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Turgut YILMAZHUZUR SOKAĞI

Vatandaşların mülkiyet, imar 
ve ruhsat sorununu çözecek 

ve kamuoyunda “İmar 
Barışı” olarak bilinen Yapı 

Kayıt Belgesi'ne başvurular 
devam ediyor. İmar Barışı ile 

ilgili Kağıthane’de Cendere 
Caddesi üzerinde 110 

numarada “Barış Masası” ofisi 
vatandaşlardan yoğun ilgi 

görüyor.

Kağıthane’de yatırımlar tüm hızıyla devam 
ederken; Belediye Başkanı Fazlı Kılıç kaynakları 
verimli kullandıklarını belirterek hiç borçlarının 
olmadığını söyledi.      Sayfa 8-9

Sayfa 3

İMAR BARIŞI MASASINA YOĞUN İLGİ

BORCU OLMAYAN
BELEDİYE

Çocuk Şehri Kağıthane

Sayfa 10

Kağıthane’de yaşayan çocukların problem çözme ve 
yaratıcı düşünme yönlerini geliştirmek, yeteneklerini 
ortaya çıkarmak amacıyla Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç öncülüğünde çalışmalar yapılıyor. 14 yılda 
büyük değişim yaşayan Kağıthane, sosyal ve kültürel 
alanda çocuklara birçok fırsat sunuyor.  Sayfa 10
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Kağıthane Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
Fazlı KILIÇ
Kağıthane Belediye Başkanı

Genel Yayın Yönetmeni
Levent DİRİCE
Belediye Başkan Yardımcısı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Sedat BİKA
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Kıymetli Kağıthaneli komşularım sizleri sevgi 
ve saygıyla selamlıyorum. Kağıthane Bele-
diyesi olarak; evrensel, adil, gelişime açık ve 

şeffaf bir yönetim anlayışıyla ilçe halkımızın yaşam 
kalitesini arttırmak, temiz, sağlıklı ve yeşil bir çev-
rede yaşamasını sağlamak için 14 yıldır çevre ve te-
mizlik çalışmalarmızı hız kesmeden sürdürüyoruz. 
Temizlik, çevre, park ve bahçelerden oluşan yakla-
şık 900 personel ve 60 aracımızla mesai kavramı-
nı hiçe sayarak daha güzel bir Kağıthane için ça-
lışıyoruz. 

Düşünün, bir zamanlar akmayan suyu ile, top-
lanmayan çöpü ile, nefes alamadığımız kirli havası 
ile yaşanılmaz bir çevreydi İstanbul… Ve geçmişte 
ihmal edilmişliğin kenti olarak bilinen; ancak son 
14 yılın cazibe merkezi haline gelen Kağıthane’nin 
yeni tünel, viyadük ve bağlantı yollarıyla kolay-
ca ulaşılabilen, parklarıyla, mesire ve spor alanla-
rıyla nefes alınabilen, temiz cadde ve sokaklarıy-
la yaşanabilen bir kent haline gelmesindeki en bü-
yük faktör; kararlı, çalışan bir yönetim ve Kağıtha-
ne sevgisidir.

 Bugün Kağıthane İstanbul’da havası en temiz 
ilçe. Kentsel dönüşümle şehir merkezindeki sana-
yi alanları şehrin dışına taşındı. Buralardan çevreye 
yayılan zararlı katı ve gaz atıkların önüne geçildi. 
Eski binalar yenilenerek kötü yakıt kullanımı ön-
lendi. Ev ve iş yerlerinde kömür yerine çevre dos-
tu doğalgaz yakıt kullanımıyla hava kirliliği büyük 
oranda giderildi. Daha yeşil bir Kağıthane için 14 
yılda 30 bin fidan toprakla buluştu. İnşa edilen yeni 
yollarla trafikte kalma süresi kısaldı, bu da zarar-
lı egzoz gazlarının salınımını ortadan kaldırdı. Bir-
çok park, bahçe ve mesire alanı ile Kağıthane ade-
ta yeşile boyandı. Tüm bunların sonucunda bugün 
Kağıthane Avrupa Birliği standartlarının da üstün-
de temiz bir havaya sahip ilçe oldu. 

Siz değerli vatandaşlarımızın hakkettiği kalite-
de bir yaşam sürmesi için mahalle mahalle, sokak 
sokak, adım adım geziyor her yeni güne pırıl pırıl 
bir şehirde uyanmanız için çalışıyoruz. Bu amaç-
la temizlik ekiplerimiz belirli gün ve saatlerde ka-
pılarınızın önünden çöplerinizi alıyor ve çöp top-
lama noktalarını da ilaçlı suyla yıkayarak devamlı 
hijyenik hale getiriyor. Detaylı temizlik çalışmala-
rı ile ortak yaşam alanları güvenli ve hijyenik alan-
lara dönüşüyor.

Vatandaşlarımızın her an modern şehir hayatı-
nı en rahat şekilde yaşayabilmesi için park, bahçe 
ve yollarda peyzaj çalışmaları yapmaktayız. Ken-
tin gece daha güzel ve daha aydınlık görünme-
si için de cadde ve sokaklarımızı led ışıklandırma-
larla süslüyoruz. Her ilkbaharla birlikte ilçemizde-
ki sitelerin bahçelerinin ekiplerimiz tarafından ba-
kımı yapılıyor. 

