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Mahalelerde gerçekleşen kentsel 
dönüşüm çalışmaları ile beraber, 

Kağıthane’deki dönüşüm hız 
kazandı. İlçedeki kentsel dönüşüm 

heyecanı gerçekleşen dönüşüm 
projeleri ile devam etti.

Kağıthane’deki yapı stoğunun 
%29’u yenilendi. 

AYIN ÖZETİ

OCAK ŞUBAT

KENTSEL DÖNÜŞÜM
HIZ KESMİYOR

Geri Dönüşümde DEVRİM:
Kağıttan Ağaç Üretimi

Kağıthane Belediyesi ağaçtan 
kağıt yerine, KAĞITTAN AĞAÇ 
üretmeyi başararak, geri 
dönüşümde devrim niteliğinde 
bir ilke imza attı. 

Kağıthane Belediyesi ve Milli 
Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki 
tüm okullarda verilen çevre 
eğitimi seminerlerinde 
öğrencilere kağıttan ağaç 
projesini tanıttı. İSTİŞARE TOPLANTILARINA 

YOĞUN KATILIM

Kağıthane’ye daha iyi hizmet verebilmek için Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç tarafından geleneksel hale getirilen 
istişare toplantıları; muhtarlar, siyasi parti ilçe 
temsilcileri, eski ve yeni meclis üyeleri, basın ve sanat 

camiası üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarını Kağıthane 
için bir araya getirdi. İstişare toplantılarında fikir ve 
görüşlerini belirten davetliler, çözümün bir parçası 
olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

Tarihi Camiler Koruma Altında

Kağıthane’nin tarihi camileri arasında yer alan Sadabad 
Camii ve Daye Hatun Camii’nde restorasyon çalışmala-
rı başlatıldı. Aslına uygun olarak özenle yürütülen resta-
rasyon çalışmaları ilçe sakinlerininde beğenisini kazandı. 
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Aralarında İstanbullular’a 
2071 yılına kadar su sıkıntısı 
yaşatmayacak Melen Çayı 
Projesi’nin de bulunduğu 112 
tesisin toplu açılış programı, 
İSKİ Kağıthane İçme Suyu 
Arıtma Tesisleri’ndeki açılış 
törenine Başbakan Erdoğan’ın 
Ankara’dan canlı bağlantı 
yapmasıyla gerçekleştirildi. 

Ayda 10 Ton 
Atık Yağ Geri Dönüşyor

Kağıthane Belediyesi Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 
engelli vatandaşlara tekerlekli 
sandalye yardımı için yürüttü-
ğü plastik kapak toplama kam-
panyası verimli sonuçlarıyla 
yüz güldürmeye devam etti.
Engelli çocukların topladığı bin 
yüz kilo plastik kapak karşılı-
ğında on bisiklet hediye edildi.

Mavi Kapak 
Kampanyası

Kağıthane Belediyesi’nin başlattığı atık yağ toplama 
kampanyası yoğun ilgi gördü. Ayda ortalama 10 ton atık yağın 
geri dönüşüme kazandırıldığı projede, evlerden toplanan her 
5 litre atık yağ karşılığında 1 litre bitkisel yağ hediye ediliyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, ilçenin nabzını tutan tak-
sici ve minibüsçülerle bir araya 
gelerek ilçe ile ilgili  değerlendir-
melerini ve taleplerini dinledi. 

Taksi ve Minibüs Esnafı 
İlçenin Nabzını Tutuyor

Fidanlar 
Çocuklarla 
Birlikte Büyüyor
Yeşil bir gelecek için çevre koru-
ma ve geri dönüşüm hakkında 
bilinç oluşturmayı hedefleyen 
Atık Kağıttan Ağaç Projesi ve ilk 
ve orta okullar arası Ödüllü Geri 
Kazanım Yarışması öğrencilerin 
yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Kağıthane Belediyesi ilçe sakin-
lerinin Kağıthane’nin değişen yü-
zünü tanımaları için yeni bir pro-
jeye imza attı. Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç “Kağıtha-
ne’mizi Birlikte Keşfedelim” pro-
jesiyle ilçe sakinleriyle buluştu.

Kağıthane’yi 

Birlikte 
Keşfedelim
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Türkiye İstatistik Kurumu adrese ka-
yıtlı nüfus kayıt sistemi bilgilerini gün-
celledi.  Kağıthane’nin nüfusu 421.356 
olarak belirlendi. Kağıthane’deki nüfu-
sun 213.562’sini erkekler oluştururken, 
207.794’ünü ise kadınlar oluşturuyor.

421 bin 356 
Kişilik Bir Aileyiz

İstanbul 
Melen 
Suyuna 
Kavuştu

Sarıkamış Şehitleri Yâd Edildi
1914 Sarıkamış Harekâtı’nda şe-
hit olan 90 bin asker, Kağıthane 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü’nün düzenlediği prog-
ramla Kağıthane Kültür Merkezi’nde 
anıldı. Yoğun ilginin gösterildiği 
programda vatandaşlar, Sarıkamış 
Destanı Fotoğraf Sergisi’ni de gezdi.

Safiye Ayla’ya 
Vefa Gecesi
Çocukluğunun ilkokul dönem-
lerini Kağıthane’deki Çağlayan 
Darüleytam’da geçiren Türk Sa-
nat Müziğinin unutulmaz isimle-
rinden Safiye Ayla, bir vefa örneği 
olarak Kağıthane Belediyesi’nin 
düzenlediği törenle yad edildi.



MART NİSAN

KağIthane’ye Tarihi Hizmet
İlçenin dört bir yanına 
hizmet götüren Kağıthane 
Belediyesi vatandaşlarına 
16 dev yatırım sundu. 
İlçe sakinleri, 158 milyon 
TL’lik dev yatırımlar 
sonucunda; modern 
sosyal yaşam alanlarından 
kültür merkezlerine, 
sağlık tesislerinden 
kapalı otoparklara, 
eğitim alanlarından spor 
salonlarına kadar pek 
çok tesise kavuşacak. Dev 
yatırımların açılışı, Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı’nın katılımıyla 
Kağıthane Sapphire Seyir 
Terası’nda gerçekleştirildi.  

Gönüllü Kadınlar 
Kağıthane İçin El Ele
Toplumun her kesimiyle bir araya gelerek fikir alışverişi ya-
pan Kağıthane Belediyesi, istişare toplantılarına Kadın Kent 
Gönüllüleri ile devam etti. Kağıthane’deki 19 mahallenin cad-
de ve sokaklarına inerek, gönüllüler ağını genişleten Kadın 
Kent Gönüllüleri, yaşadıkları mahalleyi daha da güzelleştir-
mek için yaptıkları çalışmaları belediye yetkilileriyle paylaştı.

Okul Öncesi 

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

Kağıthane Belediyesi’ne
YEREL YÖNETİMLER ÖDÜLÜ

‘‘Marka Şehirler Geleceğe Hazır’’ sloganıyla AK Parti Ye-
rel Yönetimler Başkanlığı’nın düzenlediği Yaşanabilir ve 
Estetik Şehirler Proje Yarışması’na katılan Kağıthane Be-
lediyesi, “Kağıttan Ağaç Üretiyoruz Geleceğe Mutlu Bakı-
yoruz’’ projesiyle yerel yönetimler ödülüne layık görüldü.

