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Başkan Kılıç Sosyal Devlet 
Sosyal Belediyecilik

Müslümanlar 
Birlik İçinde 
Hareket 
Etmeli

Koşu Köşkü ve 
Yarış Alanı

Nusaybinli Çocuklar 
İstanbul’da Ağırlandı

Gültepe Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilen söyleşide hiciv sana-
tını ustalıkla kullanan Yazar En-
gin Noyan günümüz İslam coğ-
rafyalarında yaşanan kötü hadi-
selerin nedenini “Kur’an-ı Kerim 
ve hadislerden uzaklaşma, Müs-
lümanların birbiriyle olan ileti-
şimsizliği, kapitalizm ve dış güç-
lerin düşmanlığı” konularıyla öz-
deşleştirdi. 
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Sosyal belediyecilik uygulamala-
rı ile kentte yaşayanların refah 
düzeylerini artırmaya ve sosyal 

dengeyi sağlamaya yönelik yapılan 
çalışmaların bir ayağının da sosyal 
mağaza olduğunu belirten Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın eşi Fat-
ma Kılıç; “Mağaza içerisinde yer alan 
ürünlerin tamamı ücretsiz olarak ih-
tiyaç sahiplerinin beğenisine sunulu-
yor. Kitap ve oyuncakların da bulun-
duğu mağazada, her mevsime uygun 
kıyafet ve ayakkabılar her bedene 
uygun çeşitlilikte sergileniyor.”dedi. 
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Hamidiye Gençlik Merkezi’nde
Kültür-Sanat Etkinlikleri Başladı

Kağıthane Belediyesi, semtin her bölgesinde yaşayan 
vatandaşları kültür-sanat etkinlikleri ile buluşturmaya 
devam ediyor. Söyleşi, seminer ve tiyatro gibi etkin-
liklere ev sahipliği yapan Gültepe Kültür Merkezi’nin 
ardından, Hamidiye Gençlik Merkezi de kültür-sanat 
etkinliklerini Kağıthaneliler ile buluşturmaya başladı. 
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HUZUR SOKAĞI

Yine Zirvede
“Halka En Yakın Belediye Başkanı”

İstanbul genelinde Andy-Ar şirketi tarafından yapılan anket sonuçlarına göre 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Halka En Yakın Belediye Başkanı” seçildi.

Andy-Ar şirketi tarafından İs-
tanbul genelinde 34 bin 200 
kişiyle yüz yüze ve telefonla 

görüşme yöntemi ile yapılan anket 
sonuçlarına göre Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, “Halka En Yakın 
Belediye Başkanı” kategorisinde bi-
rinci oldu. Andy-Ar’ın Yerel Yöne-
timler Performans Araştırması’nın 
İstanbul ayağında en başarılı beledi-
ye başkanları belirlendi. Araştırma-
da vatandaşa hizmet memnuniyeti, 
halka yakınlık ve tanınırlık olmak 
üzere 3 kategoride sorular yönel-
tildi.  Açıklanan anket sonuçlarına 
göre Kağıthane Belediye Başkanı 

Fazlı Kılıç, belediye başkanları ara-
sında halka yakınlık kategorisinde 
birinci oldu.

Her fırsatta şeffaflık ve halka ya-
kınlığa verdiği yana önemi vurgula-
yan Başkan Fazlı Kılıç, makamındaki 
kapının kilidini kaldırttı ve odanın 
internet üzerinden 7/24 canlı izlene-
bilmesine olanak sağlayan kamera 
sistemini kurdurdu. Kişisel cep te-
lefon numarasının da herkese açık 
olduğu Başkan Kılıç, Facebook say-
fasına verilen yeşil rozet ödülünden 
sonra “Halka En Yakın Belediye Baş-
kanı” olarak seçilmesiyle birlikte hal-
ka olan yakınlığını pekiştirmiş oldu.



Merhaba kıymetli Kağıthaneliler, sizleri saygı ile 

selamlıyor, Şubat ayına dair önemli gelişmeleri siz-

lerle paylaşmak istiyorum.

Uzun yıllardır süregelen hizmet aşkımız ile siz-

lerin hayatını kolaylaştıran projelere imza atıyoruz. 

Sosyal belediyecilik uygulamaları ile kentte yaşa-

yanların refah düzeylerini artırmaya ve sosyal den-

geyi sağlamak adına “sosyal mağaza”nın faaliyetle-

rine hız kesmeden devam ediyoruz. Bunun yanı 

sıra aile kurumunun temeli olan evlilik ile ilgili Aile 

Danışma Birimi’nde evlilik öncesi eğitimler ve psi-

kolojik destek hizmeti vermeye devam ediyoruz.

İş, siyaset, sanat, bilim ve eğitim alanlarında ol-

dukça verimli geçen İstişare Toplantıları sona erdi. 

Fikir alışverişinde bulunarak, sorunlara kalıcı çö-

zümler getirmeyi, halkımızın mutluluk ve refahını 

devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Kurum içi çalışma-

ları yerinde inceleyerek, müdürlük ziyaretlerine ise 

kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Filistin Milli Eğitim Bakanı Dr. Sabri Saidam ile 

Filistin’in Türkiye Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ve 

beraberinde Filistinli sivil toplum kuruluşları tem-

silcilerinden oluşan heyetin ziyareti ile verimli gö-

rüşmeler gerçekleştirdik. Terör olaylarından dolayı 

sıkıntılı günler geçiren Nusaybinli çocuklarımızı il-

çemizde ağırladık. “Çocukken Belediye Başkanı ol-

mayı hayal ettiniz mi?, Kağıthane’nin adı nereden 

geliyor?” gibi sorular ile minik dostlarımızla keyifli 

vakit geçirdik.

Kaliteli bir yaşam standardı oluşturmak adına 

yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda; Türkiye’de 

gıda üretimi ve hijyen hususunda ilk sırada yer al-

dık. Dünya çapında en çok kullanıcısı olan sosyal 

medya sitesi Facebook tarafından, 7 günlük sü-

reçlerde sayfa kullanıcılarının yazdığı mesajların 

tamamına geri dönüş yapan sayfalara verdiği “yeşil 

rozet”  ile ödüllendirildik. Andy-Ar şirketi tarafın-

dan açıklanan anket sonuçlarında ise “Halka En Ya-

kın Belediye Başkanı” kategorisinde birinci olmak, 

mutluluğumuzu pekiştirdi. Kağıthane’yi hep bir-

likte çok iyi yerlere taşıdık. Başarıya doymayan bir 

ilçe haline geldik. Bu başarıda emeği geçen herkese 

teşekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir ay geçirme-

nizi temenni ediyorum.

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

GAZETE KAĞITHANE

Türkiye’deki eğitim sisteminde başarıyla uygu-
lanan Fatih Projesi’ni, Filistin’e uyarlamak is-
teyen heyet, yerel yönetim politikalar ve eğitim 

projeleri hakkında Başkan Fazlı Kılıç ile görüş alışve-
rişinde bulundu. Filistin Milli Eğitim Bakanı Saidam, 
Başkan Kılıç’ın geçtiğimiz günlerde Filistin’e gerçekleş-
tirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek;  
“Türkiye’nin desteğini her zaman hissediyoruz. Bele-
diyeler arasında istişarelerin kuvvetlenmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Filistin’e gelerek duyarlılığını gösteren Baş-
kan Fazlı Kılıç’a çok teşekkür ediyorum.” dedi. 

Ziyarette konuşma yapan Filistin Büyükelçisi Dr. 
Faed Mustafa; “Türkiye’nin Filistin’in özgürlüğü için ver-
diği desteklere minnettarız. Bu ziyaretle birlikte ilişkileri 
geliştirmek adına fikir alışverişinde bulunduk.” dedi.

Filistin konusundaki görüşlerini aktaran Başkan Fazlı 
Kılıç ise; “Filistin’e yapılan haksızlıkların karşısında ol-
mak ve Filistinli kardeşlerimizin hakkını korumak adına 
çaba gösteriyoruz. Fikirlerin paylaşılması, işbirliğinin ya-

pılması için tüm desteğimizi sunacağız. İnanıyorum ki 
gelecek; Kudüs için, Filistin için çok daha güzel olacak.” 
şeklinde konuştu. Ziyaret, karşılıklı hediyeleşmeler ve 
çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Filistinli Dostlarından 
Başkan Kılıç’a Ziyaret 

Filistin Milli Eğitim Bakanı Dr. Sabri Saidam ile Filistin’in Türkiye Büyükelçisi Dr. 
Faed Mustafa ve beraberinde Filistinli sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden 
oluşan heyet, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ı makamında ziyaret etti. 