Kıymetli Kağıthaneli komşularım; daha temiz, 
daha sağlıklı ve daha yaşanabilir Kağıthane için va-
tandaşlarımıza da büyük görevler düşüyor. Çevreye 
zarar vermeyen, kaliteli yaşam biçimini seçen in-
sanlar olmalıyız. Kağıthane hepimizin, Kağıthane 
gelecek nesillerimizin… Bu ilçe mutlu ve huzurlu 
insanların yaşadığı bir yer olsun… Kağıthane Bele-
diyesi olarak sizlere temiz ve yaşanılabilir bir kent 
sunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam 
edeceğiz. Her şey Kağıthane halkı için… Sizleri bu 
duygu ve düşüncelerle selamlıyorum…

Kağıthane Belediyesi’nin 
spora ve sporcuya verdiği 
katkılar her alanda meyve-

lerini veriyor. Spor İşleri Müdürlü-
ğü tarafından organize edilen spor 
okullarında sadece çocuklar değil 
yetişkinler de aldıkları eğitim ve 
hizmetle, katılım sağladıkları ya-
rışmalarda yapmış oldukları dere-
celerle yüz güldürüyor. Sporcular, 
belediyenin adını her alanda zir-
veye taşımaya devam ediyor.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme 
Yarışı’na katılan Kağıthane Bele-
diyesi Yüzme Kursu üyeleriden 
Niyazi Dalkürek, Abdussamet Dal-
kürek, İsmail Hakkı Gürel, Selçuk 

Gürel, Ali Kısa ve Erdem Akpınar 
kategorilerinde almış oldukları 
dereceler ile “Kıtalararası Yüzü-
cü” unvan belgelerini almaya hak 
kazandılar. Üyeler kendilerine 
tanınan bu imkanlardan dolayı 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a te-
şekkürlerini ilettiler. 

SPORCULARIMIZDAN 
GURUR VERİCİ BAŞARILAR

52 ülkeden 2400’e yakın yüzücünün katılımıyla bu yıl 30. kez düzenlenen Samsung 
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na Kağıthane Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün 

yüzme kurslarına katılan üyeler yaptıkları derecelerle Kağıthane’yi gururlandırdı.
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İMAR BARIŞI MASASINA 
YOĞUN İLGİ

Vatandaşların mülkiyet, imar ve ruhsat sorununu çözecek ve kamuoyunda “İmar Barışı” 
olarak bilinen Yapı Kayıt Belgesi'ne başvurular devam ediyor. İmar Barışı ile ilgili Kağıthane’de 

Cendere Caddesi üzerinde 110 numarada “Barış Masası” ofisi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Ofiste Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından görevlendirilen 10 personel görev 
yapıyor. Ofiste görevliler tarafından, gay-

rimenkulü üzerinde imar ve iskan sorunu bulu-
nan vatandaşların soruları yanıtlanıyor, başvuru-
ları alınıyor. Mülkiyet, imar ve ruhsat sorununu 
çözecek “İmar Barışı” için günde 200’e yakın kişi-
nin başvuru yaptığı bildirildi.

31 Ekim'e Kadar Açık
Vatandaşın devletle ihtilaflı durumunu ortadan 
kaldırarak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat 
eklerine aykırı olan yapıları kayıt altına alarak ya-
sal güvence sağlayacak düzenleme çerçevesinde 
başvuruların 8 Haziran’da alınmaya başlandığı ofis, 
31 Ekim'e kadar açık kalacak.

Gerek görülmesi halinde başvuru ve ödeme 
süresi Bakanlar Kurulu’nca bir yıla kadar uzatıla-

bilecek. 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış 
yapılar için verilecek belgelere yönelik başvuru-
lar e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemi’ndeki 
Yapı Kayıt Belgesi formu doldurularak da yapıla-
bilecek.

İmar barışından önce alınmış yıkım kararları 
ve idari para cezaları da iptal ediliyor. Yapı Ka-
yıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz 
bağlanabilecek. Riskli konutlarsa bu kapsama 
girmeyecek. Yapı Kayıt Belgesi yapının yıktırılıp 
yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uy-
gulamasına kadar geçerli olacak.

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
• E-Devlet şifresi
• Geçerli bir cep telefonu numarası
• Geçerli bir  e- posta adresi
• Beyan edilecek yapının adresi
• Tapusu varsa ada parsel bilgileri
• Toplam inşaat alanı; konutların ve ticari bi-
rimlerin ayrı ayrı toplam alanları (m2)
• Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı
• Arsa arazinin emlak vergi birim değeri 
(TL/m2) ilgili belediyeden alınabilecektir
• Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa ta-
pudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)
• Yapının sınıflandırılması
• İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi
• Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren 
birer adet fotoğraf.  Fotoğrafların dosya for-
matı jpg. jpeg.  veya .png olmalıdır.
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İlçede eğitim gören öğrencilere yönelik birçok projeyi hayata geçiren Kağıthane Belediyesi’nin 
çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçe genelinde 2017 – 2018 eğitim öğretim yılını takdir veya 

teşekkür belgesi alarak bitiren öğrencilerin başarısını ödüllendiren Kağıthane Belediyesi 
onlara unutulmaz bir gün yaşatıyor.

Okulunu takdir veya teşekkür belgesi ala-
rak bitiren öğrencilere her yıl ücretsiz ola-
rak tekne turu, lunapark eğlencesi ve ata 

binme imkanı sağlayan Kağıthane Belediyesi’nin 
etkinliğinden bu yaz tatilinde 16 bine yakın öğ-
renci faydalanacak.

