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Turgut YILMAZHUZUR SOKAĞI

Yapımına 1914 yılında 
başlanan, 8 ay içinde 

‘Haliç-Karadeniz Sahra 
Hattı’ adıyla hizmete giren 

ve 1950’lerin başında 
sessiz sedasız kayıplara 

karışan İstanbul'un kayıp 
trenine ait tüm bilgiler, 

Kağıthane Belediyesi’nin 
çabaları ile yıllar süren 

bir araştırma sonucu 
kitaplaştırıldı.

Sayfa 8-9

YAŞAM BECERİ ATÖLYELERİ
Çok Yönlü Eğitimin Adresi

Kağıthane Belediyesi, ilçede 
yaşayan çocukların problem 
çözme ve yaratıcı düşünme 

yönlerini geliştirmeleri  amacıyla 
Yaşam Beceri Atölyeleri’nde 

ücretsiz eğitimler veriyor. 
Robot yapımından ilk yardım 

eğitimine birçok alanda öğrenim 
gören çocuklar yeteneklerini 

geliştiriyor.  Geçtiğimiz günlerde 
açılışları yapılan; Harmantepe, 

Şirintepe, Çeliktepe ve Hürriyet 
Yaşam Beceri Atölyeleri ile 

Kağıthane’deki Yaşam Beceri 
Atölyeleri’nin sayısı 7’ye 

yükseldi.

KAYIP DEMİRYOLUNUN İZİNDE
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Kağıthane Belediyesi 
İmtiyaz Sahibi
Fazlı KILIÇ
Kağıthane Belediye Başkanı

Genel Yayın Yönetmeni
Mevlüt ÖZTEKİN
Belediye Başkan Yardımcısı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Sedat Bika
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Kıymetli Kağıthaneli komşularım sizleri sevgi 
ve saygıyla selamlıyorum. Bir milletin ve dev-
letin gelişimi, büyümesi tamamen eğitimle 

doğru orantılı bir meseledir. Biz çocuklarımızı iyi eği-
tirsek onlar da gelecekte bu ülkeyi arzulanan noktala-
ra taşıyacaklardır. Bu yüzden devletimiz başta olmak 
üzere yerel yönetimler olarak bizler çocukların geli-
şimine destek sağlamak adına yoğun bir mesai har-
cıyoruz. 

Geçmişte birçok vatandaşı maddi anlamda sıkın-
tıya sokan dershaneler artık yok. Bunun yerine bütün 
çocuklarımız okullarda aldıkları eğitimler ile sınav-
larına giriyor, dershanelere kurslara ihtiyaç duyma-
dan da devletimizin çatısı altında eğitimini tamamlı-
yor. Kağıthane’de 4 yeni Yaşam Beceri Atölyesi’ni daha 
hizmete açtık. Yaşam Beceri Atölyesi çocukların okul-
da aldıkları eğitime ek olarak tamamen bilimsel ve-
rilerle işlenen atölye derslerinden oluşuyor. Çocukla-
rın sosyal yaşamına olumlu yönde bir katkı sağlıyor. 

Kağıthane genelinde Yaşam Beceri Atölyesi sayı-
sını 7’ye çıkardık. Beceri atölyelerindeki çalışmaları-
mız eğitim alanındaki gayretlerimizin en güzel yansı-
malarını oluşturuyor. Bugüne kadar binlerce çocuğu-
muz bu eğitimlerimizden yararlandı. İleride araların-
dan bilim insanları, sanatçılar çıkması en büyük dile-
ğimiz. Şehrimize hayırlı olsun.

Sevgili Kağıthaneliler; çocuğun çevresindeki kişi-
lerle olan iletişimini kolaylaştıran her davranış, sosyal 
bir beceridir. Bu beceriler bireyin girdiği etkileşimde 
olumlu tepkileri meydana çıkarıp olumsuz tepkiler-
den kaçınmasını mümkün kılar. Sosyal becerileri güç-
lü olan kişi, insanlarla iletişim kurarken gerekli olan, 
genellikle dile getirilmeyen bazı kuralların farkındadır 
ve sosyal ortamlarda nasıl davranılacağını bilir.

Sosyal beceriler, iletişim kurduğumuz kişiden ala-
cağımız tepkiyi belirlediği için, yaşamımızın birçok 
alanında belirleyici bir rol oynar; kariyerimizdeki ba-
şarımızda, özel ilişkilerimizde, ruh sağlığımızda ve 
daha bir çok alanda. Bu yüzden bu beceriler, bir ço-
cuğun gelişiminde en çok önemsenmesi gereken ko-
nulardan biri. Unutmamak gereken nokta, bir çocu-
ğun sosyal yönden güçlü olmasının doğuştan gelen 
bir özellik olmadığı, bu becerilerin çeşitli şekillerde 
öğrenilmesi ve ilişkiler içinde pratik edilmesi gerek-
tiği. Bu becerilerin önemini fark etmeniz ve gözlem-
lerde bulunmanız geleceğe yönelik olumlu adımların 
başlangıcı olacaktır. 