Fazlı KILIÇ  | Kağıthane Belediye Başkanı
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Güncel

Sosyal belediyecilik uygulamaları ile kentte 
yaşayanların refah düzeylerini artırmaya ve 
sosyal dengeyi sağlamaya yönelik yapılan ça-

lışmaların bir ayağının da sosyal mağaza olduğunu 
belirten Fatma Kılıç; “Sosyal Mağaza içerisinde yer 
alan ürünlerin tamamı ücretsiz olarak ihtiyaç sa-
hiplerinin beğenisine sunuluyor. Çocuklar için ki-
tap ve oyuncakların da bulunduğu mağazada, her 
mevsime uygun kıyafet ve ayakkabılar her bedene 
uygun çeşitlilikte sergileniyor. Özellikle bayramlar-
da ailelerin bayramlıklarını temin edebildiği mağa-

za sayesinde çocuklarımız, ihtiyaçları karşılanmış 
bir şekilde öğrenim görebiliyor.” şeklinde konuştu.

Fatma Kılıç etkinlikte yaptığı konuşmada; 
Nikâh başvurusuna gelen çiftlere, “Evlilikte Yaşam 
Becerileri, Evlilik ve Sağlık, Aile Hukuk Rehberi ile 
Aile Bütçesi ve Kaynak Yönetimi” konulu kitapların 
hediye edilmesi üzere çalışmaların devam ettiğin-
den de bahsetti. 

Ziyaretçiler ise sosyal alanda gerçekleştirilen 
projeleri yerinde inceleme fırsatı buldukları için 
duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kağıthane Sosyal 
Yardım İşleri 

Müdürlüğü, 
ilçede yapılan 

hizmetleri 
tanıtmak 
amacıyla 

bir program 
düzenledi. 

Kağıthane Sosyal 
Yardım İşleri 

Müdürlüğü’nde 
gönüllü 

çalışmalar yapan 
Başkan Fazlı 

Kılıç’ın eşi Fatma 
Kılıç misafirler 

ile yakından 
ilgilendi.

Sosyal Devlet 
Sosyal Belediyecilik

Kağıthaneliler’in Hayatını Kolaylaştıran Projeler

Türkiye’nin doğusunda yaşanan ve her-
kesi derinden etkileyen terör olayları, 
şüphesiz en çok çocukları etkiliyor. 

Mardin’in Nusaybin ilçesinde güvenliği sağ-
lamak adına uygulanan sokağa çıkma yasa-
ğından dolayı zor günler yaşayan 30’a yakın 
çocuk, bir proje kapsamında ailelerinin izniyle 
İstanbul’a getirildi. Yaşları 6 ila 14 arasında de-
ğişen çocukları Kağıthane Belediyesi ağırladı. 
İlk olarak Osmanlı Milli Arşiv Müzesi’ni gezen 
çocuklar daha sonra kağıt atölyesini ziyaret etti. 

Başkan Kılıç’ın yakından ilgilendiği ço-
cuklar, ayakkabıdan oyuncağa, monttan kita-
ba kadar çeşitli ürünlerin bulunduğu sosyal 
mağaza da kendi hediyelerini kendileri seçti. 
Çocukların ilk tercihi ise mont, ayakkabı ve 
oyuncak oldu.

Sosyal Mağaza’nın ardından toplu emek 
yiyen çocuklar daha sonra  ‘’Sihirli Ağaçlar’’ 
adlı tiyatro oyununu izledi. Kültür gezisine de 
çıkan çocuklar 4 Şubat’a kadar İstanbul’da Ka-
ğıthane Belediyesi tarafından ağırlandı.

Nusaybinli Çocuklar İstanbul’da Ağırlandı
Yaşanan terör olaylarından dolayı sıkıntılı günler geçiren Mardin’in Nusaybin ilçesinde öğrenim gören 
30’a yakın çocuk İstanbul’da Kağıthane Belediyesi tarafından ağırlandı.
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Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın teş-
vikleriyle 2013 yılında Sağlık İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde, kurulan Gıda Güvenliği ve Halk 

Sağlığı Koordinatörlüğü, TÜRKAK tarafından Hijyen 
ve Sanitasyon muayenesi sonucunda IS0 17020 belge-
sini alan ilk kamu kuruluşu oldu. Bu bağlamda diğer 
kamu kuruluşlarına örnek teşkil eden Kağıthane Be-
lediyesi, işletmelerin gıda kalitesi ve temizlik alanın-
da somut analizler ortaya koyarak, vatandaşların daha 
kaliteli hizmet almasını sağlıyor. İşletmelerin ürün 
gerçekleştirme aşamaları denetlenerek, vatandaşa risk 
oluşturabilecek durumlar için önlem alınıyor. 

Gıda muayeneleri kapsamında işyerlerinin ekip-
man, personel, hijyen ve ortam havası muayeneleri ile 
risk analizleri, yağlarda polar madde ölçümleri, helal 

gıda kontrolleri, sıcaklık ve nem ölçümleri yapılıyor. 
Sık sık kendini doğrulayan bilimsel, ölçülebilir ve iz-
lenebilir metotlarla laboratuvar analizlerine dayan-
dırılarak gerçekleştirilen muayene sonrası işletmele-
re verilen ISO 17020 belgesi ile hijyen ve sanitasyon 
muayeneleri, uluslararası standartlarda kabul görmüş 
oluyor. 

Türkiye’de ilk olmak gurur veriyor 
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Fazlı Kılıç; “İl-
çede kaliteli bir yaşam standardı oluşturmak için gıda 
alanında çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımızın so-
nucunda, Türkiye’de gıda üretimi ve hijyen hususun-
da ilk sırada yer almak oldukça gurur veriyor. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. 

Kağıthane Gıda Muayenesinde İlk Sırada 
Kağıthane 

Belediyesi, 
Türkiye’de 

gıda 
üretiminde 

ISO 17020 
belgesini 

alan ilk kamu 
kuruluşu 

oldu. 

Dünya çapında en çok kullanı-
cısı olan sosyal medya sitesi 
Facebook tarafından, Kağıt-

hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın 
resmi facebook hesabı, yeşil rozet 
ile ödüllendirildi. Daha önce Kağıt-
hane Belediyesi’nin kurumsal Face-
book sayfasının da almış olduğu ve 
Facebook’un, 7 günlük süreçlerde 
sayfa kullanıcılarının yazdığı me-
sajların tamamına geri dönüş yapan 
sayfalara verdiği “yeşil rozet” i Baş-
kan Kılıç’ın sayfası da almaya hak 
kazandı.

Makamındaki kapı kilidinin olma-
dığı, odasının internet üzerinden 7/24 
canlı izlenebildiği, kişisel cep telefon 
numarasının da herkese açık olduğu 
Başkan Kılıç, son olarak Facebook’tan 
alınan yeşil rozet ile halkın sesine ku-
lak veren başkan olma özelliğini bir 
kez daha gösterdi.

Facebook Başkan Fazlı Kılıç’ı Ödüllendirdi
Kağıthane Belediye 

Başkanı Fazlı Kılıç’ın 
resmi hayran sayfası, 
Facebook tarafından 

yeşil rozet ile 
ödüllendirildi.
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Kültür-Sanat

Su İçmeyi İhmal Etmeyin
Günlük yaşamda düzenli nefes egzersizleri 
ve su tüketiminin zinde olmaya ve sağlıklı 
zayıflamaya karşı önemine değinen Dr. Sa-
raç; “ Sabah kalktığınızda ve gün içinde be-
lirli aralıklarla mutlaka nefes egzersizi yapın. 
Derin nefesler alarak yapacağınız bu egzersiz 
hem zayıflamaya yarayacak hem de sizi psi-
kolojik açıdan rahatlatacak. Su içmeyi ihmal 
etmeyin. Çay ve kahve tüketerek su içmiş 
olmazsınız. Aksine çay ve kahve vücudunuz-
daki suyu emerek sizi susuz bırakır. Yerine 

bitki çayı içebilirsiniz ama çay ve kahve içtiy-
seniz mutlaka yanında su da için.” dedi. 