Gündüz yapılan yoğun esnaf ziyaret-
lerinin ardından hasta ve ev ziyaret-

lerinde de bulunan Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç, düzenli olarak 

her yıl tüm mahallelerde düzenlediği 
Halk Meclisleri İstişare 
Toplantılarına başladı. 

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, AK Parti 

İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, AK Par-
ti İlçe Başkanı Sami İlhan, ilçe kadın 
ve gençlik kolları,  belediye başkan 

yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar 
ve STK temsilcileri, Kağıthane’nin 

geçmişini, bugününü ve geleceğini 
değerlendirdi.

HALK MECLİSLERİ Geleceğe Yön Veriyor
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Kağıthane 
Güvenli Ellerde

Çağlayan 
Konağına Kavuştu

Kağıthane’den Örnek 

Sağlık 
Reformu

Hürriyet’te
Kör Düğüm Çözüldü

Amatör Spor Kulüplerine 

BÜYÜK DESTEK
Kağıthane Belediyesi’nin 

ilçede faaliyet gösteren 
amatör spor kulüplerine 

yönelik malzeme yardımı 
aralıksız sürüyor. Amatör 

spora yönelik çalışmalarla 
her zaman adından söz 

ettiren Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç, 30 

Amatör Futbol Kulübü ile 15 
ferdi amatör spor kulübüne 

malzemelerini dağıttı. 

Çağlayan Mahallesi’nde Önleyici 
Hizmet Birimi açılışı yapıldı. Ön-
leyici Hizmet Emniyet Birimi ile 
Kağıthane ve Şişli bölgesinde 350 
emniyet personeli görev yapıyor.

540 bin TL’ye mal olan 5 katlı Çağ-
layan Mahalle Konağı önemli hiz-
met birimleri bir araya topluyor.

Kağıthane Belediyesi, ilçe sakin-
lerine hizmet vermeye başlayan 
6 yeni Aile Sağlık Merkezi’nin açı-
lışını gerçekleştirirken, 13 ma-
hallenin sağlık merkezini, Kağıt-
hane Devlet Hastanesi’nin Acil 
Servisi’ni ve laboratuarını yeniledi.

Hürriyet Mahallesi’nin çıkışı 
olmayan sokağı Ata Sokak ve 
bağlantı yolları, yoğun ilgi gö-
ren açılış töreni ile 20 metre 
genişliğinde ve 300 metre uzun-
luğundaki yeni yoluna kavuştu. 

158 milyon liralık dev yatırımlar için-
de yer alan Ortabayır Mahalle Konağı 
ve Yer altı Otoparkı’nın temel atma tö-
reni; AK Parti İstanbul Milletvekili Şi-
rin Ünal’ın da katılımıyla gerçekleşti. 

Kağıthane Belediyesi, Sanayi 
Mahallesi Sultan Selim Hizmet 
Kompleksi’nin temelini attı. Sultan 
Selim Hizmet Kompleksi’nde 500 
araçlık otopark, kapalı pazar yeri, 
muhtarlık, aile sağlığı merkezi, 
350 kişilik çok amaçlı salon, spor ve 
seminer salonları, bilgi evi, İsmek, 
yeşil alan ve çocuk parkı yer alıyor. 

Sanayi Mahallesi’ne 

Dev Tesis

Gençlik Maçında
Dostluk Kazandı
Kağıthane Belediyesi ve Kağıtha-
ne Kaymakamlığı, ünlü simalar 
ile sosyal risk altındayken reha-
bilite edilen gençleri halı saha 
maçında bir araya getirdi. Renkli 
görüntülere sahne olan maça, ulu-
sal basın da yoğun ilgi gösterdi.

Dev Yatırımlarda 
İlk Temel:

Halk Eğitim 
Merkezi’ne Ziyaret

Başkan Fazlı Kılıç Kağıthane Halk 
Eğitim Merkezi’ni ziyaret ede-
rek kursiyer ve eğitimcilerle bu-
luştu. Eşi Fatma Kılıç ile birlikte 
Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret 
eden Fazlı Kılıç, temiz bir çevre 
ve sağlıklı bir gelecek için geri 
dönüşümün önemine değindi.
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MAYIS HAZİRAN

Dev yatırımlar Telsizler Mah. Kültürel Tesis, Otopark ve Ka-
palı Pazar Yeri açılışı Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve 
İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın katılımlarıyla yapıldı. Ka-
ğıthane dev yatırımlarda çocukları da unutmadı, üç yeni a-
naokulunun temeli atıldı. Merkez Mah. Kültürel Tesis ve O-
topark temel atma törenine ise AB Bakanı Egemen Bağış 

ve Milletvekili Şirin Ünal katıldı. Çeliktepe Otopark ve Ka-
palı Pazar Yeri açılışı Milletvekilleri Şirin Ünal ve Mehmet 
Muş’un katılımlarıyla gerçekleşti. Hamidiye Mah. Cendere 
Sahil Parkı açılışına milletvekili Bülent Turan katılırken, M. 
Akif Ersoy Mahalle Konağı açılışı AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Ali Şahin tarafından gerçekleştirildi.

YATIRIM ATAĞI SÜRÜYOR

Kâğıthane’yi cadde cadde, sokak sokak dolaşarak es-
nafları ziyaret eden Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç, esnafların ve semt sakinlerinin fikir ve görüş-
lerini almaya devam etti. Esnaf ziyaretlerine katılan 
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ekrem Erdem ve 
Mehmet Ali Şahin de Kağıthanelilerle sohbet etti. 

İlçenin Yol Haritası 
Vatandaşlarla Birlikte Oluşturuluyor
Esnafların ve semt sakinlerinin fikir ve görüşlerini Halk Meclisi’nde değerlendiren Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, istişare toplan-
tılarına devam etti. Mahallelilerle bir araya gelen Başkan Kılıç,  ilçede yapılacak çalışmalar için gereken yol haritasını birlikte hazırladı.

Yaz Etkinliklerine Coşkulu Katılım

Hasbahçe Mesire Alanı’nda düzenlenen  Sadabad Yaz Etkinlikleri hıdırellez şenlik-
leri ile başladı. Okçuluk, bisiklet, uçurtma yarışmaları, cirit oyunları ve yağlı gü-
reş etkinliklerinin sergilendiği müsabakalara Kağıthaneliler yoğun ilgi gösterdi.

MİLLİ ARŞİV SİTESİ
Kağıthane’ye Yakıştı
  Kağıthane’de bulunan Osmanlı Arşivi Yeni Hizmet 
Binası’nın açılışı Başbakan Erdoğan, Bakanlar, Mil-
letvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Kadir Topbaş, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Sami İlhan, 
İstanbul’un diğer İlçe Belediye Başkanları ve vatan-
daşların katılımı ile gerçekleştirildi. 

Başbakan Erdoğan, “Çok sayıda araştırmacıyı, 
bilim insanını ve öğrencileri burada ağırlayacak ve 
onlara hizmet vereceğiz” dedi. Başbakan, Kâğıthane 
Deresi’nde yer alan Osmanlı Arşivi’nin, 12 ayrı hiz-
met binasından oluştuğunu belirterek; “Burası 
da bir tarih. Eskiden ‘Yürü gidelim serv-i revanım 

Sadabad’a diyorlardı. Şimdi ‘Yürü gidelim hocaları-
mız, öğrencilerimiz hep beraber Sadabad’a, yani Os-
manlı Arşivi’ne’ diyeceğiz” şeklinde konuştu.
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Kağıthane Belediyesi’nin “Kağıthane’ye 
20 Anaokulu Projesi” kapsamında Şi-
rintepe, Hamidiye ve Talatpaşa ma-
hallelerinde hizmete açacağı anao-
kullarının temel atma törenleri Şehit 
Adem Yavuz Anaokulu ile başladı.

