırakabi-
leceği merkezler oluşturacağız. 
Aynı zamanda çocuğun gelişim 
süreçlerine katkı sağlayacak eği-
timler ve oyunlar ile geleceğimi-
ze en büyük yatırımlardan birini 
yapmış olmanın mutluluğunu 
yaşayacağız.
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ELDEN GÖNÜLE

İlçemizde bulunan ihtiyaç sahiplerinin hem belediye-
miz hem de bireylerimiz tarafından her zaman hatır-
da ve gönülde tutulmasını çok önemsiyoruz. İhtiyaç 
sahipleri ile gönül zenginlerimizin buluşmasına aracı-
lık edecek bu merkez ile yeni bir anlayış getireceğiz.  
Aynı zamanda toplumsal birlikteliğimizi ve duyarlılığı-
mızı da el ele vererek güçlendirmiş olacağız.

Sosyal Yardım Merkezi
13
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İSTİHDAM
HİZMET

NOKTASI
Kağıthane’de ikamet eden ilçe 
sakinlerimizin iş bulma süreçleri-
nin desteklenmesi, gerekli kişisel 
altyapılarının tamamlanması ve 
bu kapsamda eğitim süreçlerinin 
gerçekleştirilmesi için İŞKUR ile 
işbirliği yaparak “İstihdam Hizmet 
Noktası” projemizi genişleteceğiz. 

Kadınlarımız, gençlerimiz, engel-
lilerimiz için hizmet noktamızda 
oluşturacağımız iş kulüpleri ile iş 
ve meslek danışmanlığı yaparak 
daha kolay iş bulmalarını sağlaya-
cak, işbaşı eğitim programları ile 
Kağıthane’de istihdam süreçleri-
ne işveren ve iş arayan açısından 
önemli katkılar sağlayacağız. 
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GENÇHANE
Projesi
Gençlerimizin daha nitelikli vakit 
geçirebilecekleri, söyleşi, dinleti gibi 
kültürel ve sanatsal faaliyetlerin 
olacağı, yazarlarla kitap tahlilleri-
nin yapılacağı, şiir, yazarlık atölyesi, 
senaryo atölyesi gibi programların 
bulunacağı “GENÇHANE” projemizi 
hayata geçireceğiz.

Her bir gencimizin ilgi alanına hitap 
edecek, gelişimine katkı sunacak ve 
kaliteli zamanlar geçirmesini sağla-
yacak ortamlar oluşturacağız.

15
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MİLLET
Kıraathaneleri
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN öncülüğünde baş-
latılan millet kıraathaneleri projesini 
Kağıthane’mizde de hayata geçire-
ceğiz. Özellikle gençlerimize ders 
çalışma alanları, geniş içerikli kü-
tüphaneler, sınırsız internet hizmeti 
ve ikramlar ile 7 gün 24 saat hizmet 
vereceğiz.
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AKILLI ÇAĞRI
MERKEZİ

AKILLI ŞEHİR
MOBİLYALARI

Büyük veri teknolojisi kullanarak beledi-
yemize yapılan tüm çağrılar, başvurular 
ve şikayetlerin hangi konuda yoğunlaş-
tığı tespit edilerek proaktif çözüm anla-
yışına geçeceğiz. Big data destekli tah-
min sistemleri ile daha talep oluşmadan 
tedbir alınarak olası şikayetlerin önüne 
geçeceğiz.

Projesi

Projesi
Özellikle meydanlarımıza, mahalle-
lerimizin ortak alanlarına kuracağı-
mız ve tamamen güneş enerjisiyle 
çalışan Modern çağın sebili akıllı 
direkler ile ortak sosyal alanlar oluş-
turacağız. Bu alanlar aynı zamanda 
mahallenin buluşma noktaları hali-
ne gelecek, direklerde şarj üniteleri 
ve internet bulunacak.

17
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BELEDİYEDİJİT

Yeni nesil belediyecilik anlayışı ile ilçemizi 
geleceğin teknolojisine hazırlayacağız.
Nesnelerin interneti, Yapay Zekâ uygula-
maları, büyük veri gibi teknolojik gelişme-
leri; Mobil Demokrasi, Akıllı Çağrı Merke-
zi, Akıllı Şehir Asistanı gibi uygulamaları 
belediye hizmetlerimize uyarlayarak yeni 
nesil belediyecilikte öncü olacağız.