Mutlaka Spor Yapın
Sağlıklı zayıflamanın formülünü davetlilerle 
paylaşan Dr. Ender Saraç; “Özellikle otura-
rak çalışanların en çok yakındığı dert göbek-
leridir. Göbeği eritmek için gün içinde be-
lirli aralıklarla spor egzersizi yapmalı. Farklı 
esneme ve gerdirme hareketleriyle vücudun 
kan akışı ve metabolizması hızlandırılmalı-
dır.” dedi. Beslenme ilgili dinleyenlere tav-

siyelerde bulunan Dr. Ender Saraç; “Tuzu 
mümkün olduğunca hayatınızdan çıkarın. 
Tuz vücuttaki suyu emer ve kemiklerin eri-
mesine sebep olan bir minerallere sahiptir. 
Şeker ise en tatlı zehirdir. Şekeri de haya-
tınızdan çıkarın. Çünkü şeker birçok has-
talığın nedenleri arasındadır. Özellikle ço-
cuklarınızın çok fazla şekerli gıda almasını 
önleyin. Hamur işlerinden ziyade proteinli 
besinler (süt, süt ürünleri, yumurta, et, balık, 
tahıl ve kuruyemiş gibi ürünler) tüketmesi-
ne önem gösterin.” dedi.

Gültepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşide 
hiciv sanatını ustalıkla kullanan Yazar Noyan günümüz 
İslam coğrafyalarında yaşanan kötü hadiselerin nede-

nini “Kur’an-ı Kerim ve hadislerden uzaklaşma, Müslümanla-
rın birbiriyle olan iletişimsizliği, kapitalizm ve dış güçlerin düş-
manlığı” konularıyla özdeşleştirdi. 

Kur’an-ı Kerim ve hadislerin son derece anlaşılır olduğunu 
anlatan Yazar Noyan; ‘’Ömrümün yarısını cahiliye bataklığında 
geçirdim. Kur’an-ı Kerim’i okumadan, hadisleri araştırmadan 
İslam’ı anlamadan yaşadım. Bugün dünya da aynı durum ya-
şanıyor. Dünyanın bir tarafı İslam’ı bilmeden, diğer tarafı da ne 
yazık ki bildiğini sanarak zaman geçiriyor. Kur’an-ı Kerim’de ve 
hadislerde her şey apaçık ortada; anlamak için okumak, araştır-
mak yetiyor. Müslümanlar birbirini sevmeli, birbirinin hakkına 
riayet etmeli ve birlik içinde hareket etmeli.” dedi. 

Gültepe Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşiye katılan 
Başkan Fazlı Kılıç, söyleşiden duyduğu hoşnutluğu dile getirdi. 
Etkinlik, Başkan Kılıç’ın Yazar Noyan’a çiçek takdim etmesiyle 
son buldu.

Dr. Ender Saraç’tan Kağıthanelilere 

Sağlıklı Zayıflama Tüyoları

Dünyada en 
büyük sağlık 
sorunlarının 

başında gelen 
obezite ve 

şişmanlığa karşı 
farkındalık 

oluşturmak 
için Kağıthane 
Belediyesi, Dr. 

Ender Saraç 
ile birlikte 

Gültepe Kültür 
Merkezi’nde 
bir program 

düzenledi. 

Müslümanlar 
Birlik İçinde 
Hareket Etmeli
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İstişare Toplantıları Sona Erdi
Başkan Fazlı Kılıç tarafından, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve STK’lar, mahalle muhtarları, siyasi parti ilçe 

başkan ve yöneticileri, sanat ve basın camiasından katılımcılar ile gerçekleştirilen İstişare Toplantıları sona erdi.

Hassasiyet Gösteriyoruz
Mahallelerimize

Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’ın her yıl gelenek-
sel olarak düzenlediği İstişare 

Toplantıları’nda Muhtarlar ile bir ara-
ya gelinen İstişare Toplantıları kapsa-
mında konuşma yapan Başkan Fazlı 

Kılıç; “Her yıl İstişare Toplantıları’nda 
muhtarlarımızla bir araya gelmekten 
büyük memnuniyet duyuyoruz. Bura-
da hem fikir alışverişinde bulunuyor, 
hem de sorunlara kalıcı çözümler üre-
tiyoruz. Her mahalleye adaletli dav-

ranmaya çalışıyor, bu konuda hassa-
siyet gösteriyoruz.” şeklinde konuştu. 
Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde düzen-
lenen toplantıda taleplerini Başkan 
Fazlı Kılıç’a ileten muhtarlar, destek-
lerinden dolayı Başkan Kılıç’a teşek-

kürlerini iletti. Toplantıdan oldukça 
memnun ayrılan muhtarlar, İstişare 
Toplantıları’nın çok önemli olduğunu 
ve her şeyi Başkan Fazlı Kılıç ile yüz 
yüze, şeffaf bir şekilde konuşabildik-
lerini belirtti.

Kağıthane’yi Çok İyi Yerlere Taşıdık

Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde düzen-
lenen İstişare Toplantıları’nda, 
eski ve yeni dönem meclis üye-

leri ile bir araya gelen Başkan Fazlı Kılıç; 
“Kağıthane’yi çok iyi yerlere taşıdık. 15-
20 sene öncesine kadar buraya köy deni-
yordu. İlçemizi o günlerden, İstanbul’un 
havası en temiz ilçesi olduğu bugünlere 
getirdik. Kağıthane’nin bugününde siz-
lerin de katkısı var. Bu başarıda emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyorum.” şeklin-
de konuştu. Eski ve yeni dönem meclis 
üyelerinin katıldığı programda söz alan 
meclis üyeleri taleplerini dile getirirken, 
Başkan Fazlı Kılıç’a her yıl bu toplantıları 
düzenlediği için teşekkür edildi. Oldukça 
samimi bir ortamda gerçekleşen toplantı-
da, katılımcılar Başkan Fazlı Kılıç ile olan 
anekdotları da anlattı. 
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 Hizmet İçin Çalışıyoruz
Hepimiz Milletimize

Siyasi Parti İlçe Başkanları ve Yö-
neticileri ile devam eden İstişare 
Toplantıları’nda tüm parti men-

suplarının, eleştiri, öneri ve takdirlerini 
dinleyen Başkan Fazlı Kılıç; “Siyasi Par-
tiler olarak hepimiz bu millete hizmet 
etmek için çalışıyoruz. Her parti olay-

lara daha farklı yönden bakıyor ve bu 
da bizim bakış açımızı genişletip, ufku-
muzu açıyor. Bu birlik, beraberliği önce 
siyasiler olarak bizler oluşturup daha 
sonra halka yaymalıyız. Birbirimize her 
durumda yardımcı olmalı ve destek 
vermeliyiz. Zor günleri aşabilmemizin 

tek yolu birlik olmaktan geçiyor. Biz 
Kağıthane’de bunu hep üst seviyede 
tutmak adına yoğun bir gayret göste-
riyoruz. Bayramlarda her yıl düzenli 
olarak toplanıp diğer partiler ile bay-
ramlaşıyoruz. En son Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin binasında toplanıp bayram-

laştık. Fikir alışverişinde bulunmak ve 
aramızdaki ilişkileri geliştirmekten son 
derece memnuniyet duyuyoruz.” şek-
linde konuştu. Yapılan toplantıdan son 
derece memnun katılımcılar, Başkan 
Kılıç’a, ince davranışından dolayı te-
şekkür etti.

Sanat ve Basın Camiasına Tam Destek
Başkan Fazlı Kılıç tarafından geleneksel hale gelen İsti-

şare Toplantıları, Sanat ve Basın Camiası ile sona erdi. 
Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda 

Kağıthane’nin geçmişi ve geleceği, sanatçı ve gazeteci gö-
züyle farklı bir yönden ele alındı. Yerel ve ulusal basın medya 
çalışanları ile birçok tiyatro oyuncu ve ses sanatçısı toplantı-
ya katıldı. Konuklara sunulan ikramların ardından Başkanı 
Fazlı Kılıç’ın 12 yıllık faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filmi 
izlendi. Kağıthane’nin geçmişi ve bugününün kıyaslandığı 
toplantıda konuklar, Başkan Fazlı Kılıç’ın rolünün çok büyük 
olduğunu belirtti. 

