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Kağıthane’nin Temiz Havası

Tescillendi

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçede başlatılan 
“Geri Dönüşüm” çalışmalarıyla 27 bin ton atık top-
landı ve 5 yılda 255 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Osmanlı döneminde kağıt üretimi yapılan 
Kağıthane’de 11 yıl önce başlatılan geri 

dönüşüm ve çevre seferberliği meyvelerini ver-
meye devam ediyor.

Kağıthane’de Atıklar Geri Dönüşüyor 

Kağıthane’de 
Sokak  Hayvanları 
Unutulmadı

Medeniyetin 
Merkezi 
Kağıthane

Yoğun Kar Yağışında 
İlçe Halkı Mağdur Olmadı

Koşu Köşkü ve 
Yarış Alanı

Hakan Karaman
Kağıthaneliler ile Buluştu

Osmanlı Dönemi’nde İstanbul’un 
kâğıt merkezi olarak bilinen ve a-
dını buradan alan Kâğıthane’de, 
el yapımı kâğıtçılık geleneği sür-
dürülüyor.  Kâğıthane Belediyesi 
tarafından sembolik olarak ku-
rulan “El Yapımı Kâğıt Atölyesi” 
nde, el yapımı kâğıtçılığın gele-
cek kuşaklara aktarılması adına 
etkinlikler düzenleniyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Hava 
Kalitesi İzleme İstasyonu verilerine 

göre Kağıthane, İstanbul’un havası en 
temiz üç ilçesinden biri oldu.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından ilçelerin hava kalitesi 
hesaplandı ve İstanbul’un hava-

sı en temiz üç ilçesi belirlendi. Listeye 
giren üç ilçe ise; Kağıthane, Kartal ve 
Sultangazi oldu. , İstanbul geneli hava 

raporlarına göre havası en temiz üç 
ilçesinden biri olarak belirlenen Kağıt-
hane, geçmişte sık sık sel, heyelan ve 
kirlilikle anılırken; son 10 yıldır sürdü-
rülen çalışmalar sonucunda büyük bir 
değişim yaşadı.
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Hazırlıklarını günler öncesin-
den tamamlayan ekipler;  5 

tuz, 7 iş makinası, 7 kamyon ve 
60 personelle 24 saat Kağıthane 
için aralıksız hizmet veriyor. 
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Kış aylarında yiyecek bulmakta 
güçlük çeken sokak hayvan-
ları Kağıthane’de unutulma-

dı. İstanbul’da etkili olan yoğun kar 
yağışı nedeniyle insanların yardımı-
na ihtiyaç duyan sokak hayvanlarına 
dikkat çekmek isteyen Başkan Fazlı 
Kılıç, Hayvanseverler Meclisi üyele-
riyle birlikte sokak hayvanlarına ma-
ma dağıttı. Sokak hayvanlarının ko-
runması adına birçok projenin yürü-
tüldüğü ilçede; hayvanların soğuktan 
korunması ve daha güvenli bir or-
tamda yaşamaları için Kağıthane’nin 
birçok noktasına kulübeler yerleştiril-
di ve kulübelerin önüne hayvanların 
beslenebilmesi için mama bırakıldı.

Meteoroloji tarafından yapılan kar 
uyarısı sonrasında Kağıthane Be-
lediyesi ekipleri vatandaşların kar 
yağışından etkilenmemesi için gece 
gündüz çalışıyor. 
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Kağıthaneli Komşularım, yeni bir yıla daha merha-
ba dediğimiz bu günlerde sizleri saygı ile selamlıyor, 
2016 yılının vatanımıza, milletimize ve Kağıthanemize 
hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Güzel dilekler 
ile başladığımız yeni yıla yenilenen gazetemiz ile de-
vam ediyor, sizlere en iyisini sunmak için çalışıyoruz. 

Değerli Kağıthaneliler, geleneksel hale gelen mü-
dürlük denetlemelerine yeni yılda da devam ediyor, 
belediyemiz bünyesinde çalışan tüm personeli yerin-
de ziyaret ediyoruz.  Gerçekleştirdiğimiz denetleme-
lerde, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık ve ilgili 
birim amirlerine gerekli talimatları verdik. 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile İlçe Mil-
li Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle düzenlediğimiz 
çevre seminerleri sonucunda öğrencilerimizin, evle-
rinde biriktirdikleri tonlarca evsel atığı çöp olmaktan 
kurtarıp geri dönüşüme kazandırmalarını sağladık. 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Sosyal Mağaza’da 
etkinlik düzenleyip, öğrencilerimizin giyim ihtiyaçla-
rı karşıladık. Daha yeşil bir Kağıthane için de binlerce 
fidanı toprakla buluşturduk. Bütün bu çalışmalar so-
nunda, İstanbul’un havası en temiz ilçeleri arasında 
yerimizi aldık.  

Kış aylarında yiyecek bulmakta güçlük çeken so-
kak hayvanlarını unutmayarak, onlara mama dağıttık 
ve kış koşullarına dayanıklı barınaklar inşa ettik. Ekip-
lerimiz, yoğun kar yağışının hayatı olumsuz yönde 
etkilememesi ve vatandaşlarımızın mağdur olmama-
sı için 5 gün boyunca gece gündüz demeden mesai 
yaptı. Çağrı merkezi ve sosyal medya üzerinden gelen 
talep ve şikayetlerin de %90’ı olumlu olarak sonuç-
landırıldı. Bu başarılı sonuçların arkasında tabii ki siz-
lerin desteği vardı.

Geçmişte sık sık sel, heyelan ve kirlilikle anılan 
Kağıthane’yi, son 10 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar 
ile bambaşka bir silüet kazandırdık. Gerçekleştirdiği-
miz kentsel dönüşüm hamleleriyle ilçe merkezinde 
bulunan sanayi alanları şehrin dışına taşıdık, yapı sto-
kunun %46’sı yeniledik ve 240 bin vatandaşa depreme 
dayanıklı modern evlerde yaşama olanağı sağladık. 

Fiziki koşulları yenilerken; kültürel ve sanatsal se-
viyemizi de artırmak için çalıştık. Kültür Müdürlüğü 
bünyesinde faaliyet gösteren kültür merkezleri ve sa-
natsal mekanları yeni yılda da dopdoplu programlarıy-
la hizmet verecek şekilde düzenledik. 

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde İstanbul’un 
kâğıt merkezi olan ilçemizde, geçmişimize sahip çık-
mak adına “El Yapımı Kâğıt Atölyesi” kurduk. Atölyede, 
el yapımı kâğıtçılığın gelecek kuşaklara aktarılması için 
etkinlikler düzenledik.  

Her geçen gün daha kaliteli hizmet anlayışı ile ça-
lışmalarını sürdüren, hep bir adım ileri gidebilmek için 
gece gündüz demeden ilçe sakinlerinin hizmetinde 
çalışan herkesi yürekten kutluyor, 2016 yılında tüm 
mutlulukların sizlerle olmasını diliyorum. 

e-posta: fazlikilic@kagithane.bel.tr
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Güncel

GAZETE KAĞITHANE

Başkan Fazlı Kılıç’ın makamında 
gerçekleşen görüşmede bağımlı-
lıkla mücadele, işsizlik, çocuk genç, 

yetim ve engelliler ile ilgili konuların yanı 
sıra 2016 yılında eğitim, sağlık, spor, çevre 
ve daha birçok konu hakkında yapılma-
sı planlanan projeler hakkında görüşme 
sağlandı. Kağıthane’de yapılan yatırım ve 
çalışmaların da konuşulduğu görüşmeye 
Başkan Fazlı Kılıç’ın eşi Fatma Kılıç, Baş-
kan Yardımcısı Mevlüt Öztekin ve Kadınlar 
Meclisi Başkanı da katılım sağladı. Oldukça 
verimli geçen görüşme, çektirilen hatıra fo-
toğrafı ile son buldu. 