Amatör Kulüplerden 
Gururlandıran Başarı

Kağıthane 
Sahil Parkına Kavuştu

Amatör spor kulüpleri, Kağıt-
hane Belediyesi’nin spora ver-
diği destekle başarıya ulaşıyor. 
Amatör sporu desteklemek için 
Belediye Meclisi’nden yönet-
melik çıkartılarak maddi yar-
dımda bulunulan amatör ku-
lüpler, gruplarında lider oldu.

Kağıthane Belediyesi’nin bü-
yük çevre yatırımlarından biri 
olan Cendere Sahil Parkı açıl-
dı. Basketbol sahasından trafik 
eğitim pistine, tenis kortundan 
yürüyüş yoluna kadar tüm ay-
rıntıların düşünüldüğü Cende-
re Sahil Parkı Kağıthanelilerin 
yeni buluşma noktası oldu.

Her Okulun 
Projesi Özenle Çiziliyor
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Kağıthane Belediyesi Kadın 
Meclisi’nin farklı kültürleri bir 
arada buluşturmak amacıyla dü-
zenlediği “Geleneksel 4. Hasbah-
çe Kadın Şöleni”, Kağıthaneliler’e 
eğlenceli dakikalar yaşattı. 31 
dernek ve kuruluşun yer aldığı 
şölende, ülkemizin farklı yöre-
lerinin lezzetleri Hasbahçe’ye 
taşırırken, konser ve etkin-
liklere yoğun ilgi gösterildi. 

Farklı Kültürler
Kadınlar Şöleni’nde Buluştu

Kağıthane’de faaliyet gösteren 
müteahhitler, kentsel dönüşüm 
sunumu için Kağıthane Meclis 
Salonu’nda bir araya geldi. Kağıt-
hane Müteahhitler Derneği’nin 
düzenlediği konferansta, kent-
sel dönüşümde başarılı projeler 
için müteahhitlerin dikkat et-
mesi gereken hususlar anlatıldı.

Kentsel Dönüşüm
Müteahhitlerin Gündeminde

Sosyal Tesislerde Gıda 
Güvenliği Belgelendi

Kaliteli hizmet anlayışıyla mev-
zuatlara uygun olarak çalışmala-
rını sürdüren Kağıthane Beledi-
yesi Sosyal Tesisleri, ISO 22000 
Gıda Güvenliği Yönetim Sistem 
Belgesi almaya hak kazandı.

El Yapımı Kağıt
New York Türk Günü’nde

Kağıthane Belediyesi El Yapımı 
Kağıt Atölyesi, 32.’si düzenlenen 
New York Türk Günü Yürüyüşü’ne  
katılarak el yapımı kağıdı tanıttı.

Başkan Kılıç Esnafın Yanında
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Yatırımcılarının 
Yeni Adresi:
Kağıthane 
ArkiPARC 2013 kapsamında 
‘‘Gelişen Kentlerde Gayrimen-
kul Yatırımlarının Kalkınmadaki 
Rolü’’ oturumuna katılan Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç kentsel dönüşümü anlattı.



Sizi daha yakından tanımak istiyoruz; 
Fazlı Kılıç’ı belediye başkanı yapan aile-
yi b iraz dinlemek isteriz. Nasıl bir aile-
den geliyorsunuz?

- Elinde ümitlerinden başka bir şeyi ol-
madan  1960’da Erzincan’dan İstanbul’a 
göçüp, burada yeni bir hayat kuran tipik 
bir Anadolu ailesinden geliyorum. Ben 2 
yaşındayken Hürriyet Mahallesi’ne yer-
leşmiş ve burada hayat mücadelesine baş-
lamış bir ailenin 4 çocuğundan biriyim. 
Dönemin tüm özelliklerini görmüş, gerek 
yaşam mekânları, gerek toplumsal iklimle-
ri yaşamış, tanığı olmuş insanlarız. İlk ve 
ortaokulu Hürriyet Mahallesi’nde, liseyi 
Beyoğlu Ticaret Lisesi’nde, üniversiteyi de 
İstanbul Ticari İlimler Akademisi İşletme 
Bölümü’nde bitirmiş, İstanbul Üniversitesi 
İşletme Fakültesi Muhasebe Denetim Uz-
manlığı programını da tamamlamış biriyim. 

Bir siyasetçi olarak belediye başka-
nı olmadan önce, ilçe sakini olarak 
Kağıthane’yle ilgili herhangi bir tasar-
rufunuz ya da çalışmanız oldu mu?

- 30 yıldır Kağıthane’de siyaset yapıyorum. 
Bu süre içinde siyasi partilerin bünyesinde 
mahalle teşkilatından il başkan yardımcılı-
ğına kadar birçok kademede görev aldım. 
1994-1999 arası 8. dönem İl Genel Meclis 
Üyeliği yapıp, Grup Başkanlığı’nı üstlen-
dim. Bu dönem Kağıthane ilçesinin okulla-
rından, çeşitli kamu birimlerinin kuruluşun-
dan, tarihi eserlerin kurtarılmasına kadar 
bir çok hizmetin içinde oldum. Bunların 
tümünü bir ilçe sakini olarak Kağıthane’ye 
dair kaygılar duyarak yaptık. Kağıthane 
adına her kazanımımız bizim kıvanç kayna-
ğı oldu. Aynı ruh hali iki dönemdir, hemşe-
rilerimizin teveccühü ile süren, Kağıthane 
Belediye Başkanlığı görevimde de devam 
etmektedir.   

O zamanlardan hayal edip de, başkan 
seçildikten sonra gerçekleştirdiğiniz bir 
projeniz var mı?

- Hayalini kurduğumuz birçok yol çalış-
masını gerçekleştirdik. Mesela ilkokula 
giderken yaya yürümekte zorlandığımız 
yere araç yolu yaptık. Birçok spor sahası-
nı faaliyete açtık, parkları hayata geçirdik, 
birçok kültürel çalışma alanları oluşturduk. 
Kağıthane’ye meydan kazandırdık. Birçok 
tarihi yapımızı restore ettik. En önemli-
si yüz yılın hayali Kağıthane Deresi’ne 
Boğaz’dan deniz suyu getirdik.

Yıllardır yaşadığınız ve bildiğiniz bir il-
çede belediye başkanlığı yapıyorsunuz. 
Belediye başkanının aynı ilçede ikamet 
etmesi Kağıthane’yi nasıl etkiliyor?