Başarılı çocukların evlerine hediye kupon-
ları gönderiliyor
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen bilgiler 
ile başarı belgesi alan öğrencileri tespit eden Ka-
ğıthane Belediyesi, çocukların evlerine başarıla-
rından dolayı tebrik kartlarını ve beraberinde, yaz 
tatillerini aktif geçirebilmeleri için ücretsiz olarak 
ata binebilecekleri, lunaparkta eğlenebilecekleri 
ve tekne turu yapabilecekleri hediye kuponlarını 
ulaştırıyor. Hediye kuponları ile birlikte Kağıtha-
ne Belediyesi’nin bahçesinde bulunan alana gele-
rek Haliç'e doğru bir tekne turu yapan öğrenciler 
oradan da Hasbahçe’ye geçerek aileleri ve arka-
daşlarıyla hem ata biniyor hem de lunaparkta gö-
nüllerince eğleniyorlar.

Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek 
olan etkinliklere bu yıl toplamda 16 bine yakın 
öğrencinin katılması bekleniyor. Aileleri ile bir-
likte Hasbahçe’ye gelen çocuklara, arzu ettikleri 
takdirde tekne turu sırasında ebeveynleri de eşlik 
edebiliyor.

Öğrencilere Pekiyi 
Eğlence
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Kağıthane’de, sokak hayvanlarının sıcak havalardan etkilenmemesi için vatandaşlara ev ve iş yerlerine bırakılmak üzere 400 
adet mama ve mama kabı dağıtılırken, 24 saat hayvan ambulansı hizmeti de başlattı.

Kağıthane Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar ile 
Kağıthane’yi güzelleştirmeye devam ediyor.

Hayvan Ambulansımız
Can Dostlarımızın Her An Yanında

KAĞITHANE ÇİÇEK AÇTI 

Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi Hayvan-
severler Meclisi üyeleri, sokak hayvanlarının 
sıcaktan  etkilenmemesi için çalışma başlat-

tı. Bu kapsamda vatandaşlara sokak hayvanları için 
400 kutu mama ve mama kabı dağıtıldı. Hayvanse-
verler açtıkları stantla da sokak hayvanlarının daha 
iyi şartlarda yaşayabilmesi için vatandaşlara bilgi-
lendirici broşürler dağıttı. Ayrıca sıcaktan etkilenen 
hayvanlar için tam teşekkürlü hayvan ambulansı da 
7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı.

“Sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çalışıyoruz’’
Her zaman sokak hayvanlarının yanında oldukları-
nı söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
"Meteoroloji sürekli uyarıyor, sıcaklıklar artacak, 
zaten hava sıcak. Sokak hayvanları da susuzluk-
tan dolayı problem yaşıyor. Kağıthane’deki gönüllü 
hayvanseverler meclisi üyeleriyle sokak hayvanla-
rına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onlar için su kapları 
temin ediyoruz. Bu konuya dikkat çekmek için va-
tandaşlarımızı bilgilendirerek bugün bir kampanya 
başlattık. Hasbahçe’deki misafirlerimizi uyaracağız. 
Böylece sıcaklarla birlikte tüm sokak hayvanlarının 
su ihtiyacının giderilmesini sağlayacağız. Aynı za-
manda mama ve yiyecek ihtiyaçlarını da karşılamak 
için böyle bir kampanya başlattık" dedi.

Kağıthane Belediyesi, 2004 yılından 
bu yana yeni park projeleri, aktif ve 
pasif yeşil alanlar oluşturmak, mev-

simlik çiçek ekimi, rulo çim serimi,  çocuk 
oyun ve fitness grubu kurulumu, ahşap 
üretim imalat çalışmaları, mezarlık alanlar-
da ot biçimi çalı kesimi çalışmaları, boyama 
çalışmaları ve sulama çalışmaları gibi birçok 
çalışma ve projeyi aralıksız sürdürüyor.

“İlçe halkının güzel bir yaşam sürme-
sini amaçlıyoruz”
Kentin dört bir yanında çiçek dikimine 
yaz-kış devam eden Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ekipleri; park, bahçe, 
kavşak, meydan ve yol kenarlarını çiçekler 
ve ağaçlar ile süsleme çalışmalarına devam 
ediyor. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, Kağıthane’de yeşil alanları arttırmaya 

devam ettiklerini belirterek, “Ekiplerimiz 
Kağıthane’de yeşil alanları, dinlenme ve 
spor alanlarını arttırmaya yönelik çalışma-
larına devam ediyor. Çocuklarımız için yeni 
parklar inşa ediyor, yetişkinlerimiz için spor 
ve fitness grupları kuruyor, dinlenme alan-
larını yaratıyoruz. İlçe halkının daha rahat 
ve güzel bir yaşam sürmesini amaçlıyoruz. 
Bu konuda vatandaşlarımızın da bizlere 
yaptığımız bu alanları koruma konusunda 
yardımcı olmalarını bekliyoruz” dedi.
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Kağıthane Belediyesi tarafından; dernekler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların 
faydalanabilmesi amacıyla kiralanan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Tabiat Parkı; sıcak yaz günlerinde 

piknik yapmak ve doğayla iç içe güzel bir gün geçirmek isteyen vatandaşların akınına uğruyor.

Kağıthane Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Ta-
biat Parkı; gündelik yaşamın stresinden uzak-
laşmak isteyen ve yaz sıcaklarından bunalan 

vatandaşlara kucak açıyor. Kent içi ulaşım araçlarını 
kullanarak bile ulaşılabilen tabiat parkı özellikle haf-
ta sonları Kağıthaneli vatandaşların akınına uğruyor.

Ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor
Çok sayıda piknik alanının bulunduğu park; tuvalet, 
çocuk oyun alanı, yürüyüş parkuru, otopark, büfe 
ve kır bahçesi gibi imkanlarla ziyaretçilerin birçok 
ihtiyacına cevap veriyor. 112 hektar alana sahip olan 
tabiat parkı çok sayıda ağaç türüne de ev sahipliği 
yapıyor. Fatih Ormanı içinde yer alan bu alan sık 
ağaçlarla kaplı. Genel olarak yapraklı, yer yer de iğne 
yapraklı ağaçlardan oluşuyor. Yine piknik alanları 
yakınlarında çok sayıda gölet de mevcut.