İstişare kapsamında konuşma yapan Başkan Fazlı Kılıç; 
“Sanat ve Basın camiasından değerli konuklarımızı burada 
ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu camia-
daki kişiler olayları daha farklı yönden inceleyebiliyor ve yeni 
bakış açıları geliştirebiliyor. Sizlerin olumlu, olumsuz fark et-
meksizin Kağıthane ile ilgili tüm düşüncelerinizi değerlendi-
riyoruz. Sanat’a, sanatçıya ve basın çalışanlarına her zaman 
destek veriyoruz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyo-
rum.” şeklinde konuştu. İstişare Başkan Kılıç ile çektirilen ha-
tıra fotoğrafı ile son buldu. Sanat ve Basın Camiası ile birlikte, 
2016 yılındaki İstişare Toplantıları da sona ermiş oldu.
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Başkan Kılıç Çalışmaları Denetlemeye Devam Ediyor
Kurum içi çalışmaları yerinde inceleyen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç müdürlük ziyaretlerine 
devam ediyor. Müdürlük çalışmaları hakkında bilgi alınan ziyaretlere; Başkan Yardımcıları Mevlüt 
Öztekin, Hasan Çakır, Şaban Demirel, Ömer Kır, Kemal Çavuş ile Özel Kalem Müdürü Levent Dirice, Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürü Sedat Bika, Hizmet-İş Sendikası İşyeri Baş Temsilcisi Aytekin Akpınar da katıldı.

Başkan Fazlı Kılıç, yeni yıl hedeflerini değerlen-
dirmek üzere Sağlık İşleri Müdürlüğü perso-
neliyle bir araya geldi. Bünyesinde Veterinerlik 

Hizmetleri, Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Servisi ile 
Beşeri Hizmetler Servisi  (Ambulans ve cenaze hiz-
metleri)  ve Poliklinik Hizmetleri’nin yer aldığı Sağlık 
İşleri Müdürlüğü’nün 2015 yılı faaliyetleri incelendi 
ve 2016 yılıyla ilgili plan ve hedefler de konuşuldu. 

Toplantıda konuşma yapan Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç; “Sağlık her şeyin başında geliyor, bu 
yüzden sağlık için her türlü desteği sağlıyoruz. Bu yıl 
birçok yeni projeyi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile birlik-
te hayata geçireceğiz.” şeklinde konuştu.  Sağlık İşle-
ri Müdürü Dr. Nurten Baş ve müdürlük personelinin 
hazır bulunduğu toplantı, Başkan Fazlı Kılıç ile çekti-
rilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

2016 Sağlıkta Atılım Yılı Olacak

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Meclis Salonu’nda gerçek-
leşen toplantıda, 2015 yılında yapılan faaliyetler incelendi ve 
2016’nın planlamaları ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürü 

Atilla Altıkulaç’tan bilgi alındı. Başkan Fazlı Kılıç’a rapor sunan Mü-
dür Atilla Altıkulaç yıl içinde İşyeri Açma ve Çalışma İzni Belgesi, 
Hafta Tatili Ruhsat ve Mesul Müdür Belge Sayısı olmak üzere top-
lamda 1359 belge işlemi gerçekleştirildiğinden ve 1263 işyerinin tet-
kik edildiğini bildirdi. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün yapmış 
olduğu çalışmaların halka katkısının yüksek olduğundan bahseden 
Başkan Kılıç; “Çevre kirliliği ve iş güvenliği konusunda bir önceki 
yıla göre daha çok çalışarak, halka hizmet sunacağımıza inanıyo-
rum.” dedi. Oldukça verimli geçen toplantı, Başkan Fazlı Kılıç ile 
çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona buldu.

Plan ve Proje Müdürü Enver Çalcı’nın 2015 
yılı faaliyetleri ile ilgili sunumu sonrası 
konuşma yapan Başkan Fazlı Kılıç; “Ka-

ğıthane için yapacağımız plan ve projeler ilçenin 
önümüzdeki yıllardaki konumunu belirleyecek.” 
şeklinde konuştu. 2016 yılı için planlanan proje-
lerin de konuşulduğu Plan ve Proje Müdürlüğü 
ziyaretinde, 2015 yılı içinde toplam 3512 adet 
yazılı imar durumu hazırlandığı ve çeşitli kamu 
kuruluşlarından gelen 7741 adet evrakın da giriş 
çıkış işlemlerinin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Müdürlük personelinin de hazır bulunduğu 
toplantı, Başkan Fazlı Kılıç’ın Plan ve Proje Mü-
dürü Enver Çalcı ile Başkan Yardımcısı Kemal 
Çavuş’a plaket takdim etmesiyle sona erdi.

Kağıthane’nin Geleceğini 
İnşa Ediyoruz

Vatandaşın İlk Adresi; 

Bilgi İşlem Müdürlüğü
Yükselen Trend 2016’da 
da devam edecek

Bilgi İşlem Müdürlüğü ile gerçekleştirilen 
toplantı,  Sedat Bika’ın 2015 yılı faaliyetle-
rini içeren sunumu ile başladı. Bilgi İşlem 

Müdürlüğü personelinin de hazır bulunduğu top-
lantıda konuşma yapan Başkan Fazlı Kılıç; “Kentli 
Servisi, çağrı merkezi ve sosyal medya ile ilgili ça-
lışmalar büyük önem arz ediyor. Vatandaş beledi-
yeye geldiğinde ilk önce kentli servisi ile iletişim 
kuruyor. Aramak istediğinde ilk çağrı merkezin-
deki arkadaşlarımızla muhatap oluyor, belediye 
hakkında bilgi almak istediğinde ise ilk önce sos-
yal medya hesaplarına bakıyor.” şeklinde konuştu.  
Vatandaşa maksimum memnuniyet sunmayı he-
defleyen Kağıthane Belediyesi Kentli Servisi’nde, 
belediyeye gelen vatandaşın her türlü işlemi güler 
yüz ile hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten 
Başkan Fazlı Kılıç; “Vatandaş ilk olarak Bilgi İşlem 
Personeli ile temas kuruyor. Bu yüzden elinizden 
gelenin en iyisini yapmalısınız ki yapıyorsunuz. 
Sizlerle ilgili olumlu geri dönüşler alıyoruz, özve-
rili ve içten çalışmalarınızdan dolayı hepinize te-
şekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

2015 yılının genel değerlendirmesinin yapıldığı İmar 
ve Şehircilik Müdürlüğü ziyaretinde, 2016 yılında 
yapılacak yatırım ve hizmetler de masaya yatırıl-

dı. Toplantıda Başkan Fazlı Kılıç’a sunum yapan İmar ve 
Şehircilik Müdürü Davut Paralı, bir yıl boyunca büyük bir 
özveriyle çalışan personeline teşekkür etti.  İş yoğunlu-
ğunun yaşandığı müdürlüklerden biri olduklarını belir-
ten Paralı, Kağıthane Belediyesi’nin yapı ruhsatı ve iskan 
konusunda komşu belediyelerden önde olduklarının 
altını çizdi. 2004 yılından bu yana ilçe genelinde ruhsat-
lı dükkân ve konut ile bağımsız bölüm sayısının 92.911 
olduğu, bu sayının da ilçe genelinde %40 oranına teka-
bül ettiği bildirildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 
son 10 yıllık grafiklerine bakıldığında hep artan bir trend 
olduğu görülüyor. Yatırım ve çalışmalarına devam eden 
müdürlük sayesinde yükselen trendin 2016’da da devam 
etmesi planlanıyor.