Projesi
19



TARİHİ VE KÜLTÜREL 
MİRASIMIZI
İhya Çalışmaları
İlçemizde bulunan tarihi eserlerin restorasyonu, kültürel mi-
rasın düzenlenmesi, destinasyon çalışmaları, turistik turlar 
ve gezi rotası ile kalbimiz turizm için atacak. Turizm hareketi 
sayesinde Kağıthane’mizin değerine değer katarken, Kağıtha-
ne’yi İstanbul’un turizm rotalarından biri haline getirecek ve bu 
sayede ilçemize ekonomik kazanımlar sağlayacağız.

20
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SİBER GÜVENLİK
VE KODLAMA

İlçemizde ikamet eden gençlerimize yönelik sertifikalı siber 
güvenlik eğitimleri gerçekleştireceğiz. Geleceğin şekillendiği 
dijital dünyada söz sahibi olmak isteyen her gencimize ücret-
siz olarak vereceğimiz bu hizmet ile ülkemizin bu alanda bü-
yük bir ihtiyacını da karşılamış olacağız.

Eğitimleri

21



SPORCUHANE
İlçemizde spora meraklı her bir bireyin yetişmesi ve gelişmesine 
büyük katkı sağlayacak “Sporcuhane” projemiz ile çocuklarımızı 
sporun tüm branşlarında geleceğe hazırlayacağız.

22
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KÜTÜPHANELERİ
Okul öncesi ve ilkokul olmak üzere 2 
bölümden oluşacak. Okul öncesi çocuk 
bölümünün, çocuklarımızı kitap oku-
ma ve araştırma dünyasına taşıyacak 
bir köprü olmasını amaçlıyoruz. İlkokul 
bölümünde ise zengin koleksiyon ve 
danışma hizmetiyle araştırma beceri-
lerini geliştirecek, eğitsel grup oyunla-
rı oynayarak sosyalleşecekleri alanlar 
oluşturacağız.

Çocuk
23



GENÇ GİRİŞİMCİ
Merkezi
İşini kurmak isteyen, hayalini ger-
çekleştirmek için adım atmak iste-
yen genç girişimcilerimiz için “Genç 
Girişimci Merkez”imizi kuracağız. 
Gençlerimizin ticari hayatlarında 

başarılı olmasını hedefleyecek bu 
merkez, bir okul ve aynı zamanda 
girişimcilerimizin desteklenip işleri-
ni hayata geçirmelerini sağlayacak 
bir misyon üstlenecektir.

24
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Mahalleler Arası Kolay Ulaşım 
İlçemizde ulaşımı kolaylaştırmak için 
mahallelerimizi birbirine bağlayan ring 
hatları oluşturacağız. Kağıthane’nin 
yeni metro hatları projeksiyonuna en-
tegre olacak bu seferler sayesinde Ka-
ğıthane’li komşularımızın her yere ra-
hatlıkla erişmesini sağlayacağız.

25

KOLAY KAĞITHANE



ÇEVRE VE GERİ DÖNÜŞÜM 

İlçemizde katı atıkların ayrıştırılmasından, gürültü kirliliğinin önlenme-
sine kadar çevreyi olumsuz etkileyen bütün unsurların etkilerini mini-
mize etmek veya ortadan kaldırmak için sıfır atık projesi kapsamında 
çalışmaları sürdüreceğiz.

Parklarımızda, meydanlarda ve kamu binalarında yenilenebilir enerji 
kaynakları kullanmak suretiyle tasarruflu ve çevre dostu bir anlayış 
ortaya koyacak ve bu kapsamda yeşil çatı uygulamalarını teşvik ede-
ceğiz.

Merkezi
26
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YEŞİL

Var olan yeşil alanlara ve parkalarımıza 
ilaveten imar planlarımızda yer alan yeni 
park ve yeşil alanları Kağıthane'mize ka-
zandıracağız.

