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Turgut YILMAZHUZUR SOKAĞI

Yatırımlarına tüm hızıyla 
devam eden Kağıthane 

Belediyesi yaşam 
beceri atölyelerine bir 

yenisini daha ekledi. 
Hürriyet Yaşam Beceri 

Atölyesi’nin açılışı 
düzenlenen törenle 

gerçekleştirildi.

Sayfa 15

2017 Kağıthane’de Yatırım Yılı Oldu

2018’de Yeni Projeler Geliyor

Kağıthane
Belediyesi, vizyon pro-

jeleri ve yatırımları ile başa-
rılı bir yılı daha geride bıraktı. 

Kağıthane’de sosyal, kültürel, spor 
ve eğitim alanındaki yatırımlar birer 
birer hayata geçirildi. Vatandaşa hiz-
met amacında olan Kağıthane Bele-

diyesi, sürdülülebilir ve yenilikçi 
projelerlerine 2018 
yılında da devam 

edecek.

379 Adet
Kültür Sanat Etkinliği 

252 Bin m2 
Parke Taşı

7 Adet
Mahalle ve Spor Kompleksi

10 Adet
Park ve Yeşil Alan

4 Adet 
Yaşam Beceri Atölyesi

1.500 Metre 
Perde Duvar

10.608 Çocuğa 
Spor Eğitimi
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Kağıthane Belediyesi 
İmtiyaz Sahibi
Fazlı KILIÇ
Kağıthane Belediye Başkanı

Genel Yayın Yönetmeni
Mevlüt ÖZTEKİN
Belediye Başkan Yardımcısı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Sedat Bika
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Sevgili Kağıthaneli komşularım sizleri sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. Yaşanabilir bir Kağıthane adı-
na verdiğimiz mücadelenin bir yılını daha geride bı-
raktık. Bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştıraca-
ğına inandığımız yeni bir yıla girmenin heyecan ve se-
vinci içerisindeyiz. Yeni yılda; yeni atılımlar, yeni proje-
ler, yeni umutlar ve yeni adımlarla yola devam edeceğiz.

Geride bıraktığımız 2017 yılı içerisinde ilçemizin 
yaşam seviyesini yükseltmek amacıyla, hizmetleri-
mizde katılımcı ve şeffaf bir anlayış sergiledik. Göre-
ve geldiğimiz günden bugüne kadar sizlerle yaptığı-
mız görüşmelerle sorunları birinci ağızdan dinleyerek 
ortak çözüm yolları konusunda karşılıklı fikir alışve-
rişinde bulunduk. Bu sayede ilçemize yaraşır önemli 
hizmetler gerçekleştirdik.

Kıymetli Kağıthaneliler, inanıyoruz ki çalıştığımız 
müddetçe ilçemiz güzelleşecek, değişecek ve yenile-
necek. Bu amaçla 2017 yılı itibariyle; Merkez, Sultan 
Selim, Gürsel, Güzeldere, Ortabayır, Talatpaşa ve Sey-
rantepe Mahalle Komplekleri, Hamidiye Spor Komp-
leksi, 10 adet park ve yeşil alan, sosyal konutlar, pres-
tij sokak ve caddeler, okullara spor malzemesi dağı-
tımı, Merkez mahallesi at ahırı ve saray çamaşırha-
nesi restorasyonu,  Harmantepe, Şirintepe, Çeliktepe, 
Hürriyet Mahallesi Yaşam Beceri Atölyeleri ile Hami-
diye Mahallesi Hobi Bahçesi gibi birçok projenin açı-
lışı  yapıldı. 

Hizmet etmekten gurur duyduğumuz Kağıthane 
halkının, yaşam standartlarını hak ettiği düzeye yak-
laştırabilecek şekilde sürdürdüğümüz hizmet yarışın-
da, yaptıklarımızı asla yeterli görmüyoruz. Bunun için 
2018 yılında daha çok çalışacağız, daha büyük başarı-
lara imza atacağız.

Her yeni yıl, insanların geleceğe umutla bakma-
sını sağlarken beklentilerini de artırmaktadır. Bizler 
de geride bıraktığımız yılda olduğu gibi çocuklarımız 
ve gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmeleri için, 
onlara daha güzel günler bırakabilmek için var gücü-
müzle çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki 2018 
yılında sürdüreceğimiz birlik ve beraberlik, ülkemiz 
üzerinde oynanan oyunlara fırsat vermeyecek, her 
bakımdan daha güzel ve aydınlık bir geleceğe doğru, 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 
2023 hedeflerine millet olarak emin adımlarla yürü-
yüşümüzü sürdüreceğiz. 

Geride bıraktığımız 2017 yılı ülkemiz ve milleti-
miz adına önemli olayların yaşandığı bir yıl oldu. 2016 
yılında yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe girişimin-
den sonra emperyalist emellerine ulaşamayan malum 
güçlerin ülkemiz aleyhine sürdürdüğü düşmanca ta-
vır doruğa ulaştı. Milli ekonomimizi zayıf düşürme 
çabaları, sınırlarımızda artan tehditler, terör ve kum-
paslarla ülkemizin önünün kesilme çabalarına devam 
edildi. Bütün bu gelişmeler gösteriyor ki yeni takvim 
yılı 2018 yılında ülkemize yönelen tehditler artarak 
devam edecek. Senaryosu, ülkemizi kendilerine ta-
mamen mahkûm etme olarak gösterebileceğimiz bu 
çabalar Türk Milleti’ni hiçbir zaman yıldıramayacaktır. 

Öte yandan Afrin bölgesinde devam eden Zeytin 
Dalı Operasyonu'nda ülkemizi korumak adına can si-
perane mücadele eden mehmetçiğimize başarılar di-
liyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun.

Değerli Kağıthaneli komşularım; bu vesileyle 
2018 yılının ilçemize, ülkemize, milletimiz ve İslam 
Âlemi’ne hayırlar getirmesini diliyor, sizleri saygıyla 
selamlıyorum.

RAKAMLARLA KAĞITHANE

Merkez, Sultan Selim, Gürsel, Güzeldere, Or-
tabayır, Talatpaşa ve Seyrantepe Mahalle 
Komplekleri, Hamidiye Spor Kompleksi, 10 

adet park ve yeşil alan, sosyal konutlar, prestij sokak 
ve caddeler, okullara spor malzemesi dağıtımı, Mer-
kez mahallesi at ahırı ve saray çamaşırhanesi resto-
rasyonu, Harmantepe, Şirintepe, Çeliktepe, Hürriyet 
Mahallesi Yaşam Beceri Atölyeleri ile Hamidiye Ma-
hallesi Hobi Bahçesi gibi birçok projenin açılışı 2017 
yılı itibari ile yapıldı.

Toplamda 200 milyon TL’lik yatırımın kısa za-
manda hizmete dönüştürüldüğünü belirten Başkan 
Fazlı Kılıç, “Biz gece gündüz demeden çalışamlarımı-
za devam ettik ve ediyoruz. Daha fazla yeşil alan, spor 
kompleksi, eğitim ve kültür merkezlerini ilçemize ka-
zandırarak, Kağıthane’yi cazibe merkezi haline getiri-
yoruz” diye konuştu.

Öte yandan 2017 yılında da çalışmalarını aralıksız 
sürdüren Kağıthane Belediyesi’nin faaliyetlerinden 
bazı rakamları derledik:

Savaşın yaralarını sarmaya çalışan ve 
büyük bir insanlık dramına sahne o-
lan Halep’e yardımlar gönderildi. Ak-

saray Ihlara Kasabası Derneği’nin girişi-
miyle toplanan 900 paketlik gıda kolisi, 
Türk Kızılayı Kağıthane Şube Başkanlığı 
aracılığı ve Kağıthane Belediyesi’nin des-
tekleriyle Halep’e doğru yola çıktı.

Kağıthane Belediyesi, iş-
lemlerin daha hızlı so-
nuçlanması ve elde-

ki verilerin daha korunaklı ha-
le gelmesi amacıyla; Elektro-
nik Belge Yönetim Sistemi’ne 
(EBYS) geçerek, “Akıllı Beledi-
yecilik” konusunda önemli bir 
adım attı.

EBYS ile belediyelerin mevcut 
yazışmalarının tamamı dijital 
ortamda yapılabiliyor. Dahası 
birimler 7 gün 24 saat evrak a-
lıp gönderebilir. Bu sayede me-
sai kavramı ortadan kalkıyor 
ve belgeler de hızlı bir biçim-
de dosyalanarak arşivlenebi-
liyor. 

