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Kağıthane Deresi 
Temizlendi, Balık 

Çeşitliliği Arttı

Yahya Kemal
Mahallesi’ndeki Tüm Riskli 

Binalar Yıkıldı

Üniversitelilere Eğitim Yardımı

Mevlüt ÖZTEKİN | Belediye Başkanı

İstanbul
Kağıthane ile Güzel
İlçemizde çeşitlik etkinlik ve gösterilerle
2019 – 2020 kültür sanat sezonumuz başladı. 
İnanıyorum ki bu etkinlikler her günümüze ayrı 
bir anlam ve güzellik katacak, hoş hatıralar ka-
zandıracak. Sizleri sezon boyunca büyük emek-
lerle hazırladığımız programlarımıza katılmaya, 
kültür merkezlerimize davet ediyorum.

>> Sayfa 11'de

>> Sayfa 13'te

Kağıthane Belediyesi ekipleri 
Kağıthane Deresi’ndeki temizlik

çalışmalarını tamamladı. Çalış-
malar sonucunda deredeki canlı

çeşitliliğinin arttığı gözlendi. 
Kağıthane Deresi’nde yaz ayları 
itibariyle başlatılan temizlik ve 
bakım çalışmaları sonuç verdi. 

Dere daha temiz ve  sağlıklı hal 
alırken, içinde yaşayan canlı 

popülasyonu da arttı. 

Kağıthane Yahya Kemal Mahal-
lesi’nde riskli olarak tespit edilen 

123 binadan 122’sinin 5 aylık 
sürede belediye ekipleri tara-

fından kontrollü şekilde yıkımı 
yapılırken, geriye kalan, “Huzur 

Apartmanı” isimli 5 katlı son 
binanın yıkım işlemi de

tamamlandı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt 
Öztekin; Gaziler Günü dolayısı ile 
Kağıthane Kaymakamlığı himayesinde 
Nurtepe Sosyal Tesislerinde düzenlenen 
programda, gazi ve gazi yakınları ile bir 
araya geldi.

Vatan Size Minnettar...

>> Sayfa 2'de

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in üniversite öğrencilerine 31 
Mart Yerel Seçimi öncesi verdiği destek sözü, nakdi yardımla karşılık buldu. 
Kağıthaneli üniversite öğrencileri, belediyenin vermiş olduğu nakdi yardımlar 
için başvurularını yaptı.

>> 12'de
>> 2'de

Kağıthane’de tiyatro, 
sinema, 6D film, konser, 
söyleşi, sergi, anma 
programları ve özel 
gösterilerden oluşan 
2019 – 2020 kültür sanat 
sezonu başladı. Sezon 
boyunca yediden yetmişe 
tüm Kağıthaneliler için, 
kültür sanatın en kıymetli 
eserleriyle süslü; özellikle 
çocuk ve gençler için 
eğlenceli ve bir o kadar 
da öğretici programlar 
sunulacak.

Mevsimlerden
Kültür - Sanat
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Değerli Kağıthaneliler sizleri sevgi 
ve saygıyla selamlıyorum. Sevgi-

niz ve desteğinizle Kağıthane’de yeni 
bir sayfa açtık. Göreve başladığımız 
Nisan ayı itibariyle her günümüz; 
sağlık, huzur ve mutluluğunuzu 
temin etme gayretiyle geçiyor. Yatı-
rımlarımızı sizlerle istişare ediyor, 
hizmetlerimizi talep ve önerileriniz 
doğrultusunda planlıyoruz. Kağıtha-
nemizin daha güzel ve daha yaşanıla-
bilir bir şehir olması amacıyla verdi-
ğiniz katkılar için teşekkür ederim.

İlçemizde çeşitlik etkinlik ve gösteri-
lerle 2019 – 2020 kültür sanat sezo-
numuz başladı. İnanıyorum ki bu 
etkinlikler her günümüze ayrı bir an-
lam ve güzellik katacak, hoş hatıralar 
kazandıracak. Sizleri sezon boyunca 
büyük emeklerle hazırladığımız 
programlarımıza katılmaya, kültür 
merkezlerimize davet ediyorum.

Şehir içi ulaşım sorunlarının çözüm-
lerinde en etkili ulaşım sistemleri 
raylı sistemlerdir. İstanbul trafiğini 
rahatlatmak için Ulaştırma Bakanlı-
ğımız tarafından birçok raylı sistem 
hattı hizmete sokuldu. Hizmet veren 
raylı sistemlerin yanında yapımı 
devam eden ve 2020 yılında hizmete 
girmesi planlanan Kağıthane – İstan-
bul Havalimanı metro hattı projesi 

var. 37 km uzunluğunda olan ve 9 is-
tasyondan oluşan bu proje sayesinde 
İstanbul Havalimanı’na ulaşım sade-
ce 30 dakika sürecek. Böyle projelerle 
her geçen gün önemini katlayarak 
arttıran ilçemiz, bugün olduğu gibi 
İstanbul’un hatta Türkiye’nin yıldızı 
olmaya devam edecek.

Kağıthane’nin İstanbul’un sosyal 
hayatında, kültür - sanatında, ekono-
misinde büyük bir önemi olduğunun 
bilincindeyiz; bütün faaliyetlerimizi 
bu bilinçle gerçekleştiriyoruz. Etkin-
liklerimizde sizlerin ciddi desteği var, 

bu nedenle sürekli bir biçimde siz-
lerle bir araya geliyor, ilçemizle ilgili 
öneri ve tekliflerinizi dinliyor, bunları 
değerlendirmeye alıyoruz. 