Başkan Kılıç’a 
Anlamlı Ziyaret

İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal ve Kağıthane 
Kaymakamı Hasan Göç, Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

Fazlı KILIÇ  | Kağıthane Belediye Başkanı
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Kağıthane Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Mü-
dürlüğü öncülüğünde Sosyal Mağaza’da bir 
etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikle, 

ilçe okullarında eğitim alan öğrencilerin giyim ihtiyaç-
ları karşılandı. Tüm dikkatlerini oyuncaklara yönelten 
çocuklara, kendi yaş gruplarına uygun oyuncaklar da 
hediye edildi.

Düzenlenen etkinliğe Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç ile birlikte eşi Fatma Kılıç, Belediye Başkan 
Yrd. Mevlüt Öztekin, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Sa-
dık Şişman, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sedat Bika 
ile birlikte çok sayıda öğretmen katıldı. Etkinlikte ko-
nuşma yapan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; 
“Sosyal Mağaza, dört mevsime uygun ürün çeşidi 
ve her yaş grubuna uygun oyuncak reyonu hem ço-
cukların hem de velilerin büyük beğenisini topluyor. 
Çocuklarımızı mutlu etmek bizleri de mutlu ediyor.” 
şeklinde konuştu. 

Sosyal Mağaza’ya Uluslararası İlgi
Zengin ürün yelpazesi ile her yaş grubuna hitap eden 
Sosyal Mağaza, dünyanın da dikkatini çekiyor.

Güney Kore Sağlık ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı 
ile Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’ne bağlı Müslü-
man Kadınlar Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (UETD) 
tarafından ziyaret edilen mağaza, ziyaretçilerinden 
tam not alıyor.

Çocuklar Mutlu 
Kağıthane Mutlu

“Çocuklarımızı mutlu etmek 
bizleri de  mutlu ediyor.”

Kağıthane Belediyesi ile BEM-BİR SEN (Belediye 
ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası), 2016 
yılı sosyal denge sözleşmesini yeniledi. 2016 yılı 
Sosyal Denge Sözleşmesi, Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç ve MEMUR-SEN Genel Baş-
kan Yardımcısı Levent Uslu tarafından imzalan-
dı. Kağıthane Belediyesi’nde gerçekleşen imza 
törenine; Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
Belediye Başkan Yardımcıları Mevlüt Öztekin, 
Ömer Kır ve BEM-BİR-SEN 6 Nolu Şube Yönetim 
Kurulu üyesi olan Kağıthane Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü Sedat Bika katıldı.

BEM-BİR SEN Sözleşmesi Yenilendi
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Osmanlı döneminde kağıt üretimi 
yapılan Kağıthane’de 11 yıl önce 
başlatılan geri dönüşüm ve çevre 

seferberliği meyvelerini vermeye devam 
ediyor. Ayrıştırma tesisi ile projenin yeni 
bir boyut kazandığı ilçede yatırım ve hiz-
metler devam ediyor. Yapılan çalışmalarla 
5 yılda toplam 27 bin ton atık toplandığını 
belirten Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç; “Toplanan atıkların %70’ini kağıt-
karton, %15’ini plastik, %10’unu Metal 
ve %5’ini cam atıklar oluşturuyor.” dedi. 

Çevre Eğitim Projesi ile Temel Çözüm
Kullanılmış kağıtların geri dönüştürülme-
siyle birçok ağaç kesilmekten kurtarılıyor. 
Kağıthane’de son 5 yılda toplanan 15 bin 
ton kağıt atıkla tam 255 bin ağaç kesil-
mekten kurtarıldı. Yatırımların artmasıyla 
birlikte ayrıştırılan atığın bir önceki yıla 
göre giderek fazlalaştığı ilçede, bu mikta-
rın artmasında öğrencilere ve velilere ve-
rilen çevre eğitimleri büyük önem taşıyor. 
2004 yılından itibaren okullarda öğrenci-
lere ve velilere verilen “çevre eğitimleri”  
geri dönüşüm konusunda özellikle çocuk-
ların temellerini sağlam atmayı hedefliyor. 

Macera Sokakta Başlıyor
İlçede geri dönüşüm macerası sokakta 
başlıyor. Kağıthane Belediyesi tarafın-
dan ilk önce vatandaşlara mavi poşetler 

dağıtılıyor. Daha sonra vatandaşların bi-
riktirdiği ambalaj atıkları (kağıt-karton, 
plastik ve metal) belirli günlerde düzen-
li olarak toplanıyor, ayrıştırma tesisine 
getirilerek türlerine göre ayrıştırılıyor ve 

geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. 
Geri dönüşüm tesisleri ise bu atıkları 
tekrar üretimde kullanıyor. Bu sayede 
hem çevreye verilen zararı azaltılıyor, 
hem de ekonomiye katkı sağlanıyor.

Atıklar Kağıthane’de Geri Dönüşüyor 
Kağıthane 
Belediyesi 

tarafından ilçede 
başlatılan “Geri 

Dönüşüm” 
çalışmalarıyla 
27 bin ton atık 

toplandı ve 5 
yılda 255 bin 

ağaç kesilmekten 
kurtarıldı.

Geleneksel hale gelen ve İmece 
Okulu Spor Salonu’nda renkli 
görüntülere sahne olan eğitim 

kapsamında öğrencilere, çevre ile ilgi-
li film izletildi ve kısa bir tiyatro oyu-
nu sahnelendi. Başkan Kılıç’a sürpriz 
yapmak isteyen Suriyeli öğrenciler, 
“Nayino” adlı şarkıyı seslendirdi. 

Başkan Kılıç; “Geri dönüştürülen 
her atık, sağlıklı yaşam için büyük bir 
adımdır.”

İlçede 11 yıldır düzenlenen çevre eği-
timleri ile yaklaşık 60 bin kişiye çevre 
eğitimi verildiğinden bahseden Baş-
kan Fazlı Kılıç; “Gelecekte dünya-
yı bekleyen tehditlerden kurtarmak 
sizin elinizde, bunun da ilk aşaması 
geri dönüşümden geçiyor. Geri dö-
nüşüme kazandırdığınız her bir atık, 
gelecek nesillerin daha sağlıklı bir 
dünyada yaşaması için atılacak büyük 
bir adımdır.” dedi. Konuşmasının ar-

dından Başkan Kılıç’a çiçek takdim 
edildi. Program, çektirilen hatıra fo-
toğrafı ile son buldu.Geleneksel hale 
gelen çevre eğitimleri, bu yıl Sudan ve 
Suriye Okulu öğrenci ve öğretmenleri 
ile son buldu. Öğrenciler haziran ayı-
na kadar, mavi poşetlerde biriktirdiği 
atıkları belirlenen günlerde okulları-
na getirmeye devam edecek. En çok 
atık getiren öğrenci ve okullar ödül-
lendirilecek. 