TEOG Sınavı’nda 120 sorunun 
tamamına doğru cevaplaya-
rak sınavda büyük başarı ya-

kalayan Kağıthaneli öğrenciler Baş-
kan Fazlı Kılıç tarafından çeşitli he-
diyelerle ödüllendirildi. 

Eğitim ve öğretime her za-
man büyük destek veren Kağıt-
hane belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
Kağıthane’nin başarılı öğrencileri-
ni makamında ağırladı. Çocukların 
başarılarının sadece notlarla değil; 
aynı zamanda davranış ve tutumla-
rıyla da değerlendirilmesi gerektiği-
ni ifade eden Başkan Kılıç, “Hayal-
lerinizi ertelemeyin. Daima hayal-
lerinizin peşinden koşun. Hayatta 
herşey notlardan ibaret değil. İnsa-
na, doğaya ve canlılara saygılı olun” 
diye konuştu.

Türkiye Oryantiring Federasyonu, 
Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Mü-

dürlüğü tarafından Hasbahçe Mesire 
Alanı’nda İstanbul Oryantiring İstanbul İl 
Birinciliği yarışması düzenlendi.

17 okuldan yaklaşık 200’ü aşkın spor-
cunun ter döktüğü müsabakada yarışma-
cıların oyunu dereceyle bitirebilmek için 
canla başla mücadele verdikleri görüldü.

Yarışmanın ardından ise Kağıthane 
Belediyesi Nikah Salonu’nda ödül töre-
ni düzenlendi. Ödül töreninde kkonuşan 
Başkan Kılıç, müsabakaya katılan öğrenci-
leri tebrik etti.

Kağıthane Halep’in Yanında

KAĞITHANE 
BELEDİYESİ’NDEN 
AKILLI ADIM Başkan Kılıç, Öğrencilerin 

TEOG’daki Başarılarını Taçlandırdı

Oryantiring’in Yolu Hasbahçe’den Geçiyor

Kağıthane Belediyesi 2017 yılında birçok önemli yatırıma imza atarak verimli bir seneyi daha geride 
bıraktı. Yatırımlarını vatandaşların talepleri doğrultusunda planlayan ve tüm birimleri ile gece gündüz 
demeden çalışan belediye ailesi, 2017 yılında kamu ve özel sektörle birlikte yürüttüğü 34 yeni eserin 

açılışlarını da gerçekleştirdi.

2017 yılında 10.000 ilkokul, ortaokul ve li-
se öğrencisine çanta ve kırtasiye malzeme-
si yardımı yapıldı.

Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
2017 yılında Kağıthane’deki alt ve üst yapı 
çalışmaları için 5.760 saat mesai yaptı.

Yine geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında o-
kullardan 300 tonluk geri dönüşüm mal-
zemesi toplandı. Yapılan çalışmalarla ö-
nemli bir noktaya ulaşan Kağıthane Bele-
diyesi 60 bin çevre gönüllüsü çocuk kazandı.

Kağıthane Belediyesi tarafından Bursa, E-
dirne, Çanakkale ve Konya’ya düzenlenen 
gezilere yaklaşık 20 bin Kağıthaneli vatan-
daş katıldı.

İlçe genelindeki geri dönüşüm ve atık top-
lama çalışmalarına ara vermeden devam e-
den belediye ekipleri, geri dönüşüm çalış-
malarıyla 5 yılda 255 bin ağacı kesilmekten 
kurtardı.

Kağıthane Belediyesi bünyesinde bulunan 
kültür merkezlerinde tiyatrodan sinema-
ya, söyleşiden konsere 379 kültür sanat et-
kinliği gerçekleştirildi.

Kağıthane’de ikamet eden, il dışında lisans 
eğitimi alan 1400 öğrenciye Kağıthane Be-
lediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ta-
rafından bir kereye mahsus olmak üzere 
öğrenci başı 700 TL burs yardımı yapıldı.

Kağıtahne’nin hızlı gelişimine ve büyüme-
sine paralel olarak yeni açılan veya tekrar 
düzenlenen sokaklarda 250.000 m2 par-
ke taşı ve 100.000 ton asfalt kaplama ça-
lışmaları yapıldı.

Park ve yeşil alan yatırımlarına devam edildi 
ve İstanbul’da kilometrekareye düşen park 
sayısında 18 parkla birinci ilçe Kağıthane oldu.

İlçedeki mevcut yağmur suyu kanallarına 
ek olarak 2017 yılı içerisinde 9.000 metre 
uzunluğunda yağmur suyu kanalı yapıldı. 
Yine aynı yıl içinde yaklaşık 1.500 metre 
perde duvar çalışması yapıldı.

Sosyal Belediyecilik alanında da çalışmala-
rını sürdüren Kağıthane Belediyesi, yardı-
ma ihtiyaç vatandaşlara Sosyal Market ile 
el uzattı. Sosyal Market ile 2017 yılında, 15 
bin vatandaşa kıyafet ve gıda yardımı yapıldı.

2017 yılında Yaz Spor Okulları’na katılan 
tüm çocukların kıyafetleri Kağıthane Bele-
diyesi tarafından ücretsiz karşılandı ve 20 
branşta 10.608 çocuğa uzman eğitmenler 
eşliğinde spor hizmeti verildi.
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MART  2017'de

ŞUBAT  2017'de

NELER YAPILDI?

NELER YAPILDI?

Sosyal belediyecilik çalış-
malarında öncü olan Ka-
ğıthane Belediyesi ta-

rafından yaptırılan Kağıtha-
ne Yaşlı Yaşam Evi, Hamidiye 
Gençlik Merkezi binasının al-
tında faaliyetine başladı.

Kağıthane Belediye Başka-
nı Fazlı Kılıç ve eşi Fatma Kılıç, 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Mü-
dürü Selim Çelenk ile AK Par-
ti Kağıthane İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Meryem Karaköse, Ha-
midiye Gençlik Merkezi’nin al-
tında hizmete açılan yaşlı ya-
şam evini ziyaret etti. Evleri dı-

şındaki zamanlarını verimli ge-
çirmek isteyen yaşlılarla bir sü-
re sohbet ederek ilgilenen Baş-
kan Kılıç ile beraberindekiler, 
yaşam merkezinde inceleme-
lerde bulundu.

Kağıthane Belediyesi’nin her yıl ge-
leneksel olarak gerçekleştirdiği ve 
bugüne kadar 250 bin kişinin katıl-

dığı şehirler arası kültür gezileri Çanakka-
le gezisiyle başladı. Kültür gezileri Edirne, 
Bursa ve Konya ile devam etti. Şubat ayın-
da internet üzerinden kayıtların yapıldığı 
ve katılımın yoğun olduğu gezilere 2017 
yılında yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Yerel yönetimlerde şef-
faflık ve hesap verilebi-
lirlik ilkelerinden hare-

ketle; Kağıthane’nin 19 mahal-
lesinde düzenlenen Halk Mec-
lisi buluşmaları, istişare toplan-
tıları, esnaf ziyaretleri ve kadın 
kent gönüllüleri toplantıları ile 
Kağıthane Halkı ilçenin yöneti-
minde söz sahibi oluyor.

Göreve geldiği günden bu-
güne dek çoğulcu, katılımcı ve 
demokratik bir yönetim anla-
yışını benimseyen Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 

bölge esnaflarını gezdi ve işye-
ri sahipleriyle birebir görüştü. 
Vatandaşın istek ve önerilerini 
birinci ağızdan dinleyen Baş-
kan Fazlı Kılıç, ilçedeki mev-
cut ve yeni dönem çalışmaları 
hakkında da bilgi verdi.

Kağıthane Belediyesi 
Kent Konseyi’nin tüp 
bebek konusunda bi-

linmeyenleri vatandaşlara ak-
tarmak için Kolan Hastanele-
ri ile ortaklaşa düzenlediği Tüp 
Bebek Seminerleri’nin beşinci-
si Kağıthane Belediyesi Nikah 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Katılımın yoğun olduğu prog-
ramda Kadın Hastalıkları Do-
ğum Uzmanı Prof. Dr. Kadir Sa-
van, Kadın Hastalıkları Doğum 
Uzmanı Operatör Doktor Tü-
lay Çağlar ve Diyetisyen Büşra 
Düzyol vatandaşlara aydınlatı-
cı bilgiler sundular.