Değerli dostlar, son dönem içerisinde 
öne çıkan bazı çalışmalarımızdan da 
kısaca bahsetmek istiyorum. Kültür 
– sanat, spor, alt ve üst yapı çalış-
malarına olduğu kadar eğitime de 
desteklerimiz sürüyor. Belediye ola-
rak, Kağıthaneli üniversite öğrencisi 
kardeşlerimize de bir müjde vermek 
isterim. Kağıthane Belediyesi olarak 
eğitime destek amacıyla İstanbul 

dışında okuyan lisans öğrencilerine 
karşılıksız eğitim yardımı yapıyoruz. 
Eğitim hayatınızda sizlere başarılar 
dileriz.

Yahya Kemal Mahallesi’nde 22 Nisan 
tarihinden bugüne gerçekleştirdi-
ğimiz kentsel dönüşüm çalışmaları 
kapsamında 123 riskli binayı kontrol-
lü şekilde yıkarak; yerine yeni ve sağ-
lam yapıların inşa edilmesine zemin 
hazırladık. Çok yakında Bakanlığımız 
ve TOKİ işbirliğiyle temel atma töre-
nini gerçekleştireceğiz.

Dünya Alzheimer Günü’nde; çağımı-
zın en önemli sağlık sorunlarından 
olan Alzheimer’a karşı farkındalık 
oluşturmak amacıyla bir etkinlik 
düzenledik. “Alzheimer’in Sesine 
Kulak Ver” adlı seminer programı 
katılımcılara; erken teşhis, tanı ve 
tedavi yöntemleri konusunda bilgiler 
sundu.

Sizleri keyifle okuyacağınız bir Gaze-
te Kağıthane ile baş başa bırakıyor, en 
kalbi duygularımla selamlıyorum.

Sevgiyle kalın.
Sizler daima kalbimizdesiniz.
Kalbimiz Kağıthane’de…

Üniversitelilere
Eğitim Yardımı

Kağıthane Belediye Başkanı 
Mevlüt Öztekin’in üniversite 

öğrencilerine 31 Mart Yerel 
Seçimi öncesi verdiği destek 
sözü, nakdi yardımla karşılık 
buldu. Kağıthaneli üniversite 
öğrencileri, belediyenin vermiş 
olduğu nakdi yardımlar için 
başvurularını yaptı.

Eğitime destek adı altında 
dağıtılan nakdi yardımlar için 
başvuru şartları, Kağıthane 
Belediyesi’nin internet 
sitesinde yayımlandı. Buna göre 
öğrencinin İstanbul dışında 4 
yıllık devlet üniversitesinde 
okuması, sınıf tekrarı yapmamış 
olması, öğrencinin ve anne 
veya babasından en az birinin 
Kâğıthane sınırlarında ikamet 
etmesi, ailede kişi başına düşen 
gelirin net 1850 TL üzerinde 
olmaması gerekiyor.

Kağıthane Belediyesi’nin 800 TL 

olan nakdi yardımına başvurular 
11 Ekim Cuma gününe kadar 
devam etti. Gerekli belgelerin 
hazırlanmasının ardından 
öğrenciler, belediyenin Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü’ne 
gelerek başvurularını yaptı.

‘‘Öğrencilerimiz hiçbir  konudan 
geri kalmamalılar’’

Kağıthane Belediye Başkanı 
Mevlüt Öztekin konuyla 
ilgili olarak, ‘‘Üniversiteyi 
şehir dışında okumanın 
zorluğunu yakından biliyorum. 
Öğrencilerimiz en verimli 
çağlarında hiçbir konudan geri 
kalmamalılar. Gençlerimizin 
eğitim ve sosyal hayatlarında 
her zaman yanlarındayız. 
Sağladığımız bu yardımlarımız 
inanıyorum ki gelecekte 
ülkemizin yararına olan fikir 
ve projelerin gelişmesine katkı 
sağlayacak” diye konuştu.

Kağıthane Belediyesi ilçedeki üniversite öğrencilerine
nakdi yardımda bulunuyor.
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Başkan Öztekin: ''Daha güzel bir gelecek için 
Yatırımlarımızı Çocuklarımızın Gelişimine Ayırıyoruz''

Kağıthane Belediyesi yeni öğretim yılında 8 bin öğrenciye
çanta ve kırtasiye yardımında bulundu.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı başla-
dı. Kağıthane Belediyesi, öğrencilerin 

yeni eğitim yılında eksiksiz bir şekilde 
derslerine devam edebilmesi için destek-
lerini sürdürüyor. Belediye tarafından 8 
bin öğrenciye içinde çeşitli kırtasiye mal-
zemelerinin bulunduğu çantalar hediye 
edildi.

İlçede ilk, orta ve lise sınıflarında öğrenim 
gören öğrenciler beraberinde öğrenim 
belgelerini getirerek; çanta, kalem seti, 

defter seti, abaküs, beslenme çantası, 
cetvel seti, boyalı kalem seti ve silgiden 
oluşan yardımdan faydalandılar.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Özte-
kin konuyla ilgili olarak,  “Göreve gelirken 
bilhassa çocuk ve gençlerimize her za-
man yanlarında olacağımızın sözünü ver-
dik. Eğitim konusunda çok hassas yakla-
şıyoruz. Daha güzel bir gelecek için büyük 
oranda yatırımlarımızı çocuk ve gençleri-
mizin gelişimine ayırıyoruz” diye konuştu.