Çevre 
Eğitimleri 

Renkli 
Görüntülerle 

Sona Erdi

Kağıthane Belediyesi’nin 
diğer tüm belediye ve 

sivil toplum kuruluşlarına 
örnek teşkil eden “çevre 

eğitimleri” ne bu yıl Sudan 
ve Suriye Okulu öğrenci ve 

öğretmenleri de katıldı.
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Hayvan Bakım Evi’ni ziyaret 
eden İHKİP Okulu öğrencile-
ri sevimli dostları ile keyifli bir 

gün geçirdi. Barınak ziyaretinin ardın-
dan, hayvan sevgisinin önemine de-
ğinilen ve Kağıthane Belediyesi’nin 
sokak hayvanları ile ilgili çalışmaları-
nın anlatıldığı filmi izleyen öğrenci-
ler, oldukça keyifli vakit geçirdi.  Et-
kinliğin ardından konuşma yapan 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; “Bugün 
buraya gelerek bakımevimizi ziyaret 
eden herkese çok teşekkür ediyorum. 

Bu tesiste; sokak hayvanlarının gerekli 
muayenelerinin yanı sıra sahiplendir-
me işlemleri de yürütülüyor. Bu so-
ğuk kış günlerinde kapımızın önüne 
bir kap mama ve ılık su bırakarak on-
lara yardımcı olabiliriz.” şeklinde ko-
nuştu.

Ziyaret sonunda öğrenciler, hay-
vanlarla ilgili korkuları atlattıklarını 
ve barınağı sık sık ziyaret edeceklerini 
belirtti. Düzenlenen program sonun-
da öğrencilere sevimli dostları için 
mama ve mama kapları hediye edildi.

Korkular Sevgiye Dönüştü
İHKİP Okulu 

öğrencileri 
Kağıthane 
Belediyesi 

Hayvan 
Bakım Evi’nin 

sevimli 
sakinlerini 

ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilçe-
lerin hava kalitesi hesaplandı ve İstanbul’un 
havası en temiz üç ilçesi belirlendi. Listeye 

giren üç ilçe ise; Kağıthane, Kartal ve Sultangazi 
oldu. ,

İstanbul geneli hava raporlarına göre havası en 
temiz üç ilçesinden biri olarak belirlenen Kağıtha-
ne, geçmişte sık sık sel, heyelan ve kirlilikle anılır-
ken; son 10 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucunda 
büyük bir değişim yaşadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Fazlı Kılıç; 
“Gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm hamleleriy-
le ilçe merkezinde bulunan sanayi alanları şehrin 
dışına taşındı ve yapı stokunun %46’sı yenilendi. 
Kömür yerine doğalgaz kullanıldığı için de hava 
kirlenmiyor. İlçemizde 270 park bulunuyor ve daha 
yeşil bir Kağıthane için binlerce fidan toprakla bu-
luşturuluyor. Bütün bu çalışmalar netice veriyor ve 
Kağıthane İstanbul’un havası en temiz ilçeleri ara-
sında yerini alıyor.” şeklinde konuştu.

Kağıthane’nin Temiz Havası
Tescillendi

Çevre ve 
Şehircilik 

Bakanlığı’nın 
Hava Kalitesi 

İzleme 
İstasyonu 

verilerine göre 
Kağıthane, 

İstanbul’un 
havası en 
temiz üç 

ilçesinden biri 
oldu.
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Sokak hayvanlarının korunma-
sı adına birçok projenin yü-
rütüldüğü ilçede; hayvanların 

soğuktan korunması ve daha gü-
venli bir ortamda yaşamaları için 
Kağıthane’nin birçok noktasına ku-
lübeler yerleştirildi ve kulübelerin 
önüne hayvanların beslenebilmesi 

için mama bırakıldı. Başkan Fazlı Kılıç, 
mama dağıtımının ardından Hayvan-
severler Meclisi üyeleriyle sokak hay-
vanları için neler yapılabileceği konu-
sunda fikir alışverişinde bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; 
“Yoğun kar yağışı nedeniyle hayvan-

ların yiyecek bulamayacağını dü-
şünerek, Hayvanseverler Meclisi ile 
mama dağıtımı gerçekleştiriyoruz. 
Tüm canlıların her zaman yanındayız. 
Vatandaşlarımız da evlerinin önlerine 
bir kap ılık su ve mama koyarak on-
lara yardımcı olabilirler.” şeklinde ko-
nuştu. 

Sokak Hayvanları Unutulmadı

Kış aylarında 
yiyecek bulmakta 

güçlük çeken 
sokak hayvanları 

Kağıthane’de 
unutulmadı. 

İstanbul’da etkili 
olan yoğun kar 

yağışı nedeniyle 
insanların 

yardımına ihtiyaç 
duyan sokak 

hayvanlarına 
dikkat çekmek 
isteyen Başkan 

Fazlı Kılıç, 
Hayvanseverler 

Meclisi üyeleriyle 
birlikte sokak 
hayvanlarına 

mama dağıttı. 

Türkiye Gençlik Vakfı Kağıthane 
Şubesi’nin Mekke’nin fethi dola-
yısıyla düzenlediği programa Baş-

kan Fazlı Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Muhammed Çayır, Türkiye Gazetesi Yazarı 
Rahim Er ve çok sayıda davetli katıldı. Gül-
tepe Kültür Merkezi’nde Kur’an-ı Kerim ti-
laveti ile başlayan program, ilahi ve ezgiler 
ile devam etti. 

Her yaştan davetlinin katıldığı progra-
mın konuşmacısı Gazeteci - Yazar Rahim 
Er, davetlilere Mekke’nin fethi ile ilgili bil-
giler aktardı. Yazar Er; “Mekke, İslamiyet’in 
insanlığa ilk tebliğ edildiği yer olduğu için 
büyük bir öneme sahiptir. Sevgili Peygam-
berimiz iki kişiyle ayrıldığı Mekke’ye fetih 
günü 12 bin kişiyle geri dönmüş, mübarek 

şehri silah kullanılmadan teslim almıştır. 
Kâbe-i Şerif’e girdiğinde de elindeki âsâyla 
putlara dokunup “Hak geldi, bâtıl yok 
oldu!” dedikçe putlar bir bir devrilmiştir. 
Bilal-i Habeşi’ye de Beytullah’a çıkıp ezan 
okumasını buyurmuştur.” diyerek fethin ta-
rihi serüvenini ve önemini davetlilere an-
lattı. Programda konuşma yapan Başkan 
Fazlı Kılıç; “Mekke Alemlere rahmet olarak 
gönderilen Peygamber Efendimizin dünya-
ya teşrif buyurdukları, çocukluk ve gençlik 
yıllarını geçirdiği, Kabe’yi üstünde taşıyan 
mübarek şehirdir. Bütün insanlığın hayatını 
değiştiren tarihi olayın anlatıldığı programa 
katılan değerli vatandaşlarımızı ağırlamak-
tan gurur duyuyor, emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Hak Geldi, Batıl Yok Oldu Türkiye Gençlik Vakfı, Mekke’nin 
fethini Gültepe Kültür Merkezi’nde 

düzenlenen programla kutladı.
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Kağıthane Kara Teslim Olmadı
Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar ya-

ğışı Kağıthane Belediyesi’ni harekete ge-
çirdi. Hizmetlerini Kağıthane’nin tama-

mına ulaştırabilmek ve yaşanılan mağduriyetleri 
asgari düzeye indirebilmek adına sosyal medya 
ve çağrı merkezinden gelen talep ve istekleri ye-
rine getiren Kağıthane Belediyesi önceliği hami-
le, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Fazlı 
Kılıç; “Vatandaşlarımızın olumsuz hava koşul-
larından etkilenmemesi için ekiplerimiz, gece 
gündüz çalıştı. Belediyemize ulaşan taleplerin 
hemen hemen hepsini yerine getirdik.  Aksaklık-
ları en asgari düzeye indirerek, herkese hizmet-
lerimizi ulaştırdık.” şeklinde konuştu.

