
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Kağıthane'deki 14 yıllık değişim ve dönüşümü değerlendiren Başkan Kılıç, ülkedeki 
güven ortamını işaret ederek; ''Bir zamanların terk edilen ilçesi Kağıthane bugün tercih 
edilen bir ilçe oldu. Elbette bu değişim ve dönüşümde ülkemizdeki istikrarlı yönetimin 
ve Cumhurbaşkanımızın ilçemize verdiği desteğin payı çok büyük. Bu nedenle bir kez 
daha Kağıthane ailesi olarak ilçemize kazandırdıkları noktasında Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz'' dedi.

İlçeye değer katan  projeleri hayata 
geçirmeye devam eden Kağıthane 

Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarını 
tüm hızıyla sürdürüyor. Halka hizmet 

için her dakikanın kıymetini bildiklerini 
belirten Başkan Kılıç, adeta zamanla 

yarıştıklarını ifade ederek, “İnanıyoruz ki biz 
büyüdükçe İstanbul, İstanbul büyüdükçe de 

Türkiye  büyüyor. Şehrin merkezindeyken 
unutulmuş bir ilçenin Türkiye’nin 

parlayan yıldızlığına uzanan yoldaki başarı 
hikayesinin adıdır Kağıthane” diye konuştu. 
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Kıymetli Kağıthaneli komşularım sizleri sev-
gi ve saygıyla selamlıyorum. 15 yıl boyunca 
ekonomiden dış politikaya, siyasetten top-

lumsal hayata, temel haklar ve hürriyetlere kadar 
her alanda büyük bir dirilişi başarmış olan ülkemiz, 
24 Haziran Seçimleri’ne hazırlanıyor. İnanıyoruz ki 
seçimleri’nden sonra ülkemiz güçlü, dinamik ve is-
tikrarlı bir Türkiye yolunda emin adımlarla ilerleme-
ye devam edecektir.

Hepimizin amacı gök kubbede, hoş bir sada bı-
rakmaktır. Bunun için gece gündüz demeden çalışı-
yor ve insanımıza hizmet ediyoruz. Siyaset yapma-
nın temel amacı insanımıza fayda sunan eser üret-
mektir. Bu amaçta hareket eden AK Parti teşkilatla-
rı ülkemizde birçok badire atlattı. Önümüze sürek-
li set çekmeye çalıştılar. Bu konuda çoluk çocuk de-
mediler, çekinmediler. 15 Temmuz gibi bir acı tab-
loyu tarihimizin en kanlı gecesi olarak işlediler. Yıl-
madık, durmadık, durmayacağız da. Aydınlık gele-
ceğimiz için bizlerin üzerine yüklenen sorumlulu-
ğun hepimiz farkındayız. Biz bugüne kadar hainle-
re, teröristlere karşı el birliğiyle mücadele ettik. Çok 
şükür bu mücadeleden galip çıkan taraf hep biz ol-
duk. Çünkü biz milletimiz için, ülkemiz ve davamız 
için bu çatı altındayız.

Değerli Kağıthaneliler; 24 Haziran Seçimleri’nin 
ülkemizin açısından bir dönüm noktası olduğunu 
da ifade etmek isterim. Halkımızın sorunlarına kök-
lü çözüm bulmaya çalıştığımızı, siyasetimizin te-
melini oluşturduğunu vatandaşımız görmekte, baş-
ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere bizleri de takdir etmektedir. Halkımızın der-
dini dertlenme noktasında bizlerin de büyük inancı 
bulunmaktadır. İnanıyorsak, ki inanıyoruz, Allah iz-
niyle de başarılı olacağız.

Milletimizin ülkenin en kritik anlarında gerek-
li müdahaleyi yaptığını hepimiz görmekteyiz. Vatan-
daşımız her seçim zamanında en iyi kararı vermek-
tedir. 15 Temmuz’da gerekli müdahaleyi meydanla-
ra çıkarak yapmıştır. Belediyeler olarak da bizler bir 
bütünün parçasıyız. Tek vücut olarak büyük ve güç-
lü Türkiye için daha çok çalışmalıyız. Kağıthane’nin 
daha yaşanabilir bir ilçe olması için hayata birçok 
vizyonel proje ortaya koyduk, koymaya devam edi-
yoruz. Geçmişin getirdiği kronik sorunları çözerek 
vatandaşımıza hizmet etmeyi teşkilatlarımızla bir-
likte sürdürüyoruz. Çok çalışıyoruz ve insanımızın 
karşısına boynu bükük çıkmıyoruz. Her alanda koy-
duğumuz hizmetlerle Kağıthane’yi güzelleştiriyo-
ruz. 

AK Parti bir değerler hareketidir. Bu hareketin 
içinde yer alan bizler ülkemiz, bölgemiz ve dünya-
da ki mazlumlar için büyük bir sorumluluk alıyoruz. 
Türkiye, İslam ve gönül coğrafyası için çok önemli 
ve örnek bir ülkedir. Bu inançla önümüzde ki 24 Ha-
ziran Seçimleri’ne en iyi ve verimli şekilde yer ala-
cak şekilde çalışacağız. İnanıyorum ki 24 Haziran 
akşamı bütün teşkilatlarımızla büyük sevinç yaşaya-
cağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Kıymetli Kağıthaneli komşularım, sizlerden ül-
kemize sahip çıkmanızı, milletimize ve evlatlarımı-
zın geleceğine sahip çıkmanızı istiyoruz. 24 Hazi-
ran bu bakımdan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bir-
likte yürüyecek daha çok yolumuz, sevdamız, yarı-
nımız, vatanımız var… Sizleri bu duygu ve düşün-
celerle selamlıyorum.