Sağlıklı beslenmenin ço-
cuk sahibi olma konusunda 
çok büyük bir önem taşıdığını 
belirten Diyetisyen Büşra Düz-
yol kadınlara, gebe kalmadan 

önce, gebe kaldıktan sonra ve 
gebelik döneminde nasıl bes-
lenecekleri ile ilgili olarak ipuç-
ları verdi

Seminerin ardından Kağıt-
hane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç’ın eşi Fatma Kılıç ve katı-
lımcı doktorlar tarafından  ku-
ra çekildi. Çekilen kura so-
nucunda 4 şanslı çift Kolan 
Hastaneleri’nden ücretsiz tüp 
bebek tedavisi kazanırken, 30 
kişiye de ücretsiz muayene im-
kanı sağlandı.

Kağıthane’de her yıl gele-
neksel olarak düzenle-
nen ve toplumun birçok 

kesimiyle karşılıklı görüş alış ve-
rişine gidilerek istek ve önerile-
rin değerlendirildiği istişare top-
lantıları, yoğun katılımla ger-
çekleşti. Başkan Kılıç, toplantı-
lar kapsamında muhtarlar, siya-
si parti ilçe temsilcileri ve yöne-
ticileri, sivil toplum kuruluşları, 
eski ve yeni dönem meclis üye-
leri, sanat ve basın camiası ile bir 
araya geldi.

Ülke gündemine de konu-
şulduğu toplantılarda  referen-

dum sürecine de değinen Baş-
kan Fazlı Kılıç, “Amaç Türkiye’yi 
daha demokratik ve modern bir 
sisteme kavuşturmak” dedi.

Türkiye’nin gelişen ve büyüyen 
ekonomisi ile birlikte haya-
ta geçirilen kentsel dönüşüm 

projelerinin en önemli merkezlerin-
den biri olan Kağıthane’nin yaşadığı 
değişim ilgi görmeye devam etti. Bu 
kapsamda Kağıthane’de hayata geçi-
rilen dev projeleri ve Kağıthane’nin 
yarınını konuşmak üzere Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından or-
ganize edilen 4. Ulusal Her Yönüyle 
Kentsel Dönüşüm Kongresi’ne katı-
lan Başkan Fazlı Kılıç önemli açıkla-
malarda bulundu

Göreve geldikleri ilk günlerde ön-
celikli olarak Kağıthane’nin imajı-
nı değiştirmek istediklerini belirten 
Başkan Fazlı Kılıç, “Öncelikle biz il-
çemizin konum avantajını kullana-
rak insanlara Kağıthane’nin şehir dı-
şında değil aksine İstanbul’un orta-
sında yer alan bir merkez ilçe oldu-
ğunu anlatmaya çalıştık. İnsanların 
Kağıthane ile ilgili olarak algısı daha 
çok bu yöndeydi. Ama hayata geçiri-

len dev projeler ve kentsel dönüşüm 
çalışmaları ile oluşmuş bu yanlış al-
gıyı değiştirmeyi başardık. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ile de ortak-
laşa birçok önemli projeye imza at-
tık. Özellikle hayata geçirilen Beşik-
taş- Kağıthane Tüneli, Kağıthane’nin 
şehre uzak imajını değiştirdi. İnsan-
lar Kağıthane’nin aslında ne kadar da 
merkezi bir konumda yer aldığının 
farkına vardı” dedi.

Bünyesinde kurduğu Hayvansever-
ler Meclisi ile Türkiye’de bir ilke im-
za atan Kağıthane Belediyesi, so-

ğuk kış günlerinde sokak hayvanları için 
çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Soğuk hava nedeniyle hayvanların aç 
ve susuz kalmaması için çalışmalarını sı-
kılaştıran kağıthane Belediyesi ekipleri,  
19 mahalle ve 100 ayrı noktada sokak hay-
vanlarını besleme çalışması yaptı.

Yaşlı Yaşam Evi Kapılarını AçtıKağıthaneliler
Türkiye Turu Yaptı

Sokak Hayvanlarına Özel Bakım

KAĞITHANE’Yİ 
İLÇE HALKI YÖNETİYOR

Ücretsiz 
Tüp Bebek Tedavisi

Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde Kağıthane Konuşuldu

Başkan Kılıç Toplumun Her Kesimiyle Görüşerek
Gündemi Değerlendirdi
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MAYIS  2017'de

NİSAN  2017'de

NELER YAPILDI?

NELER YAPILDI?

Kağıthane Belediyesi tarafından ger-
çekleştirilen kültür sanat etkinlik-
leri “2 Ses 32 Nefes Taklit Show’” 

programıyla devam etti. İlçede sosyal kül-
türel alanda önemli etkinliklere imza atan 
Kağıthane Belediyesi, Türk Sanat Müziği 
sanatçısı (TSM) Emel Şenocak ile “2 Ses 
32 Nefes Taklit Show” programıyla usta ti-
yatrocular Sezgin Maden- Kayahan Akkoç 
ikilisini Kağıthaneliler ile buluşturdu. Gül-
tepe Kültür Merkezi’nde sahne alan TSM 
sanatçısı Şenocak, birbirinden güzel eser-
lerini katılımcılar için seslendirdi. Kağıtha-
neliler de şarkılarda sanatçıya eşlik etti.

2 Ses 32 Nefes Taklit Show” progra-
mıyla, Sultan Selim Kültür Merkezi’nde 
izleyenlerin karşısına çıkan tiyatrocular 
Sezgin Maden ile Kayahan Akkoç, yaptık-
ları taklitlerle izleyenleri güldürdü.

Kağıthane  Belediyesi’nin ilçede yaşayan 
çocukların sosyal yaşamlarını destek-
lemek amacıyla hayata geçirdiği Yaşam 

Beceri Atölyeleri, çocuklara birçok farklı branş-
ta ücretsiz eğitim vermeye devam etti. Mehmet 
Akif Ersoy Mahallesi Yaşam Beceri Atölyesi'nde 
yeni açılan Seramik Sınıfı ile birlikte, daha önce 
duydukları ama çok fazla bilgi sahibi olmadıkla-
rı yeni bir sanat dalıyla tanışan çocuklar, birbi-
rinden farklı 3 boyutlu çalışmalar yaptı.

Kökeni M.Ö 3000 yıllarına kadar dayanan 
seramik sanatıyla el becerilerini geliştirme fır-
satı bulan çocuklar, hayal güçlerini de fazlasıyla 
kullanarak yaratıcılıklarını arttırma şansı yakadı.

19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı kap-

samında; Kağıthane Kent Kon-
seyi Gençlik Meclisi tarafından 
düzenlenen Kağıthane Genç-
lik Festivali, birbirinden fark-
lı oyun ve etkinliklere ev sa-
hipliği yaptı. Hasbahçe Mesire 
Alanı’nda gerçekleştirilen festi-
valde coşku büyüktü.

Kağıthane Belediyesi’nin 
destekleriyle, Kağıthane Genç-

lik Meclisi tarafından düzen-
lenen ve Hasbahçe Mesire 
Alanı’nda 18-19 Mayıs tarihle-
rinde gerçekleşen Kağıthane 
Gençlik Festivali’nde; sanat, 
spor, karaoke, bilim ve kültür 
gibi çok sayıda etkinlik genç-
lerle buluştu. İki gün boyunca 
süren ve gençleri biraraya geti-
ren Gençlik Festivali’nde; sivil 
toplum kuruluşları, üniversite-
ler ve Kağıthaneli gençler faali-
yet gösterdi.

Doğuştan gelen ve genel-
de bebekliğin ilk üç yı-
lında başlayan, karma-

şık bir gelişim bozukluğu o-
lan otizme dikkat çekmek ve 
bu konuda farkındalık üret-
mek için 2008 yılında Birleş-
miş Milletler tarafından ilan e-
dilen Dünya Otizm Farkındalık 
Günü'nde Kağıthane'de bir dizi 
etkinlik gerçekleştirildi.