Taleplerin %90’ı Olumlu Sonuçlandırıldı
Çağrı merkezi ve sosyal medya üzerinden gelen 
talep ve şikayetlerin %90’ı olumlu olarak so-
nuçlandırıldı. İlçe genelinde 7 tuz ve kar küre-
me, 19 iş makinesi ile 15 kamyon, 1 greyder ve 
200 personelle birlikte kesintisiz hizmet verildi. 
Cadde ve ara sokaklarda ulaşımın aksamama-
sı için 1250 ton tuz kullandı. Vatandaştan gelen 
taleplerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması 
sağlandı. Düzenli olarak hastaneye gitmek zo-
runda olan vatandaşlara da yol açma çalışma-
larında öncelik tanınarak, hastaneye gidişlerde 
bir sorun yaşanmaması adına gerekli önlemler 
alındı.

Sokak Hayvanları da Unutulmadı
Sokak hayvanlarının kar yağışından olumsuz et-
kilenmemesi için, ilçede bulunan kulübeler so-
ğuk hava şartlarına uygun hale getirildi ve onlara 
mama desteği yapıldı.

Kağıthane 
Belediyesi 

ekipleri,  
yoğun kar 

yağışının hayatı 
olumsuz yönde 

etkilememesi 
ve vatandaşların 

mağdur 
olmaması için 

5 gün boyunca 
gece gündüz 

demeden mesai 
yaptı.
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Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürü Mehmet Çiftçi’nin 2015 
yılı faaliyetleri ile ilgili sunumu 

sonrası konuşma yapan Başkan Fazlı 
Kılıç; “Kağıthane’nin temiz ve düzenli 
olmasının ilçe sınırları içinde yaşayan 
vatandaşlara da yansıyacağını belirten 
Başkan Kılıç; “Sokaklar, caddeler bizim 
evlerimiz gibi pırıl pırıl olmalı, çünkü 
Kağıthane bizim evimiz.” şeklinde ko-
nuştu.

Hizmetlerinden dolayı Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürü Mehmet 

Çiftçi ile ilgili Başkan Yardımcısı Şaban 
Demirel’e plaket takdim eden Başkan 
Fazlı Kılıç; “Yapılan çalışmalar sonun-
da ilçemiz, İstanbul’un havası en te-
miz üç ilçesinden biri olarak belirlendi. 
Yine, Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü bünyesinde yürüttüğümüz 
çevre eğitimleri de bizim için önem 
taşıyan projeler arasında yer alıyor. Bu 
başarıda payı olan herkese teşekkür 
ediyorum.” dedi.  Ziyaret, Başkan Faz-
lı Kılıç ile çektirilen hatıra fotoğrafı ile 
son buldu.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ziyaretinde, 
2015 yılı değerlendirmesi yapıldı ve 2016 yılı 
için planlananlar konuşuldu.  2015 yılı içinde 
gıda, kıyafet, eşya, kırtasiye yardımı dışında 

1318 üniversite öğrencisine eğitim desteği sağla-
yan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Aile Danışma 
Birimi’nde 2941 kişi ile görüşme yaptı ve evlilik öncesi 
eğitim ve zekâ testi gibi hizmetler sundu.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Sadık Şişman ve per-

sonelin hazır bulunduğu toplantı sonrası konuşma 
yapan Başkan Fazlı Kılıç; “Ülke olarak sosyal devlet 
olma yolunda çok büyük bir yol kat ettik. Yerel yö-
netimler olarak sosyal yardımlarda üzerimize düşen 
görevi yerine getirmek adına kapsamlı çalışmalar ya-
pıyoruz.” şeklinde konuştu.  Özverili çalışmalarından 
dolayı personele teşekkür eden Başkan Fazlı Kılıç, 
Kadın Konuk Evi ve Yaşlı Dinlenme Evi’nin de bu yıl 
hizmete açılacağının müjdesini verdi.

Sosyal Devlet Olma Yolunda 
Büyük Adımlar Atıldı

Kültürel ve Sosyal Yüzü

K2015 yılı değerlendirmesi yapıldı ve 2016 yılı 
için planlananlar konuşuldu. 2015 yılı içinde 

birçok kültürel ve sosyal etkinliği ücretsiz olarak dü-
zenleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yapmış 
olduğu söyleşi ve seminerlerle birçok ünlü ismi Ka-
ğıthanelilerle buluştururken; ramazan etkinlikleri ve 
kültür gezileri düzenleyerek müdürlüğün tüm hiz-
metlerini vatandaşlara ücretsiz olarak sundu. Kültür 
Müdürü Sedat Bika’nın 2015 yılı faaliyetlerini içeren 
sunumu sonrası konuşma yapan Başkan Fazlı Kılıç; 
“Tasarruftan sağladığımız kaynağı çocuk ve genç-
lerimize yönelik hizmetlere harcıyoruz. Bundan 15 
sene önce Kağıthane ile kültür-sanat kelimelerinin 
yan yana gelmesi bile düşünülemezdi. Şimdi kültü-
rel etkinlikleri vatandaşın ayağına götürüyor; tiyatro, 
sinema gibi faaliyetleri vatandaşlarımız ile buluştu-
ruyoruz.” dedi. 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
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2015 yılında Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışmaları kapsa-
mında vatandaşlara, şehir içi ve şehir dışı toplam 22 bin 78 defa 
araç tahsis edildi ve ilçede bulunan 82 okul ile 76 caminin peri-

yodik temizliği yapıldı.
Denetleme sonunda müdürlük çalışmalarını değerlendiren Baş-

kan Fazlı Kılıç; “Destek Hizmetleri Müdürlüğü belediyemiz içerisinde 
yemek, güvenlik, enerji, ulaşım, iletişim gibi pek çok konuda lojistik 
destek sağlıyor.  Cenaze hizmetlerinde, sportif, kültürel ve sosyal fa-
aliyetlerde de etkin rol alan müdürlük; araç ve eşya tahsisinde bulu-
narak, “Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye” sloganıyla yola çıkan 
belediyemizin vatandaşa uzanan eli oluyor. Hem kurum içi hem de 
kurum dışı işlerde etkin rol alan müdürlüğümüz çalışanlarına başarı-
larının devamını diliyorum.” şeklinde konuştu. 

2015 yılında yapılan çalışmaların değerlen-
dirildiği Fen İşleri Müdürlüğü ziyaretinde, 
2016 yılında yapılacak yatırım ve hizmetler 

hakkında bilgi alan Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, müdürlük çalışanları ile yakından il-
gilendi.

Ekiplerin yaz kış, sıcak soğuk demeden va-
tandaşa hizmet için çalıştığından bahseden Baş-
kan Fazlı Kılıç; “Talep ve planlamalar büyük bir 
titizlikle hayata geçiriliyor. Hizmete açılan yeni 
yollar, prestij caddeler, alt ve üst yapı çalışma-
larımızla en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. 
Yeni yolların yapımına öncülük etmek, mevcut 
yolları yenilemek, Kağıthane’yi ulaşımda mer-
kez ilçe haline getirmek için tüm imkanlarımızı 
seferber ederek, Kağıthane’yi baştan sonra yeni-
ledik.” şeklinde konuştu. Oldukça verimli geçen 
ziyaret, Başkan Fazlı Kılıç ile çektirilen hatıra fo-
toğrafı ile sona erdi.