 “Kağıthane’de gerçek anlamda kentsel dönüşüm var”

Kentsel dönüşümün en hızlı ve planlı gerçekleştiği 
ilçelerin başında Kağıthane geliyor. 100 binin üze-
rinde bağımsız bölüm düzenlenerek 240 bin insanın 

yaşadığı alan baştan sona yenilendi. Böylelikle mevcut yapı-
ların %67’si dönüşmüş oldu. Yeni yapılacak bir binanın daire 
sayısı kadar otopark alanı olmak zorunda. Ayrıca yeni pro-
jelerde bina arsanın %40’ını kaplıyor. Kalan %60’lık alanda 
çocuk parkı ve sosyal alanların olması gerekiyor. İstanbul’un 
bu yeni yüzünde park, yeşil alan ve otopark sorunu bulun-
muyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthane’deki 
kentsel dönüşümün diğer ilçelerden farklı olduğunu, bu 
dönüşümün tarihi ön plana çıkartarak gerçekleştirildiğinin 
altını çiziyor. 

"1950’li yıllarda Haliç ve çevresi yanlış bir kararla sa-
nayi bölgesi ilan edilmişti. Bunun neticesinde Kağıthane 
Deresi’nin çevresinde kontrolsüz ve düzensiz yapılanmalar 
baş göstermişti. Kağıthane bu görünümle özdeşleşmişti ve 
Kağıthane denilince bu çarpık yapılaşmalar akıllara gelirdi. 
Biz göreve gelir gelmez bu algıyı değiştirmek için çalışma-
ya başladık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle bu konuda 
görüşmeler yaptık ve çalışmalarımızı sürdürdük. Önceden 
yanlış planlama sonucu kurulan fabrikalarla iletişime geç-
tik. Onları yeniden yapılandırıyoruz. Dere koruma bandını, 
yol paylarını, yeşil alanları hesaplıyoruz ve kamuya terk 
yaptırıyoruz. Çoğu bina bu şekilde arazilerinin neredeyse 
%50’sini kamuya terk ediyor. Yani belediyeden hiçbir ücret 
almadan araziyi kamuya tahsis ediyor. Böylece yollarımız 
ve yeşil alanlarımız artıyor."

İSTANBUL’UN YENİ YÜZÜ
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın ulaşım konusuna verdiği önemle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı görüşmelerle 

şekillenen raylı sistem hatları ilçeye büyük bir değer katacak. Kağıthane’den geçecek olan 7 raylı sistem hattıyla ilçe ulaşımda 
önemli bir role kavuşurken, bu çalışmaların ilçenin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine büyük katkı sağlayacağı da belirtiliyor.

METROLARIN MERKEZİ
KAĞITHANE

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç metro inşaat çalışmaları ile ilgili 
açıklamalarda bulundu. Ülkedeki 

güven ve istikrar ortamının Kağıthane'de-
ki en net yansımalarının metro çalışmala-
rı olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, şu an 
mevcut Hacıosman - Seyrantepe - Sultan 
Selim - Emniyet Evleri - Ortabayır - Yeni-
kapı metro hattına ilave olarak yapım ve 
proje aşamasında olan 6 yeni metro hat-
tının da Kağıthane'ye kazandırılacağını 
söyledi.

Kabataş - Mecidiyeköy - Kağıthane - 
Mahmutbey Metro Hattı
24,50 km uzunluğundaki Kabataş - Beşik-
taş - Mecidiyeköy - Kağıthane - Mahmut-
bey Metro Hattı; Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, 
Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, 
Esenler ve Bağcılar ilçelerini birbirine bağ-
layacak. Kağıthane'den Çağlayan, Mer-
kez ve Nurtepe istasyonlarıyla geçecek 
metro hattı ile Mecidiyeköy'e 4,5 dakika, 
Beşiktaş'a 10 dakika, Gaziosmanpaşa'ya 
13 dakika, Mahmutbey'e 28 dakikada ula-
şılabilecek. Metro hattı 2019 yılında dev-
reye girecek.

Gayrettepe - Kağıthane - 3. Havalimanı 
Metro Hattı
37,10 km uzunluğundaki toplam 9 istas-
yondan oluşan Gayrettepe - Kağıthane - 
3. Havalimanı Metro Hattı; Beşiktaş, Şişli, 
Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy 
ilçelerine hizmet verecek. Kağıthane 
Merkez'de entegre olacak metro hattı ile 3. 
Havaalanı'na 22 dakikada ulaşılabilecek. 

Metro hatlarının 2019 yılının ilk ayla-
rında açılması planlanıyor. Başkan Kılıç 

yeni ulaşım ağlarıyla Kağıthane'nin mer-
kezi konumunu güçlendireceğine dikkati 
çekti ve ekledi: '' İlçemize her zaman des-
tek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanı-
mıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımı-
za teşekkür ediyoruz. İlçemizde istikrarlı 
yatırımlar eminiz ki bundan sonra da de-
vam edecektir.''

Seyrantepe - Kağıthane – Alibeyköy 
Metro Hattı
6,8 kilometre uzunluğundaki hat 3 istas-
yondan oluşucak. Seyrantepe - Alibey-
köy Cep Otogarı Metro Hattı, halihazırda 
işletilmekte olan Yenikapı - Hacıosman - 
Seyrantepe metro hattının devamı olarak 
planlanıyor. Hat, Çırçır İstasyonu’nda ya-
pım aşamasındaki Kabataş - Mahmutbey 

Metrosu ile, Alibeyköy Cep Otogarı istas-
yonunda ise yapım aşamasındaki Eminö-
nü - Alibeyköy tramvayı ile entegre olacak.

Sarıyer - Şirintepe - Kağıthane
2019 sonrası yatırım planları arasında yer 
alan İstinye - İTÜ - Ayazağa - Kağıthane 
metro hattı 13,10 kilometre hattan oluşu-
yor. 10 istasyonlu planlanan İstinye İTÜ 
Kağıthane metro hattı tamamlandığında 
İstinye’den metroya binen bir yolcu 20 
dakikada Kağıthane’ye ulaşabilecek.