Yaşam Beceri Atölyeleri’nde verdiğimiz eğitim-
lerle çocuklarımız eğlenerek öğrenirken hayata da 
hazırlanıyor, sosyal becerilerini geliştirme imkanla-
rı buluyor. Ahşap maket yapımından akıl oyunları-
na, Kur’an-ı Kerim öğreniminden yemek yapmaya 
birçok farklı alanda eğitim veren beceri atölyelerimiz 
sayesinde internet bağımlısı olmayan, aktif ve prob-
lem çözme yeteneğini geliştiren nesiller oluşturuyo-
ruz. Biliyoruz ki çocuk değişirse dünyamız da deği-
şir ve gelişir.

Kıymetli Kağıthaneli komşularım; çocuklarımı-
zın geleceği, velilerin de güvenini her şeyin önünde 
tuttuğumuz Yaşam Beceri Atölyeleri’nin sayısını art-
tırarak hizmete sokmaktan büyük mutluluk ve gurur 
duyduğumuzu belirtmek isterim. Sizleri bu duygu ve 
düşüncelerle selamlıyorum.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
Kağıthane’nin son dönemde yaşadığı değişim 
ve dönüşümle birlikte yakaladığı yükselişi 

kamuoyuyla paylaşmak adına medya ziyaretlerini 
sürdürüyor. Son olarak Beyoğlu Gümüşsuyu’ndaki BEST 
FM stüdyolarında Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Hattat 
ile biraraya gelen Başkan Fazlı Kılıç ilçedeki mevcut dö-
nem projeleri değerlendirdi.

Kısa bir sohbetin ardından Başkan Kılıç ve Emrah 
Hattat birlikte 98.4 Best FM frekanslarında radyocu 
Serdar Gökalp’in programına konuk olarak Kağıthane’yi 
ve İstanbul›u konuştu.

Kağıthane’ye birbirinden değerli eserler kazandırdık
Başkan Kılıç ilçeye 34 yeni eser daha kazandırdıklarını 
söyleyerek, “Ülkemizdeki istikrar ortamının birer 
yansıması olarak Kağıthanemize 2017 yılında birbirin-
den değerli birçok eser kazandırdık. 3 kültür merkezi, 
dev bir spor kompleksi, 4 adet Yaşam Beceri Atölyesi, 
2 mahalle konağı, 2 yeni meydan ve sosyal alan, hobi 
bahçesi, yeni prestij cadde ve yollar, 15 adet park ve yeşil 
alan, aile sağlığı merkezleri, 2 adet sosyal konut, resto-

rasyonu yapılan 4 tarihi eser, yenilenen eğitim, sağlık ve 
spor tesisleri ile yeni kültürel yayınları vatandaşlarımızın 
hizmetine sunduk” açıklamasında bulundu.

Cep numaramız belediyenin internet sitesinde
İlçeye yapılan yatırımların tamamında vatandaşın 
görüşünün alındığını bildiren Başkan Kılıç, “14 yıldır 
hafta içi hersabah saat tam 08.00’da vatandaşımızla 
belediyede randevusuz görüşüyoruz. Cep telefonu nu-
maramız belediyemizin internet sitesinde var. Dileyen 
telefonla da istediği zaman bize ulaşabiliyor. Dahası her 
yıl düzenli olarak halk meclislerimizde, esnaf ziyaret-
lerimizde, kadın kent gönüllüleri programlarımızda, is-
tişare toplantılarımızda vatandaşların talep ve önerilerini 
değerlendirerek bir sonraki yılın yatırım planını belirliy-
oruz” dedi.

Yaklaşık 1 saat süren buluşmada Başkan Kılıç’a Bele-
diye Başkan Yardımcısı Mevlüt Öztekin ve Özel Kalem 
Müdürü Levent Dirice eşlik etti. Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, Habertürk ve Andy-AR tarafından 
yapılan kamuoyu araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de 
Halka En Yakın Belediye Başkanı seçilmişti.

Başkan KILIÇ
RADYO PROGRAMINA 
KONUK OLDU

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç Best FM Yönetim Kurulu Başkanı 
Emrah Hattat ile birlikte radyocu Serdar Gökalp’in programına katıldı.