Alzheimer’in
Sesine Kulak Ver

Kağıthane Belediyesi ile Türkiye Alzheimer Derneği ortaklaşa 
“Alzheimer’in Sesine Kulak Ver” adlı eğitim semineri 
gerçekleştirildi.

Kağıthane Belediyesi 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde Alzheimer hasta-
larını unutmadı. Türkiye Alzheimer Derneği ile ortaklaşa düzenlenen “Alzhe-
imer’in Sesine Kulak Ver” adlı eğitim semineri belediyenin meclis salonunda 
gerçekleşirken, seminere Alzheimer hastaları, hasta yakınları ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Seminerde ayrıca katılımcılara ücretsiz
Alzheimer testi de uygulanarak, hastalık riski taşıyıp taşımadıkları 
araştırıldı.
Nöroloji Profesörü Doktor Barış Topçular tarafından sunulan seminerde has-
talığın ne olduğu ve korunma yöntemleri anlatıldı. Prof. Topçular, “Alzheimer; 
yaşlılık veya beyin dokusunda meydana gelen yıkım sonucu ortaya çıkan, 
kazanılmış yeteneklerin kaybıyla sonuçlanan bir hastalık. Toplumda bunama 
olarak da biliniyor. Alzheimer genellikle unutkanlıkla başlıyor ve  60 yaşından 
sonra kendini daha sık gösteriyor. Bu nedenle ileri yaşlarda sık unutkanlıklar 
yaşıyorsanız mutlaka doktorunuza görünün” dedi.

Stresten ve kötü alışkanlıklardan
uzak durulmalı
Hastalıktan korunma yollarına da dikkati çeken Prof. Topçular, “Düzenli ve 
yeterli uyuyun. Stresten, kötü alışkanlıklardan ve bilhassa sağlıksız gıdalar-
dan uzak durun. Fiziksel ve zihinsel aktivitelerde bulunun. Tansiyon ve kan 
şekerinizi iyi yönetin. Bir dil öğrenmek de Alzheimer’dan korunmak için çok 
faydalı” şeklinde konuştu.

Alzhaimer hastalığı kadınlarda daha
sık görülüyor
Hastalığın kadınlarda erkeklerden daha sık görüldüğü vurgulanıyor. 65 yaşın 
üzerindeki her 6 kadından biri, 11 erkekten de birinin Alzheimer olduğu be-
lirtildi. Mevcut hastaların üçte ikisinin kadın olduğu; 60 yaşından sonra bir 
kadının Alzheimer olma riskinin, meme kanseri riskinden 2 kat daha fazla ol-
duğu bildiriliyor.
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Kağıthane - İstanbul Havalimanı

Metrosu 2020’de Açılıyor

 BEN HEMEN 
İKİ DAKKADA 

HAVALİMANI YAPIP
GELİYORUM

ABİ...
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Kağıthane - İstanbul Havalimanı

Metrosu 2020’de Açılıyor
Yaklaşık üç yıl önce yapımına başlanan Gayrettepe – Kağıthane – İstanbul Havalimanı metrosunda ışık 

göründü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Havalimanı metrosu saatte 120 kilometreye
çıkabilecek, Türkiye’nin en hızlı metrosu olacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, yapımı süren Gayrettepe-

Kağıthane-İstanbul  Havalimanı metro 
hattının Hasdal - İstanbul Havalimanı 
kesiminde tünel delme işlemlerinin 
tamamlanması nedeniyle gerçekleştirilen 
törene katıldı. Havalimanının metro 
şantiye alanında düzenlenen törende tünel 
delme makinesinin son kez çalışmasıyla 
birlikte tünelde ışık göründü. Törende 
konuşan Bakan Cahit Turhan, projenin 
tamamlanmasıyla İstanbul Havalimanı’na 
ulaşımın yarım saate düşeceğini belirterek, 
“Bunu sağlamak için tüm metrolarda 
maksimum hız 80 kilometre iken, 
havalimanına erişimin hızlı gerçekleşmesi için 
Türkiye’de ilk kez bir metro 120 kilometre hız 
yapacak. Kısacası tamamlandığında bu proje 
Türkiye’nin ilk hızlı metro sistemi olacak” 
ifadelerini kullandı.

“Kağıthane - Havalimanı arası gelecek yıl 
hizmete girecek”

Gayrettepe - Havalimanı metro projesinde 
Hasdal’dan Havalimanı’na kadar yaklaşık 