3 Katlı İstanbul Tüneli
Tünelde hem çift yönlü karayolu hem 
de hızlı metro hattı bulunacak. Projenin 
tamamlasıyla birlikte Kağıthane - Ümrani-
ye arası ulaşım süresi 14 dakikaya inecek. 
Toplam 31 km uzunluğunda 14 istasyon-

dan oluşacağı belirtilen hatta günde 1 
milyon 500 bin yolcunun seyahat etme-
si planlanıyor. Metro hattı Kağıthane'de 
Çağlayan, Talatpaşa,  M. Akif Ersoy, Gürsel 
mahallelerinden geçecek. Karayolu bö-
lümü ise Kağıthane Tem Otoyolu Hasdal 
kavşağı ile Ümraniye Çamlık kavşağı ara-
sında yer alacak.

Tarihi Dekovil Hattı
Kurtuluş Savaşı ve I. Dünya Savaşı'ında 
Kağıthane'den Anadolu'ya kömür ve si-
lah sevkiyatında kullanılan Tarihi Dekovil 
Hattı simgesel olarak yeniden hayata ge-
çirilecek. Özgün nostaljik araçlarla hizmet  
verecek hat boyunca yaya yolu ve bisik-
let yolu yapılması da planlanıyor. Hat ta-
mamlandığında şehrin kültür ve turizmi-
ne büyük değer katacak.

Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Çağlayan - Kağıthane 
- Nurtepe - Mahmutbey (Yapım Aşamasında)

Gayrettepe - Kağıthane - 3. Havalimanı 
(Yapım Aşamasında)

Sarıyer - Şirintepe - Kağıthane 
(Proje Aşamasında)

Seyrantepe - Hamidiye - Alibeyköy Otogar
(Proje Aşamasında)

And. Yakası-Gayrettepe - Çağlayan - Gürsel - Talatpaşa - M. Akif 
Ersoy - İncirli Üç Katlı İstanbul Tüneli (Proje Aşamasında)

Hacıosman - Seyrantepe - Sultan Selim - E. Evler -
Ortabayır - Yenikapı (Mevcut)

Dekovil Hattı 
(Proje Aşamasında)
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MEVCUT VE PLANLANAN METRO PROJELERİ
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Kağıthane'de 2004’te 49 olan park sayısı son 14 yılda 6 kat arttırılarak şuan 
300'ün üzerine çıkmış durumda. Parklarda ayrıca 7/24 güvenlik kameraları ve 
ücretsiz internet hizmeti mevcut. 16 km2’lik yüz ölçümüne sahip Kağıthane, 
kilometrekareye düşen park sayısında 18 parkla İstanbul'da birinci sırada yer alıyor.

İlçenin birçok noktasında faaliyetlerini sürdüren Kağıthane Belediyesi, alt yapı ve 
üst yapı çalışmalarıyla Kağıthane’yi 14 yılda baştan sona yeniledi.

İSTANBUL’DA EN ÇOK PARK BURADAKAĞITHANE'Yİ 
BAŞTAN SONA YENİLEDİK

Güvenlik kameralarıyla donatılan 
parklarda, diğer parklarda olduğu 
gibi ücretsiz internete girmek 

mümkün. Parklarda ayrıca mevsimlik 
çiçekler de bulunuyor. Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç, ilçedeki park 
ve yeşil alan yatırımlarına değinerek, 
“İmarlı parselleri satıp kamuya gelir 
elde etmek yerine bu alanları yeşil alan-
lara dönüştürüyoruz. Normalde yeşil 
alanlar imara açılarak kamuya kaynak 
oluşturulur. Biz bunun tam tersi olarak 
imarlı arazilerde plan değişikliği yapıp 
buraları satmak yerine yeşil alanlara 
dönüştürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kağıthaneli vatandaşların “Hobi 
Bahçesi” var 

Şehrin içinde doğal yaşamın huzur 
ve keyfini yaşamak isteyenler için 
Kağıthane Belediyesi tarafından kuru-

lan “Hobi Bahçesi” de hizmet veriyor. 
Toplam 4.000 m2 alan üzerine kurulu 
bahçede 60 adet hobi evi bulunuyor.

Hamidiye Mahallesi’nde bulunan 
hobi evleri ilçedeki 60’a yakın ilköğ-
retim okuluna ücretsiz olarak tahsis 
edildi. Öğrenciler haftanın belirli 
günlerinde Hobi Bahçesi’ne gelerek 
meyve, sebze ve çiçek ekebiliyor; eko-
lojik tarımı öğrenerek toprakla zaman 
geçiriyorlar. Hobi Bahçesi ile çocuklar 
yeni beceri ve yetenekler kazanırlarken 
aynı zamanda keşfetmeyi, işbirliğini, 
sorumluluk almayı, doğaya sevgi ve 
saygıyı öğreniyor. 

Hobi bahçeleri hakkında konuşan 
Başkan Kılıç, ""Hobi bahçelerimizle 
çocuklarımızı, hızla büyüyen kentlerin 
yoğunluğu ve gürültüsünden uzak 
tutuyoruz"" dedi.

580 Bin Ton 
Asfalt

55 Bin m3 
Perde Beton

33 bin Metre 
Merdivenli Korkuluk

65 Bin Metre 
Korkuluklu Yol

95 Bin Metre 
Yagmur Suyu Kanalı

2 Milyon 100 Bin 
Metrekare Parke Taşı

20 Bin m3 
Taş Duvar

100'ün Üzerinde 
Prestij Cadde
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Hava Kalitesi İzleme İstasyonu verilerine 
göre Kağıthane, İstanbul’un havası en temiz ilçelerinden biri oldu.