Toplam 7 adet Yaşam 
Beceri Atölyesi ile il-
çedeki çocukların 

kendilerini geliştirmesini sağ-
layan Kağıthane Belediyesi, 
sosyal yaşamdan kopmuş ve 
teknoloji bağımlısı nesillerin 
yetişmemesi için büyük çaba 
sarfediyor. Yaşları 7-15 ara-
sında değişen çocuklar, arka-
daşlarıyla sosyalleşebilmek 
ve kendilerini geliştirmek için 
atölyelere büyük bir heyecanla 
geliyor.

Çocuklar hem eğleniyor hem 
öğreniyor
Her yıl bahar-kış-yaz dönem-
lerinde hizmet veren Yaşam 
Beceri Atölyeleri’nde ücretsiz 
eğitim alan çocuklar; problem 
çözme ve yaratıcı düşünme 
yönlerini geliştirirken, bilgi ve 
potansiyellerini yaşama en et-
kin biçimde aktarma becerisi 
de kazanıyor. Oyun çağındaki 
çocuklar atölyelerde aldıkla-
rı eğitimlerle hem eğleniyor 
hem de sosyalleşerek geleceğe 
hazırlanıyorlar.

Öğrenciler yemek yapıyor, 
robot tasarlıyor
Kağıthaneli öğrencilerin ilgi 
alanları doğrultusunda ken-

dilerini geliştirmelerine des-
tek sağlamak amacıyla hiz-
mete açılan Yaşam Beceri 
Atölyeleri’nde; akıl oyunları 
ve düşünme stratejileri, görsel 
sanatlar, eğitici drama, robot 
tasarım ve programlama, ye-
mek yapma, ahşap maket ya-
pımı, masal diyarı, ilk yardım 
ve Kur’an-ı Kerim eğitimleri 
veriliyor.

Başkan Kılıç: “Beceri atölye-
leri çocukların ikinci okulu.”
Yaşam Beceri Atölyeleri’nin 
önemine değinen Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
“Kağıthanemizin farklı böl-
gelerinde toplam 7 tane Ya-
şam Beceri Atölyesi bulun-
makta. Geçtiğimiz günlerde 
Kağıthane’ye kazandırdığımız 
34 yeni eserimizin açılışlarını 
tamamladık. Açılışlara başla-
madan önce ilçemizde 3 adet 
Yaşam Beceri Atölyesi vardı. 
Yaklaşık 1 ay gibi kısa bir süre-
de toplam 4 adet Yaşam Beceri 
Atölyesi’ni daha vatandaşları-
mızın hizmetine sunduk. Ya-
şam Beceri Atölyeleri çocukla-
rın ikinci okulu. Çocuklarımız 
burada hem eğlenecek hem 
öğrenecek hem de hayata ha-
zırlanacak” diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy
Yaşam Beceri Atölyesi
Adres: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi
Etibank Caddesi
No:84 Kağıthane / İstanbul
Tel: 0 212 320 39 17

Ortabayır Yaşam Beceri Atölyesi
Adres: Ortabayır Mahallesi 
Santral Caddesi No:14
Kağıthane / İstanbul
Tel: 0 212 325 17 02

Talatpaşa Yaşam Beceri Atölyesi
Adres: Talatpaşa Mahallesi 
Gülbaşak Sokak No:1 
Kağıthane / İstanbul
Tel: 0 212 220 27 21

Çeliktepe Yaşam Beceri Atölyesi
Adres: Çeliktepe Mahallesi 
İnönü Caddesi Kaptan Sokak No: 1/1 
Kağıthane / İstanbul
Tel: 0 212 279 34 00

Şirintepe Yaşam Beceri Atölyesi
Adres: Şirintepe Mahallesi 
Gümüşhane Caddesi
Alemdar Sokak No:2 
Kağıthane / İstanbul
Tel:0 212 324 74 00

Hürriyet Yaşam Beceri Atölyesi
Adres: Hürriyet Mahallesi 
Dr. Cemil Bengü Sokak
No: 47 D: 6 Kağıthane / İstanbul
Tel:0 212 234 44 36

Harmantepe Yaşam Beceri Atölyesi
Harmantepe Mahallesi 
Abdi İpekçi Caddesi Hak Sokak No: 6 
Kağıthane / İstanbul
Tel: 0 212 270 48 63

Geleceğin Başarılı Nesilleri

KAĞITHANE'DE YETİŞTİRİLİYOR

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç imzasıyla şekillenen ve eğitimde Türkiye’de bir ilk 
olan Yaşam Beceri Atölyeleri’nde çocuklar; her biri alanında uzman eğitmenler eşliğinde 
ücretsiz eğitim alıyor. Yaşları 7-15 arasında değişen Kağıthaneli öğrenciler, arkadaşlarıyla 
sosyalleşebilmek ve kendilerini geliştirmek için atölyelere büyük bir heyecanla geliyor.