Alanlar
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CAN DOSTLAR

Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve hastalıklarla mücadelede sa-
hipli ve sahipsiz hayvanlara muayene, teşhis, tedavi, aşılama gibi hiz-
metlerin yanında özellikle soğuk havalarda hayvanların barınma ihti-
yaçlarınında karşılanması gibi çalışmaları artırarak devam ettireceğiz. 
Rehabilitasyon merkezinin teknolojik ve yapısal yenilenme çalışmala-
rını başlatacağız. Okullarda hayvan sevigisi eğitimleri verilerek küçük 
yaştan itibaren sevgi temelli bir eğitim hedeflemekteyiz. Bunun yanın-
da görme engelli vatandaşlarımız için “Rehber Köpekler” projesi uygu-
lanarak sokak hayvanlarının rehabilitesini ve sahiplendirilmesini sağla-
yacağız.

Ofisi
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HER MAHALLEYE

İlçe sakinlerimizin belediyemize kolayca 
ulaşabilmesi; talep, istek ve şikayetlerini 
kendi mahallelerinde belediyeye ulaştı-
rabilmesi için her mahallemizde Kağıt-
hane Belediyesi İletişim Ofisleri açacağız.

İletişim Ofisi
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SPOR VE YÜRÜYÜŞ
Yolları
Kağıthane’de sporu ve sağlıklı yaşamı yaygınlaştırmak için spor ve yürüyüş 
yollarına yenilerini kazandıracak, ilçe sakinlerimizin güvenli ve rahat koşul-
larda spor yapmalarına imkan sağlayacağız.
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MAHARETLİ ELLER

İlçemizde yaşayan ev hanımları bir yan-
dan kendi evlerinde el emeği göz nuru 
ürettikleri ürünleri satma imkanı bulur-
ken diğer yandan sosyalleşip ev ekono-
misine katkı sağlayabilecekler.

Çarşısı
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YAYALAŞTIRILMIŞ

Yayalaştırma, özellikle kent merkezlerinde yaşanabilirliği artıran, 
yayanın rahat dolaşımı ile güvenliğini sağlayan, uygulandığı so-
kak ve caddelere ekonomik canlılık getiren bir uygulamadır. Ya-
yalaştırma projeleri ile ekonomik, toplumsal, çevresel ve fiziksel 
anlamda iyileştirme sağlamak amacıyla Kağıthane’nin farklı böl-
gelerinde yayalaştırılmış alışveriş caddelerini hayata geçireceğiz.

Alışveriş Caddeleri
32
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YAŞLILARA EVDE

Büyüklerimizin bizlere emanet ve bere-
ket olduğu bilinciyle, Kağıthane’de ya-
şayan, sosyal olarak dezavantajlı, hasta, 
kimsesiz, bakıma muhtaç olan yaşlıları-
mızın temizlik, sağlık ve bakım hizmetle-
rini tüm ilçemizi kuşatacak şekilde yay-
gınlaştıracağız.

Bakım Hizmeti
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ULUSLARARASI SADABAD

İlçemizi her alanda üst seviyeye çıkaracak projelerimizle birlikte 
gelenekselleşmesini hedeflediğimiz ve ilçemizin marka değeri-
ne büyük katkı sağlayacak “Uluslararası Sadabad Bilim Kültür ve 
Sanat Festivali”ni organize edeceğiz. Bilimsel ve teknolojik yarış-
malar, dünyanın dört bir yanından gelecek katılımcıların kültür ve 
sanat eserlerinin sergileneceği etkinlikler ile ilçemizin marka de-
ğerini yükselteceğiz.

Bilim Kültür ve Sanat
Festivali
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Kadınlarımızın sosyal hayatta daha 
aktif olmalarını sağlayacağız. Onla-
ra özel eğitim ve kurslarla uzman-
laşabilecekleri alanlar oluşturarak 
sosyal sorumluluk projelerine imza 
atacak “Kağıthane Kadınlar Kulübü” 
projemizi hayata geçireceğiz. 

Mahallelerimizde oluşturulacak bu 
kulüp ile hem sosyal hem ekonomik 
anlamda ilçemize ve kadınlarımıza 
katkı sunacağız. Kulübümüz saye-
sinde kadınlarımız yaşadıkları yerin 
sorunlarına hızlı çözümler üreterek 
demokratik yerel yönetim anlayışı-
mızın ana taşlarından biri olacaklar-
dır.