Kağıthane Merkez'de otiz-

min rengi olan mavi balonlarla 
yürüyüş yapan otizmli bireyler 
daha sonra balonları gökyüzü-
ne salarak renkli görüntüler o-
luşturdu. Yürüyüşün ardından 
gerçekleşen etkinliklerde ise o-
tizmli bireyler bisiklet ve pa-
ten turları gerçekleştirdi. Tur-
ların yanı sıra otizmli bireyle-
rin el becerilerini ve sanatlarını 
sergiledikleri stantlarda da su-
numlar yapıldı

Kağıthane Belediyesi'nin ilçe gene-
linde yaptığı geri dönüşüm çalış-
maları meyvelerini vermeye de-

vam ediyor. İlk Yıldızlar Anaokulu’nda 
öğrenim gören minik öğrenciler aylarca 
uğraşarak topladıkları mavi kapaklar ve 
geri dönüşüm malzemeleri sonucunda 
bir engelli vatandaşa tekerlekli sandalye 
alınmasını sağladılar.

Kağıthane Belediyesi, ilçe genelin-
de tüm yıl boyunca yürüttüğü ve va-
tandaşlara geri dönüşümün önemini a-
şılamak amacıyla okul ve mahalleler-
de yaptığı çalışmaların neticelerini al-
maya devam etti. Son olarak İlk Yıldızlar 
Anaokulu'nda okuyan 16 minik öğren-
ci, aylar boyunca uğraşarak topladıkları 
mavi kapaklar ve geri dönüşüm malze-
meleri neticesinde bir engelli vatanda-
şa tekerlekli sandalye alınmasını sağladı.

Kağıthane Belediyesi Spor İş-
leri Müdürlüğü bünyesinde 
faaliyetlerini yürüten ve 22 

ayrı branşta ücretsiz eğitim veren 
Yahya Kemal Spor Kompleksi hiz-
metlerine bir yenisini daha ekledi. 
Yüzmeden basketbola, futboldan 
masa tenisine kadar bir çok farklı 
dalda çocuklara ve yetişkinlere üc-
retsiz hizmet veren kompleks 18 
yaş üstü vatandaşların faydalanabi-
leceği spor salonunu hizmete açtı.

Uzman hocalar eşliğinde tama-
men steril ve temiz bir salona gele-
rek spor yapma imkanı bulacak o-
lan Kağıthaneli vatandaşlar, böyle-
ce hem sağlıklı bir vücuda hem de 
fit bir görünüme kavuşma imkanı 
da yakalamış oldu.

Kağıthane’de her sene gelenek-
sel olarak yapılan Sadabad 
Yaz Etkinlikleri kapsamında 

üç gün boyunca güreş müsabakala-
rı, cirit şöleni ve okçuluk yarışları dü-
zenlendi. Kağıthane Belediyesi’nin 
gerçekleştirdiği etkinlikler renkli gö-
rüntülere sahne olurken etkinliklere 
İstanbulluların ilgisi yoğundu.

Etkinlikte yer alan Ahilik progra-
mında Osmanlı'da çıraklıktan ustalı-
ğa geçişi ve esnaflığın ahlaki kuralla-
rını betimleyen Şed Kuşanma Mera-
simi canlandırıldı. Osmanlı'da bir us-
tanın çırağını kalite ve standart ölçü-
lerine göre iş yapabilecek dürüst ve 
güvenilir bir sanatkar olarak yetiştir-
diğini ilan etmesi olarak adlandırılan 
Şed Kuşanma Töreni, vatandaşlar ta-
rafından büyük ilgi ile izlendi.

Hasbahçe Mesire Alanı’na,  
15 Temmuz Darbe Girişi-
mi sırasında şehit olan va-

tandaşların anısına Türk Bayrağı 
oluşturacak şekilde dikilen laleler, 
filizlendi.
Kağıthane Belediyesi Kent Konse-
yi Çocuk Meclisi üyeleri, geçen yı-
lın aralık ayında Belediye Başka-
nı Fazlı Kılıç’ın da katılımıyla Has-
bahçe’deki özel bir alanda, ‘De-
mokrasi Şehitleri’miz için binlerce 
kırmızı ve beyaz lale soğanını top-
rakla buluşturmuştu.

Bahar aylarının gelmesiyle fi-
lizlenerek Türk Bayrağı şeklini a-
lan laleler, Hasbahçe’ye gelen va-
tandaşlara görsel şölen sunuyor. 
Ziyaretçiler, ay yıldızı oluşturan 
lalelere ilgiyle bakarak fotoğraf da 
çektiriyor.

Öte yandan Kağıthane Beledi-
yesi Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü ekiplerinin, ilkbahar için 
toprakla buluşturduğu 1 milyon 
lale de baş gösterdi.

İlçenin çehresini değiştiren 
farklı renklerdeki laleler, vatandaş-
lar için karpostallık görüntü oluş-
turuyor.

KAĞITHANE SANATA DOYDU
Çamurdan Sanata

KAĞITHANE 
GENÇLİK FESTİVALİ’NDE 

BÜYÜK COŞKU

KAĞITHANE 
OTİZMİN FARKINDA

MAVİ KAPAKLAR ENGELLERİ KALDIRDI

Yahya Kemal Spor Kompleksi’nden
Yeni Hizmet

İSTANBULLULAR SADABAD’DA BULUŞTU
ŞEHİTLERİMİZ ANISINA
DİKİLEN LALELER FİLİZLENDİ
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TEMMUZ  2017'de

HAZİRAN  2017'de

NELER YAPILDI?

NELER YAPILDI?

15 Temmuz gecesinde 
milletimiz tüm renk-
lerini, tüm farklılıkla-

rını geride bırakarak elde bay-
rak, dilde tekbir, inancını, vata-
nını ve milletini savunmak ü-
zere tek millet, tek bayrak, tek 
vatan, tek devlet ilkeleri etra-
fında birleşmiş ve halkın gü-
cü üstünde bir güç olmadığı-
nı tüm dünyaya göstermiş, ta-
rihin en büyük demokrasi der-
sini vermiştir.

FETÖ’nün hain darbe gi-
rişimine karşı destan yazan 
Türk milleti, yurdun dört bir 
yanında günlerce demokra-
si nöbetlerini sürdürmüştü. 
Yenikapı’da yaklaşık 5 milyon 
kişinin katıldığı tarihi miting-
le demokrasi nöbetleri taçlan-
mıştı.’Demokrasi ve Şehitler 
Mitingi’nde her görüşten mil-
yonlar dünyaya birlik dersi 
vermişti. Mitinge ise on binler-
ce Kağıthaneli katılmıştı.

Kağıthaneliler, Fethullah-
çı Terör Örgütü (FETÖ) ta-
rafından  gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe girişiminin 
yıl dönümünde Kağıthane 
Meydanı’nda bir araya geldi. 

Hain darbe girişiminin yıldö-
nümü dolayısıyla düzenlenen 
programda, 15 Temmuz şehit 
yakınları ve gaziler de mey-
dandaydı. Darbe girişimine 
karşı verilen mücadelenin ya-
nı sıra, hainlerin ihanet sırasın-
da verdiği zararların yer aldığı 
fotoğraflar sergilendi, dualar e-
dildi. Katıımın yoğun olduğu 
programda ayrıca, şehit yakın-
ları ve gazilerin o gece yaşadık-
larını anlatan video gösterildi.

İstanbul'un merkez ilçele-
rinden biri olan Kağıthane, 
gayrimenkul yatırımcıla-

rının yoğun ilgi gösterdiği bir 
bölge haline geldi. Yeni metro 
çalışmaları, lüks konut ve ofis 
projeleriyle dikkat çeken Ka-
ğıthane, 'Gelişen Bölgeler Zir-
vesi' nin konusu oldu.

Kağıthane’nin en önemli 
mesire alanlarından bi-
ri olan ve özellikle yaz 

mevsimlerinde sunduğu im-
kanlar ile vatandaşların uğrak 
noktalarından biri haline ge-
len Hasbahçe’de yeni çiçekler 
dikildi, barbeküler temizlendi.

Haftasonları Hasbahçe’yi 
piknik yapmak ve dinlenmek 
için kullanan vatandaşların 
mangal yapabilmesi için özel 
alanlar da bulunuyor. Barbekü 
alanlarının temizliğini ise Ka-
ğıthane Belediyesi’nin ekiple-
ri düzenli olarak gerçekleşti-

riyor. Periyodik aralıklarla te-
mizlenen barbekü noktaların-
da böylece ortaya çıkabilecek 
güvenlik zaafları da engellen-
miş oluyor.