Mehmet Akif Ersoy Yaşam Beceri Atölyesi

Şirintepe Mahallesi Yaşam Beceri Atölyesi

Çeliktepe Mahallesi Yaşam Beceri Atölyesi

Talatpaşa Mahallesi Yaşam Beceri Atölyesi

Ortabayır Mahallesi Yaşam Beceri Atölyesi
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Eğitimde fırsat eşitliğini toplumun geneline 
yaymak adına Kağıthane Belediyesi’nin eği-
tim yatırımları devam ediyor. Bu kapsamda 

ilçede bulunan 74 okulun bakım, onarım ve temiz-
lik çalışmaları tamamlanırken öğrencilerin de eği-
tim alanında tüm ihtiyaçları karşılandı.

Kağıthane Belediyesi’nin eğitim alanında 
yaptığı çalışmalar Mehmet Akif Ersoy İlköğretim 
Okulu’nda düzenlenen programda kamuoyuyla 
paylaşıldı. Programda gösterilen sunumda ilçe-
deki okulların %90 oranında yenilendiği, okullara 
yeni derslik, kütüphane, oyun, spor ve sosyal al-
anlar kazandırıldığı bilgisi verildi.

Çocukların eğitim hayatlarına her alanda katkı
Programa Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç da katıldı. Başkan Kılıç okulların yenilen-
mesinin yanı sıra öğrencilerin de eğitim alanın-
da tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, 
“Çocuklarımızın eksiksiz bir şekilde eğitim 
hayatlarına devam etmesi için her yıl kıyafet, 
kırtasiye, ayakkabı ihtiyaçlarını karşılıyor, okuma 
kitabı ve oyuncak hediye ediyoruz. Yaşam Beceri 
Atölyeleri, spor okulları, bilim ve gençlik merke-
zlerimizde her yıl on binlerce öğrencimizin el ve 
akıl becerilerini geliştirebilecekleri, yeteneklerini 

geliştirebilecekleri, eğlenerek sosyalleşecekleri 
eğitimleri ücretsiz veriyoruz” diye vurguladı.

Kentsel Dönüşümle Eğitim 
Alanlarının Sayısı Artıyor
Kentsel dönüşümün bir faydasının da yeni okul 
alanlarının ortaya çıkması olduğunu dile getiren 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Kağıthane’yi kent-
sel dönüşümle %60 oranında yeniledik. Sanayi 
alanları şehrin dışına taşındı. Dağınık yapılar 
kaldırılarak planlı yapılar inşa edildi. Bu da yeni 
okul alanlarının ortaya çıkmasına vesile oldu. 
Şuan 10’un üzerinde yeni okul alanı çalışmamız 
var. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bu çalışmayı 
titizlikle sürdürüyoruz” ifalerini kullandı.

KAĞITHANE’DE EĞİTİME 
BÜYÜK DESTEK

İlçedeki okulların %90’ı yenilendi

Emniyetevleri Mahallesi’ne

YENİ MEYDAN

Çalışma sonucunda 810 m2 yü-
rüyüş yolu ile meydan, 320 m2 
yeşil alan ve 120 m2 çocuk oyun 

alanından oluşan Emniyetevleri Mahal-
lesi meydan düzenlemesi, Kağıthane 
Belediyesi’nce tamamladı.

Kağıthane’ye kazandırılan 
eserlerin açılışları tamamlandı
Açılışta konuşan Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, ilçeye kazandırdıkla-
rı 34 eserin tamamının açılışını gerçek-
leştirdiklerini belirterek, bunun gurur ve 
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Açı-
lışlarda kendilerini yalnız bırakmayan 
vatandaşlara da teşekkür eden Başkan 
Kılıç, “Açılışlarımızı 3 ay gibi bir sürede 
tamamladık. Kültür ve spor merkezleri, 
yaşam beceri atölyeleri, prestij cadde ve 
parklar, mahallelerimize ayrı bir güzellik 
kattı. 34 yeni eserimiz Kağıthane’ye ha-
yırlı olsun’’ diye konuştu.

Emniyetevleri’nde kadınlara 
özel spor merkezi inşa edilecek
Emniyetevleri Mahallesi’nde yapılan 
çalışmalara da değinen Başkan Kılıç, 
mahallenin yeni bir meydana kavuştu-
ğuna vurgu yaparak, “Gayet büyük ve 
güzel bir meydan oldu. Ayrıca burada 

yeni bir sosyal tesis ve kadınlara özel bir 
spor merkezi inşa edeceğiz. 255 m2’den 
oluşan toplam 173 kişilik kafeteryasıy-
la vatandaşlarımız   kaliteli ve hesaplı 
hizmet anlayışıyla ailece güzel zaman 
geçirebilecek, keyif ve huzuru bulacak. 
Kafeteryadan ayrı olarak  Emniyetevle-
ri Sosyal Tesisi’nde kadınlara özel spor 
merkezi yer alacak. Bunların yanı sıra 
teras alanı ve sirkülasyon alanları da 
bulunacak’’ dedi.