EN HAVALI İLÇE KAĞITHANE

25 farklı spor dalında hizmet veren Kağıthane Belediyesi Spor Okulları; geleceğin sporcularını
yetiştirerek sağlıklı ve başarılı nesilleri ilçeye ve ülkemize kazandırmayı hedefliyor.

ŞAMPİYONLAR 
KAĞITHANE’DE YETİŞİYOR

Kağıthane Belediyesi’nin her yaz 
mevsiminde düzenlemiş olduğu 
spor okulları başlıyor. Ücretsiz ola-

rak 4-16 yaş arasındaki çocuklara 24 branş-
ta hizmet verecek spor okullarında eği-
timler branşlara göre; Yahya Kemal ve Ha-
midiye Spor Kompleksleri, Hasbahçe Fut-
bol Sahası, Nurtepe Tenis Kortu ve Buz 
Pisti’nde uzman hocalar eşliğinde gerçek-
leştirilecek.
Hamidiye Spor Tesisindeki branşlar; jim-
nastik, satranç, masa tenisi ve yüzme ola-
rak belirlendi.

Yahya Kemal Spor Tesisindeyse yüz-
me, jimnastik, boks, oryantiring, voleybol, 

futbol, okçuluk, tenis, karate, hent-
bol, tekvando, atletizm, golf, 

basketbol, futsal, badmin-
ton, buz pateni, masa te-
nisi, satranç, güreş. Engelli 

branşlarında ise; yüzme, jimnastik, futbol 
ve basketbol gibi spor dallarında eğitim-
ler verilecek. Kağıthane Belediyesi Spor 
Okulları’nda ayrıca engellilere de alanın-
da uzman eğitmenler tarafından eğitim-
ler veriliyor.

Sportif eğitim alan öğrencilere, kayıt 
esnasında tişört, şort, çorap, şapka ve hav-
lu verilirken, yüzme branşına katılan öğ-
rencilere ilave olarak gözlük ve bone de 
ücretsiz dağıtılıyor.

Kağıthane Belediyesi bu sayede sportif 
alanda yetenekli çocukların keşfedilerek 
becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Spor 
Okulları, yaz tatilinin ardından eğitim dö-
neminde de hizmet vermeye devam ede-
cek. Bu hizmetten her yıl 20 bine yakın 
çocuk yararlanıyor.

Hava kalitesi raporlarına göre Ka-
ğıthane, İstanbul’un havası en 
temiz ilçelerinden biri oldu. Ka-

ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 14 
yılda yapılan çalışmaların neticesinde 
bu sonuca ulaştıklarını ifade ederken 
çalışmaları şu şekilde sıraladı:
- Kentsel dönüşümle birlikte artık ev ve 
işyerlerinde kömür yerine doğalgaz kul-
lanılıyor. Bu da hava kirliliğinin önüne 
geçiyor.

- Park ve yeşil alanların sayısını her ge-
çen gün artıyoruz. Kağıthane'de şu an 
300'ün üzerinde park yaptık. 

- ‘Geri Dönüşüm’ çalışmalarımızla 5 yıl-
da, 27 bin ton atık toplayarak 255 bin 
ağacı kesilmekten kurtardık ve atıkların 
çöp olup doğayı kirletmesini önledik. 
Yanı sıra binlerce fidan toprakla buluş-
turduk.

- Okullarda verilen çevre eğitimleri saye-
sinde her yıl 60 bin çevreci çocuk yetiş-
tiriyoruz.

- Kağıthane, özellikle ulaşımda son yıl-
larda büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bu 
da araçların trafikte kalma süreleriyle 
birlikte egzozlardan çıkan gaz oranını 
azaltarak havanın daha temiz kalmasını 
sağladı.
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Eğitim Sosyal

8

Kağıthane Belediyesi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için ilçenin farklı noktalarında mahalle 
konakları ile hizmet veriyor. Birçok bölgede hayata geçirilen bu merkezler mesleki eğitimlerden sağlık 

ihtiyacına, kültür sanattan spora kadar pek çok alanda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN 
MAHALLE KONAKLARI

Kağıthane Belediyesi, ilçede yaşayan çocukların problem çözme ve yaratıcı 
düşünme yönlerini geliştirmeleri amacıyla Yaşam Beceri Atölyeleri’nde ücretsiz 

eğitimler veriyor. Robot yapımından müzik eğitimine birçok alanda öğrenim gören 
çocuklar yeteneklerini geliştiriyor.

ÇOK YÖNLÜ EĞİTİMİN ADRESİ: 
YAŞAM BECERİ ATÖLYELERİ

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
imzasıyla şekillenen ve eğitimde 
Türkiye’de bir ilk olan Yaşam Beceri 

Atölyeleri’nde çocuklar; her biri alanında 
uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz eğitim 
alıyor. Yaşları 7-15 arasında değişen Kağıt-
haneli öğrenciler, arkadaşlarıyla sosyalle-
şebilmek ve kendilerini geliştirmek için 
atölyelere büyük bir heyecanla geliyor.

Toplam 7 adet Yaşam Beceri Atölyesi ile 
ilçedeki çocukların kendilerini geliştirme-
sini sağlayan Kağıthane Belediyesi, sosyal 
yaşamdan kopmuş ve teknoloji bağımlısı 
nesillerin yetişmemesi için büyük çaba 
sarfediyor.

Çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor 
Her yıl bahar-kış-yaz dönemlerinde hizmet 
veren Yaşam Beceri Atölyeleri’nde ücretsiz 
eğitim alan çocuklar; problem çözme ve 
yaratıcı düşünme yönlerini geliştirirken, 
bilgi ve potansiyellerini yaşama en etkin bi-
çimde aktarma becerisi de kazanıyor. Oyun 
çağındaki çocuklar atölyelerde aldıkları 

eğitimlerle hem eğleniyor hem de sosyalle-
şerek geleceğe hazırlanıyorlar. 