Ulaşım çok kolay
FSM Tabiat Parkı; Maslak Büyükdere Caddesi’nden 
Bahçeköy’e ulaşıldıktan sonra Kemerburgaz yolu 
üzerinde yaklaşık 3 km uzaklıkta solda yer alıyor. 
Toplu taşımayı kullanacak olan vatandaşlar ise; 
Levent Büyükdere Caddesi üzerinden Bahçeköy 
yönüne giden “42 M” otobüslerine ya da Yenikapı-
Hacıosman metro hattını kullanarak Hacıosman’a 
geldikten sonra “42 HM” otobüslerine binip son du-
rakta ya da “Kemerburgaz Yolu” durağında inerek 
Bahçeköy semtine geldikten sonra taksi ile alana 
ulaşabilirler. Alana giriş ücretleri ise; şahıs 4 TL, in-
dirimli 2 TL, bisiklet 4 TL, motosiklet 8 TL, otomobil 
12 TL, minibüs 35 TL, midibüs 60 TL, otobüs 110 TL.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da sıklıkla 
FSM Tabiat Parkı ziyaret edip incelemelerde bulu-
nuyor. Tabiat parkında vatandaşların aradığı huzuru 
bulacağına dikkat çeken Başkan Kılıç, 

“Ailelerimizin huzurla vakit geçirebilmesi için alanda 
güvenlik kameralarımız da 7 gün 24 saat kayıtta. Bu 
güzel doğanın içinde misafirlerin tüm ihtiyaçları da 
karşılanıyor. Özellikle hafta sonları vatandaşlarımı-
zın kaçabileceği, keyifle vakit geçirebileceği bir alan 
oluşturduk” dedi.

Doğadaki Huzurun Adresi:
Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı
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Gezi

Kağıthane Belediyesi’nin vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu “Kağıthane’yi 
Keşfediyorum” gezi programı devam ediyor. Geziye katılan vatandaşlar hem Kağıthane 

tarihini, yatırım ve hizmetleri öğreniyor hem de keyifli dakikalar yaşıyor.

İstanbul’un tarihi ilçelerinden biri olan 
Kağıthane’de kültür gezileri tüm hızıyla 
devam ediyor. “Kağıthane’yi Keşfediyo-

rum” projesi kapsamında her yıl düzenle-
nen gezilerde vatandaşlar yaşadıkları yerin 
tarihini, belediye yatırımları ve yapılan hiz-
metleri öğreniyor. Görevli rehber tarafından 
El Yapımı Kâğıt Atölyesi, Tarihi Sadabad 
Camii, Açık Hava ve Şehir Müzesi, Tarihi 
Demiryolu’nu gezen vatandaşlar, yaşadıkları 
yerin tarihi hakkında bilgilendirildi. Ardın-
dan katılımcılar Hasbahçe Sandal Gezisi’ne 
katıldı.

Yaşadığı yerin tarihini öğrenmenin ken-
disini çok mutlu ettiğini belirten Nazlı Aksu, 

“Çok iyi oldu, aynı zamanda yaz tatilindeyiz. 
Lise son sınıf öğrencisiyim ve sınava hazır-
lanıyorum. Benim için değişiklik oldu. Bu 
yüzden bu etkinliği düzenleyenlere çok te-
şekkür ederim. Çok güzel zaman geçirdim 
ve keyif aldım” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir şeyler öğrenmek çok önemli”
Lise öğrencisi Feyza Yukarıgöl ise, “Arkadaş-
larımızla buluştuktan sonra sandal gezimiz 
oldu ve çok güzeldi. Bize gezi esnasında bil-
gilendirmeler yapıldı. Gezinin sonunda da 
yemek yemeğe geldik. Eğlencenin yanı sıra 
bizlere yeni bir şeyler öğrenmenin de ne ka-
dar önemli olduğu anlatıldı” diye konuştu.

DÜNDEN BUGÜNE
ADIM ADIM KAĞITHANE
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BORCU OLMAYAN BELEDİYEDE
YATIRIMLAR HIZLA DEVAM EDİYOR

İstanbul’un son yıllardaki cazibe merkezi olan 
Kağıthane’de son 14 yılda altyapıdan üstyapıya, 
eğitimden sağlığa, kültür merkezlerinden spor 

komplekslerine yapılan milyarlarca liralık yatırıma 
karşılık Kağıthane Belediyesi borçlanmadı.

Durumu kaynak kullanımında verimlilikle 
açıklayan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
''Bütçemizi mümkün olduğunca tasarruflu kullan-
maya özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın gerçek ve 
öncelikli ihtiyaçları neler, bunları vatandaşımızın 
ayağına kadar giderek öğreniyor ve yatırım planla-
rımızı buna göre belirliyoruz. Önemli olan israfı ön-
lemek ve gerçek ihtiyaçları belirlemek. Kağıthane 
Belediyesi olarak hiç borcumuz yok'' diye konuştu.

Kağıthane’de 
yatırımlar tüm 
hızıyla devam 

ederken; Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç 
kaynakları verimli 

kullandıklarını 
belirterek hiç 

borçlarının 
olmadığını 

söyledi.