KAĞITHANE
Kadınlar Kulübü
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KAĞITHANE

“Kağıthane Gençlik Kulübü” projemiz ile bele-
diyemizin gençlerimizle her zaman temas ha-
linde olmasını sağlayacağız. Eğitimden sanata, 
spordan kariyer çalışmalarına kadar bütün 
süreçlerinde gençlerimizin yanında olarak be-
lediye hizmetlerimizin şekillenmesinde rol al-
malarını ve en üst düzeyde istifade etmelerini 
temin edeceğiz.

Gençlik Kulübü
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OFİSLER

SOSYAL YARDIM
Ofisi

SOSYAL DENEYİM
Ofisi

EĞİTİM
Ofisi

TURİZM
Ofisi

BİLİM
Ofisi

KADIN VE
Aile Ofisi

GENÇLİK
İletişim Ofisi

ÇEVRE VE
Doğa Ofisi

KÜLTÜR VE SANAT
Ofisi

TEKNOLOJİ
Ofisi

YAŞLILAR
Ofisi

ULAŞIM
Ofisi

ENGELLİLER
Ofisi
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KAĞITHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ 
DÜZENLEME PROJESİ

Kağıthane'mizin 150 dönümlük meydan düzenleme çalışması ile birlikte 
devam eden Mecidiyeköy – Kağıthane – Mahmutbey metro hattına ulaşım 
entegrasyonu sağlanarak ilçe meydanımızda rahat bir fiziki ortam oluştu-
rulacaktır. Bu kapsamda Cendere bölgesinin iş alanlarını, bilişim ve ticaret 
alanlarını geliştirerek Kâğıthane’ye yakışan güzel bir meydan oluşturacağız.
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I.REKREASYON ALANI

• Hasbahçe Futbol Sahası ve Tribünleri
• Futbol Sahası Altı 1000 Araçlık Otopark
• Güreş Alanı
• Kafe ve Yeme İçme Alanları
• Basketbol Sahaları
• Çocuk Oyun Alanları
• Ramazan Etkinlik Alanları
• Yeni Araç ve Yaya Köprüleri



II.MERKEZ MEYDANI 
ALANI

• Mahmutbey, Kağıthane, Mecidiyeköy Metro Hattı İstasyonu
• Tarihi Karakol Meydanı ve Tarihi Çınarlar
• Daye Hatun Cami Meydanı 
• Ekolojik Yaya Köprüsü
• Yeni Yaya Köprüsü
• Dere Kenarı Tampon Bitkilendirme Alanları

MEVLÜT ÖZTEKİN
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III.KAYMAKAMLIK  
MEYDANI ALANI

• Havaalanı Metro İstasyonu
• Ekolojik Köprü
• Tarihi Çeşme 
• Tören ve Etkinlik Alanları
• Kaymakamlık
• Oturma ve Dinlenme Alanları
• Metro Köprü Altı Rekreasyonları



TALATPAŞA CADDESİ FÜNİKÜLERİ

Ortabayır – Telsizler – Gültepe – Harmantepe – Yahya Kemal – Cendere 
Caddesi güzergahında akıllı sistemlerle desteklenen füniküler projesini 
hayata geçirerek trafik yoğunluğunu azaltacağız. Proje sayesinde hem Ka-
ğıthane'mizin hem de İstanbul Avrupa yakasının trafiğinin rahatlamasına 
imkân sağlayacağız. Kağıthane’nin önemli noktalarından geçecek olan fü-
niküler güzergâhları sayesinde ilçe halkımızın tamamına yakınının hayatını 
kolaylaştıracak bir proje oluşturacağız.
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KAĞITHANE KONGRE MERKEZİ, NİKAH 
SALONU VE YER ALTI OTOPARKI PROJESİ

Yaklaşık 12.000 m2 arsa alanına sahip proje sayesinde yeraltı otoparkı, 
kongre merkezi, nikah salonları ve çok amaçlı salonlar ile Kâğıthane hal-
kına hizmet vereceğiz. Ayrıca yeni yapılacak raylı sistemler ve ulaşım aks-
larına yakınlığı dolayısı ile ulaşım kolaylığı da sağlanmış olacak. İçerisinde 
10’dan fazla salonu barındıran projemizin aynı anda 5.000’den fazla kişiye 
hizmet vermesini hedefliyoruz.