- Her şeyden önce Kağıthane’yi hissediyor-
sunuz. Şehrin, ülkenin, dünyanın neresine 
giderseniz gidin yaptığınız şeylerde daima 
Kağıthane oluyor. Çünkü burada dünyayı 
algılamaya başlamış, burada kişiliğinizi 
oluşturmuş, kişisel donanımlarınızı bura-
da yapmışsınız. Ve hala burada oturmaya 
ısrarla devam ettiğinizde her hareketini-
zi belirleyen “Kağıthane sevgisi” oluyor. 
Sevmediğiniz yerde yaşayamazsınız çün-
kü. Bir belediye başkanı için ikamet edi-
len yerin de aynı ilçe olması ilçeyi daha 
iyi anlama, daha kolay haberdar olma ve 
daha çok hissetme konusunda oldukça bü-
yük avantajlar sağlıyor. Öncelikle belediye 
başkanı gözüyle değil, bir Kağıthane saki-
ni gözüyle bakıyor ve yarar-zarar ilişkisini 
buna göre kuruyorsunuz. 

Kağıthane’deki kentsel dönüşüm süre-
cinden bahseder misiniz? Neler yapılı-
yor bu anlamda? İlçenizdeki kentsel dö-
nüşümün diğer ilçelere örnek olabileceği 
özellikleri var mı?

- Kağıthane’de görev yaptığımız süre 9 yılı 
aştı. Bu süre içinde herkesin gördüğü, bil-
diği gibi Kağıthane, ciddi bir kabuk deği-
şimi yaşıyor. 20. yüzyıl boyunca yaşadığı 
tahribatı tedavi ediyor. 1937 Prost Planı ile 
sanayiye açılan ve bu durumun 1950 Sana-

yi Planı ile tescillenmesi ilçemizde stratejik 
bir yıkımın da adıdır. Günümüzde ise yer-
leşimin orta yerinde kalmış bu söz konu-
su sanayi alanlarının kaldırılması, yerine 
çağın gereklerine, ihtiyaçlarına uygun bir 
dizaynın gerçekleştirilmesi yönünde çalış-
malar yapıyoruz. 

- Çeşitli üniversiteler, ülkenin önemli 
mimarları, önemli sanat-kültür insanları, 
özel sektörün önemli kuruluşlarıyla dai-
ma fikir alışverişi içinde gerçekleştirdiği-
miz çalışmalar ile kentsel dönüşüm süreci 
Kağıthane’de hem hızlı, hem de problem-
siz biçimde yürüyor. İmar planlarımızın 
bitirilmesi ve ilgili mevzuatlara titizlikle 
uyulması mahallelerimizde yerinde dö-
nüşümü hızlandıran unsurlar oldu. İlçe 
bina stokunun %29’si yenilendi. Bu oran 
9 yıl gibi bir süre için oldukça yüksek bir 
başarıdır. 

3D Projesi: Demiryolu, Deniz 
suyu ve Dönüşüm 

- İmajını yenileyen mahallelerimiz, prestij 
caddeleriyle dizayn ediliyor. Geniş yeşil 
alanlara sahip tarihi mesire alanlarımız re-
habilite edilerek, sosyal yaşama dâhil edil-
di. Kağıthane Cendere hattı üzerinde bulu-
nan ve her biri artık bir çöküntü alanı hali-
ne gelmiş büyük fabrika alanları peyderpey 
kaldırıldı. Yerlerine rezidanslar, alışveriş 
merkezleri, kültür-sanat mekânları yapılı-
yor. Bu yeni dönüşüm, gerek dere hattında 
gerekse parsel bazında önemli miktarda 
alanın da “yeşile terk” edilmesiyle gerçek-
leşiyor. Dönüşüm için parsel ve ada bazın-
da birleştirmelerde gerekli imar teşvikleri 
sağlıyoruz. Kağıthane için “dönüşüm” 
kavramı Kağıthane Deresi’ne Çayırbaşı-

Ayazağa üzerinden deniz suyu verilmesi 
ve Kağıthane vadisinin tarihi demiryolu-
nun yeniden inşası ile birlikte toplamda üç 
ayaklı bir formülasyonun adıdır. Biz buna 
“3D” diyoruz ve açılımını “demiryolu, de-
niz suyu ve dönüşüm” olarak ifade ediyo-
ruz. Tarihi eser noktalarımızın tespiti ve 
envanterleşmesinin, bu noktalarda resto-
rasyonları hızlandırması ile birlikte 3D for-
mülasyonumuzun diğer ilçelere örnek teş-
kil eden çok yönü olduğunu düşünüyoruz. 

Merhum Mimar Turgut Cansever, 
‘‘dünyaya gelmemiş nesillere de hizmet 
edecek bir çevrenin kaygısını taşımak-
tan’’ bahsediyor. Büyük mimarın bu tes-
piti oldukça dikkat çekici ve iddialı; ama 
hayal ürünü değil. Siz de tarihi mirasla 
dolu önemli bir bölgedesiniz. Bu kaygıyı 
ne ölçüde taşıyorsunuz? 

- Biz de öncelikle merhum, çok değerli Mi-

mar Turgut Cansever’e rahmet diliyoruz. 
Tam olarak bu perspektiften hareket ediyo-
ruz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Nasıl 
bir bölgede yaşadığımızın ve bölgenin tari-
hi zenginliğinin, mirasının farkındayız. Bu 
yönde yaptığımız çalışmalar, her kesim ta-
rafından takdirle karşılanıyor. Biz Kağıtha-
ne tarihi mirasını görünür kılmak ve günü-
müz insanının hizmetine sunmak kaygısıy-
la çalışıyoruz. Bu amaçla yaptığımız tarih 
derleme çalışmalarımız, bize tarihi nokta-
larımızı tespit etmeyi ve tümünü arşivle-
meyi sağladı. Tarihi eserlerimizi tanımayı 
ve bunları asli özelliklerine sadık kalarak 
restore etmemizi sağladı. Halen Kağıtha-
ne Kaymakamlığı olarak kullanılan Atiye 
Sultan Sarayı, diğer ismiyle Zabit Mektebi 
binalarının restore edilmesi, Poligon ve II. 
Abdülhamid Çeşmelerinin restorasyonu, 
şu anda Kağıthane Müzesi ve İSMEK Kurs 
Merkezi olarak kullanılan Sıbyan Mektebi 
binasının restorasyonu, yine Sadabad Po-
lis Merkezi olarak kullanılan tarihi Süvari 
Karakolu binasının restorasyonu, bu tarih 
çalışmalarımızın bize kazandırdığı sonuç-
lardır. 

‘‘Geçmişten geleceğe köprü ol-
mak diye bir kaygımız var’’

- Yine Kağıthane Açık Hava Müzesi’nin 
kurulması, Sadabad Camii’nin restoras-
yonu bu çalışmalarımızın ürünlerindendir. 
Daye Hatun Camii, Sadabad Karakol Ko-
ğuşu binasının restorasyon projelerinin, 
Kağıthane Meydan projesinin bitirilmesi 
ve yakında fiili olarak çalışmanın başla-
ması, yakın zamanda Kağıthane Deresi’ne 
yeniden kayık indirecek olmamız, hep 
bu perspektifimizin ürünleridir. Geçmiş-
ten geleceğe köprü olmak diye bir kaygı-
mız var. Bu kaygı, Osmanlı Arşivleri’nin 
Kağıthane’ye gelmesini de sağladı. Tarihi 
Kağıthane Harası bölgesi, böylece yeniden 
tarihi bir işlevin mekanı oldu. Restorasyon 
çalışmalarımız işlevselliği esas alıyor ve 
her mekan günlük hayatımızın içine dâhil 
ediliyor. Çünkü biz, yaşadığımız günü de, 
geçmişimizin mirasını da, torunlarımızdan 
emanet aldığımızın bilincindeyiz. 