İlçenin Alt Yapısı Büyük 
Bir Hızla Gelişiyor

Başkan Fazlı Kılıç, Belediye bünyesinde hiz-
met veren müdürlük ziyaretlerine Fen İşleri 
Yol Bakım Şefliği ile devam etti. Kağıthane Yol 

Bakım Şefliği’nde gerçekleşen ziyarette, çalışmalar 
hakkında bilgi alan Başkan Fazlı Kılıç, Kağıthane’de 
birçok projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizerek; 
“Alt yapımız büyük bir hızla değişiyor ve gelişiyor. 
Şiddetli kar yağışlarında ve yağmurlu havalarda ön-
ceden hazırlık yapan Yol Bakım Şefliği, vatandaşları-
mızın mağdur olmaması için elinden gelenin fazla-
sını yapıyor ve yapmaya da devam edecek.” şeklinde 
konuştu. Oldukça verimli geçen ziyaret, Başkan Kılıç 
ve Yol Bakım Şefliği çalışanlarıyla çektirilen hatıra fo-
toğrafı ile son buldu.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ola-
rak çalışan Başşoförlük Birimi ziyaretinde, 

birimin 2015 yılı faaliyetleri incelendi ve 2016 
yılı için planlananlar konuşuldu. Kağıthane 
Belediyesi’nin vatandaşa yol arkadaşlığı ve can 
yoldaşlığı yaptığını belirten Başkan Kılıç; “Va-
tandaşa hizmet sunarken her zaman güler yüz 
gösterilmeli, tebessümle, samimi bir şekilde yak-
laşılmalı.” dedi.Şeffaf belediyeciliğin en güzel ör-
neğini sergileyen ve 24 saat boyunca özel cep te-
lefonlarından daima ulaşılabilir olan Başşoförlük 
Birimi, 2015 yılında özel bakıma ihtiyaç duyan va-
tandaşların yanı sıra ilçedeki spor kulübü, dernek 
ve eğitim kurumlarının ihtiyacını da karşılayan 
birim, 25 bine yakın aracı ücretsiz olarak hizmete 
sundu. Kağıthane’de ikamet eden ve araç ihtiya-

cı bulunan diyaliz hastaları ile engelli vatandaş-
ların günlük rutinlerini gerçekleştirebilmeleri ve 
hastanelere gidebilmeleri için ücretsiz araç tahsis 
ediliyor. Kağıthane Belediyesi tüm bu hizmetlerin 
yanı sıra cenaze hizmetleri için de özel bir has-
sasiyet gösteriyor. Cenaze hizmetleri için tahsis 
edilen 1868 aracın, 325’ini şehir dışına gönderilen 
araçlar oluşturuyor. Hayatını kaybettikten sonra 
kendi memleketinde son yolculuğuna uğurlanan 
vatandaşların yakınları da Türkiye’nin hangi iline 
olursa belediye tarafından tahsis edilen araçlarla 
götürülüyor. Destek Hizmetleri Müdürü Hayati 
Battal, Başşoför Rıza Çalışkan ve Baş Şoför Yar-
dımcısı Mustafa Kemal Baykal ile müdürlük per-
soneli de hazır bulunduğu toplantı, Başkan Fazlı 
Kılıç ile çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. 

Verimli Çalışmanın Yolları Arandı

2015 yılının genel değerlendirmesinin 2016 yılının da hedeflerinin ko-
nuşulduğu Teknik Birim Şefliği ziyaretinde, müdürlük personeli ile is-
tişare edilerek, daha verimli çalışmanın ayrıntıları konuşuldu. Teknik 

Birim Şefliği’nde gerçekleşen toplantıda konuşma yapan Başkan Fazlı Kılıç; 
“Personelimiz ile sohbet edip, daha iyi hizmet verebilmenin yolları hakkın-
da görüş alışverişinde bulunduğumuz müdürlük ziyaretleri oldukça verimli 
geçiyor. Herkesin fikrine önem veriyor ve değerlendiriyoruz. Bu da olaylara 
farklı yönlerden bakabilme imkanı tanıyor.” şeklinde konuştu.  Teknik Birim 
Şefi Muammer Savaş ve personelin hazır bulunduğu toplantı, Başkan Fazlı 
Kılıç ile çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kağıthane’ye 4 Bin Yeni Aile Katıldı  

2015 yılı değerlendirmesinin yapıldığı ve 2016 yılı için planlananların 
konuşulduğu Yazı İşleri Müdürlüğü ziyaretinde, Müdür Hüseyin Koyun 
müdürlük faaliyetleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Meclis Salonu’nda 

gerçekleşen toplantıda, Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 2015 yıl içinde 2.092 evrakın 
işlem gördüğü belirtildi. Evrak işlemlerinin dışında ‘’Evlendirme Memurluğu’’  
faaliyet raporunun da masaya yatırıldığı görüşmede, yıl içinde nikâh işlemleri 
için 4.662 çiftin müracaat ettiği ve 4042’sinin nikâhlarının kıyıldığı bildirildi. 
Müdürlük çalışmaları ile yakından ilgilenen Başkan Fazlı Kılıç, müdürlük per-
soneline hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret, Başkan Kılıç’ın Yazı İşleri 
Müdürü Hüseyin Koyun’ a plaket takdim etmesi ile son buldu. 

Halka Hizmette 
Hep Bir Adım İleri

Vatandaşın Yol Arkadaşı Can Yoldaşıyız
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Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde 
gerçekleştirilen toplantıda, 
2015 yılında yapılan faaliyet-

ler incelendi ve 2016’nın planlamaları 
ile ilgili Mali Hizmetler Müdürü Av. 
Ayhan Medik’ten bilgi alındı.

 Kağıthane Belediyesi’nin gelir ve 

gider kalemleri tek tek ayrıntılı olarak 
incelenirken, hiçbir kurum, kuruluş, 
esnaf, kişiye borcunun bulunmadığı-
nın altı çizildi. 2016 yılı hedeflerin ko-
nuşulduğu toplantıda gelir kalemle-
rinin nasıl arttırılabileceği konusunda 
personel ile de fikir alışverişinde bu-

lunuldu. Toplantı sonrasına konuşma 
yapan Başkan Fazlı Kılıç; “Ekonomi, 
her kurum ve kuruluş için bir güç de-
mektir. Biz de ekonomimizi daha iyi 
seviyelere taşımak adına yeni projeler 
üretmeliyiz. Bu para vatandaşımızın 
parasıdır, idareli harcamalı ve tasar-

rufu ön planda tutmalıyız.” dedi.
Ziyaret sonrasında hizmetlerin-

den dolayı Başkan Fazlı Kılıç tara-
fından Mali Hizmetler Müdürü Av. 
Ayhan Medik’e plaket takdim edildi. 
Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile 
son buldu.

Başkan Fazlı Kılıç, yeni yıl hedeflerini değerlendir-
mek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü personeliyle 

bir araya geldi. 2015 Yılının genel değerlendirme-
sinin yapıldığı ziyarette Kağıthane Belediyesi’nin 
hiçbir kişiye ve kuruma borcu olmadığı belirtildi. 

2015 yılının genel değerlendirmesinin ya-
pıldığı ziyaretlerine Strateji Geliştirme Mü-
dürlüğü ziyaretinde, 2016 yılında hayata 

geçirilmesi hedeflenen “Çocuklar ve Gençler Mali 
Destek Programı” ile ilgili bilgi alındı. Strateji Ge-
liştirme Müdürü Önder Çeçen’in sunum yaptığı 
toplantıda, tahakkuk tahsilat oranının %86,77’si-
nin gerçekleştirildiği, gelecek yıl bu oranın artabi-
leceğini bildirildi. Meclis Salonu’nda gerçekleşen 
toplantıda, taşınmaz güncelleme çalışmaları kap-
samında mahallelerde güncelleme yapıldığı; 2015 
yılı içinde 43 bin vatandaşın emlak tahakkuk ser-
visinde hizmet aldığı aktarıldı. 

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ile 
genel hedefin İstanbul’da yaşayan, risk altındaki 
çocuklar ve gençler ile özel yeteneklere sahip ço-
cukların olduğu belirtildi. Özel yetenekli çocukla-
rın erken dönemde belirlenmesi ve kapasitelerine 
uygun eğitim alabilmeleri için gerekli desteğin 
sağlanması gerektiği ve bunun hedeflendiği akta-
rıldı. 6 birimin toplandığı müdürlüğün ihtiyaç ve 
istekleri de Başkan Fazlı Kılıç’a bildirildi. Ziyaret, 
Başkan Fazlı Kılıç’ın Strateji Geliştirme Müdürü 
Önder Çeçen’e plaket takdimi ile son buldu.

Çocuk ve 
Gençler İçin 
Yeni Projeler Yolda

Sivil Savunma 
Amirliği Özveri 
ile Çalışıyor

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ku-
rum içi ziyaretleri kapsamında Sivil Savun-
ma Amirliği ve Danışmanlarını ziyaret etti. 

Kağıthane Belediye binasında gerçekleştirilen zi-
yarette 2015 yılının genel bir değerlendirmesi ya-
pılarak, 2016 yılının hedefleri konuşuldu. Talepler 
Başkan Kılıç’a aktarılırken, yapılan çalışmalarla 
ilgili olarak Başkan Kılıç’a bilgi verildi. 