40
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Merkez Mahallesi



KAĞITHANE KONGRE MERKEZİ, NİKAH 
SALONU VE YER ALTI OTOPARKI PROJESİ

(VAZİYET PLANI)
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KAĞITHANE KONGRE MERKEZİ, NİKAH 
SALONU VE YER ALTI OTOPARKI PROJESİ

KAĞITHANE KONGRE MERKEZİ, NİKAH 
SALONU VE YER ALTI OTOPARKI PROJESİ



KAĞITHANE MİLLET BAHÇELERİ

Mahallelerdeki donatı, sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılayacak alanların 
oluşturulmasını planlanmaktayız. Ayrıca ilçemizin yoğun nüfusunun bu-
lunduğu alanlara millet bahçesi yapılarak insanımızın nefes alabileceği 
ortamlar oluşturacağız. Ulaşım akslarının merkezinde olmasından dolayı 
tüm halkımız millet bahçelerine kolaylıkla erişim sağlayabilecek.
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BOTANİK PARK

İçerisinde tematik bahçelerin, onlarca çeşit ağaçların, çocuk oyun alanla-
rının, ekolojik yaşamı teşvik eden ortamların, süs havuzları ve seyir teras-
larının bulunacağı ve yenilenebilir enerjinin kullanılacağı, yeni bir botanik 
parkı ilçemize kazandıracağız. 
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MODERN KAPALI PAZAR YERLERİ

Mahallelerimizde halkımızın uygun ve güvenli şekilde alışveriş yapabile-
cekleri modern kapalı pazar yerleri oluşturmaya devam edeceğiz.
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TEMATİK SOKAKLAR

Yayaların rahat dolaşımı ve güvenliğinin sağlandığı sokak ve cad-
deler belirleyerek, yaya öncelikli bölgeler oluşturacağız. Ayrıca bu 
sokaklarda ıhlamur ve leylak gibi koku veren özel ağaçlar dikerek 
doğal kokulu sokaklar oluşturacağız.
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TEKNOLOJİK OTOPARK ÇÖZÜMLERİ

Mahallelerimize bu dönemde toplam 10.000 araçlık yeni otoparklar 
kazandıracağız. Tüm kamu binaları, meydanlar ve aynı zamanda yeni-
lenecek  binalar ile ilgili otopark planlarına önem vereceğiz.
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YENİ OKUL PROJELERİ

1. Çağlayan Mahallesi Z Ofis Yanı Okul Alanı
2. Hamidiye Mahallesi Karayolları Yanı Okul Alanı
3. Seyrantepe Mahallesi Barbaros Caddesi İlkokul 
4. Seyrantepe Mahallesi Barbaros Caddesi Lise 
5. Çağlayan Mahallesi Eski Kütüphane  Yeri Okul Alanı
6. Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi Okul Alanı
7. Hamidiye Fen Lisesi Alanı
8. Hamidiye Mahallesi Arıcılar Okul Alanı

Eğitime destek projeleri kapsamında ilçemize yeni okullar kazandıracağız.
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KOLAY ULAŞIM ALT GEÇİT 
TÜNEL PROJELERİ

Çeşitli mahallelerimizde alt yapı ve ulaşım çözümleri gerçekleştirerek 
hem ilçemizin hem de İstanbul’un trafiğinin rahatlatılmasına katkı 
sağlayacağız.
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YENİ YOL PROJELERİ

Mahallelerimize daha kolay ulaşım sağlamak için ilçemize yeni yollar 
kazandıracak ve özellikle ihtiyaç olan bölgelerde yol yapım çalışmaları 
yapacağız.
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YENİ METRO HATLARI

İlçemizde mevcut Seyrantepe - 4.Levent - Taksim ve yakın zamanda bitiril-
mesi planlanan Mahmutbey - Kağıthane - Mecidiyeköy ile Yeni Havaalanı - 
Kağıthane - Mecidiyeköy metro hatlarına ilaveten beş adet yeni metro hattı 
yapımı planlanmaktadır. Bu sayede tüm ilçe sakinlerimizin metro istasyon-
larına yürüyerek ulaşmasına imkan sağlanacaktır.