Kağıthane Baştan  
Marka Oluyor

Belediye sınırları içinde beldenin düzen ve 
esenliğini sağlamak amacıyla kanun, tüzük 
ve yönetmeliklerde belirlenen ilgili görev-

leri yerine getiren müdürlük; Merkez Büro Amir-
liği, Ekipler Amirliği, Takip ve Bilgilendirme Amir-
liği, Pazaryerleri Amirliği, Kırsal Terminal Amirliği 
ve Zabıta Bölge Ekip Amirlikleri ile koordineli bir 
şekilde çalışıyor.  Kağıthane Zabıta Müdürü Ensar 
Gür yönetiminde 5 amir, 2 baş komiser, 9 komiser, 
3 komiser yardımcısı, 67 zabıta memuru ile top-
lamda 87 kişi ile ilçe sakinlerine hizmet veriliyor. 

İlçe Zabıta Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nca 
yürürlüğe konan 26490 Sayılı Zabıta Yönetmeliği 
politikalarını ve stratejik planlarını etkin ve ve-
rimli bir şekilde yerine getirerek, 2015 yılı içinde 
19.231 evrakın sonuçlandığını, çağrı merkezi ara-
cılığıyla ulaşan 14.100 adet talebin de tamamının 
karşılandığını Başkan Fazlı Kılıç’a bildirdi. 

Nurtepe Sosyal Tesisleri’ne düzenlenen ziyaret-
te,  2015 yılında yapılan faaliyetler incelendi ve 
2016’nın planlamaları ile ilgili İşletme Müdürü 

Hayati Yeşilyurt’tan bilgi alındı. 
Belediye bünyesinde bulunan tesislerin işletmecileri 

ile görüşen Başkan Fazlı Kılıç, tesislerle ilgili bilgi aldı ve 
işletmecilerin taleplerini dinledi. İşletmelerin daha ve-
rimli çalışması konusunda görüş bildiren Başkan Kılıç; 
“Tesislerimizden her yıl bir önceki yıla göre daha faz-
la verim almak için proje üretmeliyiz. Bunun için çeşitli 
kampanya ve fırsatlar düzenlemeli, fiyatları da uygun 
seviyelerde tutulmalı. İnsanlar tesislere geldiğinde ken-
dini evinde hissetmeli, güler yüz görmeli ve buradan 
memnun ayrılmalı; vatandaşlar çay, kahve içmek için 
veya kahvaltı etmek için özellikle buralara gelmeli.  Bu-
nun yanı sıra ürün çeşitliliği artırılarak, lezzet ve hijyen 
konularında çok titiz davranılmalı. Sosyal tesisler olarak, 
Belli ürünlerde marka oluşturmalıyız.” şeklinde konuştu.  

Dönüşüm 
Arttı 

Çöpler 
Azaldı 

Temizlik İşleri Müdürlüğü ziyaretinde, 
2015 yılı değerlendirmesi yapıldı ve 2016 
yılı için planlananlar konuşuldu. Temiz-

lik İşleri Müdürü Nazmi Kutlu’nun konuyla 
ilgili bir sunumda en dikkat çekici bilgi, nüfus 
artışına rağmen çöp miktarının bir önceki yıla 
oranla azalması oldu. 

Denetleme sonrası konuşma yapan Başkan 
Fazlı Kılıç; “Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak 
üstünüze düşen görevleri yerine getirmek için 
büyük çaba gösteriyorsunuz.  Sizlere her zaman 
destek olmayı sürdüreceğiz, toplumda çevre bi-

linci oluşturmak için yaptığımız çalışmalar da 
sizlere olumlu geri dönüş sağlayacaktır.”  şeklin-
de konuştu.

İlçede artan nüfusa paralel olarak yükselen 
yıllık çöp tonaj miktarı 2015 yılında bir önceki 
yıla oranla toplamda 3 bin ton azaldı. Kağıtha-
ne Belediyesi’nin toplumda oluşturduğu geri 
dönüşüm ve çevre bilinci sayesinde, nüfusun 
artmasına rağmen çöp tonaj miktarında azalma 
sağlandı. 2014 yılında toplam 165 bin ton çöp 
toplanırken; 2015 yılında bu rakam 162 bin tona 
geriledi. 
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Birlikte yaşayan ancak resmi 
nikâhı olmayan 11 Roman 
çiftin nikâhı Gültepe Kül-
tür Merkezi’nde muhteşem 

bir törenle kıyıldı. Toplu nikâh törenine 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç, eşi Fatma Kılıç, Başkan Yardımcıla-
rı ve İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürü Önal İnaltekin ile çok sayı-
da vatandaş katıldı. Resmi nikâhı kıyı-
lan bazı çiftler, nikâh masasına çocuk-
ları ile birlikte geldi. Anne ve babaları-
nın nikâh törenine şahitlik eden çocuk-
lar ebeveynlerinin evlilik cüzdanlarını 
Başkan Kılıç’ın elinden aldı.

Nikâh töreninin ardından konuşma 
yapan Başkan Fazlı Kılıç; “Bu anlam-
lı ve renkli törende bizi yalnız bırakma-
yan herkese çok teşekkür ediyorum. Ai-
leyi güçlendirmek adına Kağıthane Be-
lediyesi olarak her zaman vatandaşları-
mızın yanındayız. Evli çiftlerimize bir ö-
mür sağlık ve mutluluk diliyorum” dedi. 

Düğün pastasını hep birlikte kesen 
gelin ve damatlara Başkan Fazlı Kılıç ve 
eşi Fatma Kılıç tarafından altın takıldı. 
Nikâhın ardından roman kültürünün 
geleneksel oyunlarını sahneleyen yerel 
sanatçılar, konuklara unutulmaz bir ak-
şam yaşattı.

Kağıthaneli Çiftler Dünyaevine Girdi

Kağıthane 
Belediyesi, 

birlikte 
yaşayan ve 

resmi nikâhı 
olmayan 
çiftlerin 

nikâhını 
muhteşem bir 
törenle kıydı. 
Resmi nikâhı 

kıyılan bazı 
çiftler, nikâh 

masasına 
çocuklarıyla 

birlikte geldi.

Medeniyetin Merkezi Kağıthane
Osmanlı Dönemi’nde İstanbul’un 

kâğıt merkezi olarak bilinen ve a-
dını buradan alan Kâğıthane’de, el ya-
pımı kâğıtçılık geleneği sürdürülüyor.  
Kâğıthane Belediyesi tarafından sem-
bolik olarak kurulan “El Yapımı Kâğıt 
Atölyesi” nde, el yapımı kâğıtçılığın ge-
lecek kuşaklara aktarılması adına et-
kinlikler düzenleniyor.  Kağıtlar geri 
dönüştürüldüğü atölyeye çeşitli grup-
lar, günübirlik ziyaretler gerçekleştiri-
yor. Kağıthane Belediyesi tarafından 
düzenlenen eğitim gezileriyle, el ya-
pımı kağıtçılık detaylarıyla anlatılıyor. 
Programda, Nişantaşı Üniversitesi öğ-
renci ve akademisyenlere kâğıtçılık e-
ğitimi verildi. Düzenlenen etkinliğe 
Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Murat Barkan, çok sayıda öğrenci ve a-

kademisyen katıldı. 
Açılış konuşması yapan Nişanta-

şı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mu-
rat Barkan’ dan sonra kürsüye çıkan  
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç; “Kağıthane tarihte birçok kadim 
medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu 
durum bizlere, geçmişin mimari ve 
kültürel izlerini Kâğıthane’de rahat-
ça gözlemleme imkanı sunuyor. Gele-
ceğe ilerlerken geçmişimizden kop-
madan, değerlerimizi beraberimiz-
de taşıyacak çalışmalar yürütüyo-
ruz; biliyoruz ki tarihinden kopmuş 
bir toplumun geleceği yoktur. Bu-
gün geldiğimiz medeniyet seviyesi-
ne geçmişin gayretlerini görüyor ve 
bunun bir vefa duygusuyla yaşatıl-
ması gerektiğine inanıyoruz.” şek-
linde konuştu.
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Nümismat 
(Eski Para 

Koleksiyoneri) 
Volkan Yaşar 

Berber’in para 
koleksiyonu, 

Gültepe Kültür 
Merkezi’nde 

meraklılarıyla 
buluştu.