30 kilometrelik kısımda tünellerin delme 
işleminin tamamlandığını vurgulayan Bakan 
Turhan, “Yeni güzergahın TEM otoyolu 
kuzeyinde kalan kısmı bitmiş oluyor. 
Tünellerin yüzde 82’si de tamamlanmış 
oluyor. Yaklaşık 7 ay içerisinde TEM 
güneyinde D-100 karayoluna kadar olan 
kesime de kazı makinalarımız varmış olacak. 
İstanbullu vatandaşlarımızın bu metro 
hattının en hızlı şekilde tamamlanmasını 
beklediğinin farkındayız. Bu kapsamda 
Gayrettepe -  Havalimanı metro hattı ile 
birlikte hattın devamı sayılan Havalimanı 
- Halkalı projesinde 4 bin 38 kişi çalışıyor. 
Projenin en kısa sürede hizmete alınabilmesi 
için Türkiye’de ilk defa metro projesinde 10 
adet kazı makinesini aynı anda kullanıyoruz. 
Bu çalışmalar sonucunda sadece Türkiye’nin 
değil dünyanın en hızlı kazılan metro hattı 
olacak. Tünellerimizi 6 metre 60 santim 
çapında kazıyoruz. Kazı hızında dünya 
rekorunu da kırmış oluyoruz. Günde 64.5 
metre, haftada 33 metre, ayda bin 203 metre 
kazı yapıldı. Şu ana kadar 4 milyon 576 
bin metreküp kazı yaptık. Hedefimiz belli. 
Aralık ayı içerisinde inşallah ilk ray montajını 

kaynağını yapmak. Kağıthane - Havalimanı 
arasını ise gelecek yıl hizmete açmayı 
planlıyoruz” diye konuştu.

İstanbul Havalimanı metro sisteminin 
tüm şehrin metro sistemi içerisinde bir 
merkez olacağını vurgulayan Bakan Turhan, 
“Gayrettepe istasyonunda Yenikapı – Taksim 
- Hacıosman hattına, metrobüse ve yakın 
gelecekte inşa edeceğimiz büyük İstanbul 
Tüneli projesine Gayrettepe mevkiinde 
bağlanacak. Kağıthane istasyonunda ise 
Kabataş – Mecidiyeköy - Mahmutbey 
metro hattına entegre olacak. Havalimanı 
1 istasyonunda yüksek hızlı tren hattına, 
Halkalı istasyonunda da Marmaray ve 
Halkalı - Kirazlı metrosuna bağlanacak. 
Halkalı Stadı istasyonunda ise Mahmutbey 
metrosuna, Olimpiyat Stadı istasyonunda 
Başakşehir - Kirazlı metrosuna, Kayaşehir 
istasyonunda Kayaşehir - Başakşehir 
metrosuna, Fenertepe istasyonunda 
Vezneciler - Sultangazi metrosuna entegre 
olacak. İstanbul Havalimanı tüm şehre bu 
metro sistemi ile bağlanmış olacak” şeklinde 
konuştu.
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İlçedeki Parklar
Yenilendi

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçedeki parklarda bakım ve onarım 
çalışması gerçekleştirildi.

Kağıthane Belediyesi, ilçeye yeni parklar 
kazandırırken mevcut parkları da yeni-

liyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler tarafından ilçenin dört bir yanında 
bulunan parklarda; oyun grupları, kamelya-
lar, masa ve oturaklarda bakım, onarım ve 
yenileme çalışmaları özenle yapıldı. 

Yenileme çalışmalarının vatandaşların daha 
iyi bir çevrede, yeşil ile iç içe yaşaması için 

yapıldığını belirten Belediye Başkanı Mev-
lüt Öztekin, “Parklarımızın bakımlarını dü-
zenli olarak yaparken bir yandan da iyileş-
tirilmesi gereken parklarımızı ele alıyoruz. 
Bu kapsamda ilçemizde bulunan parkımızı 
baştan aşağı yenilerken, park ihtiyacı olan 
mahallerimizin de park ihtiyaçlarını gidere-
ceğiz. İlçemize yeni parklar ve yeşil alanlar 
kazandırmak için de aralıksız çalışıyoruz” 
diye konuştu.

Başkan Öztekin:
'' İlçemiz İstanbul'da kilometrekareye düşen park sayısında 18 parkla birinci.''
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Kağıthane’de
Yatırımlar için bütçe onaylandı

Kağıthane Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı, 
2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali 
Yılı ile izleyen iki yılın Gelir-Gider Bütçesi yapılan 
görüşme sonrası mecliste oy çokluğuyla kabul 
edildi.

Kağıthane Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Bütçesi bir 
önceki yıla göre yüzde 9 artışla 401 milyon 563 bin 
TL olarak belirlendi. 2020 yılında bütçenin %40’ını 
yatırımlar, %30’unu sosyal çalışmalar oluşturuyor.

“Bütçeyi en verimli şekilde kullanacağız”

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; 
stratejik plan, performans programı ve bütçenin 
mecliste kabul görerek geçmesinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, “Yatırımlarımızı her 
zaman vatandaşlarımızın talep ve önerilerine göre 
planlıyoruz. Bütçemiz de bu yatırımlara kaynak 
oluşturacak. Bütçeyi en verimli şekilde kullanaca-
ğız. Gereksiz gördüğümüz harcamaları kaldırdık, 
vatandaşımızın yararına olacak hizmetlere ağır-
lık verdik. Bu sayede göreve gelişimizin dördüncü 
ayında 10 milyon TL tasarruf sağladık. Yeni yılda 
özellikle çocuk ve gençlerimizin eğitim ve sosyal 
hayatına katkı sunacak hizmetleri artıracağız” 
şeklinde konuştu.