1 - Seyrantepe - Hamidiye - Alibeyköy
2 - Kağıthane - İtü - İstinye
3 - Kağıthane - Beyoğlu 
4 - Gayrettepe - Çağlayan - Okmeydanı - İncirli
5 - Kazlıçeşme - Kağıthane - Söğütlüçeşme
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SPOR KOMPLEKSİ, ENGELLİLER 
MERKEZİ VE YER ALTI OTOPARKI

İlçemizde engelliler, kadınlar, gençler ve tüm vatandaşlarımıza hizmet et-
mesi amacıyla yaklaşık 16.000 m2 arsaya sahip alanda kapalı ve açık spor 
alanları, engelliler merkezi ve 500 araçlık yer altı otoparkları inşa etmeyi 
planlamaktayız.
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SADABAD SİT ALANINDAKİ ESERLERİN
RESTORASYONU VE İHYASI

Sadabad tarihi sit alanında kalan plan çalışmaları tamamlanmış olan tarihi 
eserlerin restorasyonu ile hem ilçenin tarihi özelliğinin güçlendirilmesini hem 
de kültürel, turistik alanların kullanımlarının iyileştirilmesini sağlayacağız.
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KAĞITHANE BİSİKLET YOLLARI

Merkez Mahallesi Cendere Caddesinde başlamak üzere bütün mahalleleri-
mizde bisiklet yolları yapmayı planlamaktayız. Bu sayede kısmen ulaşım so-
rununun çözümüne katkı sağlamayı ve sağlıklı yaşama teşvik edici bir ortam 
oluşturmayı hedefliyoruz.
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YEŞİL KORİDOR

Cendere Deresi aksı boyunca oluşturulacak olan ve Eski Silahtarağa Elektrik 
Santralinden başlayacak koridor, Avrupa Yakası Uluslararası Kent Orma-
nına bağlanacak; Üniversite, Kağıthane Belediyesi Sosyal Tesisi, Kağıthane 
Kültür Merkezi gibi önemli toplanma alanlarına dokunacak. 6 milyon 872 
bin 710 m2 alana ve 20 km uzunluğa sahip yeşil koridorla; yaya ve bisiklet-
lere kesintisiz ulaşım sağlanacaktır. Bu proje ile İstanbul’a 5 milyon 158 bin 
787 m2 yeşil alan kazandırılması planlanmaktadır.

Kağıthane-Göktürk Koridoru
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1981 doğumlu, aslen Sivas Koyul-
hisar’lı olan Öztekin, ilk ve orta öğ-
renimini Kağıthane’de tamamladı. 
1999 yılında Kağıthane İmam Hatip 
Lisesi’ni bitirdi. 2005 yılında Doğu 
Akdeniz Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Üniver-
site hayatında öğrenci fakülte baş-
kanlığı ve gençlik teşkilatlarında 
aktif görevlerde bulundu.

2005-2009 yılları arasında özel 
sektörde yazılım mühendisi ola-
rak çalıştığı dönemlerde Kurumsal 
Kaynak Planlama programı üzerine 
uygulamalar geliştirdi.

2005-2008 tarihleri arasında AK 
Parti İstanbul Gençlik Kolları Yöne-
tim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yar-
dımcılığı görevlerinde bulundu.

2009-2014 yılları arasında İstanbul 
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi 
ve Kağıthane Belediye Meclis üyesi 
olarak görev yaptı.

2009-2018 yılları arasında Kağıt-
hane Belediye Başkan Yardımcılığı 
görevini yürüttü.

Üniversitede “algoritma ve veri ta-
banı” üzerine dersler verdi. Birçok 
sivil toplum kuruluşunda mütevel-
li heyeti üyesi ve yönetim kurulu 
üyesi olarak görev yaptı.

AK Parti Kağıthane 6. Olağan İlçe 
Kongresinde İlçe Başkanı olarak 
seçildi.

31 Mart Yerel Seçimleriyle seçildiği 
Kağıthane Belediye Başkanlığı gö-
revini yürüten Mevlüt Öztekin, iyi 
derecede İngilizce bilmektedir. Evli 
ve bir çocuk babasıdır. 
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