Ziyaret sonrası konuşma yapan Başkan Faz-
lı Kılıç; ”Bizleri birbirimize daha da yaklaştıran 
bu ziyaretleri düzenlemekten dolayı son derece 
memnunuz. Özverili çalışmalarınız için hepinize 
teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. Sivil Sa-
vunma Amiri Turan Alacücük ile Başkan Danış-
manları Canan Asmaz Atasoy ve Emin Özkan da 
hazır bulunduğu toplantı, çektirilen hatıra fotoğra-
fı ile son buldu.

Emlak İstimlak Müdürlüğü ile Meclis 
Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, 
2015 yılında yapılan faaliyetler incelen-

di ve 2016’nın planlamaları ile ilgili Emlak İs-
timlak Müdürü M.Akif Oğuz’dan bilgi alındı. 
Ziyaret kapsamında konuşma yapan Başkan 
Fazlı Kılıç; “Yoğun çalışan ve iş gücü fazla 
olan Emlak İstimlak Müdürlüğü faaliyetlerini 
takdir ediyoruz. Kağıthane’de tapu sorununu 
yıl içinde çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. 
2016 tüm müdürlüklerimiz gibi Emlak İstim-
lak Müdürlüğümüzde de daha verimli geçe-
cek.” diye konuştu. Emlak İstimlak Müdürlü-
ğü personelinin de hazır bulunduğu toplantı, 
Başkan Kılıç’ın  hizmetlerinden dolayı Emlak 
İstimlak Müdürü M.Akif Oğuz’a plaket tak-
dimi ile sona erdi.

2016 Yılında 
Tapu Sorunu 
Kalmayacak

Sıfır 
Borç 
Sıfır 

Sorun
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Haber

Sahne Gösteri Performans Sanat-
ları Festivali”nin açılışı Kağıtha-
ne Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ta-

rafından Gültepe Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Vatandaşın yoğun ilgi 
gösterdiği açılışta Başkan Kılıç’a Pro-
fesör Doktor Orhan Kural eşlik etti. 

Düzenlenen etkinlikte konuş-
ma yapan Başkan Fazlı Kılıç; “Sanata 
ve sanatçıya destek olmaktan her za-
man mutluluk duyuyoruz. Vatandaşla-
rımızın iyi vakit geçirmesi için çalışıyo-
ruz.” şeklinde konuştu.  Başkan Kılıç’a 
düzenlediği etkinlik için teşekkür e-
den Orhan Kural ise; “Birçok memle-
ket gezdim ancak, Başkan Fazlı Kılıç 
kadar samimi bir belediye başkanına 
denk gelmedim.” dedi.

Gültepe Kültür Merkezi’nde ger-
çekleşen festival kapsamında; kitap 
imza günleri, sanat seminerleri, görsel 
sanat korteji, söyleşi, panel, sergi, ti-
yatro gösterileri, şiir şölenleri, edebiyat 
söyleşileri, illüzyon gösterileri gibi bir-
çok etkinlik Kağıthaneliler ile buluştu-
ruldu.  

Kağıthane’de Festival Rüzgârı Esti

Başkan 
Fazlı Kılıç, 

Gültepe 
Kültür 

Merkezi’nde 
başlayan 

“Sahne 
Gösteri 

Performans 
Sanatları 

Festivali” 
nin açılışını 

yaptı.

Kamu Çıkarını 
Korumak İçin 
Çalışıyoruz

Mutlu Personel, 
Verimli Çalışma

Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Meclis 
Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, 
2015 yılında yapılan faaliyetler incelen-

di ve 2016’nın planlamaları ile ilgili Hukuk İşleri 
Müdürü Avukat İshak Küskü’den bilgi alındı. Top-
lantıda, açılmış, devam eden ve sonuçlanan mah-
kemelerle ilgili Başkan Fazlı Kılıç’a bilgi aktarıldı.
Ziyaret kapsamında konuşma yapan Başkan Fazlı 
Kılıç; “Mahkeme sonuçlarına bakıldığında davala-
rın %80’inin belediye lehine sonuçlandığı görülü-
yor. Hiç kimseyi mağdur etmeden kamu çıkarını 
korumak için çalışıyoruz. Mahkemelerin verdiği 
kararların adaletli olduğuna inanıyoruz, olumlu 
veya olumsuz tüm sonuçlar kabulümüzdür.” dedi 
. Hukuk İşleri Müdürlüğü personelinin de hazır 
bulunduğu toplantı, Başkan Kılıç’ın hizmetlerin-
den dolayı Hukuk İşleri Müdür İshak Küskü’ye 
plaket takdim etmesiyle sona erdi.

2015 yılının hedeflerinin konuşulduğu İnsan 
Kaynakları Müdürlüğü ziyaretinde, 2016 yı-
lında personelin memnuniyetini artırmak 

için planlananlar konuşuldu. İnsan Kaynakları 
Müdürü Zeki Yazıcı’nın sunumu ile devam eden 
toplantıda, çalışanların ne kadar mutlu olurlarsa o 
kadar verimli çalışacakları belirtildi. İnsan Kaynak-
ları Müdürlüğü olarak, personelden daha verimli 
çalışması için birçok eğitim verdiklerini belirten 

Zeki Yazıcı mevzuat eğitimlerinin yanı sıra perso-
nele kişisel gelişim ve motivasyon eğitimlerinin de 
verildiğini; stajyer öğrencilerden de yeterli verimin 
alındığı aktardı. Personelin memnuniyet durumu-
nu ölçmek için anketler düzenlendiği ve buradan 
çıkan sonuçları önceki anketlerle kıyaslandığının 
altını çizen Yazıcı, personelin motivasyonunu artır-
mak için 2016 yılı içinde il dışına geziler düzenle-
mek istediklerini söyledi.  
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Tarih

19. yüzyılda Taksim suyu tesislerinden 
sağlanan su miktarının yetersiz kal-
maya başlaması ve gerek Taksim suyu, 

gerekse Kağıthane deresi sularının içme 
suyu olarak kullanılmasının zararlı ol-
ması nedeniyle, Hamidiye tesisleri olarak 
bilinen sistem inşa edilmiştir. Havuzlarda 
biriktirilen Kağıthane memba sularının 
dağıtımı, suyun kullanım alanına ulaş-
tırılabilmesi yaklaşık 120 metre kotuna 
yükseltilmesiyle mümkün olabilmiştir. Bu 
amaçla inşa edilen istasyon binasına pom-
palar ve kazanlar yerleştirilmiş; toplanan 
Kağıthane suları deniz seviyesinden 34 
metre yükseklikte ve içi-dışı çimento har-
cıyla sıvanmış her biri 600 m3 kapasiteli iki 
büyük haznede toplanması sağlanmıştır. 
Haznelerin yanına, makineler salonu, ka-
zan dairesi, atölye, kömür ve yağ depoları 
ile personel lojmanları gibi bölümlerin yer 
aldığı 1902 tarihli bina, günde ortalama 
1200 m3 suyu Kağıthane Bölgesi’ndeki 20 
farklı maslaktan gelen suyu buharlı pom-
pa makineleri ile başta Maslak Yolu Su 
Kulesi olmak üzere, Kağıthane Köyü, Sa-
ilahtarağa ve Sütlüce Mezbahası’na terfi 
ediyordu.

Cendere Caddesi üzerinde Ayazağa ile 
Kemerburgaz yol ayrımında yer alan ve iki 
yanında çeşitli yapılar bulunan su istasyo-
nunun günümüze ulaşan fotoğrafları 1900 
yılında Phébus tarafından çekilmiştir. Eski 
fotoğraflarda görülen kule, günümüzde 
yoktur. İstasyon’un günümüze ulaşan 
bölümünde, büyük bir salon, kömür de-

posu, kazan dairesi, tamirhane, müdür ve 
personel odaları bulunmaktadır. Sadece 
kulenin yükseldiği zeminin durduğu bina 
grubunun arkası, yamaca doğru geniş bir 
bahçedir. Bu bahçede yaklaşık 800 yıllık ol-
duğu tahmin edilen görkemli bir anıt ağaç 
bulunmaktadır. 400 yaşındaki tarihi çınar, 
İstanbul’un en büyük ve en eski çınarların-
dan biridir.