Basında da merakla takip edilen Cende-
re Vadisi projesini ilk ağızdan dinlemek 
isteriz.

- Vadi boyunca devam eden Kağıthane de-
resinin iki yaka sahillerindeki işgaller bu 
proje ile kaldırılıyor. İki kıyıda da kamu-
ya açık kesintisiz yeşil bir bant oluşacak. 
Parsel sahipleri dönüşümü yaparken bu 
anlamda gerekli olan “terk”leri de yapmak 
zorundalar. Ayrıca Cendere bölgesindeki 
her parsel sahibinin, yüzölçümü oranında 
yeşil alan terki gibi bir durum söz konusu. 
Böylece yeşil doku oranı artıyor vadide. 
İçinden tarihi demiryolunun geçecek olma-
sı ve bu projeyle ilgili terklerin ve plan iş-
lemelerinin gerçekleştirilmesi, bize bir fe-
rahlama alanı daha kazandırıyor. Aynı za-
manda Haliç, Karadeniz’e bir de demiryolu 
ile bağlanacak. Bu demiryolu öte yandan 
üçüncü köprüye de entegre edilmiş olacak. 
Hem yerleşim yerlerinden, hem piknik ve 
mesire alanlarından geçecek ve hem de de-
nize ulaşacak işlevsellikteki bu demiryolu, 
aynı zamanda tarihi özelliğiyle ve tarihteki 
biçimine de sadık kalınacağı için nostaljik 
bir özellik de sunacak. 

- Yine Cendere Vadisi’ni boydan boya 
kat eden Kağıthane Deresi’nde yakın ge-
lecekte deniz suyunu alacak bir sistemin 
de bulunacak olması Cendere Projesi’nin 
bir başka özelliği. Boğaz’ın suyunu 
Çayırbaşı’ndan tünellerle alacak olan bir 
sistem, Ayazağa’ya kurulmuş olan terfi is-
tasyonu ile de bu suyu derenin kod yüksek-
liğine çıkartarak Kağıthane Deresi’ne vere-
cek. Özellikle yaz aylarında daha verimli 
kullanılacak bu sistem ile derenin kuruma-
sının önüne geçilecek, suyun mavi akması, 
Haliç’in su temizliğinin sağlanması gibi 
sonuçları olacak. Cendere Vadi Projesi, üç 
ayaklı ve çok sonuçlu bir projedir, ayrıca 
hazırlanan proje ekolojik dengeyi koruması 
açısından uluslararası ödül almıştır. 

“Tecrübemiz hayatın içinden geliyor” 

Düzenli olarak esnaf ziyaretleri ve halk 
meclisleri gerçekleştiriyorsunuz. İlçe 

vatandaşlarıyla fikir alışverişlerinde bu-
lunuyorsunuz. Peki, bu görüşmelerden 
sizin siyasi gelişiminiz açısından geriye 
ne kalıyor? 

- Biz kendimizi aslen buralarda eğitiyoruz. 
Günlük koşturmaca içinde göremedikleri-
mizi, bu zeminlerde fark ediyoruz. Başka 
yönlerden yeni bakış açılarına tanık oluyor, 
“hiç bu açıdan bakmamıştık” diyoruz za-
man zaman. Her şeyi bildiğimiz iddiasında 
değiliz. Biz, siyasal görüşlerimizle ve de-
ğerlerimizle bir perspektif sunuyoruz. Bu 
perspektif ışığında öğretiyor ve öğreniyo-
ruz. Tecrübemiz hayatın içinden geliyor. 
Halk meclislerimiz, esnaf ziyaretlerimiz, 
sivil toplum kuruluşları toplantılarımız, 
muhtarlarla düzenli bir araya gelişlerimiz, 
eski meclis üyelerimiz, ilçede ikamet eden 
sanat ve kültür isimleriyle, gazetecilerle 
periyodik toplantılarımız, hem ilçeyi baş-
kalarının gözüyle görmemizi sağlıyor, hem 
kendimizi doğrudan anlatabiliyor, hem eği-
tiyor, hem de öğreniyoruz. Bunlar, her si-
yasi kadronun vazgeçilmezlerindendir. Biz, 
gerek siyasal kişiliğimiz gerekse belediye 
başkanı olmamız hasebiyle, herkesin başka-
nı olabilmek kaygısıyla davranan bir kamu 
yöneticisi olarak böyle bakıyoruz.  

Eskiden Kağıthane’deki spor kulüpleri 
başka ilçelere giderken, şimdi yaptığınız 
spor tesisleri diğer ilçelerden kulüpleri 
ağırlıyor. Sporla bu kadar yakından ilgi-
lenmenizin özel bir sebebi var mı? 

- Zaten bir belediye başkanının yapması 
gereken bir hizmet bu. Ayrıca 2 yaşından 
beri Kağıthaneli olan, burada büyüyüp ge-
lişen biri olarak ilçeyi hissederek yaşama-
nın getirdiği bir başka avantajım var. Bir 
de futbolla küçüklüğümden beri yakın ilgili 
oldum. Mahallelerde kurulan amatör futbol 
takımlarında top koşturarak büyüdük. Bu il-
gim hala devam ediyor. Düzenli aralıklarla 
top oynamaya devam ediyorum. Böyle bir 
geçmişimin olması, ilçenin spor hayatıyla, 
kulüplerin sıkıntılarını hafifletmek, ihtiyaç-
larını karşılamak anlamında yakın bir ilgiyi 
doğal olarak geliştiriyor.   

İkinci defa başkan seçildiğiniz 2009 yılın-
dan bugüne nasıl geçti zaman? 

- Doğru yönetim perspektifinin altyapısıy-

la oturtulduğu bir dönemi gerçekleştirmiş 
olmanın üzerine stratejik projelerin hayata 
geçirilmesiyle geçti. Ve bu büyük projelerin 
yükselmesinin, hayata dahil olmasının ge-
tirdiği kolaylıkları görüp mutlu olarak geç-
ti. Büyük kamu yatırımlarının dizayn ettiği 
ilçede, özel sektörün büyük yatırımlarının 
konumlanması Kağıthane’nin gelecekte-
ki çehresini şekillendiriyor. Ve bunu bizim 
şimdiden görüyor olmamızın kıvancındayız. 

Seneler sonra ‘‘şu işi iyi ki yapmışım’’ 
diyebileceğiniz, sizin için diğerlerinden 
daha anlamlı bir çalışmanız var mı? 

- Şehrin merkezinde, tarihine sahip çıkmış, 
kendini geleceğe hazırlamış modern bir 
kent ve 500 bin mutlu insanın yaşadığı kenti 
görmenin huzurunda olacağız.

Kağıthane’nin reisi olmakla, ailenizin re-
isi olmak arasında bir benzerlik var mı?

- Kağıthane’ye 500 bin kişilik bir büyük 
aile olarak bakıyoruz. Ve bunu başından 
beri böyle ifade ediyoruz. Bu büyük ailenin 
iyi gününde, kötü gününde yanında olma-
ya gayret ediyorum. Kah İstanbul’da kah 
Anadolu’da, Kağıthaneli hemşerilerimizin 
yaşamını paylaşıyorum. Kendi ailemle na-
sıl bir perspektif ve duyarlılıkla davranıyor-
sam, Kağıthane büyük ailesi için de aynı 
duyarlılıkla davranıyorum. İkisi arasında 
nüans farkları olduğunu düşünüyorum. 