1839 yılından günümüze kadar 
basılmış 200’ü aşkın altın, gümüş 
ve kağıt banknot ve birbirinden 
nadide örneklerin yer aldığı para 

koleksiyonu İstanbullular tarafından 
yoğun ilgi ile karşılandı.

Dünyada sadece 40 örneği bulun-
duğu tahmin edilen ve 1927 yılında 
basılan Cumhuriyet Dönemi para-
sı olan “50 lira”, serginin en kıymet-
li parçalarından birini oluşturuyor. 

Cumhuriyet’in ilk Arapça yazılı Ata-
türk baskılı parası, İngiltere’de basıl-
mıştır. 

Yaklaşık 25 yıldır para koleksiyonu 
olduğunu belirten Nümismat Berber; 
“200’ü aşkın objemizin yer aldığı ko-
leksiyonda, 1839-2009 arası tüm ma-
teryal ve banknotlarımız meraklıları ile 
buluşuyor. Yabancı devletlerin orijinal 
ve tedavülde olmayan paralarının da 
görücüye çıktığı sergiye katılımdan ol-

dukça memnunuz.” dedi. 
Sergiyi gezen Kağıthane Beledi-

ye Başkanı Fazlı Kılıç; “Tarihi yapı ve 
eserlerimizi geleceğe emanet etmek 
adına koruyor, dahası tarih bilincinin 
gençlerde oluşması için çeşitli sergi ve 
etkinlikler düzenliyoruz. Yakın döne-
mimize ait eski paraları da görebildi-
ğimiz sergi, tarih meraklılarının ve ko-
leksiyonerlerin oldukça ilgisini çekti. “ 
şeklinde konuştu.

Gültepe Kültür Merkezi’nde para 
koleksiyonunun yanı sıra, Osmanlı 
Padişahları tarafından kendi adlarına 
bastırılan altın paraların da sergilen-
diğini belirten koleksiyoner  Volkan 
Yaşar Berber; “Son 6 padişaha ait ha-
kiki altınlarımız bulunuyor. Ayrıca son 
padişah Vahdettin dönemine ait 1922 
yılında bastırılmış 100 kuruş altınımız 
da en nadir parçalarımız arasında yer 
alıyor.” dedi.

Eski Para Koleksiyonu 
Meraklıları ile Buluştu

Üniversite ve Meslek Ta-
nıtım Günleri’nde genç-
lerle bir araya gelen Ka-
ğıthane Belediye Başkanı 

Fazlı Kılıç, bilinçli meslek seçmeleri 
konusunda gençlere tavsiyelerde 
bulundu. Yaklaşık bin öğrencinin 
bilgi alışverişinde bulunduğu tanı-
tım gününe Kağıthane Kaymakamı 
Hasan Göç,  İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Muhammed Çayır ve çok sayıda 
üniversite temsilcisi katıldı.

Gültepe Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen etkinlikte, değişik mes-

leklerde eğitim görmüş isimler alan 
seçimi yapacak liseli gençlere tecrü-
belerini aktardı.

Birebir görüşmelerde tecrübele-
rini paylaşan Başkan Kılıç katılım-
cılara hitaben bir konuşma yaptı.  
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün böyle 
bir programa ev sahibi yapmala-
rından duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Başkan Kılıç;  “Sizlerle ifti-
har ediyoruz. Her şey sizler için. İn-
şallah bilinçli olarak meslek seçer, 
huzurlu ve mutlu bir yaşam sürer-
siniz. “dedi.

Kağıthaneli Gençler Meslek Seçiyor
Kağıthane Belediyesi’nin katkıları Gültepe Kültür Merkezi’nde 

“Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri” düzenlendi.
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Tarih

Saray erkânının Kağıthane İskender 
Paşa Çayırı’ndaki at yarışlarını sey-
retmeye geldiklerinde veya Kağıt-

hane ormanlarındaki av partilerine ka-
tıldıklarında kullanabilmeleri için çayırın 
başına ikinci defa 1888 - 1889’da yapıl-
mış, tek katlı, iki odalı küçük bir yapıdır. 
İlk köşkün biçimi ve ne zaman yapıldığı 
konusunda net bir bilgi yoktur. Fakat İl-
yas isimli bir fotoğrafçının çektiği ve Yıl-
dız Arşivleri’nde kayıtlı fotoğrafta görülen 
binanın bu ilk bina olma ihtimali bulun-
maktadır.

Dönemin Mimarisini Yansıtıyor
Arşiv fotoğrafları bulunan köşkün yerinde 
aynı isimle bir başka köşkün bulunduğu 
bilinmektedir. Eldeki fotoğraflar II. Abdül-
hamid için çekilen fotoğraf grubundadır 
ve günümüzde Yıldız IRCICA arşivinde-
dir. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde de 
söz konusu köşk ve mahal ile ilgili çeşitli 
evraklar vardır. Yol kenarındaki köşkün, 
eski yeri haritalarda bellidir.

Tarihçiler, ikinci köşkün fotoğrafları 
üzerinden Sultan Abdülaziz Dönemi ya-
pısı olduğunu söylemektedir. Döneminin 
mimari tarzıyla taş taklidi ahşap olarak 
inşa edilmiş, korniş, saçak ve dekupajlı 
tahta materyaller ile süslenmiştir. İngiliz 
natüralist üslup ile düzenlenmiş geniş bir 

bahçe ve bahçenin içinde havuzu vardır. 
Köşk ile ilgili Yıldız Arşivi’ndeki fotoğraf-
lardan birinin arkasına düşülen nottan, 
fotoğrafta görülen kasrın yerinde aynı 
isimli bir başka köşkün varlığına gönder-
me yapılmaktadır.

Kemerburgaz yakınlarındaki Aziz Paşa 
Konağı ve Ayas Ağa/Ayazağa Kasrı’nı say-
mazsak Kağıthane dere güzergahındaki 
son köşktür. Köşkün arkasındaki İsken-
der Paşa Çayırı kendi içinde döner şekilde 
düzenlenmiş bir at yarışı sahasıdır. Bu-
rada yapılan at yarışları ile ilgili belge ve 
krokiler, Başbakanlık Devlet Arşivleri’nde 
bulunmaktadır. Padişah atlarının katıldığı 
bazı yarışlar bu noktadan başlar, Sadabad 
Sarayı’nın önünde biter. Birinci gelen ata 
ve binicisine padişah tarafından çeşitli 
hediyeler verilir.

Geçmişte Bahçesinde 
Hayvan Otlatılıyordu
Koşu Köşkü/Kasrı’nın parmaklık ve bazı 
kalıntıları 1930 senesine kadar yerindedir. 
Daha sonra özel mülkiyete geçer. Bir za-
manlar köyün büyük ve küçük baş sürü-
lerinin otlağı olarak da kullanılan bahçe, 
1970’lere kadar Kerim Ağa Bahçesi/Reşit 
Bey Konağı olarak sahiplerinin cemiyet 
toplantılarında kullanılır. 