Kağıthane'deki yeşil a-
lan, refüj, kavşak, park 
ve bahçelerin bakımla-

rını yapan belediye ekipleri yıl 
boyu ilçede görsel şölen suna-
cak mevsimlik çiçekleri top-
rakla buluşturdu. Bir milyonun 

üzerinde begonya, kadife, me-
nekşe, gül, taflan ve daha çok 
birçok türde çiçeğin ekimini 
yapan belediye ekipleri, çiçek-
lerin ilçenin mevsimsel duru-
muna uygun şekilde özel ola-
rak seçildiğini belirttiler.

Ramazan ayı boyunca birbirinden 
farklı etkinliklerle; binlerce va-
tandaşı bir araya getiren Kağıtha-

ne Belediyesi, düzenlediği çeşitli prog-
ramlarla Ramazan ayının manevi iklimi-
ni Kağıthane’de yaşattı. Hasbahçe’de ger-
çekleştirilen Kağıthane Ramazan Etkin-
likleri ile ilçenin tüm mahallelerinde ya-
pılan sokak iftarlarına Kağıthanelilerin il-
gisi yoğundu

On bir ayın sultanı Ramazan ayının 
gelmesiyle ilk gün iftarı, Hasbahçe Et-
kinlik Alanı’nda yapıldı. Katılımın yük-
sek olduğu iftar programı Kur’an Tilaveti 
ve Mehter Gösterisi ile başladı. Sivil top-
lum kuruluşları, dernekler, spor kulüpleri, 
muhtarlar, meclis üyeleri, basın ve sanat 
camiasından kişilerin ağırlandığı bu yılın 
ilk iftarında, oruçların açılmasının ardın-
dan Tasavvuf Musiki Konseri ile etkinlik-

ler başladı. Söyleşi, şiir dinletileri ve soh-
betlerden oluşan etkinlikler Ramazan ayı 
boyunca devam etti. Çocuklar için de her 
akşam farklı gösterilerin yapıldığı Has-
bahçe, Kağıthanelilerin en uğrak nokta-
sı oldu.

Hasbahçe’deki etkinliklerin konukla-
rı arasında önemli isimler yer aldı. Nihat 
Hatipoğlu, Dursun Ali Erzincanlı, Senai 
Demirci, Ömer Tuğrul İnançer ve Abdur-
rahman Dilipak gibi isimler Kağıthaneli-
ler ile buluştu. Çocuk programlarını ise 
Volkan Yörük, Burak Sezen, Halil Bal, Se-
mih Çay ve Can Haydar sundu. Her gün 
farklı etkinliklerin yapıldığı Hasbahçe’nin 
yanı sıra, her mahallede de ayrı ayrı iftar-
lar düzenlendi. 29 Mayıs Pazartesi günü 
Emniyet Evleri Mahallesi’nde başlayan if-
tarlar 22 Haziran Perşembe günü Merkez 
Mahallesi’nde son buldu.

Kağıthane Belediye Meclisi’nin 
aldığı kararla, 15 Tem-
muz darbe girişiminde şe-

hit olan vatandaş- ların adları a-
ile sağlığı merkezlerine,mahalle 
konağı,okullara ve yeni yapılan park-
lara verildi.

Kağıthane Belediye Meclisi, oy-
birliği ile aldığı kararda 6 park ve 
1 mahalle konağına 15 Temmuz 
Şehitleri’nin isimlerinin verilme-
sini kabul etti. Fethullahçı Terör 
Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe gi-
rişimi sırasında şehit olanlardan İs-
mail Kayık, Şirin Diril, Ramazan Me-
şe, Hasan Koçer, Murat Demirci ve 

Mehmet Ali Kılıç’ın isimleri yeni ya-
pılan parklara verildi. Şehit Muhar-
rem Kerem Yıldız, Barış Efe ve Halil 
Kantarcı’nın adları da Ortabayır Ma-
halle Konağı’na (15 Temmuz Şehit-
ler Mahalle Konağı) verilerek ölüm-
süzleştirildi.

İstanbul’da kilometreye düşen park sa-
yısında zirvede olan ve havası en te-
miz ilçeler arasında ilk sıralarda yer a-

lan Kağıthane, yeni bir tabiat harikası ka-
zandı. Kağıthane Belediyesi, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı’na bağlı İstanbul Sarıyer’de 
bulunan Fatih Sultan Mehmet Tabiat 
Parkı’nın işletmesini 5 yıllığına devraldı. 
111 bin 85 hektar büyüklüğünde olan, e-
kolojik çeşitliliği ve muhteşem doğası ile 
ön plana çıkan mesire alanından; Kağıtha-
neli vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları i-
le dernekler gibi birçok kesim faydalana-
bilecek.

KAĞITHANE’DE
15 TEMMUZ DESTANIKAĞITHANE YENİ BİR 

TABİAT HARİKASI KAZANDI

Kağıthane’nin Gelişimi 
Türkiye’nin Gündeminde

Yaz Aylarının
Gözde Mekanı Hasbahçe

İLÇE ÇİÇEKLERLE 
RENKLENDİRİLİYOR

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN ADLARI YAŞATILIYOR
KAĞITHANE’DE RAMAZAN BİR BAŞKADIR



11

Haber

GAZETE KAĞITHANE | OCAK 2018 | Sayı 69 GAZETE KAĞITHANE | OCAK 2018 | Sayı 69 11

Haber Haber

10

EYLÜL  2017'de

AĞUSTOS  2017'de

NELER YAPILDI?

NELER YAPILDI?

Kağıthane'deki okullar 
yeni eğitim öğretim yı-
lına hazır hale getirildi. 

İlçedeki eğitim kurumlarında 
bakım ve onarım çalışmaları-
nın tamamlandığını belirten 
Başkan Fazlı Kılıç, "Çocukları-
mızın daha sağlıklı bir ortam-
da eğitim almalarını sağlamak 
amacındayız" ifadelerini kul-
landı.

Kağıthane Belediyesi, ilçe-
de bulunan 29 okulun eksik ve 
ihtiyaçlarını gidererek yeni e-
ğitim öğretim yılına hazır ha-
le getirdi. İlçede eğitim veren 
okulların ihtiyaçları bir bir tes-
pit edilirken, okul yönetiminin 
bildirdiği talepler de dikkate a-
lınarak yaz tatili boyunca ça-

lışma yapıldı. Böylece 29 okul 
2017-2018 Eğitim-Öğretim yı-
lına hazır hale geldi. Yaz tati-
li nedeniyle eğitim ve öğreti-
me ara veren 29 okulun eksik 
ve ihtiyaçları tespit edildi. Bu 
tespitlerle birlikte okul yöneti-
minin de taleplerini dikkate a-
larak çalışma başlatan beledi-
ye ekipleri, okulların eksikleri-
ni tamamladı.

İlçede yaşayan 7’den 70’e herkesin spor 
yapması için sürekli olarak teşviklerde 
bulunan Kağıthane Belediyesi, Şirintepe 

Spor Merkezi’nde kadın vatandaşlar için de 
spor eğitimi veriyor. Kayıt yaptıran vatandaş-
lara yağ-kas ölçümü yapılarak kişiye özel eg-

zersiz programları ile takiplerinin yapıldı-
ğı merkezde haftada iki gün birer saat bo-
yunca kişiye özel ve gruplar halinde hizmet 
veriliyor. Kadınlar aerobik, fitness, pilates, 
zumba, step gibi farklı alanlarda spor yapa-
biliyor.

Özellikle son yıllarda a-
fet anında acil toplan-
ma yeri olarak belirle-

nen park, meydan ve arazilerin 
imara açılıp konutlaştırılması 
gündem olurken Kağıthane’de 
ise bu durumun tam tersi yaşa-
nıyor. İmarlı arsalar kentsel dö-
nüşüm ile park ve yeşil alanla-
ra dönüştürülerek acil toplan-
ma yerleri olarak belirleniyor.

Kağıthane Belediyesi’nin 
kentsel dönüşümde sağladı-
ğı kolaylıklar ve desteklerinin 
sonucunda 2004 yılından bu-
güne ilçede bulunan bağımsız 

bölümlerin %57’si depreme da-
yanıklı, fen ve sağlık kuralları-
na uygun hale getirildi. İlçede-
ki toplam 180.226 adet bağım-
sız bölümün 13 yılda kentsel 
dönüşüm çalışmalarıyla birlik-
te 102.943'ü yenilendi.