Emniyetevleri Mahallesi   meydan 
düzenlemesi ile sosyal ve spor alan-
larının açılışı, Başkan Fazlı Kılıç ile eşi 
Fatma Kılıç, belediye meclis üyeleri ve 
muhtarların katılımıyla yapılan kurdele 
kesimiyle gerçekleştirildi.

Kağıthane Belediyesi tarafından hayata geçirilen 34 dev eser arasında yer alan Emniyetevleri Mahallesi 
meydan düzenlemesi açılışı ile sosyal tesis ve spor alanlarının proje tanıtımı düzenlenen törenle yapıldı.
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Osmanlı İmparatorluğu'nun kah-
raman paşalarından biri olan ve 
Medine için verdiği mücadeleden 
dolayı “Çöl Kaplanı” adıyla anılan 
Fahrettin Paşa’nın mücadelesinin 
anlatıldığı söyleşiye vatandaşlar da 
ilgi gösterdi. Fahrettin Paşa’nın 

inançlı , şerefli ve davasına inanan bir paşa oldu-
ğunun altını çizen Bilgin, “Fahrettin Paşa, ilk olarak 
Medine’den gelen ayaklanma istihbaratları üzerine 
bölgede inceleme yapması için görevlendirilerek 
1916 yılında Medine’ye gitti ve burada üç yıl boyun-
ca çok büyük zorluklarla mücadele etti” dedi.  Aynı 
dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya 
Savaşı'na katılmasıyla birlikte birçok cephede bir-
den savaşa girdiğini belirten Bilgin, bu yüzden Fah-
rettin Paşa’ya defalarca artık Medine’yi terketmesi 
gerektiği emri verilmesine rağmen kendisi bunlara 
itaat etmeyerek son ana kadar kutsal toprakları sa-
vunduğunu belirtti.

Sadece düşmanla değil açlık, susuzluk ve 
sıcakla da mücadele edildi
Medine Müdafaasında açlık, susuzluk ve sıcaklık-
la mücadele edildiğini belirten Bilgin, “İngilizlerin 
ajanı Lawrance, Fahrettin Paşa’nın geri çekilme-
yeceğini anlayınca isyancılara şehre gelen demir 
yollarını sökmelerini ve haberleşme ağlarını boz-
maları durumunda şehre gıda sevkiyatının yapıla-
mayacağını söyler ve bir süre sonra aç kalan Türk 
askerinin mücadele edemeyeceğini belirterek akıl 
verir. Bunun üzerine de isyancılar bunu uygular 
ve bir anlamda Lawrance’ın bu planı başarılı olur. 
Medine’de gıda stoğu da tükenince Türk askeri 
sadece hurma ile beslenerek hayatta kalmaya ça-
lışmıştır” ifadesinde bulundu.

Gıda stoğu tükenince çekirge yiyerek beslendiler
Hurma’nın yeterli olmayacağını anlayan Fahrettin 
Paşa’nın çekirgeler ile ilgili araştırma yaparak sağlı-
ğa zararsız olduğunu anlamasının ardından çekirge-
ler ile askerlerini beslemeye çalıştığını aktaran Bilgin, 
“Fahrettin Paşa, bir taraftan Medine’nin geleceğini 
düşünürken diğer taraftan gıda sıkıntısına karşı çö-
züm yolları arıyordu. Hicaz Demiryolu’nun Medine’ye 
yakın istasyonlarının düşman eline geçmesi nedeniyle 
şehre erzak girişinin kesilmesi ve isyancıların Medi-
ne Kalesi’ni muhasara etmesi üzerine direnişin en zor 
günleri başlamıştı. Medine açlıkla boğuşurken çok il-
ginç bir olay yaşandı. Şehir çekirgeler tarafından istila 
edildi. Herkes durumu endişe ile karşılarken Fahret-
tin Paşa, askerlerini toplayarak; Peygamber Efendimiz 
döneminde de Hicaz’da çekirge istilasının yaşandığını 
ve sahabenin çekirge yediğini söyleyerek durumu bir 
fırsata dönüştürmüştür” dedi.

Türk askeri için “Mehmetçik” ifadesini ilk kez
Fahrettin Paşa kullandı
Bugün Türk askeri için kullandığımız “Mehmetçik” hi-
tabının da ilk olarak Fahrettin Paşa tarafından kulla-
nıldığını belirten Bilgin, “Mehmetçik” kelimesinin Hz. 
Muhammed’in askerleri anlamına geldiğini kaydetti.