Öğrenciler yemek yapıyor, robot 
tasarlıyor 
Kağıthaneli öğrencilerin ilgi alanları doğrul-
tusunda kendilerini geliştirmelerine destek 
sağlamak amacıyla hizmete açılan Yaşam 
Beceri Atölyeleri’nde; akıl oyunları ve 
düşünme stratejileri, görsel sanatlar, eğitici 
drama, robot tasarım ve programlama, ye-
mek yapma, müzik, masal diyarı, Osmanlı 
dili ve kültürü ile Kur’an-ı Kerim derslerinde 
eğitimler veriliyor.

Başkan Kılıç: “Beceri atölyeleri 
çocukların ikinci okulu”
Yaşam Beceri Atölyeleri’nin önemine deği-
nen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
“Kağıthanemizin farklı bölgelerinde toplam 
7 adet Yaşam Beceri Atölyesi bulunmakta. 
Yaşam Beceri Atölyeleri çocukların ikinci 
okulu. Çocuklarımız burada hem eğlenecek 
hem öğrenecek hem de hayata hazırlana-
cak” diye konuştu.

Muhtarlık

Otopark

Spor Merkezi Sağlık Ocağı

Konferans Salonu

İSMEK
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Tarih Tarih
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Tarihine sahip çıkarak geçmişin izlerini gün 
yüzüne çıkarmaya devam eden Kağıthane 

Belediyesi, modern zaman yapıları ve tarihi 
kalıntılarıyla yaşayan ilçe Kağıthane için 

çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 
Kağıthane’nin Osmanlı tarihinin en önemli mesire 

alanı olarak yıllarca farklı kültürleri bünyesinde 
barındırdığını belirten Başkan Kılıç, “Tarihten 

günümüze kalmış değerlerin gelecekteki varlığı 
bugün yapılan çalışmalarla sağlanabilir” diyor.

TARİHİMİZİ İHYA GELECEĞİMİZİ İNŞA ETTİK

Atiye Sultan Sarayı 
(Yeni Hali)

Suvari Karakolu 
(Yeni Hali)

Daye Hatun Camii 
(Yeni Hali)

Kağıthane Deresi 
(Yeni Hali)

Sadabad Mesire 
Alanı (Yeni Hali)

Aziziye- Sadabad 
Camii (Yeni Hali)

Karakol Koğuşu 
(Yeni Hali)

Daye Hatun Sıbyan 
Mektebi  (Yeni Hali)

II. Abdulhamid 
Çeşmesi (Yeni Hali) 

Poligon Çeşmesi 
(Yeni Hali) 

Atiye Sultan 
Sarayı (Eski Hali) 

Suvari Karakolu 
(Eski Hali) 

Daye Hatun Camii 
(Eski Hali)

Kağıthane Deresi 
(Eski Hali)

Sadabad Mesire 
Alanı  (Eski Hali)

Aziziye- Sadabad 
Camii (Eski Hali)

Karakol Koğuşu 
(Eski Hali)

Daye Hatun 
Sıbyan Mektebi  

(Eski Hali)

II. Abdulhamid 
Çeşmesi 

(Eski Hali) 

Poligon Çeşmesi 
(Eski Hali) 
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Kültür-Sanat Sadabad Yaz Etkinlikleri
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KAĞITHANE’DE GELENEKLER
UNUTULMUYOR

İlçede geleneksel sporların yaşatılmasına önem veren Kağıthane Belediyesi, Sadabad 
Yaz Etkinlikleri ile geleneklerini yaşatıyor. Etkinlikler kapsamında Ahilik Şed Kuşanma, 
Hıdırellez Şenliği, Yağlı Güreş Müsabakaları, Okçuluk, Bisiklet ve Uçurtma Yarışması ile Cirit 

Gösterisi gerçekleştirilirken İstanbullular’a da unutulmaz anlar yaşatılıyor. 
Ahilik Geleneği Canlandırıldı

Osmanlı Devleti döneminde Ka-
ğıthane Hasbahçe'de bir gelenek 
halinde düzenlenen Ahilik Şed 

Kuşatma Töreni, 126 yıl aradan sonra 
Kağıthane Belediyesi tarafından yeni-
den canlandırıldı. Sadabad Yaz Ekin-
likleri kapsamında Hasbahçe Mesire 
Alanı'nda gerçekleştirilen Ahilik Şed Ku-
şanma Töreni ve Hıdırellez Şenlikleri'ne 
İstanbulluların ilgisi yoğundu.

Mehteran gösterileriyle başlayan 
programın ardından sahnede Ahilik 
Geleneği tiyatral olarak canlandırılırken 
tüm protokol üyeleri de sahneye davet 
edilerek birlikte şed kuşanıldı. Şed 
Kuşanma Töreni'nden sonray ise açık 
alanda Hıdırellez ateşi yakılarak üzerin-
den atlandı. 

Cirit Müsabakaları Nefes Kesti
Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında 
gerçekleştirilen Atlı Cirit müsabakaları 
her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir 
heyecana sahne oldu. Bu yıl 24’ncüsü 
düzenlenen Atlı Cirit Şenlikleri’ne, Erzu-
rum, Sivas, Uşak ve Kocaeli’nden gelen 
atlı cirit takımları katıldı. Hasbahçe Cirit 
Sahası’nda, Atlı Cirit sporunu tanıtmak 
amacıyla düzenlenen etkinlikte ayrıca 

Macaristanlı sporcular da Atlı Okçuluk 
gösterisi gerçekleştirdi.

Atayurttan Anayurda Değerlerimiz 
Yaşatılıyor
Bu yıl 23’üncüsü gerçekleştirilen ve 
Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında 
geleneksel ata sporunu yaşatmak için 
organize edilen Okçuluk Müsabakaları, 
Kağıthane’de geniş bir katılımla yapıldı. 
50’den fazla okçunun katıldığı yarış-
mada sporcular modern ve geleneksel 
olmak üzere 2 farklı yay çeşidi ile 
hünerlerini sergiledi.