Çocuk Parkları Prestij Caddeler

Tarihi Eser Restorasyonları

Sosyal YardımlarKültür Merkezleri

Spor MerkezleriOtopark Yatırımları

Mahalle KonaklarıBilim Merkezleri

Yeni YollarSağlık Ocakları Yaşam Beceri Atölyeleri

Spor Okulları

Yağmur Suyu Kanalları

Gençlik Merkezleri
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ÇOCUKLARIMIZIN YETENEKLERİNİ KEŞFEDİYOR, 

ONLARI GELECEĞE HAZIRLIYORUZ
Kültür, sanat, eğitim ve spor alanında hızla gelişen Kağıthane Belediyesi, ilçede özellikle çocuklara 
yönelik gerçekleştirilen birçok çalışma ile geleceğe yatırım yapıyor. Çocukların eğitimine ve sosyal 
hayatına önemli katkılar sağladıklarını belirten Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, "Amacımız 

çocuklarımızın güçlü bireyler olarak toplumda yer edinebilmesi" dedi.

Son 14 yılda yapılan çalışmalar, gerçek-
leştirilen projeler ile Kağıthane; kül-
tür-sanat, spor, eğitim, sosyal, alt ve üst 

yapı gibi alanlarda hızla gelişerek dikkatleri 
üzerine çekiyor. İlçede özellikle çocuklara 
yönelik çalışmalarla geleceğe yatırım yapan 
Kağıthane Belediyesi, öğrencilerin eğitimi-
ne ve sosyal hayatına önemli katkılar sağ-
lıyor. Yaz Spor Okulları’ndan Yaşam Beceri 
Atölyeleri’ne, her geçen gün sayısı artan ve 
kameralarla 7/24 takip edilen parklardan 
kültür merkezlerine pek çok alanda çocuklar 
için hizmet ediliyor. Bu hizmetlere yoğun 
ilgi gösteren çocuklar ve aileleri ise faaliyet-
lerden oldukça memnun.

Çok yönlü eğitimin adresi: 
Yaşam Beceri Atölyeleri
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç im-
zasıyla şekillenen ve eğitimde Türkiye’de 
bir ilk olan Yaşam Beceri Atölyeleri’nde ço-
cuklar; her biri alanında uzman eğitmenler 
eşliğinde ücretsiz eğitim alıyor. Yaşları 7-15 
arasında değişen Kağıthaneli öğrenciler, ar-
kadaşlarıyla sosyalleşebilmek ve kendilerini 
geliştirmek için atölyelere büyük bir heye-
canla geliyor.

Kağıthaneli öğrencilerin ilgi alanları 
doğrultusunda kendilerini geliştirmelerine 
destek sağlamak amacıyla hizmete açılan 
Yaşam Beceri Atölyeleri’nde; akıl oyunları 
ve düşünme stratejileri, görsel sanatlar, eği-
tici drama, robot tasarım ve programlama, 
yemek yapma, ahşap maket yapımı, ma-
sal diyarı, ilk yardım, müzik, Osmanlıca ve 
Kur’an-ı Kerim eğitimleri veriliyor.

25 farklı branşta 20 bin çocuğa 
spor eğitimi
Çocukların eğlenerek öğrenmesi, sporla 
paylaşım ve dayanışmalarını geliştirmeleri, 
keyifli bir tatil geçirmeleri amacıyla Kağıt-
hane Belediyesi bünyesinde 20 bin çocuğa 
tekvandodan masa tenisine, buz bateninden 
okçuluğa 25 farklı branşta alanında uzman 
antrenörler tarafından eğitimler de verili-
yor. Yoğun katılımın gözlendiği spor okulla-
rından çocuklar kadar veliler de memnun. 
Kağıthane Belediyesi geleceğin sporcularını 
yetiştirerek sağlıklı ve başarılı nesilleri ilçeye 
ve ülkemize kazandırmayı hedefliyor.

Kilometrekareye 18 park
300'ün üzerinde parkla kilometrekareye 
düşen park sayısında 39 ilçe arasında ilk sı-

rada yer alan Kağıthane’de toplam 200 park 
ve kavşak, 24 saat boyunca toplam 315 adet 
güvenlik kamerasıyla izleniyor. Parklarda 
büyüklüklerine göre de birden fazla kamera 
bulunduruluyor. Vatandaşlar yaşanabilecek 
olumsuz bir durumda 15-35 gün arasında 
kayıtta tutulan görüntüleri, polisten aldığı 
görüntü talep formunu doldurarak elde ede-
biliyor. Ücretsiz internet hizmetinin verildiği 
parklar, evler ve okullardan sonraki güvenli 
alanlar arasında yer alıyor.

“Amacımız çocukların güçlü bireyler 
olarak toplum yer alabilmesi”
Çocukların eğitimine ve sosyal hayatına 
önemli katkılar sağladıklarını belirten Kağıt-
hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Milletimi-
zin en değerli varlığı çocuklarımız, barışın, 
sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilci-
leri, aydınlık yarınlarımızın güvencesi. Ço-
cukların sevgi ve hoşgörü dolu bir ortamda 
yetiştirilmesi, yeteneklerinin geliştirilmesi, 
beklentilerinin karşılanması, sorunlarına 
çözüm bulunabilmesi ve umutlarının canlı 
tutulabilmesi, geleceğine yön verecek güçte 
bireyler olarak toplumsal yaşamda yer ala-
bilmeleri temel amaçlarımız arasında yer alı-
yor. Bu amaçla çocuklarımıza spor eğitimleri 
veriyoruz, beceri atölyelerinde yeteneklerini 
geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Her ge-
çen gün park sayımızı arttırıyoruz ve onlara 
ev ve okullarından sonra 3. güvenli alanlar 
oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Çok amaçlı kültür merkezleri
Kağıthane’de; Kağıthane Kültür 
Merkezi, Sultan Selim Kültür 
Merkezi, Gültepe Kültür 
Merkezi, Hamidiye Gençlik 
Merkezi, Çağlayan Bilim 
Merkezi, Gürsel Kül-
tür Merkezi, Sey-
rantepe Kültür 
Merkezi ve Kağıt-
hane Şehir Müzesi 
olmak üzere toplamda 
8 farklı kompleks ile va-
tandaşlara hizmet verili-
yor. Tiyatrodan sinemaya, 
konserlerden söyleşilere 
birçok etkinliğin gerçek-
leştirildiği kompleksler 
özellikle çocukların 
hayatına renk 
katıyor.
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Eğitim

Kağıthane Belediyesi tarafından, belediyenin tüm çalışanlarına yönelik 
“Kurumsal Aidiyet ve İletişim Seminerleri” düzenleniyor.