İskender Paşa Çayırı ise günümüzde 

toplam 8 ayrı parsel olarak özel mülki-
yet tapuludur ve üzerinde çeşitli dallarda 
üretim yapan fabrika ve işyerleri ile ilçe 
belediyesine ait üniteler vardır. Yakın dö-
nemde alan, işyeri binalarına ev sahipliği 
yapmak durumunda kalarak macerasını 
tamamlamıştır.

Kağıthane 
Köyü’nün 

Cendere 
yönüne çıkan 

köprüsünün 
karşısına gelen 

ve eski kayıtlarda 
İskender Paşa 

Çayırı olarak 
geçen geniş bir 

alanın başına 
yapılmış küçük 

ahşap bir 
köşktür. Bu çayır, 

at yarışlarının 
yapıldığı alandır. 

Köşk, ismini de 
buradan alır. 

Koşu Köşkü ve Yarış Alanı
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Kültür-Sanat

Gültepe Kültür Merkezi
Ocak Ayında da Dolu Dolu

Dopdolu içeriği ile herkesin beğenisini kazanan Gültepe Kültür Merkezi, birçok farklı 

etkinliği vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Kağıthane’de Gültepe Kültür 

Merkezi’nde; çocuk ve yetişkinlere yönelik oyunlar sahneleniyor, filmler gösteriliyor ve 
söyleşi etkinlikleri düzenleniyor.

KARA BELA
 
Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret’in düze-
ni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da 
çok sevdiği arabasına atlayıp Antep’e doğru yola 
çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de 
Kudret’in başına gelmeyen kalmaz. 

Gültepe Kültür Merkezi - Salon 1
30 Ocak Cumartesi 20.00

BİZİM KONAKTA NELER OLUYOR
 
Konağın beyi kızını evlendirmek istemektedir. 
Oğlu gibi büyüttüğü Tahir’e kızını vermeye
karar verir. Fakat, konağın kâhyası bu işin olmama-
sı için elinden geleni yapacak, işleri
karıştıracaktır. 

Gültepe Kültür Merkezi 
28 Ocak Perşembe 20.00

HUZURLU AİLE TERBİYELİ ÇOCUK
 
Aile huzurunun çocuklar üzerindeki etki-
lerinin ve çocukların ruhsal gelişimi için 
izlenecek yolların Psikohekim Aziz Yılmaz 
tarafından anlatıldığı söyleşi, sadece ebe-
veynlere değil; anne ve baba adaylarına da 
oldukça verimli bilgiler veriyor. 

Gültepe Kültür Merkezi 
19 Ocak Salı 20.00

SİHİRLİ AĞAÇLAR

Pelin, Özge ve Emrecan, sürekli evlerinin 
yakınındaki ormanda oyun oynamakta-
dırlar. Bir gün ormanda iki kişinin ağaçları 
kestiğini görürler. Bunun üzerine onlara bir 
oyun oynarlar. Ağaçların kesilmesini önle-
mekle birlikte o kişilerin ormanın hayatı-
mızdaki önemini anlamalarını sağlarlar.

Gültepe Kültür Merkezi 
22 Ocak Cuma 14.00
23 Ocak Cumartesi 14.00
24 Ocak Pazar 14.00
26 Ocak Salı 14.00

SEVİMLİ TAVUĞUN YOLCULUĞU
 
Sıkıcı yaşamından ve çiftlikteki sıradanlıktan bı-
kan Leafıe adlı tavuğumuz, gerçek hayatın dışarı-
da bir yerlerde olduğuna inanmaktadır. Sonunda 
kararını verir ve yanına aldığı bir ördek yumurta-
sıyla yaşadığı çiftlikten firar eder. 

Gültepe Kültür Merkezi – Salon 1
23 Ocak Cumartesi 11.00
24 Ocak Pazar 11.00
26 Ocak Salı 10.30
27 Ocak Çarşamba14.00
28 Ocak Perşembe 10.30 - 14.00

KUZULAR FİRARDA
 
Çiftlikteki işlerden bunalan koyun Shaun ve kuzu 
arkadaşlarının hayallerini tatile çıkma ihtimali 
süslemektedir. Nihayet o gün gelir; planları dev-
reye girer ve hem çiftlik sahibini hem de çiftliğin 
köpeğini atlatarak firar ederler. Çiftçi uyuyaka-
lınca karavanı kendiliğinden şehre gidip ortadan 
kaybolur. Sırf biraz eğlenmek için atıldıkları bu 
macera beklediklerinden çok daha maceralı bir 
deneyime dönüşecektir.

Gültepe Kültür Merkezi – Salon 1
19 Ocak Salı 10.30
21 Ocak Perşembe 10.30 - 14.00

Koşu Köşkü ve Yarış Alanı
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Kültür-Sanat

Osmanlı’nın Kuruluş Ruhu Gültepe’de

Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı 
Hakan Kahraman, Kağıthane Beledi-
yesi Gültepe Kültür Merkezi’nde hay-
ranlarıyla buluştu. Sahne şovu ve ba-

şarılı performansıyla seyircilerden tam not alan 
Kahraman, verdiği konserle sevenlerine unutul-
maz bir akşam yaşattı. Konseri, Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç, Başkan Yardımcıları ve 

çok sayıda vatandaş izledi. 
Konser sonrası konuşma yapan Başkan Faz-

lı Kılıç; “Gültepe Kültür Merkezi, düzenlediği 
etkinliklerle sanatseverlerin buluşma noktası 
haline geldi. Sevilen sanatçımız Hakan Kahra-
man sanatseverlere çok güzel bir akşam yaşat-
tı. Kendisine çok teşekkür ediyorum.” şeklinde 
konuştu.

Hakan Karaman 
Kağıthaneliler ile Buluştu

Niko 2; Küçük Kardeş, Tatlı Bela, Dorae-
mon, Kutupta Macera ve Sevimli Köpek 
Lotte çocuklarla,  Ayna grubundan tanı-
dığımız Erhan Güleryüz’ün yönetmenli-

ğini yaptığı İçimde Akan Nehir filmi ve  Milli Şa-
irimiz Mehmet Akif Ersoy’un 1933 yılında yazdığı 
“Safahat” adlı eserinden yola çıkarak hazırlanan 
gösteri  seyircilerden tam not aldı. Gültepe Kültür 
Merkezi’nde, Gemi Modelcileri ve Gemi Sevenler 
Derneği’nin düzenlediği “Sentetik Gemi Modelleri” 
sergisi de vatandaşlarla buluşan bir diğer etkinlik 
oldu. Oldukça geniş bir etkinlik yelpazesi ile Kağıt-
hane, kültür-sanat ile dolu bir yılı daha arkasında 
bıraktı. 

Kağıthane 2015 
Yılında Sanata Doydu 

2015 yılında Kağıthaneliler sanata 
doydu.  Yıl boyunca tiyatro, sergi ve 
sinema filmleri sanatseverlerle buluştu. 
Etkinlikler, Gültepe Kültür Merkezi, 
Sadabad Sahnesi ve Küçük Kemal Çocuk 
Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi.