Kağıthanelilerin merak-
la beklediği, Kabataş-
KağıthaneMahmutbey 

metro hattının kazı işlemleri 
tamamlandı. İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş ve Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç metro hattı-
nı yerinde inceledi. Projeyle il-
gili yapılan basın açıklamasın-
da, çalışmalarda sona gelindi-
ği belirtildi.

Her yaştan birçok vatan-
daşa ücretsiz eğitim ve 
kurslar vererek sosyal 

hayatlarına katkıda bulunan 
Kağıthane Belediyesi; ilçede 
yaşayan Suriyeli, Mısırlı, Türk-
men ve Filistinli vatandaşla-
ra da kapısını açtı. Hamidiye 
Gençlik Merkezi’nde Türkçe 
dersi alan 100’e yakın mülteci 
kadın bir ay gibi kısa bir sürede 
Türkçe’yi ileri düzeyde öğrene-

biliyor. Haftada 12 saat Türk-
çe eğitimi alan kadınlar hem 
Türkçe yazmayı hem anlamayı 
hem de konuşmayı bir ay gibi 
kısa bir sürede kavrayabiliyor.

Kağıthane Belediyesi, il-
çedeki engelli vatan-
daşların yaşam stan-

dartlarını yükseltmek adına 
Kent Konseyi Engelliler Mec-
lisi ile birlikte düzenlediği pro-
je kapsamında engelli bireyleri 
ve ailelerini günü birlik Şile'de 
bulunan yaz kampına götürdü. 
Kampa aileleri ve arkadaşlarıy-
la katılan engelliler hem tatil 

yaparak moral depoladı hem 
de denize girerek suda egzer-
siz yaptı.

Kağıthaneli çocukların; yaratıcı dü-
şünme ve problem çözme yönleri-
ni geliştirebilmeleri için, Kağıthane 

Belediyesi tarafından kurulan Yaşam Bece-
ri Atölyeleri’ne, 2015 yılından bu yana bin-
lerce çocuk katılım sağladı. Her yılın bahar, 
yaz ve kış dönemlerinde hizmet veren ya-
şam atölyelerinde ücretsiz eğitim alan ço-
cuklar, bilgi ve potansiyellerini yaşama en 
etkin biçimde aktarma becerisi kazanıyor.

Mehmet Akif Ersoy Yaşam Beceri 
Atölyesi'nde eğitim alan 14 yaşındaki Atil-
la Cengiz Haşhaş ve arkadaşları mekanik 
kol geliştirmeyi başardı. Geliştirdikleri me-
kanik kol ile engellilerin kaldırmakta zorluk 

çektikleri kendilerine göre ağır eşyaları ra-
hatlıkla taşıyabileceklerini belirten Cengiz, 
bu sayede engellilerin hayatını kolaylaştır-
mayı hedeflediklerini aktardı. Kağıthane Belediyesi 

kurbanlık alım ve ke-
sim merkezleri, kuru-

lan alanlarla güvence altına a-
lındı. İlçenin farklı noktaların-
da kurulan kurbanlık satış ve 
kesim yerleriyle ilçe sakinle-
ri kurban kesimlerini güveni-
lir ortamlarda gerçekleştirdi. 
Kağıthane Belediyesi’nin A-
nadolu Caddesi viyadük altın-
da hizmete açtığı Kurban Satış 
ve Kesim Alanı, ilçe sakinleri-
nin olduğu kadar bayram ön-

cesi hayvanlarını bölgeye geti-
ren satıcıların da yüzünü gül-
dürdü

Kağıthane’de eğitim gören, okulu-
nu takdir veya teşekkür belgesi a-
larak bitiren çocuklara her yıl üc-

retsiz olarak tekne turu, lunapark eğlence-
si ve ata binme imkanı sağlayan Kağıtha-
ne Belediyesi’nin etkinliğinden bu yaz ta-
tilinde 16 bin öğrenci faydalandı.

Okullar
Yeni Eğitim Öğretim Yılına HazırKAĞITHANELİ ÇOCUKLARA 

ÖDÜLLÜ YAZ TATİLİ

MÜLTECİ KADINLAR
BİR AYDA TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

ENGELLİ KAMPI YÜZ GÜLDÜRDÜ

OLASI AFETLERE KARŞI 
ÖNLEM ALINDI

KAĞITHANE METROSU’NDA 
SONA DOĞRU

Vatandaş Kurban Hizmetlerinden 
Memnun Kaldı KAĞITHANELİ KADINLARA

ÜCRETSİZ SPOR İMKANI

KÜÇÜK MUCİTLER
ROBOTİK KOL GELİŞTİRDİ
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EKİM  2017'de

NELER YAPILDI?

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
Bahçeşehir Üniversitesi'nin düzenle-
miş olduğu Hükümet Liderlik Okulu 

programında halkla ilişkiler ve sosyal çalış-
malar konusunda tecrübelerini paylaşmak 
üzere öğrencilerle buluştu. Yoğun katılımın 
gözlendiği programda, öğrenciler merak et-
tiği konularla ilgili Başkan Kılıç'a sorular yö-
neltti.

Andy-Ar ve ulusal bir gazete tarafın-
dan yapılan anket sonucu Türkiye'de Hal-
ka En Yakın Başkan seçilen Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç, Bahçeşehir 
Üniversitesi'nin özel davetlisi olarak Halk-

la İlişkiler ve Sosyal Çalışmalar konularında 
tecrübelerini paylaşmak üzere Hükümet Li-
derlik Okulu programında öğrencilerle bir a-
raya geldi. Öğrencilerin en çok merak ettiği 
konular; ilçede gençlere yönelik faaliyetler, 
istihdam olanakları ve eğitim şeklindeydi.

Kağıthane Belediyesi; 
çevre bilinci ve geri dö-
nüşüm konusunda far-

kındalık oluşturarak, çocuk-
ların çevreye duyarlı bi-
reyler olarak yetiştiril-
mesine katkı sağlıyor. 
İlçedeki okullarda çev-
re temizliği,cam, ka-
ğıt, plastik gibi 
atıkların geri 
dönüşümü 
hakkında 
çevre 

bilincini arttırmaya yönelik bil-
gilendirme ve bilinçlendirme 
amaçlı eğitimler veriliyor. Geç-
tiğimiz eğitim öğretim yılında 
yapılan çalışmalar ve verilen e-

ğitimlerle önemli bir nokta-
ya ulaşan Kağıthane Bele-
diyesi, 60 bin çevre gönül-

lüsü çocuk kazandı.

Kağıthane’de vatandaşlara 
daha sağlıklı yaşam alan-
ları sunmak için temiz-

lik çalışmalarını aralıksız sürdü-
ren belediye ekipleri, özel yıka-
ma araçlarıyla ilçedeki cadde ve 
sokakları su ile düzenli olarak yı-
kıyor.

Aralıklı olarak devam eden 
çalışmalarla ilçenin daha yaşanı-
labilir hale getirilmesi ve estetik 
güzelliğinin korunması amaçla-
nıyor. Sokaklar ayrıntılı şekilde 
yıkanıyor, çöplerin alınması ve 
süpürme çalışmalarının yapıl-
masıyla başlayan temizlik çalış-
maları, özel dezenfektanlarla ya-

pılan ayrıntılı yıkama çalışmala-
rıyla devam ediyor. Yıkama ça-
lışmalarının yanı sıra mahalle-
lerde yer alan boş arazi, yeşil a-
lan ve parkların da temizliği ya-
pılıyor. Kağıthaneli vatandaşla-
ra daha yaşanılabilir bir Kağıtha-
ne için hareket ettiklerini belir-
ten Kağıthane Belediye Başka-
nı Fazlı Kılıç, “Daha temiz bir Ka-
ğıthane için çalışmalarımızı sür-
dürmekteyiz. Sokaklarımız, cad-
delerimiz düzenli olarak temiz-
leniyor. Rutin temizlik işerimi-
zin yanında vatandaşlarımızdan 
gelen taleplere de cevap veriyo-
ruz” diye konuştu.

Kağıthane Belediyesi, 4 E-
kim Hayvanları Koru-
ma Günü dolayısıyla so-

kak hayvanlarının herhangi bir 
sağlık sorununda onların im-
dadına yetişecek olan ’Hayvan 
Ambulansı’nın açılışını gerçekleş-
tirdi. Veteriner hekimlerin görev 
yaptığı ambulans, 7-24 sokak hay-
vanları için alarmda ve olası bir 
durumda ise hayvanlara anında 
müdahale edecek.