Yapı İstanbul’un en önemli endüstri 
arkeolojisi örneklerinden biri olduğun-
dan 2007 itibariyle İSKİ Su Medeniyet-
leri Müzesi yapılmak üzere restorasyona 
alınmıştır. Yüzlerce yıllık su kültürü bu-

lunan İstanbul’un tarihi su eserleri, 2012 
yılından itibaren Sultan Abdülhamit Han 
döneminde inşa edilen Cendere Su Ter-
fi Merkezi’nde sergilenmeye başlamıştır. 
Müzede, Osmanlı öncesinde Anadolu ve 
İstanbul’da kullanılan su teknolojisi ve 
su kültürünün yanı sıra, Osmanlı Döne-
mi’ndeki su teknolojisini yazılı açıklama-
larla destekleyen reprodüksiyon görsellere, 
belgesellere, özgün nesnelere ve maketle-
re de yer verilmiştir. Kurulan müze ile Türk 
bilginlerinin bilim ve teknoloji dünyasına 
armağanı olan bilimsel çalışmaların yeni 
nesillere sunulmaktadır.

20. Yüzyılın 
başlarında inşa 
edilen Cendere 

Su Terfi İstasyonu 
işlev, mekân 

düzeni, mimari 
tasarımı, mekanik 

donanımı ve 
kendine özgün 

nitelikleri 
itibariyle endüstri 

mimarisinin 
benzersiz bir 

mirasıdır. 2007 
itibariyle “İSKİ 

Su Medeniyetleri 
Müzesi” yapılmak 

üzere düzenlemeye 
tabi tutularak, 2012 

yılında müze olarak 
hizmet vermeye 

başlamıştır. 

CENDERE SU TERFİ İSTASYONU
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Kültür-Sanat

Kağıthaneliler Şubat Ayında da
Kültür Sanat’la Yaşıyor

Gültepe Kültür Merkezi ve Hamidiye Gençlik Merkezi birçok farklı etkinliği vatandaşlarla 

buluşturmaya devam ediyor. Kağıthane’de çocuk ve yetişkinlere yönelik oyunlar 

sahneleniyor, filmler gösteriliyor ve söyleşiler düzenleniyor.

EJDER KILICI 
 
General Lucius’un önderlik ettiği Romalı bir lejyon 
İpek Yolu üzerinde ilerlemektedir. Lucius ve lej-
yonu yol üzerinde  Batı Bölgesi İpek Yolu Koruma 
Ordusu’nun kumandanı Huo An ile savaşır. Huo An 
topraklarını korumak ve üzerindeki hain damgasını 
temizlemek için Tiberius ile savaşacak ve bunun 
için de 36 farklı milletten savaşçıyı bir araya getire-
cektir.

Gültepe Kültür Merkezi - Salon 1
27 Şubat Cumartesi 20.00
1 Mart Salı 20.00

EMPATİ
 
Herkesin dilinde pelesenk olan sihirli bir kelime 
var. “Empati”… Yani kendini muhatabının yerine 
koyarak hareket etmek. Peki bu o kadar kolay mı? 
Ya da empatiyi doğru bir şekilde kuruyor muyuz? 
İletişimdeki bu önemli soruların cevabını merak 
ediyorsanız sizleri de Prof. Dr. Aytaç Açıkalın ile 
gerçekleştirilecek samimi söyleşiye bekliyoruz.

Gültepe Kültür Merkezi 
24 Şubat Çarşamba 20.00

OTEL TRANSİLVANYA 2 
 
Eskiden yalnızca canavar misafirleri kabul 
eden Otel Transilvanya’daki en yeni deği-
şiklik artık kapılarını insan ziyaretçilere de 
açıyor olmasıdır. Drak, yarı vampir yarı in-
san olan ve vampir özellikleri göstermeyen 
torunu Dennis’i eğitim kampına almaya 
karar verir. 

Gültepe Kültür Merkezi - Salon 1
20 Şubat Cumartesi 11.00
21 Şubat Pazar 11.00
23 Şubat Salı 10.30 
25 Şubat Perşembe 10.30-14.00

CESUR BALIK 2

Zorba köpekbalığı Troy, Cordelia’yı kaçı-
rınca bu zorlu görev için Pi ve Junior onu 
kurtarmak amacıyla bütün arkadaşlarını 
bir araya getirirler. Troy geldiğinde Pi ve 
Cordelia daha yeni Junior ‘ın ebeveynleri 
olmuşlardır. Pi herkesi savaşmak için eği-
tirken, Ronny adında yeni birisi çıkagelir ve 
kendi yöntemiyle köpekbalıklarından kur-
tulabileceklerini söyler. 

Gültepe Kültür Merkezi - Salon 2
27 Şubat Cumartesi 11.00
28 Şubat Pazar 11.00
1 Mart Salı 10.30
3 Mart Perşembe 10.30-14.00

BULUTLAR ÜLKESİ
 
Hayal gücü çok geniş bir çocuk olan Yusuf tüm 
ülke ahalisi için önemli bir işi başarmak için 
Bulutlar Ülkesi’ne çağrılır. Bulutların Ülkesi’ndeki 
tüm kuşlar ülkenin kayıp kralını geri getirmesi 
için Yusuf a güvenmektedir. Bakalım Yusuf ve 
o çok geniş hayal gücü Bulutlar Ülkesi’nin kayıp 
kralını geri getirebilecek mi?

Hamidiye Gençlik Merkezi
20 Şubat Cumartesi 14.00

ARABA SEVDASI
 
Avrupalılaşmayı çok yanlış anlayan, aile servetini 
bu yanlış anlayış uğruna hebâ eden Bihruz Bey’in 
aklı gibi hayatı da karmakarışıktır. Bihruz Bey, 
olayları hep işine geldiği şekilde algılayıp umursa-
maz ve düşüncesiz tavırlarına devam eder. Maa-
lesef bu durumun hiçbir zaman farkına varama-
yacaktır. 

Gültepe Kültür Merkezi 
25 Şubat Perşembe 20.00

CENDERE SU TERFİ İSTASYONU
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Güncel

Kağıthane Kaymakamlığı 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü, Kağıthane’nin 

1989 yılında ilçe olarak Şişli’den 
ayrılmasıyla faaliyete başlamıştır.  
İlçe Gıda Müdürlüğü Gökhan Dik 
yönetiminde, T.C. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın politika-
larını ve stratejik planlarını etkin ve 
verimli bir şekilde yerine getirmeye 
devam ediyor.  Kağıthane’de bitki 
ve hayvan sağlığını korumak ama-

cıyla mevzuatta belirtildiği şekilde 
hastalıklarla mücadele eden birim, 
ekolojik kaynakların sürdürülebilir 
olması ve tüketici memnuniyetini 
en üst düzeyde tutmak için verilen 
yetki çerçevesinde denetim faali-
yetlerini yürütüyor.  

Bakanlık tarafından uygulama-
ya konulan kayıt sistemlerine veri 
girişlerini yapan ve veri kaydına 
dayalı destekleme işlemlerini il mü-
dürlüğü ile koordineli olarak yürüt-

mekle kalmıyor; ilçenin program ve 
projelere dayalı yıllık bütçe teklifini 
de İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü’ne bildiriyor. 
Halk sağlığının öneminin bilin-
cinde olan ilçe müdürlüğü, halkın 
hizmetlere katkısını sağlamak ama-
cıyla birçok başarılı çalışmaya imza 
atıyor. 

Hizmetlerinin daha etkin ve 
verimli bir şekilde yürütülmesi için 
çalışmalarına hızla devam ediyor. 

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile
Kağıthanelilerin Sağlığı Güven Altında

Kağıthane Belediyesi’nde hizmet ve-
ren özel işletme çalışanları yeni yılla 
birlikte çalışma şartlarında yapılan 

iyileştirmelerden dolayı Başkan Fazlı Kılıç’ı 
makamında ziyaret etti. Çalışanlar, Kağıt-
hane Belediyesi çatısı altında çalışmaktan 
duydukları memnuniyeti dile getirerek; iş 
güvenliğinin sağlanması, moral ve moti-
vasyonları artırıcı faaliyetlerin bulunması, 
maaşlarını gününde ve düzenli almaları gibi 
konularda hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını ifa-
de ettiler.