Medine müdafaasının ardından bir süre Mal-
ta Adası’nda İngiliz esareti altında yaşayan Fahret-
tin Paşa’nın 1921 yılında esaretten kurtularak Milli 
Mücadele’ye katılmak adına Türkiye’ye döndüğünü 
belirten Bilgin, “Kendisi Milli Mücadele’ye destek ol-
ması adına Mustafa Kemal Paşa tarafından Kabil Bü-
yükelçisi olarak görevlendirilmiştir” açıklamasında da 
bulundu. Yaklaşık iki saat süren söyleşide fotoğraflar 
ve slayt gösterileri ile o dönemki Medine müdafaasına 
ait direniş de gösterildi. 

Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa 
KAĞITHANE’DE ANLATILDI

Kağıthane Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında, 
Gültepe Kültür Merkezi’nde yazar İsmail Bilgin’i konuk etti. 
“Çöl Kaplanı” olarak adlandırılan ve Medine’yi müdafaa 
ile görevlendirilen Fahrettin Paşa’nın mücadelesini 
Kağıthaneliler ile paylaşan Bilgin önemli detaylar anlattı.

Çoğu zaman hor görülen Anadolu insanının aslında 
öyle olmadığını, sanılandan daha çok irfan ve feraset 
sahibi olduğunu anlatan ve trajikomik bir gösteri ha-
zırlayan Bekir Develi, Gültepe Kültür Merkezi’nde Ka-
ğıthaneliler ile buluştu.

 “Hikayelerle Anadolu İrfanı” adlı gösteri vatandaş-
lardan da yoğun bir ilgi gördü. Gösteride geçmişten 
günümüze, kültürümüz, örf ve adetlerimizdeki deği-
şimler, alimlerimiz, evliyalarımız ve onların ibretlik ha-
yatlarına dair hikayeler anlatan Develi, “Allah dostları, 
Allah’ın güzel kulları her yerde. Eli kınalı yaşlı bir tey-
ze görürseniz, ak sakallı bir amca görürseniz yanaşın, 
arayın onları, bulun” ifadelerini kullandı.

Develi, Anadolu insanının hayatından örnekler verdi.
Anadolu insanının samimiyeti, misafirperverliği ve 
sıcakkanlılığını Anadolu topraklarında yaşamış ve ye-
tişmiş büyük alimlerin hayatlarından örneklerle seyir-
cilere aktaran Develi, gösteride verdiği sosyal mesajlar 
ile de büyük beğeni topladı.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da göste-
riyi vatandaşlarla birlikte izledi. Programın sonunda 
Develi’ye, çiçek ve Kağıthane’nin sembolü olan lale fi-
gürünü takdim eden Başkan Fazlı Kılıç, “Değerli konu-
ğumuza çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada önemli 
mesajlar verdi. Biz de kendisini ağırlamaktan oldukça 
memnun olduk” dedi.

Hikayelerle Anadolu İrfanı
Etkinliği'ne  Büyük İlgi 

Kültür sanat 
etkinlikleri 
kapsamında birçok 
farklı ismi kültür 
merkezlerinde 
ağırlayan Kağıthane 
Belediyesi’nin 
son konuğu, ünlü 
televizyoncu Bekir 
Develi oldu.

Şiirleriyle herkesin kalbinde taht kuran 
şair Dursun Ali Erzincanlı, Seyrante-
pe Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla 
buluştu. Erzincanlı, kültür merkezi-
ni tamamen dolduran katılımcılara, 
15 Temmuz Darbe Girişimi Gecesi, 
Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı basma-
ya gelen hainlere karşı kahramanca 
mücadele ederken 30 kurşunla şehit 
edilen Astsubay Ömer Halisdemir için 
yazdığı 30 Kuş, Gelseydin, 40 Yaşın-
dasın, Uhud gibi unutulmaz eserlerini 
seslendirdi.

Etkinliği izleyen Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç, şair Erzincanlı 
ve katılım gösteren vatandaşlara teşek-
kür etti. Kağıthane Belediyesi olarak 
kültürel etkinliklere önem verdikler-
ini ve bütçeden önemli bir oranı bu 
alan ayırdıklarını belirten Başkan Kılıç, 
“Sayın Dursun Ali Erzincanlı’ya teşek-
kür ediyoruz. Bizlere güzel bir gece 
yaşattı’’ dedi.