Hayvan Ambulansı Hizmette

ÇEVREYE DUYARLI
NESİLLER YETİŞTİRİLİYOR

Temiz Kağıthane İçin Çalışıyoruz

KASIM  2017'de

NELER YAPILDI?

Kağıthane Belediye-
si, ilçe sakinlerinin bir-
çok ihtiyacını karşılaya-

cak olan Sultan Selim Mahal-
le Kompleksi’ni hizmete açtı. 
Toplam alanı 21.445m2 olan ve 
36,5 milyon liraya mal olan Sul-
tan Selim Mahalle Kompleksi ile 
prestij sokakların açılışı görkem-
li bir törenle gerçekleşti. 

Açılış sırasında protokol ile 
birlikte tesisi gezen vatandaşlar, 
400 kişilik 2 adet amfi salonu, 
6D ve sinema salonları, İSMEK, 
muhtarlık, Aile Sağlığı Merke-
zi, seminer salonları ve iç bah-
çe, PTT ve İSKİ ödeme merkezi, 

kütüphane, spor merkezi, mes-
cid, yeşil alan ve çocuk park-
ları olan Sultan Selim Mahalle 
Kompleksi'ne büyük ilgi göster-
di. Sultan Selim Mahalle Komp-
leksi içerisinde bulunan hizmet-
ler vatandaşlardan tam not aldı.

Kağıthane Belediye-
si, mahallelilerin ne-
redeyse tüm ihtiyaç-

larını karşılayacak Seyrante-
pe Mahalle Konağı ve Kültür 
Merkezi’nin açılışını gerçek-
leştirdi. Sinema salonundan 
tiyatroya, muhtarlıktan 112 a-
cil birimlerine, birçok hizme-
ti tek çatı altında toplayan 
mahalle konağı vatandaşlar-
dan tam not aldı.

Seyrantepe Mahalle 
Kompleksi'nin açılışına Ka-
ğıthane Belediye Baş- kanı 
Fazlı Kılıç, AK Parti İstanbul 
Milletvekilleri Fatma Ben-
li ve Ekrem Erdem, AK Parti 
Kağıthane İlçe Başkanı Faruk 
Gökkuş, mahalle muhtarla-
rı ve pek çok vatandaş katıldı

Kağıthane’ye kazandırılan 34 yeni e-
serin en önemlilerinden biri olan 7 
bin 200 metre karelik dev tesis Ha-

midiye Spor Kompleksi hizmete açıldı. Ye-
ni şampiyonların Kağıthane’den çıkması-
nı istediklerini belirten Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç, maddi ve manevi 
destek için hazır olduklarını söyledi.

Kağıthaneli vatandaşlar açılış töre-
ni sonrası protokol ile birlikte 7 bin 200 
metrekare alana kurulan Hamidiye Spor 
Kompleksi'ni gezdi. Yarı olimpik kapalı 
yüzme havuzu, fitness, masa tenisi, jim-
nastik, satranç, pilates, kafeterya ve kapa-
lı otopark hizmeti vererek İstanbul'un sa-
yılı spor tesisleri arasında yer almayı başa-
ran kompleks, vatandaşlardan tam not al-
dı. Başkan Kılıç açılışa katılan eşi Fatma Kı-
lıç ile birlikte antrenörlerden bilgi aldı.

İlçeye değer katan projeleri ha-
yata geçirmeye devam eden Ka-
ğıthane Belediyesi; alt ve üst ya-

pı çalışmalarını tüm hızıyla sürdü-
rürken, yapımı tamamlanan 34 fark-
lı eserin açılışını da önümüzdeki üç 
ay boyunca farklı tarihlerde yapıyor. 
Halka hizmet için her dakikanın kıy-
metini bildiklerini belirten Başkan 
Fazlı Kılıç, “Dev yatırımlarla her ge-
çen gün daha da büyüyen ve gelişen 
Kağıthanemizi geleceğe taşıyoruz. 
Söz verdiğimiz gibi 34 eserimizi da-
ha ilçemize kazandırdık” dedi.

İlçede, eğitimden sağlığa, spor-
dan sanata bir çok alanda önem-
li projeye imza atan Kağıthane Be-
lediyesi, alt ve üst yapı çalışmaları-
na tüm hızıyla devam ediyor. Kağıt-
hanelilere daha önce Gültepe Kül-

tür Merkezi, Hamidiye Gençlik Mer-
kezi ve Çağlayan Bilim Merkezi’nde 
hizmet veren belediye; Sultan Selim 
Kültür Merkezi, Hamidiye Mahalle-
si Kapalı Yüzme Havuzu, Hürriyet, 
Seyrantepe, Gürsel, Güzeldere Ma-
halle Konakları ve Harmantepe, Şi-
rintepe, Çeliktepe, Ortabayır Yaşam 
Beceri Atölyeleri ile Hamidiye Ho-
bi Bahçesi’nin açılışını yapacak. Ya-
pımı tamamlanan dev tesislerde va-
tandaşlara sağlık, spor ve sanat alan-
larında hizmet verilecek.

Sultan Selim Mahalle Kompleksi 
Büyük Coşkuyla Açıldı

Seyrantepeye 
Çok Fonksiyonlu

Mahalle Konağı

Şampiyonlar Kağıthane’den Çıkacak

YATIRIMDA İSTİKRARIN ADRESİ KAĞITHANE

GELECEĞİN LİDERLERİNE 
TECRÜBE DERSİ
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HÜRRİYET YAŞAM BECERİ ATÖLYESİ 
HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Yatırımlarına tüm hızıyla devam eden Kağıthane Belediyesi yaşam beceri atölyelerine bir yenisini daha ekledi. 
Hürriyet Yaşam Beceri Atölyesi’nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Kağıthane Belediyesi açılışlarına 
devam ediyor. Çocukların yete-
neklerini keşfedebilmesi ve be-

cerilerini geliştirebilmesi amacıyla ha-
yata geçirilen Yaşam beceri atölyele-
rine bir yenisi daha eklendi. Hürriyet 
Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Hür-
riyet Yaşam Beceri Atölyesi’nin açılış tö-
renine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Yaşam Beceri Atölyeleri’nin sayısı 
7’ye yükseldi
Merkezin hem Hürriyet Mahallesi’ne 
hem de Kağıthane’ye hayırlı uğurlu 
olmasını dileyen Başkan Fazlı Kı-
lıç, “Önemli bir Yaşam Beceri Atöl-
yemizi daha hizmete açıyo-

ruz. Hürriyet Mahalle’sindeki bu atölye 
ile birlikte ilçe genelindeki Yaşam Be-
ceri Atölyesi sayımız da 7’ye yükselmiş 
oldu. Açılışlarımıza başlamadan önce 3 
tane atölyemiz vardı ve yaklaşık bir ay-
lık sürede toplam 4 tane daha atölyeyi 
vatandaşlarımızla buluşturmuş olduk. 
Artık burası Hürriyet Mahallesi’nde o-
turan çocuklarımızın ikinci okulu ola-
cak. Burada hem eğlenecek, hem öğre-

necek, hem de hayata hazırla-
nacaklar” dedi.

Konuşmaların ardın-
dan açılışı gerçekleşti-
ren protokol üyeleri da-
ha sonra da vatandaşlar-

la birlikte atölyeyi 
gezdiler.

15 Temmuz Şehitleri
Mahalle Konağı Açılışına Yoğun İlgi

ARALIK  2017'de

NELER YAPILDI?

Kağıthane Belediyesi tarafından sürdü-
rülen ve kentsel dönüşüm çalışmala-
rından etkilenen vatandaşlar için ya-

pılan sosyal konutlar hak sahiplerine teslim 
edildi. İlçede devam eden kentsel dönüşüm 
çalışmaları kapsamında Hamidiye Mahalle-
si Çetinkaya Sokak’ta yapılan ve 14 bağımsız 
bölümden oluşan projenin teslim töreni dü-
zenlenen programla yapıldı.