Gerçekleştirilen ziyaret sonrası konuşma 
yapan Başkan Fazlı Kılıç; “Ülke olarak son 
14 yılda büyük yol kat ettik. Milli servetimiz 

artmaya devam ediyor. Asgari ücrette yeni 
yılla birlikte büyük bir artış oldu. Beraberin-
de iş yaşamına dair kolaylıklar ve yenilikler 
de işçinin, emekçinin yüzünü güldürüyor. 
Bizler, “Çalışana teri kurumadan hakkının 
verilmesi gerektiği” düşüncesini ilke edin-
dik. Vatandaşımızın memnuniyeti kadar 
çalışan personelimizin refahı ve mutluluğu 
da bizim için önemli. Her türlü sıkıntıda her 
zaman çalışanlarımızın yanında olduğumu-
zu bir kez daha hatırlatmak isterim.” dedi.

Belediye personelinin Başkan Kılıç’a 
yapmış olduğu ziyarete İnsan Kaynakları 
Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardım-
cısı Mevlüt Öztekin, Özel Kalem Müdürü 

Levent Dirice, Kültür ve Sosyal İşler Mü-
dürü ve aynı zamanda Bem-Bir Sen 6 Nolu 
Şube Genel Yönetim Kurulu Üyesi olan Se-
dat Bika, Destek Hizmetleri Müdürü Haya-
ti Battal, İşletme Müdürü Hayati Yeşilyurt, 
Spor İşleri Müdürü Mehmet Kızıloğlu, Çev-
re Koruma ve Kontrol Müdürü Mehmet 
Çiftçi, Temizlik İşleri Müdürü Nazmi Kutlu, 
Hizmet-İş Sendikası İş Yeri Baş Temsilcisi 
Aytekin Akpınar ve Veteriner Hekim Yusuf 
Karabulut’un yanı sıra birim müdürleri de 
katıldı.  

Belediye personelinin Başkan Kılıç’a çi-
çek takdim ettiği ziyaret, çektirilen hatıra 
fotoğrafı ile son buldu.

Belediye Personelinden 
Başkan Kılıç’a Teşekkür Ziyareti

Kağıthane 
Belediyesi 
personeli, 

çalışma 
şartlarında 

yapılan 
iyileştirmelerden 

dolayı Başkan 
Fazlı Kılıç’a 

teşekkür 
ziyaretinde 

bulundu.
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Güncel

Çağdaş ve başarılı hizmetler sunarak büyük bir atılım gerçekleştiren ve sorumluluklarının bilincinde olan Ka-
ğıthane Bilgi İşlem Müdürlüğü,  Ar-ge çalışmaları ile yeni teknolojilere uygun projeler üreterek, ilçeye “Kesin-
tisiz Kent Yönetimi” hizmeti sunuyor. Kağıthane Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göste-
ren Kentli Servisi, ilçe halkının tüm sorunlarını en hızlı şekilde kayıt altına alarak çözüm sürecini yönetiyor.

Ali Selçuk (30 Yaşına)

Taleplerim doğrultusunda izlemem ge-
reken yolu burada öğreniyor, dilekçe-
min hangi aşamada olduğunu takip ede-
biliyorum. Güler yüz ile karşılandığım 
birimden oldukça memnun kalıyorum.

Haşim Kılıç (50 Yaşında)

Kentli Servisi’nin işleyiş ve çalışanlardan 
oldukça memnunum. Birimde çalışanlar 
vatandaşa karşı oldukça ilgili ve güler yüz-
lü olduğundan Kağıthane Belediyesi Kentli 
Servisi’ni tercih ediyorum.

Dursal Çam (51 Yaşında)

Beyanname için geldiğim Kentli 
Servisi’nden oldukça hoşnut kalıyorum.  
Diğer belediyeler de böyle çalışmalar ya-
parak, vatandaşın işini kolaylaştırabilirler.

Yüksel Güneş (51 Yaşında)
Bütün belediyelerde böyle bir 
sistemin olmasını isterim. Kentli 
Servisi, sistemli bir şekilde çalıştı-
ğından, evrakımızı biz kaybetsek 
bile buradan temin edebiliyoruz. 
Dilekçelerimizin aşamalarını an 
be an takip edebiliyoruz.

Hacer Akyüz (45 Yaşında)
Bizlere gösterilen ilgi ve alakadan 
oldukça memnun kalıyorum. Di-
lekçe, şikâyet ve isteklerimiz ile 
hemen ilgileniyor ve çözüme ka-
vuşturulma adına çalışmalar yürü-
tülüyor.

Hizmet ve Güler Yüzün Adresi 

Kentli Servisi
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Sosyal Medyada
Kağıthane

Yahya Kemal Spor Tesisleri’nde Kağıtha-
ne Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ta-
rafından gerçekleştirilen Miniminik Ju-
nior Cup Futbol Turnuvası’nın kazananı 

İstanbul Bayburtspor oldu. Yaşları 8 ila 12 arasında 
değişen çocukların katıldığı turnuva, rekabet dolu 
maçlara sahne olurken, Çeliktepespor’u penaltı 
atışları ile yenen İstanbul Bayburtspor maçın ga-
libi oldu. 8 futbol takımının ile sabah saatlerinde 
başlayan turnuva, akşam saatlerine kadar devam 
etti. Yahya Kemal Spor Tesisleri’nde gerçekleşti-
rilen turnuva maçları ise 15’er dakikalık 2 devre 
şeklinde oynandı.

Kupa ve madalyalarını Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç’ın elinden alan İstanbul 
Bayburtspor’lu çocuklar büyük sevinç yaşadı. Pe-
naltılara giden maçın sonunda açıklama yapan 
İstanbul Bayburtspor’un kaptanı Mustafa Serhan 
Erkan;” Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. 
Çok iyi oynadık ve bu kupayı kazanmayı hak et-
tik.” dedi. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a 
düzenlenen turnuvadan dolayı teşekkür eden İs-
tanbul Bayburtspor Teknik Direktörü ise; “Uzun 
zamandır yaptığımız çalışmaların neticelerini top-
luyoruz. Çocuklarımın hepsini tebrik ediyorum.” 
dedi. 

Başkan Kılıç: “Mücadele eden tüm 
çocuklarımızı tebrik ediyorum.”
Kupa töreninin ardından konuşma yapan Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; “Spor, genç 
ve çocuklarımızın temellerini sağlam atmalarını 
sağlıyor. Hem fiziken, hem de zihnen sağlıklı 
bireyler yetişmesine katkıda bulunuyor. Bugün, 
burada mücadele eden tüm çocuklarımızı gö-
nülden kutluyorum. Rekabet dolu maçlara rağ-
men, herkes birbirine karşı çok saygılı davrandı. 
Turnuvaya katılan herkesi tebrik ediyor, Bay-
burtspor oyuncularına başarılarının devamını 
diliyorum.” şeklinde konuştu. 

Çocuklardan 
Futbol Resitali

Kağıthane Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Yahya Kemal 

Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen Futbol Turnuvası’nı kazanan 

İstanbul Bayburtspor oldu.

Hamidiye Gençlik Merkezi’nde
Kültür-Sanat Etkinlikleri Başladı

Kağıthane Belediyesi, sem-
tin her bölgesinde yaşayan 
vatandaşları kültür-sanat 

etkinlikleri ile buluşturmaya de-
vam ediyor. Söyleşi, seminer ve 
tiyatro gibi etkinliklere ev sahipliği 
yapan Gültepe Kültür Merkezi’nin 
ardından, Hamidiye Gençlik Mer-
kezi de kültür-sanat etkinliklerini 
Kağıthaneliler ile buluşturma-
ya başladı.  Vatandaşların yoğun 
ilgi gösterdiği Hamidiye Gençlik 
Merkezi’nin ilk konuğu ise Ömer 
Tuğrul İnançer oldu. “Tasavvuf 
Sohbetleri” isimli söyleşi düzenle-

yen İnançer, katılımcılara güzel bir 
akşam yaşattı.

Türklük ve Müslümanlık kav-
ramları arasındaki ilişkiye odakla-
nan İnançer; “Müslümanlık bizim 
milletimizle özdeşleşmiştir.” dedi. 
Hz. Muhammed’in ve halifelerin 
yaşamlarından anekdotlar da ak-
taran İnançer, Hz.Ebubekir’in bir 
rüyasını izleyicilerle paylaştı.

Söyleşinin ardından okurlarıy-
la sohbet eden ve  kitaplarını im-
zalayan İnançer’e Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürü Sedat Bika tarafın-
dan, çiçek ve plaket takdim edildi.

Hamidiye Gençlik Merkezi’nin kültür-sanat 
etkinliklerinin ilk konuğu, Tasavvuf Sohbetleri 
söyleşisi ile Ömer Tuğrul İnançer oldu.