Dursun Ali Erzincanlı’dan Şiir Dinletisi
Kağıthane 
Belediyesi 
tarafından 

gerçekleştirilen 
kültür etkinlikleri 

kapsamında sahne 
alan şair Dursun 

Ali Erzincanlı, 
şiirleriyle 

Kağıthanelilere 
duygu dolu anlar 

yaşattı.
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K A Y I P  D E M İ R Y O L U N U N  İ Z İ N D E
Yapımına 1914 yılında başlanan, 8 ay içinde ‘Haliç-Karadeniz Sahra Hattı’ adıyla hizmete giren ve 1950’lerin başında sessiz sedasız kayıplara 

karışan İstanbul'un kayıp trenine ait tüm bilgiler, Kağıthane Belediyesi’nin çabaları ile yıllar süren bir araştırma sonucu kitaplaştırıldı.

Prof. Dr. Emre Dölen, koleksiyoner Mert Sandalcı, gazeteci ve 
aynı zamanda Kağıthane Belediyesi Basın Danışmanı Hüseyin 
Irmak’ın ortaklaşa yürüttüğü 18 yıllık çalışma, ‘Kayıp Bir Demir-

yolunun İzinde’ ismiyle Kâğıthane Belediyesi’nce yayımlandı. Mert 
Sandalcı’nın editörlüğünde hazırlanıp Türkçe-İngilizce yayımlanan 
344 sayfalık kitap, İstanbul tarihinin kayıp sayfalarını aralıyor.

“Bu kitap 16-17 yıllık bir birikimin eseri.”
Kitap hakkında bilgiler veren koleksiyoner Mert Sandalcı, “Benim bu 
trene ilgi duymam çocukluk yıllarımda küçük trenlere olan merakım 
ve ilkokul 3’üncü sınıfta Kağıthane’de yaptığım bir pikniği hiç unut-
mamamdan kaynaklanıyor.   Daha sonra tesadüfen burada bir tren 
yolu olduğunu gördükten uzunca bir süre sonra yaklaşık 16- 17 yıllık 
bir koleksiyon birikimi ve bunun bir kitaba dönüşmesiyle ortaya çıktı. 
Kitaptaki belgelerin en büyük özelliği İstanbul’un varoşları diyebile-
ceğimiz ve 1910’larda hiç fotoğraf çekinilmesi düşünülmeyen yerlerin 
çok yoğun bir tarzda fotoğraflanması ve 350’ye yakın belgeyle ortaya 
konmasıdır. Kitap o açıdan oldukça değerlidir” dedi.

Kitabın yazım aşamasından önce yaptıkları araştırma esnasında 
bölgede tren yoluna ait izler bulabilmek için büyük bir uğraş verdikle-
rini belirten Sandalcı, “Kimse tam olarak trenin nasıl bir hat üzerinden 
ilerlediğini bilmiyordu, tamamen izleri kaybolmuş ve nerdeyse geri-
ye bir şey kalmamıştı. Çaresizce bir şeyler bulmak uğraşıyla orman-
lık alanda dolaşırken ayağıma sert bir cisim takıldı. Yaprakları kaldırıp 
baktığımda bir taş gördüm ve taşın üzerinde yazan 9/8’i görünce ya-
şadığım mutluluğu ve heyecanı size anlatamam. Bir süre taşın üze-
rinde bulunan bu rakamın ne anlama geleceğini düşündük ve bunun 
kilometre taşı olduğuna 9’un kilometreyi 8’in de metreyi gösterdiğini 
bulduk ve bu taştan her 100 metrede bir olması gerektiğini ortaya çı-
kardık. Daha sonra ilk bulduğumuz taşın her yönüne 100 metre iler-
leyerek diğer kilometre taşlarını da bulduk. Yaklaşık 100 senedir orada 
duruyorlardı. O an yaşadığım duyguları tarif etmem mümkün değil” 
diye konuştu.

“Basılı olsun ve bilgiler derli toplu olsun istedik.”
Demiryolu ve trenle ilgili teknik bilgileri ortaya koyduklarını belir-
ten Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise, “Tarihi Kağıthane De-
miryolu, Santral İstanbul kömürsüz kaldığında İstanbul elektriksiz 

kalmasın diye ağaçlı ve çift alandan kömür taşımak için hızla oluş-
turulmuş bir hat. Çünkü o yıllarda İstanbul işgal altındaydı. Hem 
İngiltere’den Santral İstanbul’a kömür getirilmesi mümkün değildi 
hem de Zonguldak’tan getirilen kömürler engellenmekteydi. Böylece 
bir çözüm üretilmişti. Demiryolu aynı zamanda da bu dönem içeri-
sinde farklı bir görev de üstlendi. Kağıthane’deki silah deposundan 
Karadeniz’e ve Anadolu’ya silahların ulaştırılması için taşındı. Dolayı-
sıyla çok hızlı yapımına başlanan ve 1 yıl içerisinde tamamlanıp sonra 
da çok önemli fonksiyonlar yürüten tarihi bir demiryolunun kitabını 
hazırladık. Basılı olsun, bilgiler derli toplu olsun istedik. Yüzlerce yıl 
sonra insanlar ulaşmak istediklerinde bilgiye hazır ulaşsınlar dedik” 
ifadelerini kullandı.