Er Meydanı’nın Yiğitleri Kağıthane’de
Bu yıl 27’ncisi gerçekleşen Yağlı Güreş 
etkinliğinde de 300’e yakın pehlivan 
kol bağladı. Sadabad Yağlı Güreşleri her 
yaştan sporcuyu ağırladı. Hasbahçe 
Mesire Alanı Güreş Sahası’nda gerçekle-
şen müsabakalarda er meydanına çıkan 
pehlivanlar kıyasıya mücadele etti.

Aynı Gün Hem Yerde Hem de 
Gökyüzünde Yarıştılar
Baharın gelmesiyle birlikte 
Kâğıthane’de her yıl geleneksel ola-
rak gerçekleştirilen Sadabad Yaz 
Etkinlikleri'nde Bisiklet ve Uçurtma 
Yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Kağıthane Belediyesi; Kağıthane Kültür Merkezi, Sultan Selim Kültür Merkezi, Gültepe 
Kültür Merkezi, Hamidiye Gençlik Merkezi, Çağlayan Bilim Merkezi, Gürsel Kültür Merkezi, 

Seyrantepe Kültür Merkezi ve Kağıthane Şehir Müzesi olmak üzere toplamda 8 farklı 
kompleks ile Kağıthanelilere hizmet veriyor. Tiyatrodan sinemaya, konserlerden söyleşilere 

birçok etkinliğin gerçekleştirildiği kompleksler vatandaşların hayatına renk katıyor.

KÜLTÜR ve SANATIN 
MERKEZI KAGITHANE

I
Kağıthane 
Kültür Merkezi

Gültepe 
Kültür Merkezi

Çağlayan 
Bilim Merkezi

Seyrantepe 
Kültür Merkezi

Sultan Selim 
Kültür Merkezi

Hamidiye 
Gençlik Merkezi

Gürsel 
Kültür Merkezi

Kağıthane 
Şehir Müzesi
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Haber Sosyal Yardım

14

Ulaşımdan sağlığa, engelli asansör-
lerinden rampalara kadar birçok 
uygulamayı engellilerin hizme-

tine koyan Kağıthane Belediyesi engelli 
vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
“Her sağlıklı bireyin aynı zamanda birer 
engelli adayı da olduğunu unutmamak 
gerekiyor. Bu nedenle etrafımızda bulu-
nan engelli vatandaşlarımıza yönelik çok 
daha bilinçli ve duyarlı olmamız gereki-
yor. Belediye olarak yaptığımız projelerde 
engelli vatandaşlarımızı düşünerek çö-
zümler geliştiriyoruz. Yeni yapılan sosyal, 
kültürel ve spor tesislerinin içerisinde 
engelleri kaldırarak engelli vatandaşları-
mızın rahat bir şekilde kullanabilecekleri 
hale getirdik. Engelli vatandaşlarımızın 
topluma kazandırılması, kültürel ve 
ekonomik düzeylerinin yükseltilmesine 
yönelik uygulamalarımız vatandaşlar 
tarafından da büyük takdirle karşılanıyor” 
dedi.

Engelliler için yaz kampı
Öte yandan yaz aylarında engelli va-
tandaşların moral ve motivasyonlarını 
yükseltmek amacıyla Şile’de Engelliler 
Yaz Kampı düzenleniyor. Sabahın erken 

saatlerinde tahsis edilen otobüsler ile 
Kağıthane’den yola çıkan engelliler 
ve aileleri  Şile’de bulunan Kağıthane 
Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gün boyu 
ağırlanıyor. Denize sıfır, muhteşem doğa 
manzarası ve temiz bir havası bulunan 
tesislerde verilen kahvaltının ardından 
denize giren engelli vatandaşlar keyifli 
dakikalar yaşıyor.

Atlarla hipoterapi seansları
Hasbahçe’de bulunan Hipoterapi Merkezi 
Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi’nin 
çalışmalarıyla engelli çocuklara atlı terapi 
imkanı sunuyor. Haftanın 2 günü prog-
ramlı olarak Hasbahçe’ye gelen çocuklar 
atlarla birlikte zaman geçiriyor. Birçok 
alanda tedavi yöntemi olarak kullanılan 
atların tedavi desteğiyle çocukların engel-
lerini aşmalarını hedefliyor.

Kağıthane Belediyesi'nin engelli 
vatandaşlara yönelik hizmetlerinden 
yararlanmak isteyen Kağıthaneliler, aşağı-
daki iletişim adreslerinden ilgili birimlere 
ulaşabilirler:
Telefon: 0212 320 59 70-71
0212 222 64 37
Adres: Gürsel Mah. Eski Beşiktaş Cd. 
No:3/1 Kağıthane/İSTANBUL

ENGELLERİ KALDIRAN 

BELEDİYECİLİK

Kağıthane’de sosyal belediyeciliğin en güzel uygulamalarını gerçekleştiren Kağıthane Belediyesi 
engellileri de ihmal etmiyor. Sosyal projelerinin odağına kadın, çocuk ve engellileri yerleştiren 

Kağıthane Belediyesi çeşitli uygulamaları ve projeleriyle engelleri kaldırıyor. 

Sosyal belediyecilik alanında çalışmalarıyla ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında 
olan Kağıthane Belediyesi, Sosyal Mazağa ile binlerce vatandaşa yardım eli uzatıyor. 