Başkan Öztekin ayrıca bütçenin hazırlanmasında 
emeği geçenlere ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Bu kapsamda Kağıthane Belediyesi’ne
bağlı müdürlüklere ayrılan 2020 yılı bütçe 
ödenekleri şöyle:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: 1.741.500 TL
Sağlık İşleri Müdürlüğü: 5.664.822 TL
Bilgi İşlem Müdürlüğü: 9.800.000 TL
Teftiş Kurulu Müdürlüğü: 658.643 TL
Mali Hizmetler Müdürlüğü: 30.719.488 TL
Hukuk İşleri Müdürlüğü: 1.194.000 TL
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: 15.966.086 TL
Destek Hizmetleri Müdürlüğü: 88.443.813 TL
Emlak İstimlak Müdürlüğü: 15.006.749 TL
Fen İşleri Müdürlüğü: 96.007.609 TL
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 1.970.037 TL
İşletme Müdürlüğü: 10.657.700 TL

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: 20.368.825 TL
Plan ve Proje Müdürlüğü: 1.113.557 TL 
Özel Kalem Müdürlüğü: 4.950.000 TL
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü: 969.671 TL
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü: 6.040.000 TL
Spor İşleri Müdürlüğü: 9.378.500 TL
Strateji Geliştirme Müdürlüğü: 2.680.000 TL
Temizlik İşleri Müdürlüğü: 63.168.660 TL
Yazı İşleri Müdürlüğü: 917.000 TL
Zabıta Müdürlüğü: 9.488.000 TL
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü: 4.658.340 TL
Toplam: 401.563.000 TL

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin 
yönetiminde meclis üyeleri toplanarak,  

Kağıthane Belediyesi Meclis Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirilen oturumda 

2020-2024 Stratejik Planı, 2020 Mali Yılı 
Performans Programı ve 2020 Mali Yılı 

Bütçesi’ni görüştü.



Kültür - Sanat8

Mevsimlerden
Kültür - Sanat

Kağıthane’de tiyatro, sinema, 6D film, konser, söyleşi, sergi, anma programları ve özel gösterilerden 
oluşan 2019 – 2020 kültür sanat sezonu başladı. Sezon boyunca yediden yetmişe tüm Kağıthaneliler 
için, kültür sanatın en kıymetli eserleriyle süslü; özellikle çocuk ve gençler için eğlenceli ve bir o 
kadar da öğretici programlar sunulacak.
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Mevsimlerden
Kültür - Sanat
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Mücadele Çalışmaları Sürüyor
Haşereyle

Kağıthane Belediyesi, kurduğu özel ekiple ilkbaharda başlatıp yazın devam ettirdiği haşere ve sivrisineklerle mücadele 
çalışmalarını güz döneminde de sürdürüyor.

Çevre temizliğine önem veren Kağıthane 
Belediyesi, haşere ve sivrisineklerin 
temizlenmesi için Sağlık İşleri Müdürlüğü 
koordinesinde ilaçlama ekibi kurdu. Cumartesi 
ve Pazar günleri vatandaşlardan gelen 
şikayetleri değerlendiren ekipler, kalan günlerde 
de 19 mahallede ilaçlama çalışması yapıyor.

Çalışma günlerinde belirlenen mahallelere giden 
ilaçlama personeli akşam 8 ile gece 12 arasında 
haşere ve sivrisinekleri yok etme mücadelesi 
veriyor.

Sivrisinek ve haşere ile mücadele yolları

Kağıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 
sivrisinek ve haşere ile mücadele yollarını ise 
şu şekilde sıraladı:

- İçinde su bulunan kova, lastik ve saksı altı gibi 
malzemelerin içinde biriken suları dökünüz.

- Depo ve bidon gibi içinde su bulunan 
her şeyin üzerini kapatarak sivrisineklerin 
üremesine engel olunuz.

- Evcil hayvanların su ihtiyacını karşılamak için 
kapı önlerine konulan suları haftalık olarak 
değiştiriniz.

- Ağaçlarda su birikintisi oluşabilecek küçük 
çukurları kapatınız.

- Çöpleri çöp kutusuna atarak, sivrisineklerin 
birikmesini engelleyiniz.

- Bahçede bulunan ve kullanılabilecek eşyaları 
istifleyerek bir yere kaldırınız.

Sosyal Medya hesapları ile vatan-
daşlar dünyanın her yerinden istek, 

öneri ve şikayetlerini günün her saati 
Kağıthane Belediyesi’ne iletebiliyor-
lar. Facebook, Twitter ve İnstagram’da 
bulunan sosyal medya hesapları üze-
rinden iletişime geçen vatandaşların 
her türlü talebine bir gün içerisinde 
geri dönüş sağlanıyor. Sosyal medya 
hesapları beraberinde vatandaşlara 
ses, fotoğraf ve görüntü dosyası gön-
dererek etkili iletişim kurma imkanı 
da sunuyor. 24 saat içinde kişilerin 
istek, talep ve önerilerine geri dönüş 
sağlayan Kağıthane Belediyesi ayrıca 
dünyaca ünlü video paylaşım plat-
formu Youtube’daki web kanalıyla da 
hizmetlerini görüntülü olarak kullanı-
cılara sunuyor. 

facebook.com/KagithaneBelTR, twit-
ter.com/KagithaneBelTR, instagram.
com/kagithanebeltr, youtube.com/ 
kagithanebelediyesi  adreslerindeki 
sosyal medya hesapları üzerinden va-

tandaşlarla etkili bir iletişim kurdukla-
rını belirten Belediye Mevlüt Öztekin; 
Kağıthane’yle ilgili yeniliklerin öğrenil-
mesi ve taleplerin değerlendirilmesi 
için sosyal medya kullanıcılarına “Bizi 
takip edin” mesajı verdi.