Kağıthane'de yaşayan öğrenciler için sağladığı kolaylıklar ile birçok konuda gençlere ve 
çocuklara yardımcı olan Kağıthane Belediyesi, üç noktada kurduğu kütüphaneler ile gençlerin 
ders çalışabilecekleri ortamlar sunarak onların sınavlara daha iyi hazırlanabilmelerini sağlıyor.

Kağıthane Belediyesi görevli personel-
lerinin mesleki ve kurumsal bilgisini 
arttırmaya yönelik eğitimler vermeye 

devam ediyor. Belediye Meclis Salonu’nda 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın da katılımıyla 
Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül’ün sunumuyla 
Kurumsal Aidiyet ve İletişim Semineri düzen-
lendi. Uluslararası danışman, eğitimci ve yazar 
olarak bilgi ve tecrübelerini belediye çalışanla-
rına aktaran Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, ha-
yat boyu faydalı olacak önemli bilgiler aktardı. 

“Aidiyet zor kazanılır kolay kaybedilir”
Prof. Dr. Akgül seminerde yaptığı konuşmada, 
“Toplumda ve özellikle iş ortamında aidiyet 
büyük önem taşır. Bir çalışan kendisini çalıştı-
ğı yere ait hissetmiyorsa orada ne bir gelişme 

olur ne de sağlıklı bir çalışma olur. Aidiyet zor 
kazanılır kolay kaybedilir” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verme-
yi amaçlıyoruz”
Seminerde konuşan Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, “Kurum İçi Aidiyet ve 
İletişim konulu seminerle sizlerle bir araya 
geldik. Bu tür seminerlerle personelimizi bi-
linçlendirerek vatandaşlarımıza daha iyi hiz-
met vermelerini amaçlıyoruz. Personelimiz 
açısından faydalı olduğunu düşündüğümüz 
bu seminerlerde emeği geçen herkese ayrıca 
teşekkür ederim” dedi. Seminerin sonunda 
personeller oldukça memnun ayrıldıklarını 
ve bu tür etkinliklerin sık sık yapılmasını is-
tediklerini belirtti.

Kağıthane Merkez'de bulunan Şehir 
Müzesi ile birlikte Hamidiye Genç-
lik Merkezi ve Sultan Selim Kültür 

Merkezi'nde bulunan kütüphanelere iste-
dikleri saatte gidebilen öğrenciler burada 
sessiz bir ortamda ders çalışma imkanı 
buluyor. Alanlarda ücretsiz internet, çay 
gibi imkanlardan da faydalanabilen öğ-

renciler; bir arada ders çalışarak kendi 
aralarında  kaynaşıp sosyalleşme fırsatı 
da yakalıyor.

Girecekleri sınavlara kütüphaneler-
de hazırlanan gençler bu imkanı sağ-
ladıklarından dolayı hem Kağıthane 
Belediyesi'ne hem de Başkan Fazlı Kılıç'a 
teşekkürlerini ilettiler. 

Kurumsal Aidiyet ve İletişim Semineri

Sınav Maratonunda Gençlerin Yanındayız
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Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, vaktinin 

büyük bölümünü ilçede 
yaşayan vatandaşlarla 

geçiriyor. Yoğun çalışma 
programından fırsat bulduğu 

süreçte vatandaşlarla bir 
araya gelmeye önem veren 
Türkiye'nin halka en yakın 

belediye başkanı Fazlı 
Kılıç, mesaisine her sabah 

08.00’de makam odasında 
vatandaşlarla görüşerek 

başlıyor.

Kağıthane Belediyesi 
yaklaşan Kurban 

Bayramı öncesi 
maddi durumu 

yetersiz ve 
yetim çocukların 

yüzlerini güldürdü. 
Hediye çekleriyle 

istedikleri kıyafetleri 
alan çocukların 

mutluluğu 
gözlerinde okundu.

Vatandaşla yönetici arasındaki engel-
leri ortadan kaldırarak şeffaflığı ön 
planda tutan Başkan Fazlı Kılıç’ın 

makam odasında kapı bulunmuyor. Vatan-
daşlarla her gün sabah 08.00’de randevusuz 
görüşmeye başlayan Başkan Kılıç, küçük 
büyük, genç yaşlı demeden vatandaşlarla 
görüşerek sorunlarını dinliyor, çözüme ka-
vuşturuyor. Makam odasında kamera da 
bulunduran Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’ı vatandaşlar 7/24 takip edebiliyor.

Cep telefonu numarası herkeste var
Vatandaşlara cep telefonu numarasını veren 
Başkan Kılıç, gelen aramalara da bizzat ken-
disi cevap veriyor. İlçede büyük bir otokont-

rol mekanızması oluşturan Kağıthane Bele-
diyesi, nerede hangi problem varsa hızlıca 
çözüme ulaştırıyor. 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; 
Andy-Ar Şirketi tarafından İstanbul genelin-
de 34 bin 200 kişiyle yüz yüze ve telefonla 
görüşme yöntemi ile yapılan anket sonuçla-
rına göre “Halka En Yakın Belediye Başkanı” 
kategorisinde birinci olmuştu.