Sanat 3 Tiyatrosu oyuncularının Gültepe Kültür Merkezi’nde 
sahnelediği oyun, Kağıthaneli sanatseverlerden yoğun ilgi 
gördü. Anna Karenina ve Savaş ve Barış gibi başyapıtlarla 

tanınan Rus romancı Lev Nikolayeviç Tolstoy’un ünlü eserin-
den uyarlanan oyun, sevginin vazgeçilmez birleştirici güç ol-
duğu ve insanların birbirlerinden ayrı ayrı değil; tek vücut ha-
linde sevgiyle yaşamaları gerektiği mesajını veriyor. Kağıtha-
ne Belediyesi Kültür Müdürlüğü etkinlikleri kapsamında sah-
nelenen oyunu izleyen Başkan Fazlı Kılıç; “Oyun, dünya anla-
yışımız sevgiyi en üstte tutmamızı tavsiye ediyor.” dedi. Ka-
ğıthaneli izleyicilerin alkışları ile devam eden gösteri, Başkan 
Kılıç’ın oyunculara çiçek takdimi ile sona erdi.

Tolstoy’un Ölümsüz 
Eseri Kağıthane’de

Marmara Üniversitesi Fen- Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in 
söyleşisi, gençler tarafından yoğun 

ilgi ile karşılandı. Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’ın da katıldığı etkinlikle, katılımcıların 
verimli bir akşam geçirmesi sağlandı. Farklı ya-
yınevlerinde toplam 17 kitabı yayınlanan Ahmet 
Şimşirgil, “Osmanlı’nın Kuruluş Ruhu” nun yanı 
sıra güncel konularla ilgili olarak da fikir beya-
nında bulundu.
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Güncel

Başkan Fazlı Kılıç’ın önderli-
ğinde her sene düzenli ola-
rak gerçekleştirilen İstişare 

Toplantıları’nın ilki Sivil Toplum Ku-
ruluşları ile başladı. Nurtepe Sosyal 
Tesisleri’nde düzenlenen program-
da konuşma yapan Başkan Fazlı 
Kılıç, Kağıthane Belediyesi olarak 
yapılan çalışmalarla ilgili sivil top-
lum kuruluşlarına bilgi verdi. 12 yıl-
lık yatırım ve hizmetlerin yer aldığı 
tanıtım filminin de izlendiği progra-
ma, birçok sivil toplum kuruluşun-
dan üyeler katıldı.

Katılımcılara ikram ile başlayan 
program sonrasında konuşma ya-
pan Başkan Fazlı Kılıç, yaptıkları ça-
lışmalarla ilgili bilgi aktardı. Ardın-
dan sivil toplum kuruluşu yetkilileri 
istedik ve taleplerini dile getirdi.

Başkan Fazlı Kılıç; 
“Kağıthane’yi çok çalışarak 
buralara getirdik, çalışmaya da 
devam edeceğiz.”
Program kapsamında bir konuşma 
yapan Başkan Fazlı Kılıç; “İlçemizi 

12 yılda çok yukarılara taşıdık. Geç-
mişte birçok sorun yaşayan Kağıt-
hane, bugün İstanbul’un havası en 
temiz üç ilçesinden biri oldu. Bunu 
hep birlikte çok çalışarak başardık, 
çok çalışmaya da devam edeceğiz. 
Bu hepimizin başarısı.” şeklinde 
konuştu her yıl düzenlenen toplan-
tılardan büyük memnuniyet duy-
duğunu belirten Başkan Kılıç; “Her 
yıl sanat camiası, basın mensupları, 
eski yeni dönem meclis üyeleri ve 
STK’lar ile toplantılar düzenliyo-
ruz.  Bundan oldukça memnuniyet 
duyuyor, katılımlarınızdan dolayı 
hepinize teşekkür ediyorum.”dedi.

Sivil Toplum Kuruluşlarından 
Başkan’a Teşekkür
Belediye Başkan Yardımcıları, il, ilçe 
köy, camii dernekleri ve spor kulübü 
başkanları ile yöneticilerinin katıldı-
ğı programda söz alan bazı sivil top-
lum kuruluşu yöneticileri taleplerini 
dile getirirken, Başkan Fazlı Kılıç’a 
her yıl bu toplantıları düzenlediği 
için teşekkür etti.

İstişare Toplantıları
STK’lar ile Başladı

Kağıthane 
Belediyesi’nde 

gelenekselleşen 
İstişare 

Toplantıları’nın 
bu yılki ayağı 
Sivil Toplum 

Kuruluşları ile 
başladı.
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Sosyal Medyada
Gazete Kağıthane

Sunduğu kaliteli yeme-içme hizmetleriyle Kağıthaneliler’in sosyal hayatına değer katan Sosyal Tesisler; yeşil alanları, yürüyüş ve gezi 
parkurları, spor alanları, çocuk parkları ve sahip olduğu eşsiz güzellikteki manzaraları ile olduğu kadar güvenli ve huzurlu yapısıyla da 
ilçe sakinlerinin tercihlerinde ilk sıralarda yer alıyor. Türk mutfağının en seçkin lezzetlerinin, güler yüzlü personeli ile hizmete sunul-
duğu Sosyal Tesisler, halka açıldığı günden bu yana kaliteli ve ekonomik hizmet anlayışının değişmeyen adresi olmaya devam ediyor.

Meryem Çolak (59 Yaşında)
Kağıthane Belediyesi’nin bugüne kadar 
yaptığı en iyi projelerden biri olan Nurte-
pe Sosyal Tesisi, yeşil alan içerisinde hem 
gezinti hem de restoran ve kafeterya hiz-
meti veren harika bir mekân. Burada vakit 
geçirmeyi seviyorum çünkü fiyat, lezzet ve 
hizmet açısından oldukça memnun kalı-
yorum. Genelde kahvaltı yapmak ve ızgara 
köfte yemek için burayı tercih ediyorum.

Ahmet Güvengünel (21 Yaşında)
Nişantaşı Üniversitesi’nde öğrenci olmam se-
bebi ile Kağıthane Belediyesi Sosyal Tesisleri 
Kır Kahvesi’ne çok sık geliyorum. Tesis, uygun 
fiyatıyla herkese özellikle de öğrencilere hitap 
ediyor.  Yeşil alan içerisinde hem gezinti hem 
de kafeterya hizmeti veren mekânda en çok 
paçanga böreğini tercih ediyorum.

Veysel Çağlayan (60 Yaşında)
Kağıthane Belediyesi Sosyal Tesisleri içinde en 
çok Beyaz Kafeterya’yı tercih ediyorum. Boş 
zamanlarımda burada kitap okuyor, arkadaşla-
rımla sohbet ediyorum. Hizmet, fiyat ve kalite 
bakımından oldukça memnun kaldığım kafe-
teryada en çok çay ve kahve tercih ediyorum.

Hasan Balcı (45 Yaşında)
Lezzet, hizmet, fiyat bakımından 
oldukça memnun kaldığım Be-
yaz Kafeterya’ya çok sık geliyo-
rum, burada en çok ızgara köfteyi 
tercih ediyorum. Ferah ortamıyla 
içimi açan tesiste misafirlerimi 
bile ağırlıyorum.

Melisa Tokmak (18 Yaşında)
Güler yüz ile karşılanmanın yanı sıra 
uygun fiyata lezzetli yemekler tü-
ketmek için en çok Nurtepe Sosyal 
Tesisleri’ni ve Beyaz Kafeterya’yı ter-
cih ediyorum. Arkadaşlarımla bulu-
şup sohbet ettiğim Beyaz Kafeterya’da 
en çok çorba ile ızgara köfte tercih 
ediyorum.

Kalite, Lezzet ve 
Güler Yüzün Adresi