Kağıthane Belediyesi vatandaşların belediye hizmetlerinden daha hızlı ve zahmetsiz yararlanabilmeleri 
adına hizmete açtığı teknolojik yenilikleri sürekli güncellerken; Kağıthaneliler de sunulan

bu yeniliklerden oldukça memnun.

Kağıthane'yi Sosyal Medyadan Takip Edin

@mevlutoztekin34
@kagithanebeltr

@mevlutoztekin
@kagithanebeltr
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Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde riskli 
olarak tespit edilen 123 binadan 122'sinin 5 

aylık sürede belediye ekipleri tarafından kont-
rollü şekilde yıkımı yapılırken, geriye kalan, 
“Huzur Apartmanı” isimli 5 katlı son binanın yı-
kım işlemi de tamamlandı.

Çevrede önlem alan yıkım ekiplerinin gözeti-
minde başlatılan yıkım çalışması 3 saat sür-
dü. Yıkım ile ilgili ilçede yürütülen çalışmalara 
ilişkin bilgi veren Kağıthane Belediye Başkanı 
Mevlüt Öztekin, Kağıthane'de 22 Nisan 2019 
tarihinde bir binanın çöktüğünü anımsatarak, 
“Yıkımdan önce binadaki komşularımızı 5 daki-
ka içinde tahliye etmiştik zaten” dedi. 

“Çoğu deniz kumuyla yapılmıştı”
Başkan Öztekin, “Sonra çevredeki binalarımıza 
baktığımız zaman, çoğunun çürük binalar oldu-
ğunu, deprem öncesi yapılan binalar olduğunu 
gördük. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın onayıyla birlikte kentsel dönüşüm alanı ilan 

edildi burası. 34 bin metrekarelik bir alan. Ve bu 
alanda 123 bina, 700'den fazla bağımsız birim 
vardı. Bu birimleri birebir inceledik. Baktığımız-
da da birçoğunun deniz kumuyla yapıldığını ve 
30-40, 60-70 yıllık binalar olduğunu da görmüş 
olduk. Ve bu süre içerisinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımızla birlikte bölgede kentsel dönü-
şüm çalışmalarına hız verdik. Ev sahiplerine 36 
ay süresince ayda  1500 lira aylık kira yardımı 
yapıyoruz. Kiracılara 3 bin TL taşınma yardı-
mında bulunduk. İlk 22 Nisan'da tahliye etmek 
zorunda kaldığımız 98 daire için de taşıma pa-
rasıyla beraber eşya yardımlarında bulunduk. 

Eşyalarını alamayan komşularımız da vardı bu-
rada. Ve böylelikle bugüne kadar geldik. 5 aylık 
çok kısa bir süre içerisinde 122 binanın yıkımını, 
en son bugünkü binayla 123 binanın yıkımını 
tamamlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Öztekin, bundan sonraki süreçte de 
hızlı bir şekilde bölgedeki çalışmalara devam 

edeceklerini ve bundan önce ilçede bulunan 
yaklaşık 180 bin bağımsız bölümden bugüne 
kadar 120 bin bağımsız bölümü zaten deprem 
öncesinde yenilemiş olduklarını belirterek, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Geriye kalan süreç-
le ilgili depreme dayanıksızlık varsa, bununla 
ilgili dönüşüm alanı ilan edilmesi gereken yer-
ler varsa bunun da çalışmasına hızlı bir şekilde 
devam ediyoruz. Ve buradaki komşularımız için 
de bu yıl içerisinde bakanlığımızla birlikte, TOKİ 
ile beraber temel atma töreni gerçekleştirip 36 
ay gibi kısa bir süre içerisinde buradaki komşu-
larımızın her birisinin yeni evlerine kavuşma-
sına imkan sağlamış olacağız. Kira yardımları 
ve diğer yardımlar devam etmiş oluyor. Kom-
şularımız tekrar yeni evlerine çok kısa sürede 
kavuştuktan sonra en azından burada yaşayan 
3 bine yakın insanımız vardı. 3 bine yakın insa-
nımızı artık depreme dayanıklı, huzurlu, mutlu, 
otoparklı ve biraz daha geniş yolları olan, yatay 
mimariyle özel bir çalışma çıkmış olacak.”

Yahya Kemal Mahallesi'ndeki

Yıkımlar Tamamlandı
Kağıthane'yi Sosyal Medyadan Takip Edin

Deprem tedbirleri kapsamında Kağıthane’de kentsel dönüşüm için yıkımına karar verilen 123 binadan 
sonuncusunun yıkımı Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in katılımıyla gerçekleşti.
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Vatan Size Minnettar...
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; Gaziler Günü dolayısı ile Kağıthane Kaymakamlığı himayesinde Nurtepe 

Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda, gazi ve gazi yakınları ile bir araya geldi.

Kağıthane’de gaziler unutulmadı. Yurdun farklı 
bölgelerinde görevlerini yaparken vatan sa-
vunması adına gazi olan Kağıthaneli vatandaş-
lar Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi. 
Kağıthane Kaymakamlığının organize ettiği 
programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt 
Öztekin de katıldı.
Tüm gazi ve gazi yakınlarının olduğu masaları 
tek tek dolaşan Başkan Öztekin, gazilerle soh-
bet etti. Kur’an Tilaveti ile başlayan program, 
yemek ve protokol konuşmaları ile devam etti.