“Belediye halka hizmet için var”
Vatandaşların sorunlarını çözmek için 
ilçe halkı ile birebir görüştüklerini belirten 
Başkan Kılıç, “Vatandaşlarımıza değer ve-
riyoruz, belediye halka hizmet için vardır. 
Bizler Kağıthane ve Kağıthane halkı için 

buradayız. 2004 yılında göreve 
başladığımızda halk ile yönetim 
arasında kopukluk vardı. Her 
gün sabah 08.00’de vatandaş-
larımızla belediyede ran-
devusuz görüşüyoruz. 
Küçük büyük herkes 
buraya gelip derdini 
anlatıyor. Vatandaşla-
rımız rahat gelebilsin 
diye makam kapısını 
kaldırdık. Bu makam-
lar halkın kendilerine 
hizmet etmek için 
vermiş oldukları ema-
net” diye konuştu.

Kağıthane’de maddi durumu olma-
yan ve yetim çocuklara verilen 
hediye çekleriyle yüzler güldü. 

Birbirinden farklı ürün seçeneklerinin 
arasından beğendikleri kıyafetleri alan 
çocukların yüzleri güldü. Aileleriyle be-
raber mağazada alışveriş yapan çocukla-
rın yanında bulunan Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç da çocukların bu se-
vincine ortak oldu.

"Oyuncak araba aldım,
çok mutluyum”
Hediyelerini çok beğendiğini söyleyen 
Muhammed Lale, "Benim için çok güzel 
burası. Kumandalı araba, oyuncaklar her 
şey çok güzel. Ben de oyuncak araba, 

tişört, pantolon aldım. Çok mutluyum” 
dedi.

“Vesile olan herkesten
Allah razı olsun”
Çocuklarına alışveriş yapmaya gelen 
Sayime Didim, "Kızımla iki oğlum için 
alışveriş yaptım. Gömlek, ayakkabı, tişört 
aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Vesile olan 
herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

“Çocuğumuzu mutlu ettiler”
Kanserden dolayı damadını kaybeden 
Fatma Tokur, "Kızımın çocuğu. Küçüklü-
ğünden beri ben büyütüyorum. Babasını 
kaybettik. Çocuğumuzu mutlu ettiler. 
Çok teşekkür ederiz” dedi.

Kağıthaneliler
Başkan Kılıç’ın Yanında 

ÇOCUKLAR
BAYRAMLIKLARINA KAVUŞTU
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Sağlık

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, belediyede görevli personeller ile vatandaşlar, 
Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunarak birçok hastaya umut oldu.

Kağıthane Belediyesi Kızılay'ın kan bağışına des-
tek vermek amacıyla belediye hizmet binasında 
personel ve vatandaşlara yönelik kurumla birlik-

te kan bağışı kampanyası düzenledi. Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç ve belediyede görevli personelle 
vatandaşlar, düzenlenen kampanyada Türk Kızılayı'na 
kan bağışında bulunarak 500 hastaya umut oldu.

“Gönüllü bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz”
Kampanyaya kan bağışında bulunarak destek veren Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Her bir ünite kan 
üç kişinin hayatının kurtulmasına vesile oluyor. Burada 
bağışlanan kan inşallah 500 hastanın iyileşmesine vesi-
le olacak. Yanı sıra kan verenin sağlığı için de çok önem-
li. Vücut kendini adeta yeniliyor. Kızılay ile olan bu işbir-
liğini yılda birkaç kez tekrarlıyoruz. Bu kampanyamıza 
da yoğun bir katılım oldu. Gönüllü bağışçılarımıza te-
şekkür ediyor ve herkesi kan vermeye davet ediyoruz” 
diye konuştu.

KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA YOĞUN İLGİ

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ilçede engellilere eğitim veren rehabilitasyon 
okullarındaki öğrencileri Şile’de aileleriyle yaz kampında ağırladı.

Kağıthane Belediyesi’nin her yıl 
ilçedeki rehabilitasyon okulların-
da eğitim alan engelli öğrenci ve 

ailelerine yönelik Şile’de hayata geçirdiği 
yaz kampı başladı. Bu yaz Kağıthane’de 
toplam bin 620 engelli öğrenci ve ailesi 
Şile’de gönüllerince bir gün geçiriyor. 
Engellilere ve ailelerine motivasyon da 
sağlayan program için özel olarak tahsis 
edilen otobüsler, ilçe sakinlerinin Şile’ye 
ücretsiz ulaşımını sağlıyor. Kağıthane 
Belediyesi’ne ait yaz kampında davetli-
lere kahvaltı ve yemek de ücretsiz olarak 
sunuluyor.

“Engelli öğrencilerimizi 
yaz kampımızda ağırlıyoruz”
Yaz kampına katılan öğrenciler Başkan 
Kılıç’a teşekkür ettiler. Engelli vatandaş-
ların ve ailelerin mutluluğunu paylaştık-
larını ifade eden Başkan Kılıç, “1,5 ay sü-
resince her gün farklı bir okulu  Şile’deki 
kampımızda ağırlayacağız. Engellileri-
miz aileleriyle denize girecek, stresten 

uzak gönüllerince bir gün geçirecekler. 
Bunların yanı sıra yüzmek de sağlık açı-
sından kendilerine iyi gelecektir” diye 
konuştu. 