Kağıthane'de park ve ye-
şil alan çalışmaları de-
vam ediyor. Kağıthane 

Belediyesi 49 olan park sayısı-
nı 14 yılda 6 kata yakın arttıra-
rak 287'ye çıkardı. İstanbul'da 
kilometrekareye dü-şen park 
sayısında 18 parkla birinci ilçe 
olan Kağıthane'de yeni yapı-
lan parkların açılışları gerçek-
leştirildi. 

Kağıthane Belediyesi tara-
fından, Seyrantepe Mahalle-
si Çaykara Sokak, Merkez Ma-

hallesi Atmaca Sokak, Çağla-
yan Mahallesi Levent Sokak ve 
Gürsel Mahallesi Fasıl Sokak’ta 
hizmete sunulan parkların açı-
lışını Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç, çocuklarla birlikte gerçek-
leştirdi.

Kağıthane Belediyesi Spor İş-
leri Müdürlüğü bünyesinde 
faaliyetlerini yürüten ve 22 

ayrı branşta ücretsiz eğitim veren 
Yahya Kemal Spor Kompleksi hiz-
metlerine bir yenisini daha ekledi. 
Yüzmeden basketbola, futboldan 
masa tenisine kadar bir çok farklı 
dalda çocuklara ve yetişkinlere üc-
retsiz hizmet veren kompleks 18 
yaş üstü vatandaşların faydalanabi-
leceği spor salonunu hizmete açtı.

Uzman hocalar eşliğinde tama-
men steril ve temiz bir salona gele-
rek spor yapma imkanı bulacak o-
lan Kağıthaneli vatandaşlar, böyle-
ce hem sağlıklı bir vücuda hem de 
fit bir görünüme kavuşma imkanı 
da yakalamış oldu.

Ortabayır Mahallesi 15 Temmuz Şehit-
leri Mahalle Konağı ve Sarıgöl Prestij 
Caddesi, AK Parti Genel Başkan Yar-

dımcısı Hayati Yazıcı’nın da katılımıyla açıl-
dı. Mahalle konağına; 15 Temmuz şehitle-
ri Muharrem Kerem Yıldız, Barış Efe ve Halil 
Kantarcı'nın ismi verildi.

Ortabayır Mahallesi’nde düzenlenen tö-
rene vatandaşlar da yoğun bir ilgi gösterdi. 
Cuma namazının ardından başlayan tören-
de ilk olarak Kur-an Tilaveti okundu. Tilave-
tin ardından açılışı yapılacak tesislerin tanı-
tım filmleri de izlendi. Açılışın programından 
sonra ise caddeyi ve mahalle konağını gezen 

protokol üyeleri hem caddeyi hem de tesisi 
oldukça beğendi.

Her hafta birçok eserin a-
çılışını ger- çekleştire-
rek, vatandaşın hizme-

tine sunan Kağıthane Belediye-
si; mahallelinin tüm ihtiyaçları-
nı tek bir çatı altında toplayacak 
olan Gürsel Mahalle Konağı’nın 
açılışnıı gerçekleştirdi. Yoğun 
bir katılımla gerçekleştirilen a-
çılış töreni- nin ardından tesi-
si gezen vatandaşlar, konağı ol-
dukça beğendiler.

HAK SAHİPLERİ
SOSYAL KONUTLARINI 

TESLİM ALDI
KAĞITHANE’DE 

KİLOMETREKAREYE 18 PARK 

GÜRSEL MAHALLE KONAĞI 
VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE

Çocukların Sosyal Yaşamına Bir Katkı Daha: 
Şirintepe Yaşam Beceri Atölyesi
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Sosyal Medyada
Kağıthane

Geçtiğimiz yıl yapılan ankette Türkiye’nin Halka En Yakın Belediye Başkanı seçilen Fazlı Kılıç, ‘Yerel Yöne-
timlerde Halkla İlişkiler’ konusunda Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerine tecrübelerini paylaştı.

Kağıthane Belediyesi Özel Kalem 
Müdürü Levent Dirice’nin dersine 
konuk olan ve öğrenciler ile tecrü-

belerini paylaşan Başkan Fazlı Kılıç, ba-
şarısının sırlarını anlattı. Öğrencilerin ba-
zı belediyelere giderek gözlemlerini de 
paylaştığı derste, göreve geldikleri gün-
den bu yana her zaman şeffaf, katılım-
cı ve demokratik bir yönetim şeklini be-
nimsediklerini aktaran Başkan Kılıç, yap-
tıkları birçok yatırıma rağmen Kağıthane 
Belediyesi’nin hiç borcunun olmadığının 
da altını çizdi.

Başkan Kılıç: “Vatandaşla aramızdaki 
güven duygusu güçlendi.”
Yaşadıkları deneyimlerden anektodlar 
da paylaşan Başkan Fazlı Kılıç, vatandaş-
ların istedikleri zaman randevusuz ola-
rak her gün kendisiyle görüşebilecekleri-
ni söyledi.  Belediyenin internet sitesinde 
cep telefonu numarasının yazdığını belir-
ten Başkan Fazlı Kılıç, “İsteyen vatandaşı-
mız hiçbir randevu talep etmeden her sa-

bah belediyeye gelerek bizimle görüşebi-
lir. İsteyen vatandaşlarımız cep telefonu 
numaramızdan bize ulaşabilir. Yine dile-
yen vatandaşlarımız internet sitemize gi-
rerek 24 saat boyunca dünyanın her ye-
rinden makam odamızı canlı izleyebilir. 
Bunu ilk, seçim vaadi olarak söylediğim-
de bazı çalışma arkadaşlarımız, “Başka-
nım bunu yapamayız söylemeyin” diye 
uyarılarda bulunuyorlardı ama biz bunu 
hayata geçirdik. Böylece vatandaşla ara-
mızdaki güven duygusunu da güçlendir-
dik” dedi.

Metro hattı ilçeye değer katacak
Öğrencilerden gelen soruları da yanıtla-
yan Başkan Fazlı Kılıç, metro inşaatı ça-
lışmalarının Kağıthane'de trafiği olum-
suz etkilediğinin farkında olduklarını a-
ma bu mağduriyeti en aza indirmek için 
de ellerinden geleni yaptıklarını belirt-
ti. İnşaat bittikten sonra metronun hem 
ilçeye hem de vatandaşlara büyük bir 
katkı sağlayacağını belirten Başkan Kı-

lıç, “Metro inşaatı tabiki de özellikle mer-
kezde birçok sorun yaratıyor. Biz de bu-
nun farkındayız; ama biliyoruz ki bu inşa-
at bitip metro faaliyete geçtiğinde çektiği-
miz zahmete değecektir. Evlerimiz, arsa-
larımız değer kazanacak, İstanbul’un her 
noktasına kolayca hiç yer altından çıkma-
dan, çok kısa sürede ulaşım sağlayabile-
ceğiz” diye konuştu.

BAŞKAN KILIÇ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU

Kağıthane’de, şehrin içinde doğal yaşamın huzur ve 
keyfini yaşamak isteyenler için Kağıthane Belediye-
si tarafından kurulan Hobi Bahçesi hizmete açıldı. 
Toplam 4.000 m2 alan üzerine kurulu bahçede 60 
adet hobi evi bulunuyor.

Hamidiye Mahallesi’nde bulunan 
hobi evleri ilçedeki 60’a yakın il-
köğretim okuluna ücretsiz olarak 

tahsis edildi. Öğrenciler haftanın belirli 
günlerinde Hobi Bahçesi’ne gelerek mey-
ve, sebze ve çiçek ekebilecek; ekolojik tarı-
mı öğrenerek toprakla zaman geçirecekler.

Hobi Bahçesi ile çocuklar yeni beceri 
ve yetenekler kazanırlarken aynı zamanda 
keşfetmeyi, işbirliğini, sorumluluk almayı, 
doğaya sevgi ve saygıyı öğrenecekler. 
Açılış programında konuşan Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, "Bugün bura-
da hobi bahçemizi ilk ve ortaokul çocuk-
ları ile birlikte hizmete açıyoruz. 60 tane 
bahçe yaptık, her bir okulumuza bahçe 
tahsis ettik. Çocuklarımız burada toprak-
la iç içe olacaklar, sebze ve meyve yetiştir-
meye alışacaklar. İnşallah ileride de burada 
çeşitli yarışmalar yaparız, en güzel hangi o-
kulumuzun bahçesi seçeriz" dedi.

KAĞITHANE’DE ÇOCUKLAR İÇİN

HOBİ BAHÇESİ AÇILDI