“Gazilerimizden aldığımız güç ile yeni
Türkiye’yi inşa ediyoruz”

Konuşmasında bu ülkenin gazilere çok şey 
borçlu olduğunu ifade eden Başkan Öztekin, 
“Bugün 19 Eylül Gaziler Günü vesilesi ile değer-

li gazilerimizle bir araya gelmiş bulunmaktayız. 
Aramızda birçok gazimiz var. Kimi Kore’de kimi 
Kıbrıs’ta kimi de 15 Temmuz gecesi bu vatan 
uğruna gözünü bile kırpmadan düşmanla karşı 
karşıya gelerek gazi olmuş. Şüphesiz ki bugün 
burada böyle güzel bir yemekte bir araya gele-
biliyorsak bunu bizler de gazilerimize borçlu-
yuz. Bizler aziz şehit ve gazilerimiz sayesinde 
bugün bu topraklarda varlığımızı sürdürüyor ve 
yine onların güvencesi  ve onlardan aldığımız 
güç ile yeni ve güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz. 
Sevgili gazilerimiz; vatan size çok şey borçlu, 
vatan size minnettar. Tarihin göründüğü en bü-
yük destanların kahramanları olan şehitlerimiz 
ve gazilerimiz geleceğimize ışık tutmaya de-
vam edecek, kahraman mücadeleniz nesilden 
nesile aktarılacaktır” dedi.  Aramızdan ayrılan 
ve ebediyete intikal eden tüm gazi ve şehitler 

için rahmet dileyen Başkan Öztekin program-
da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek tüm gazilere teşekkürlerini iletti.

“Sizlere çok şey borçluyuz”

Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç’te yaptığı 
konuşmasında gazilere teşekkürlerini iletti. 
Kaymakam Göç, “Sizlere çok şey borçluyuz. 
Sizlere, ailelerinizle birlikte mutlu ve huzurlu 
bir yaşam diliyoruz” dedi.
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Kağıthane Deresi'nde yaz ayları itibariyle 
başlatılan temizlik ve bakım çalışmaları 

sonuç verdi. Dere daha temiz ve  sağlıklı hal 
alırken, içinde yaşayan canlı popülasyonu da 
arttı. 

Kağıthane Deresi'nde yaz ayı süresince Kağıt-
hane Belediyesi ekipleri tarafından temizleme 
çalışmaları yapıldı. Daha yaşanılabilir bir çevre 
için kolları sıvayan Kağıthane Belediye Başka-
nı Mevlüt Öztekin de çalışmaları bizzat katıla-

rak yerinde denetledi. Belediye bünyesindeki 
iş makinaları ve personel derenin genelinde 
ve bazı kilit noktalarda yoğun bir çalışma ger-
çekleştirdi. Dere yatağı yabancı maddelerden 
arındırılarak su sirkülasyonunun kesintisiz 
devamı sağlandı.
Temizlik çalışmalarıyla deredeki su kalitesi 
arttı ve çalışmalar sonuç verdi. Yapılan özverili 
çalışmalar neticesinde deredeki canlı popü-
lasyonunun arttığı gözlendi. Kağıthane Dere-
si'nde artık daha fazla çeşitte balık yaşıyor.

Kağıthane Belediyesi ekipleri Kağıthane Deresi'ndeki temizlik
çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar sonucunda deredeki canlı

çeşitliliğinin arttığı gözlendi.

Kağıthane Deresi Temizlendi
Balık Çeşitliliği Arttı
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‘‘Amacımız Afetlerin 
Riskini En Aza İndirmek’’

Yaptığı çalışmalarla ilçeyi olağanüstü durumlara karşı hazır eden Kağıthane 
Belediyesi, bu kapsamda 79 farklı afet sonrası toplanma alanını
ilçeye kazandırdı.

Son yıllarda acil toplanma yeri olarak 
belirlenen park, meydan ve arazilerin 

imara açılıp konutlaştırılması ve bu nedenle 
vatandaşların afet anında acil toplanma 
yeri bulamayacak olması gündeme 
taşınırken Kağıthane’de ise bu durumun 
tam tersi olarak imarlı araziler park, 
meydan ve yeşil alanlara dönüştürülüyor ve 
buralar mahallelerin acil toplanma yerleri 
olarak belirleniyor. Ayrıca her bir sokakta 
vatandaşların kolay ulaşabilmesi için acil 
toplanma yerlerini işaret eden levhalar asılı.

Toplanma alanlarında afet sonrası 
kullanmak üzere yaşamsal malzemeler hazır 
bulunduruluyor

İlçede bulunan; Şirintepe Mahallesi Hilal 
Parkı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 
Gülibrişim Parkı, Çağlayan Mahallesi 
Seçkinler Parkı ve Seyrantepe Mahallesi 
Anadolu Parkı olmak üzere 4 farklı noktada 
bulunan parklarda acil durumlarda 
kullanılması için ilk yardım ve yaşamsal 
malzemeler bulunuyor. Bu alanlar Kağıthane 
Belediyesi tarafından afet sonrası ilk 
müdahale kapasitesinin arttırılması amacıyla 
yapıldı.

İlçede toplam 79 adet toplanma alanı var

Kağıthane ilçesi sınırları içinde üçü ana 
tahliye alanı olmak üzere toplam 79 adet 
toplanma alanı bulunuyor. Merkez Mahallesi 
Hasbahçe Mesire Alanı, Seyrantepe Mahallesi 

700. Yıl Parkı ve Şirintepe Mahallesi Hilal 
Parkı ilçedeki ana tahliye alanları olarak 
vatandaşların ihtiyacına sunuluyor.