SOSYAL MAĞAZA İLE 
YÜZLER GÜLÜYOR
Kağıthane Belediyesi'nin Sosyal Mağaza 

adını verdiği hizmet merkezinde her 
yaştan vatandaş için kıyafet, ayakkabı, 

kırtasiye ürünleri ve kitap bulunuyor. Vatandaş-
lar, Sosyal Mağaza'ya gelerek kendi beğendikleri 
ürünleri hiçbir ücret ödemeksizin alabiliyorlar. 
Sosyal Mağaza'da orijinal, daha önce hiç kullanıl-
mamış, etiketli ürünler bulunuyor. Yıl boyunca 
geniş ürün yelpazesi ve renk renk kıyafetleri 
ile ihtiyaç sahiplerinin dikkatini çeken Sosyal 
Mağaza’da erkek ve kız çocuklarına  oyuncak 
yardımı da yapılıyor.

“Sosyal yardımlarımızla vatandaş devletine 
güven duyuyor”
Sosyal Mağaza hakkında konuşan Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç, “Buranın kapısı yılın her günü 
ihtiyaç sahibi her yaştan vatandaşımıza sonuna 
kadar açık. Amacımız ilçemizde kimsenin ken-
disini yanlız, çaresiz hissetmemesi. Her an va-
tandaşımızın yanındayız. Sosyal yardımlarımız-
la vatandaşımız kendisine ve devletine güven 
duyuyor. Çocuklarımız kırtasiye yardımlarıyla 
da derslerinden geri kalmıyor. Ailelerin daha 
mutlu ve huzurlu olması için desteğimizi her za-
man sürdüreceğiz'' dedi.

Öte yandan ihtiyaç sahipleri; Kağıthane Be-
lediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurmaları 
halinde, belediye ekiplerinin büyük bir titizlikle 
yerinde yapmış olduğu inceleme ve araştırma-
dan sonra uygun görülmesi halinde yardımdan 
faydalanabiliyor.
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Kağıthane Kent Konseyi Hayanse-
verler Meclisi ile birlikte gönüllüler-
le tam eşgüdüm halinde çalışarak 

hayvan hakları konusunda çok yol 
kateden Kağıthane Belediyesi, İstanbul 
ve Türkiye’deki diğer belediyelere örnek 
bir belediye haline geldi. Sokak hayvan-
ları için “Hayvan Ambulansı”nı hizmete 
açan Kağıthane Belediyesi, hayvanların 
acil sağlık sorunlarına yetişen “Hayvan 
Ambulansı” ile 7/24 hizmet vererek sokak 
hayvanlarının yanında oluyor.

Hayvanlara Geçici Bakımevi
Yine Kağıthane Belediyesi bünyesinde 
sokak hayvanlarına “Geçici Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi” hizmet veriyor. 
Gönüllü hayvan dostları, sivil toplum 
kuruluşları ile işbirliği içerisinde olan 
merkezde; 3’ü veteriner hekim olan 15 per-
sonel çalışıyor. Bir hayvan toplama aracı, 
bir hayvan nakil aracı ve bir de besleme 
aracının hizmet verdiği merkezde sokak 
hayvanlarına yaz ve kış aylarında gereken 
hassasiyet gösteriliyor.

Sokak hayvanlarına çağrı merkezi
Yazın sıcaktan kışın soğuktan mağdur 
olan sokak hayvanları Kağıthane Be-
lediyesi tarafından korunuyor. İlçenin 
19 mahallesinde 100 farklı noktaya her 
gün yem ve mama yerleştirilen belediye 
ekipleri hayvanların aç ve susuz kalması-
nı da önlüyor. 444 23 00 numaralı çağrı 
merkezi üzerinden vatandaşlardan gelen 
talepleri de çözüme kavuşturan Kağıtha-

ne Belediyesi ekipleri, yardıma muhtaç, 
yaralı veya soğuktan dolayı hastalanma 
riski taşıyan hayvanları da bulundukları 
yerden alarak rehabilitasyon merkezinde 
tedavi altına alıyor.

“Tüm canlıları içine alan bir yönetim 
anlayışı benimsiyoruz”
Sokak hayvanları ile ilgili konuşan Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Biz 
Kağıthane Belediyesi olarak bir ilk yaptık, 
Hayvanseverler Meclisi oluşturduk, Kağıt-
hane Kent Konseyi bünyesinde. Hayvan-
severler Meclisi’yle birlikte; yazın ve kışın 
sürekli sokak hayvanlarının yanındayız. 
Çalışma arkadaşlarımız, veterinerleri-
miz, 24 saat hizmet veren rehabilitasyon 
merkezimizle birlikte, şimdi bir de buna 
ilaveten sokak hayvanlarımı için ambulans 
oluşturduk. Rehabilitasyon merkezleri-
mizle, ambulansımızla, veterinerlerimiz 
ve gönüllü Kağıthanelilerimiz ile birlikte 
sokak hayvanlarımızı hiç yalnız bırakmı-
yoruz. Yaz ve kış onlarla birlikteyiz. Sokak 
hayvanlarımızla ilgili bir ihbar olduğunda 
veteriner hekimlerimiz ambulansımızla 
birlikte yardıma ihtiyacı olan hayvanımızın 
yanına gidiyor, ambulansımız donanımlı 
bir ambulans, hayvanımıza acil olan müda-
haleyi yapıyor ve rehabilitasyon merke-
zimize getirilerek tedavi ediliyor. Sadece 
insan odaklı değil, tüm canlıları merkezine 
alan bir yönetim anlayışı içinde çalışmala-
rımız devam ediyor. Tüm canlılara hizmet 
anlayışını benimseyen bir belediyecilik 
anlayışındayız” diye konuştu.

Sokak hayvanlarına gereken hassasiyeti gösteren Kağıthane Belediyesi, Veteriner İşleri Servisi ile hem 
sokakta yaşayan hayvanlara hem de sahipleriyle birlikte yaşayanlara en iyi hizmeti vermek için çalışıyor. 