KAĞITHANE YAŞADIKÇA, ESERLERİMİZ DE YAŞAYACAK
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı KILIÇ:

Çalışkanlığı ve hizmetleriyle anılan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthane’nin ka-
buk değişimi üzerine önemli bilgiler aktardı. 9 yılı aşkın bir süredir Belediye Başkanlığı yaptığı 
Kağıthane’de ikamet etmenin, başkanlıktan daha önemli olduğunu söyleyen Kılıç; bugüne kadar ha-
yata geçirdiği projelerden, özel yaşamına kadar birçok konudaki düşüncelerini samimiyetle paylaştı. 

Her şeyi bildiğimiz 
iddiasında değiliz. 

Biz, siyasal görüşle-
rimizle ve değerleri-
mizle bir perspektif 
sunuyoruz. Bu pers-
pektif ışığında öğre-
tiyor ve öğreniyoruz.

Kağıthane’nin tari-
hi mirasını görünür 
kılmak için projeler 
geliştiren Başkan 
Kılıç, tarihi zen-

ginlikleri günümüz 
insanının hizmetine 

sunma kaygısı ile 
hareket ediyor. 



TEMMUZ AĞUSTOS

Vatandaşlara daha hızlı ve kolay 
hizmet sunmak için Türkiye’de ilk kez 
Bilgi Duvarı Projesi’ni hayata geçiren 

Kağıthane Belediyesi Kentli Servisi 
yeni görünümüyle dikkat çekiyor.

Kağıthane Belediyesi bünyesinde işletilen Nurte-
pe, Hamidiye Sosyal Tesisleri ile Beyaz Kafetarya 
ve Kır Kahvesi; kalite, fiyat ve fiziki ortamları itiba-
riyle misafirlerini 
en iyi şekilde ağırlı-
yor. Tecrübeli kad-
rosu ve yönetim 
anlayışıyla müşterilerinin 
memnuniyetini kazanan 
sosyal tesisler, toplu orga-
nizasyonların da yapıla-
bileceği nezih mekânların 
başında geliyor. 

Kalite, Lezzet Ve Güleryüz 
Kağıthane Sosyal Tesisleri'nde

AYIN ÖZETİ AYIN ÖZETİKağıthane’de Bereket Ayı

Yüzyıllardır farklı kültürlerin buluşma noktası olan Hasbahçe, Kağıthane Belediyesi tarafından 11 
ayın sultanı Ramazan’ın manevi rüzgarına hazırlandı. Kağıthaneliler, ilçedeki her mahalleye kurulan 
iftar sofralarıyla, sahura kadar sürecek kültür ve sanat etkinlikleriyle Ramazanı doyasıya yaşadı.

Üçüncüsü düzenlenen 2013 Yerel 
Futbol Ödülleri Gecesi, Kağıtha-
ne Belediyesi’nin ev sahipliğin-
de gerçekleşti. Kağıthane Meclis 
Salonu’nda düzenlenen gece-
de, yılın en iyi futbolcularının 
yanı sıra amatör spora katkıda 
bulunanlar da ödüllendirildi. 

Yerel Futbol Ödülleri 
Sahiplerini Buldu

Yaz Spor Okulları 
Eğlenceye Kapı Açtı

Kağıthane’de ikamet eden 5-16 yaş 
arası çocukların yaz tatillerini daha 
verimli şekilde değerlendirmelerini 
sağlamak amacıyla hayata geçirilen 
yaz okullarına yaklaşık 1500 
öğrenci yoğun ilgi gösterildi. Hafta 
içi evlerinden servislerle alınarak 
eğitim görecekleri alanlara getirilen 
çocuklara, tecrübeli eğitmenler 
tarafından spor dersleri verildi.

Sünnet Şöleninde  
Büyük Eğlence
Kağıthane Belediyesi’nin gelenek-
sel hale getirerek her yıl düzen-
lediği Sünnet Şöleni’nde Mustafa 
Ceceli rüzgarı esti. Yüzlerce ço-
cuk erkekliğe ilk adımını atarken, 
şölende sahne alan ünlü sanatçı 
Mustafa Ceceli, şarkılarıyla Has-
bahçe Mesire Alanı’nı dolduranlara 
unutulmaz bir gece yaşattı.

Dünya, Barış 
Halayına Durdu
Kağıthane Belediyesi’nin bu yıl 
beşincisini düzenlediği Uluslara-
rası Halk Oyunları Festivali’nde 
Rusya, Ukrayna, Makedonya, Sır-
bistan, Romanya, Bulgaristan, 
Gürcistan ve Polonya olmak üze-
re 8 ayrı ülkeden gelen dansçılar 
birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. 

ÖDÜLLÜ PROJE:

Yeni Gençlik Merkezi Ve Yaşlılar Evi

Kağıthane Belediyesi, 
Hamidiye Mahallesi 
Gençlik Merkezi ve 

Yaşlılar Evi projesi  için 
İstanbul Kalkınma 

Ajansı’ndan 1 milyon 
500 bin TL ile en yüksek 

hibe desteğini almaya 
hak kazandı.

Atlı Savaş Sporları 
Hasbahçe’ye Taşındı

Kağıthane Çirit Sahası, atlı savaş  
sporu sevdalısı Cemal Hünal ve 12 
profesyonel binicinin nefes kesen 
gösterisine ev sahipligi yaptı. Atlı  
akrobasi gösterileri ile seyircileri 
heyecanlandıran biniciler, mizansen 
hikayelerle oyunlarını taçlandırdı. 

Kağıthane İçin
Huzur Vakti
Kağıthane Belediyesi, Ramazan 
ayında her mahallede sokak if-
tarı düzenleyerek, birlik ve bera-
berliğin en güzel örneklerini ser-
giledi. İftar yemeğine katılan ma-
halle sakinleri komşularıyla bir-
likte aynı sofrada oruç açmanın 
mutluluğunu yaşarken, çocuklar 
büyükleriyle farklı bir Rama-
zan yaşamanın keyfini çıkardı.

Kağıthaneli Çocuklardan 

Dünya Rekoru
Kağıthaneli yüzlerce çocuk Cumhur-
başkanı Abdullah Gül ve Başbakan 
Recep Tayip Erdoğan için dünyanın 
en büyük bayram tebriğini hazırladı. 

Kızılay’a 
Tam Destek
Türk Kızılayı Kâğıthane Şubesi, Ka-
ğıthane Belediyesi’nin yardımlarıyla 
Hasbahçe’de kurulan kan bağışı ça-
dırında vatandaşları kan bağışı ko-
nusunda bilgilendirdi ve teşvik etti.
Kağıthaneliler de genç gönüllü-
leri yalnız bırakmayarak kan ba-
ğışına yoğun katılım gösterdi. 

Teknolojik Altyapı 
Hizmeti Kolaylaştırdı
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Geri Dönüşüm 
Projesi’nde 
Ödül Heyecanı
Çevre kirliliğini önlemek ve çevre 
duyarlılığına dikkat çekmek için 
çalışmalar gerçekleştiren Kağıtha-
ne Belediyesi, atık toplama yarış-
masında geri dönüşüme en çok kat-
kı sağlayan öğrencilere ödül töreni 
düzenleyerek, hediyelerini dağıttı. 