“Toplanma alanı sayımızı arttırıyoruz”

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 
yerel yönetimler olarak olası afet riskini 
en aza indirmek için çeşitli çalışmalar 
yaptıklarını söyleyerek açıklamalarda 
bulundu:

“Bir afetin yaşanmasının ardından hayatta 
kalanların yaşamlarına devam etmeleri 
ve olası kayıpların da azaltılması için afet 
sonrası toplanma alanları önem arz ediyor. 
AFAD ile birlikte yapmış olduğumuz çalışma 
sonucu ilçemizde resmi olarak 79 adet 
toplanma alanımız var. Bunlardan 76 tanesi 
doğrudan toplanma, 3 tanesi de ana tahliye 
alanı.

Yine ilçemizdeki okulların %90’ından 
fazlası yenilendi ve depremde okullarımızın 
hiçbirinde sıkıntı yaşanmadı. Aynı zamanda 
bölgemizde toplanma alanlarımızı her 
geçen gün daha da arttırmaya gayret ettik. 
Bölgemizde dönüşümle birlikte yeşil alan 
sayısını da arttırarak, toplanma alanlarımızı 
da arttırmış oluyoruz. Her türlü afet riskine 
karşı Kağıthanemizdeki çalışmalarımız 
özverili şekilde devam edecektir. Doğal 
afetlere karşı olabildiğince hazırız. 
Amacımız tabii ki afetlerin risklerini en aza 
indirebilmek.”

Kağıthane’de
79 farklı afet
sonrası toplanma
alanı var

Toplanma alanlarında bulunan konteynerler afet sonrası ilk 
müdahalenin yapılabilmesi için uygun malzemelerle donatıldı.



Yaşam 15

Zengin bir kültür mirasına sahip olan Kağıthane İstanbul’un gözde mekanlarından biri konumunda. Özellikle 
Sadabad; yeşil dokusu, geniş çayırlıklarıyla ve belediye tarafından ücretsiz olarak düzenlenen sandal sefasıyla 

tarihte olduğu gibi günümüzde de şehir halkının mesire ve eğlence alanı kimliğini koruyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezinde yer 
alan ve eski İstanbul’un en önemli mesire 

yeri olan Kağıthane, coğrafi özellikleri sayesinde 
köprülere, çeşmelere, mesire yerlerine, saraylara 
ve köşklere ev sahipliği yapmıştı. Şehre yakın 
olması, ortasından mineral zengini tatlı su akan, 
hava koridoru üzerinde bulunmasından dolayı 
havası temiz olan ilçe tarihte İstanbul halkının en 
çok tercih ettiği yerler arasındaydı.

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, 
Kağıthane’nin mesiresini görünce çok beğenmiş, 
avlanmak ve dinlenmek için sık sık buraya 
gelmeye başlamıştı. Kağıthane, suyunun bol 
oluşu nedeniyle Kanuni ile birlikte hem bir mesire 
hem toplantı yeri hem de o döneme göre bir 
sanayi bölgesi olmuştu. 15. yüzyıldan başlayarak, 
doğal güzellikleri ve koruları ile ünlenen 
Kağıthane, çok sevilen bir eğlence yeri haline 

gelmişti ve bu özelliğini uzun yüz yıllar korudu. 

Kağıthane’nin en önemli tanıklarından biri de 
Şair Nedim olmuştu. Onun meşhur şiirinden bir 
dörtlük şöyledir:

“Bir sefa bahşedelim gel şi Dil-i naşade, 
Gidelim serv-i revanım yürü Sa’dabad’a, 
İşte üç çifte kayık iskelede amade, 
Gidelim serv-i revanım yürü Sa’dabad’a.”

Günümüz Türkçesiyle

“Gel şu neşesiz gönüle bir neşe bağışlayalım.
Gidelim selvi boylu güzelim yürü Sâ’dâbâd’a. 
İşte üç çifte kayık iskelede hazır.
Gidelim selvi boylu güzelim yürü Sâ’dâbâd’a.”

Günümüzde Kağıthane Belediyesi’nin 

çalışmalarıyla sanayi bölgesi ilan edildiği yılların 
izini silen Osmanlı’nın Hasbahçesi olan Sadabad, 
son yıllarda İstanbul’un en sevilen mesire 
alanları içerisinde hakettiği yeri aldı. Kağıthane 
Belediyesi’nin araştırmaları, çevre düzenlemesi 
ve restorasyon çalışmaları ile tarihi mirasını 
yeniden omuzlayan Sadabad, başta Kağıthaneli 
vatandaşlar olmak üzere tüm İstanbulluların 
büyük ilgisini çekiyor.

Kağıthane’nin tarihi ve doğal güzelliklerini 
yaşamak isteyen vatandaşlar Hasbahçe’ye 
gelerek ücretsiz olarak hizmet veren sandal 
turuna katılabiliyorlar. Günümüzde belediye 
binası olarak kullanılan Sadabad Sarayı’nın 
yanından başlayan sandal turlarında 
vatandaşlar, Kağıthane Sadabad’da bulunan 
birçok tarihi yapıyı da yakından görme fırsatı 
yakalayabiliyorlar.

Bir safa bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâda
Gidelim serv-i revânım yürü Sadâbâd’a
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