SAHİPSİZ DEĞİLLER; 
ÇÜNKÜ KAĞITHANE’DELER

Haber Haber

Son yıllarda yaşadığı değişim ve dönüşüme paralel olarak adını marka ilçeler 
arasında sıklıkla duymaya alıştığımız Kağıthane’nin yatırımcılar tarafından tercih 

edilmesinin birçok nedeni var.

FIRSATLAR İLÇESİ KAĞITHANE

 Lokasyon olarak İstanbul’un tam 
ortasında yer alması.

 Cendere Vadisi Projesi ile bölgeye 
yapılması planlanan yeni ve geliştirilmiş 
ulaşım projeleri

 Cendere Vadisi’ndeki fabrika, 
depo ve imalathanelerin yıkılmasıyla yeni 
konut, ofis ve AVM projeleri

 Kentsel dönüşümle lokomotif 
ilçelerden olması

 Havasının İstanbul’da en temiz 
ilçelerden biri olması

 Giderek ekonomik ve kültürel 
anlamda zenginleşen demografik yapısı

 Ofis projeleri iş yerlerine yakın 
yaşamak isteyenlerin konut talebini 
arttırması

 Şişli Etfal Hastanesi’nin 
Seyrantepe’ye taşınması

 Türk Telekom Arena’nın bölgeye 
getirdiği hareketlilik

 Maslak-Büyükdere-Levent 
hattındaki A+ ofis metrekare birim 
fiyatlarına oranla çok daha uygun fiyatlar 
sunabilmesi
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Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç göreve başladığı günden buyana yaptığı 
çalışmalarda istişarenin önemine değinerek tüm belediye hizmetlerinin halkın talep ve 

önerilerine göre şekil aldığını söyledi.
Makam odamızda kapı yok
“2004’te göreve başladım. Gelirken yap-
tığımız araştırmalarda problemlerin ba-
şını halkla yönetim arasındaki kopukluk 
çekiyordu. Biz de daha gelmeden hemen 
seçim çalışmalarında bunu gidereceği-
mizi konuştuk. Daha önceki anlayışlarda 
yöneticiler gelen vatandaşları kamera-
larla takip ederdi, görüşüp görüşmemek 
adına. Biz bunu tersine çevirdik. ‘Makam 
odama kamera koyacağım, vatandaş 
beni görecek ve kimseye bir şey sorma-
dan yanıma gelecek’ dedim. Böylece 
vatandaşla yönetici arasındaki engelleri 
kaldırarak şeffaflığı ön plana çıkardık.

Güne komşularımızla başlıyoruz
“Her gün sabah saat tam 08.00’de va-
tandaşlarımızla belediyede randevusuz 
görüşüyorum. Küçük büyük herkes geli-
yor buraya, derdini anlatıyor. Kimseden 
randevu almalarına gerek yok. İsteyen 
herkes rahatça girebilsin diye makam 
odasının kapısını kaldırdım. Bu makam-
lar bize halkın kendilerine hizmet etmek 
için vermiş oldukları bir emanet. Bu oda 
ve burada kullanmış olduğumuz her şey 
vatandaşın. Görev süremiz içinde hep 
bu emanete sahip çıkma düşüncesiyle 
hareket ediyoruz.”

Telefonum herkeste var
“Cep telefonuma kendim bakıyorum. 

24 saat açık. Vatandaşa “Bizi arayın” 
diyoruz, bu bir yakınlık oluşturuyor. 
Vatandaş bizi kendine yakın görmese 
aramaz. “Belediye başkanını rahatız 
etmeyeyim” der, çekinir ama arıyor ve 
bu bizi memnun ediyor. Çok büyük bir 
otokontrol mekanizması oluşturduk. 
Nerede herhangi bir problem olsa bizim 
çalışanlarımız açısından ya da bizimle iş 
yapan diğer kurumlar açısından, müthiş 
bir otokontrol mekanizması. Vatandaş 
hemen arayabiliyor. Bu çalışma arkadaş-
larımızı derleyip toparlıyor,
bizimle iş yapan diğer insanlar da daha 
derli toplu bir hale geliyor.”

Kağıthane’yi birlikte yönetiyoruz
“Her yıl mahalle mahalle halk meclisleri, 
esnaf ziyaretleri, kadın kent gönüllüleri 
ve istişare toplantıları düzenliyoruz. 
Muhtarlarımızla, sanat ve basın ca-
miasıyla değerlendirmeler yapıyoruz.  
Kâğıthane’deki tüm siyasi partilerin ilçe 
başkanları ve yönetimleriyle konuşuyo-
ruz. Bu buluşmalarda sözü vatandaşa 
veriyoruz. Vatandaş mahallesine hangi 
hizmetin gelmesini istiyorsa iletiyor. Biz 
de yatırım programımızı gelen taleplere 
göre belirliyoruz. Yanı sıra Kent Konseyi 
çatısı altında çocuk, kadın, engelli, hay-
vanseverler ve gençlik meclisleri kurduk. 
Kısacası Kağıthane'yi 500 bin kişilik  bir 
aile yönetiyor.”

KAĞITHANE’Yİ 500 BİN 
KİŞİLİK BİR AİLE YÖNETİYOR

“TÜM ÖDÜLLER 
KAĞITHANE HALKI İÇİN”

Haber Haber

Habertürk ve Andy-AR tarafından Türkiye’nin 
Halka En Yakın Başkanı Seçilen Fazlı Kılıç

Cumhurbaşkanımızın 
Takdiriyle Çevrecilik Ödülü 

İngilitere’den Kamu 
Hizmetleri Geliştirme 
Ödülü

İBB Şehir 
Tiyatroları’ndan 

Kültür Sanat Ödülü

Çevrecilik 
İnovasyon Ödülü

Ulaşım Destek
Ödülü

Şehircilik Ödülü

Türk Basınından 
Yaşam Beceri 

Atölyelerine Ödül
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