Yaptığı çalışma-
lar ve hayata ge-
çirdiği projelerle 
Kağıthane’ye de-
ğer katan ve her 
zaman Kağıtha-
neli hemşehrile-

riyle birlikte olan 
Belediye Başkanı 

Fazlı Kılıç, ilçe 
sakinlerinin şe-
hir dışında dü-

zenlemiş olduğu 
etkinliklerde de 

onları yalnız 
bırakmadı.

Kağıthane Türkiye’dir

http://www.haberler.com/mustafa-ceceli/


EYLÜL EKİM

Mısır’da darbe karşıtlarına yönelik katliam 
ve Suriye’deki kimyasal silah saldırısı tüm 
Türkiye’yi olduğu gibi Kağıthane’yi de harekete 
geçirdi. Kağıthane’nin farklı yerlerinden otobüs 
ve otomobillerin bulunduğu araç konvoylarıyla 
Saraçhane Parkı’na gelen yüzlerce Kağıthaneli, 
katliamları protesto ederek, barış için dua etti.

Fotomuhabiri Bünyamin Aygün, Hasbahçe Mesi-
re Alanı’nda “Fotoğraflarla Mısır Darbesi adlı bir 
sergi düzenledi. Kağıthaneliler komşu toprak-
larda yaşananlara fotoğraflarla tanıklık etti.

Kağıthane’den Mısır’a 
KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ

Kağıthane Belediyesi 2013-2014 eğitim ve öğre-
tim dönemi başlamadan önce ilçedeki 49 okulun 
park, bahçe ve sınıflarında hijyen temizliği çalış-
ması başlattı. Projeyle ilköğretim öğrencilerinde 
görülen grip nezle gibi hastalıklardan dolayı yapı-
lan devamsızlıkların azaltılması hedeflendi.

Buhar ve püskürme yöntemiyle 
yapılan temizlikle okulların 
bahçelerinde bulunan bank 

ve oyun parkurları, sınıflarda 
zemin, sıra ve tahta ile 
lavabolar temizlendi. 

Hijyenik Okullar Kağıthane’de

Kağıthane Belediyesi, yatırımlar yılı 
ilan ettiği ve 16 yeni yatırımla başladığı 
2013 yılında dev yatırımları ilçe halkı ile 
buluşturmaya devam etti. 12 yeni yatırı-
mın daha temel atma ve açılış törenleri, 
Avrupa  Birliği Bakanı Egemen Bağış, 
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, İstanbul 
Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile İstanbul 
Milletvekilleri Ahmet Baha Öğütken ve 
Sevim Savaşer’in katılımlarıyla yapıldı. 
Sosyal merkezlerden kültür merkezleri-
ne, otopark alanlarından parklara kadar 
pek çok alanda gerçekleştirilen yatırım-
lar, ilçe sakinlerinin beğenisini kazandı. 

Büyük Yatırımlar Göz Doldurdu

Kağıthane Belediyesi Bilgi 
Evleri, ilk ve ortaöğretim 
öğrencilerinin ana dersle-
rine ve sosyal gelişimlerine 
katkı sağlıyor. Bilgi Evle-
ri, öğrencilere hem rahat 
ders çalışabilecekleri hem 
de sosyal ve kültürel aktivi-
telere aktif katılma ortamı 

sunuyor. Bilgi Evleri, sınıf-
larında bulunan akıllı tahta 
ve projeksiyon aletleri in-
teraktif eğitim imkanı su-
narken, online servis-
lerden yaralanılan bil-
gisayar sınıfı bilişim 
eğitimleri için ideal 
bir fırsat sağlıyor.

Çocuklar Bilgi Evleri’nde Bilgilensin 
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Aşevi Huzur Dağıtıyor
Sosyal belediyecilik anlayı-

şıyla hizmet veren Kağıthane 
Belediyesi maddi geliri yeter-
siz ilçe sakinleri için hizmete 
açtığı aşevinde, önceden be-

lirlenmiş 600 kişiye her gün 4 
çeşit yemek gönderiyor. 

2023’ün Temellerini 

Gençler Attı
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı ve 
Genç Gönüllüler Derneği’nin iş-
birliğiyle, 81 ilden gelen gençler 
ve ilgili kamu kurum ve kuruluş-
larının temsilcileri, Türkiye’nin 
yüzüncü yılından beklentilerini 
tartıştı. Kağıthane Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
ve beş gün süren kurultayda, 
bir de nikah sürprizi yaşandı. 

III. Ahmet Çeşmesi 
Gün Yüzüne Çıktı 
İlçe sınırları içerisinde kalan tarihi 
yapı ve kalıntıların bakım ve onarı-
mında düzenli çalışma gerçekleşti-
ren Kağıthane Belediyesi, III. Ahmet 
Çeşmesi’nin restorasyonuna başladı.

Spor Kulüpleri
G e n ç l e r i n  H i z m e t i n d e

Kağıthanespor Süper Amatör Lig’de 
mücadelesine tesislerde gerçek-
leşen son hazırlık müsabakasıyla 
başladı. Yeni yönetim kadrosuyla 
maçlara hazırlanan Kağıthanespor 
Kulübü, spor ve sporcuya destek 
sağlayan kişilere plaket takdim etti.

Yunus Emre 
Kültür Merkezi’nin 

Temeli Atıldı
Hayatın her alanında ilçeye yapılan 
yatırımlarla markalaşan Kağıtha-
ne, yeni bir kültür merkezine daha 
kavuştu. Hürriyet Mahallesi’nde 
temel atma töreni gerçekleştirilen 
Yunus Emre Kültür Merkezi her yaş-
tan ilçe sakinin yeni adresi olacak.

Hamidiye Mahallesi’ne 6 katlı Genç-
lik Merkezi kompleksinin temelleri
atıldı. 3 bin 330 metre kare alan üze-
rine inşa edilecek Hamidiye Mahal-
lesi Gençlik Merkezi yaşlılar evi ile iki 
nesli aynı çatı altında buluşturacak. 

İki Nesil 
Tek Çatı 
Altında Buluşacak 

Çağlayan 
Mahalle Konağı 
Kapılarını Açtı 
Sosyal belediyecilik anlayışıyla yatırım-
larına devam eden Kağıthane Belediyesi, 
Çağlayan Mahallesi’nde hizmet sunacak 
Mahalle Konağı’nın açılışını gerçekleştirdi.  

4 Yeni Dünya Rekoruna 

Ev Sahipliği Yaptık
Kâğıthane Belediyesi’nin ev sa-
hipliğinde gerçekleşen 4. Tür-
kiye Abaküs Mental Aritmetik 
Olimpiyatları’nda, rekor kıran 
hafıza sihirbazı çocuklar yete-
nekleriyle seyircileri büyüledi. 

Açık Havada 
Sinema Keyfi 
Televizyon kullanımının yaygınlaş-
ması ile anılarda kalan açık hava 
sineması alışkanlığını düzenlediği 
etkinlikle ilçe sakinlerine yeniden 
hatırlatan Kağıthane Belediyesi, 
beyaz perdenin sevilen yapımları-
nı Kağıthaneliler’in seyrine sundu. 
Vatandaşların yoğun katılım gös-
terdiği açık hava sinema etkinlik-
lerinde,  duygulu anlar  yaşandı.  
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%64.1

%64.5

%70.2

%74.5

Ağustos 2011

Ocak 2012

Nisan 2012

Temmuz 2013

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını gerçekleştiren, şeffaf yönetimden taviz vermeyen 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, en güvenilir araştırma şirketlerinden ANDY-AR tarafından yapılan 
araştırmada Türkiye’nin en başarılı ilk 5 belediye Başkanı içerisinde yer aldı. 2013 yılını yatırımlar yılı 
ilan ederek Kâğıthane’nin çehresini değiştiren ve ilçenin değerine değer katan projeleri hayata geçiren 
Başkan Kılıç’ın çalışmalarından memnun olanlar ve kısmen memnun olanların oranı %75’e yaklaştı.