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİMİZ 
VE AİLELERİYLE YAZ KAMPINDAYIZ



GAZETE KAĞITHANE | TEMMUZ 2018 | Sayı 75

Çevre

14

İlçenin genel temizliği 
konusunda günlük 

rutin hizmetlerini 
aksatmadan yerine 

getiren Kağıthane 
Belediyesi Temizlik 

İşleri ekipleri, 
planlanan programlar 
kapsamında her hafta 

farklı mahalelerde özel 
temizlik çalışmaları 

yürütüyor.

Kağıthane Belediyesi ilçenin daha 
moden ve temiz bir görünüme ka-
vuşması için çalışmalarını aralık-
sız sürdürüyor. “Daha Temiz Ka-

ğıthane” sloganıyla çalışmalarını sürdüren 
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz kış, 
gece gündüz demeden Kağıthane’nin sokak 
ve caddelerini temizliyor.

İlçe özel yıkama araçları ile temizleniyor
Temizlik ekipleri tarafından; mahallelerde 
bulunan çöpler belirlenen program dahi-
linde toplanarak, çöp konteynırlarının bu-
lunduğu alan temizleniyor. Açık alanlarda 
ve parklarda uzayan ot ve çalılar biçiliyor, 
vatandaşların 444 23 00 numaralı Kağıtha-
ne Belediyesi Çağrı Merkezi’ni aramasıyla 
inşaat atıkları ve molozlar belirlenen adres-
lerden alınıyor. Yine ekipler tarafından çöp 
konteynırları, sokak ve caddeler, hayvan 
barınakları özel yıkama araçlarıyla temizle-

niyor. Temizlik personelleri bütün cadde ve 
sokakları tek tek süpürüyor. Bir süpürgeci 
günde iki buçuk kilometre yol veya güzer-
gah süpürüyor.

“Hijyeni her zaman ön plana çıkardık”
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç Te-
mizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin özverili 
bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “Kağıtha-
ne Belediyesi olarak daha sağlıklı ve temiz 
bir kent için temizliği, hijyeni her zaman 
ön plana çıkardık. Tüm mahallelerimizdeki 
çöp konteynırları düzenli olarak yıkanıyor, 
sokaklarımız ve caddelerimiz düzenli olarak 
yıkanıyor, temizleniyor. Ekiplerimiz temiz 
bir kent için gece gündüz, yaz kış deme-
den çalışıyorlar. Temizlik işleri ekibimize 
çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 
İlçemiz onların özverili çalışmaları ile daha 
temiz ve yaşanır bir kent oluyor” şeklinde 
konuştu.

TEMİZLİK SAĞLIKTIR 
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Sultan II. Abdülhamit’in yaptırdığı Hamidiye Su Terazisi’nin restorasyon projesi tamamlandı. Projeyle 
birlikte terazinin tepe noktasında olan ve günümüzde yok olmuş külah da su terazisindeki yerini alacak.

119 yıllık Hamidiye Su Terazisi’nin restorasyon 
projesi onaylandı. Kağıthane’de 1800’lü yıl-
larda II. Abdülhamit’in yaptırdığı Hamidiye 
Su Terazisi’ni yeniden hayata kazandırmak 

için düğmeye basıldı. Proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tara-
fından 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na iletildi. 

Hamidiye Su Yolu’nun önemli bir yapısı olan su terazisi tam 
119 yıllık. Restorasyon sonrası terazinin tepe noktasında olan; 
ancak günümüzde yok olmuş külah da su terazisindeki yerini 
alacak. Diğer yandan Hamidiye Su Terazisi’nin yanı sıra 12 ayrı su 
terazisinin restorasyon proje çalışmaları da sürüyor. Restorasyon 
çalışmaları sayesinde tarihi yapılar hayata tutunacak ve güçlen-
dirilmiş olacak.                                            

119 YILLIK ESERİN
RESTORASYON PROJESİ ONAYLANDI

Kağıthane’de yaşayan vatandaşlar artık pek çok işlemlerini 444 23 00 numaralı 
telefonu arayarak gerçekleştirebiliyorlar. 

Kağıthane Belediyesi Çağrı 
Merkezi’ni arayan her vatandaşın 
talebi mutlaka sonuçlandırılıyor, 

süreçler ve sonuç hakkında vatandaş geri 
aranarak bilgilendiriliyor. Çağrı merkezi 
aynı zamanda internet sitesi üzerinden 
gelen istek ve şikayetleri de profesyonel 
sürece tabii tutarak sonuçlandırıyor.

Kağıthane Belediyesi Çağrı Merkezi, 
vatandaş memnuniyetinin öneminin bi-
lincinde, profesyonel hizmet veren bir 
ekip tarafından yürütülüyor. Bu birimde 
iş akışı içerisinde alınan bilgiler ve bu bilgi-
lerin analiz edilmesi dolayısıyla Kağıthane 
sakinlerinin ihtiyaçları en doğru biçimde 
tespit ediliyor.

Çağrı Merkezi ile vatandaşların beledi-
yeye hem çok kolay ulaşması hem de hızlı 
ve profesyonel hizmet alması hedefleni-

yor. Bununla birlikte Kağıthane Belediyesi, 
Çağrı Merkezi ile tüm iş süreçleri takip edi-
yor, sürekli ve güncel alınan bilgiler analiz 
edilerek kişiye, bölgeye, ihtiyaca uygun 
hizmet veriyor.

444 23 00 BİR TELEFON 
KADAR YAKINIZ 



KAĞITHANE BELEDİYESİ’NİN AYLIK ÜCRETSİZ FAALİYET BÜLTENİDİR       www.kagithane.bel.tr     444 23 00 | SAYI:75  TEMMUZ 2018 @KagithaneBelTR
@kilicfazli @KagithaneBelTR

@gazetekagithane

Sosyal Medyada
Kağıthane