ARAŞTIRMA:

andy-ar



KASIM ARALIK

Kağıthane’de Her Şey Rayında

Asya ile Avrupa kıtaları arasında denizin altından kesin-
tisiz demiryolu ulaşımı sağlayan asrın projesi Marma-
ray, yeni ulaşım projelerine hız kazandırdı. ‘‘Her Yerde 
Metro, Her Yere Metro’’ sloganıyla çalışmalarını yürüten 
İBB Başkanı Kadir Topbaş, Kağıthane Metrosu’nun de-
taylarını açıkladı. Bu yıl temeli atılan ve 2017 yılında ta-

mamlanacak olan Mecidiyeköy - Kağıthane - Alibeyköy 
- Mahmutbey Metro Hattı, 18 kilometre uzunluğunda 
olacak ve bir uçtan diğerine 27 dakikada gidilecek. Proje 
tamamlandığında metro ile Kağıthane – Üsküdar arası 
26 dakikaya inerken, Kağıthane-Mecidiyeköy 4.5 dakika, 
Kağıthane-Beşiktaş arası ise 10 dakikaya inecek. 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazıl 
Kılıç, Avrupa yakasında oylarını 
en çok arttıran ve en yüksek oy 
oranına sahip ilk üç belediye ara-
sında yer aldı. 

Andy-Ar Araştırma Şirketi’nin 
Yerel Yönetimler Performans 
ve Aday Profili Araştırması’na 
göre Başkan Fazlı Kılıç, 2009 
seçimlerine kıyasla oylarını %13 
oranında arttırarak % 56,1 ile en 
yüksek oy oranına sahip ilk üç 
ilçe arasında dikkat çekti.

Kağıthane’nin Performansı 

YİNE  ZİRVEDE

Yaptığı yatırımlar, hayata geçirdiği projeler ve sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiği çalışmalarla il-
çeyi cazibe merkezi haline getiren Kağıthane Belediyesi, ilçeyi kültür ve sanat etkinleriyle de şehrin önemli 
merkezlerinden biri haline getirdi. Modern donanımıyla dikkat çeken Gültepe Kültür Merkezi; tiyatro, sinema, 

konferans ve seminer gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.  

Kültürel Etkinliklerin Yeni Adresi: 
GÜLTEPE KÜLTÜR MERKEZİ

Kağıthane’de bulunan taksi duraklarının yenileme çalışmaları 
Merkez Taksi Durağı açılışıyla başladı. Nurtepe Taksi Durağı’nın 
yenilenmesiyle devam eden açılışlarda, taksi şoförleri modern 
yaşam alanları için Başkan Kılıç’a teşekkür etti.  

Modern Taksi Durakları 
Şoförleri Sevindirdi

Sağlıklı Zihin, Sağlıklı Nesil: 
Zararlı Madde Kullanma, Kullandırma!

Kağıthane Belediyesi ve İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü Narkotik 

Şube Müdürlüğü’nün gençleri 
madde kullanımına karşı 

korumak için düzenlediği tiyatro 
oyunu ve bilgilendirme programı 

yoğun ilgi gördü.
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Kentsel dönüşümle çehresini 
yenileyen Kağıthane modern ya-
pıların tarih ve çevreyle uyum-
lu yükselişiyle İstanbul’a değer 
katmaya devam etti. Kentsel 
dönüşüm çalışmalarında zaman-
la yarışarak çehresini yenileyen 
Kağıthane’de, İstanbul Milletveki-
li Harun Karaca’nın da katılımıyla 
Resıdence Trea’nın temeli atıldı. 

İş Yaşamının Prestijli Yapıları 
Kağıthane’de Yükseliyor

Sosyal Faaliyetler 
Suçu Azaltıyor
Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, 
Kağıthane’de program düzenle-
yerek öğrencilere yönelik çalış-
malarını ve suç oluşmadan önce 
suç olasılığını en aza indirgeme 
ve önleme faaliyetlerini anlattı. 
Programda ayrıca çocuklara ve 
eğitime verdiği desteğinden do-
layı Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’a plaket takdim edildi.

Kağıthane Belediye Meclisi, be-
lediyenin 2014 mali yılı bütçesini 
onayladı. Kağıthane Belediye-
si 2014 yılı tahmini bütçesinin 
294 milyon 898 bin 500 lira ol-
ması oy çokluğuyla kabul edildi.

Medeniyeti 
Birlikte İnşa Edelim 
Birbirinden farklı programlar dü-
zenleyerek, ilçe gençlerini sosyal 
aktivitelere teşvik eden Kağıthane 
Belediyesi Gençlik Meclisi; düzenle-
diği spor, sanat ve kültür aktivitele-
rine bir yenisini daha ekledi. Yerel 
yöneticilerle buluşmalar düzenle-
yen Gençlik Meclisi, Başkan Fazlı 
Kılıç ve aileleri bir araya getirdi. 

Doktorlar Söyledi
Engelliler Eğlendi
Kağıthane Belediyesi’nin 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 
düzenlediği programda Kağıthane 
Devlet Hastanesi Doktorlar Korosu 
söyledi, engelliler eğlendi. Kâğıthane 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
programda bu yıl coşku büyüktü. 

Turkcell Teknoloji Zirvesi’ne ka-
tılan Başkan Kılıç, ‘Kamuda Mo-
bil Yeteneklerle Zenginleşen Yeni 
Dünya’ oturumunda Teknoloji ile 
Dost Belediye Kağıthane’yi anlattı.

Teknoloji İle 
Dost Belediye

Engelli Çocuklar 
Engelliler İçin
Kapak Topladı
Kağıthaneli down sendromlu 
çocuklar, ortopedik engellilere 
tekerlikli sandalye desteği için 
topladıkları mavi kapakları bi-
riktirdi. Kağıthane Belediyesi 
Gençlik Meclisi’nin desteğiyle 
mavi kapak toplayan down send-
romlu çocuklar, ortopedik en-
gelli kardeşlerine destek olmak-
tan mutlu olduklarını söyledi.

Kağıthaneli 
Öğretmenler 
Bir Araya Geldi
24 Kasım Öğretmenler Günü mü-
nasebetiyle bir araya gelen öğ-
retmenler ‘Öğretmenler Günü’nü 
hep birlikte kutladı. Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın ev 
sahipliğinde düzenlenen prog-
ramlara katılan öğretmenler ve 
aileleri keyifli bir kutlama geçirdi.

Kağıthane Belediyesi, Hasbahçe 
Mesire Alanı’nda yer alan ve bir-
çok hayvana ev sahipliği yapan 
Kuğulu Göl’ün yıllık bakımını ger-
çekleştirerek yeni yıla hazırladı.

Hasbahçe Kuğulu Göl 

Yenilendi
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2014 Bütçesi: 
      295 Milyon 
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