Kayıp Bir Demiryolunun İzinde
İstanbulluların “Kâğıthane Treni” olarak adlandırdığı kayıp trenin, işgal 
yıllarında Anadolu’ya silah ve cephane kaçırılmasında da görev yap-
tığı, araştırma sırasında ortaya çıkarıldı. Haliç silah depolarından tren 
ile gece Ağaçlı-Karaburun’a çıkarılan mühimmatın buradan da tekne-
lerle İnebolu’ya aktarılma hikâyesine kitapta ayrıntılarıyla yer verildi.

Önemli bir mikro tarih çalışması olan kitap; Birinci Dünya Savaşı 
koşullarında şehrin elektriksiz, fabrika ve gemilerin kömürsüz kalma 
tehlikesini bertaraf etmek için Ağaçlı kömürlerinin Haliç’e taşınma 
öyküsünü tüm yönleriyle aktarıyor. Gerek ocaklardaki tesislerin ayrın-
tılı fotoğraf ve bilgilerine gerek hat güzergâhının dönem fotoğraflarına 
yıllar süren bir takiple ulaşan ekip, birçok materyalin ilk defa görüldü-
ğünü ifade etti.

Kayıp hattın günümüzdeki güzergâhını ise hava fotoğrafları ile 
okuyucuya sunan kitap, karşılaştırma için demiryolunu gösteren eski 
haritaları kullanıyor. Trenin vaktiyle kullandığı rotanın yerden de fo-
toğraflandığı çalışma, 1950’ye gelindiğinde başlayan “kaybolma”nın 
izinin sürerek sonuca ulaşıyor.

Lokomotif ve vagonların kitapta yer alan çizimleriyle teknik met-
ni ise Alan Prior isimli bir demiryolcu tarafından hazırlandı. Çizimlerde 
ölçü verildiği için maket yapımına da olanak sağlayan kitap, Prof. Dr. 
Emre Dölen, Mert Sandalcı ve Hüseyin Irmak’ın yazılarının yanı sıra 
1915’lerde Ağaçlı Ocak Müdürlüğü yapan Şevki (Sevgin) Bey’in ayrıntılı 
bilgiler içeren hâtıratına da yer veriyor. 
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Grand Cevahir Kongre Merkezi’nde gerçekleşti-
rilen ödül töreninde Kağıthane Belediyesi’nin 
hayata geçirdiği, ‘Kağıthane Şehir Müzesi Pro-

jesi’ ödüle layık görüldü. Ödülü BelHaber Genel Koor-
dinatörü Mevlana Demirel’in elinden alan Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthane’nin tarihi ve 
kültürüyle yaşayan bir şehir olduğunu söyledi.

Kağıthane Şehir Müzesi ilçemizin hafızası
İlçeye kazandırdıkları şehir müzesinde birçok tarihi 
eserin yer aldığını ifade eden Başkan Kılıç, “Kağıthane 
Şehir Müzesi, ilçemizin hafızası. Orada geçmişi yılla-
ra dayanan eserleri, kültürel yayınlarımızı sergiliyoruz. 
Çok dikkat çekici materyallar var. Herkesi orayı gez-
meye davet ediyoruz. Projemizi dikkate alarak ödüle 
layık görenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Yaşam Beceri Atölyeleri Ödüle Layık Görüldü
Kağıthane Belediyesi, Dünya Basın Mensupları Derne-
ği tarafından düzenlenen “Yılın Enleri Ödül Töreni”nde 
eğitim alanında Türkiye’de ilklerden olan “Yaşam Bece-
ri Atölyeleri” ile ödüle layık görüldü.

Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen törene, siyaset, 
sanat, iş dünyası ve medya camiasından çok sayıda 
temsilci katıldı. Törene katılan Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç, Yaşam Beceri Atölyeleri’nde geleceğe 
güvenle bakan gençler yetiştirdiklerini söyledi.

Geleceğin bilim insanları yetiştiriliyor
Bu yıl ilçeye yeni atölyeler de kazandırdıklarını belirten 
Başkan Kılıç, “Çocuklarımız burada okuldan arta kalan 
zamanlarını bilimle, sanatla ve teknolojik çalışmalarla 
geçiriyor. Yaşam Beceri Atölyeleri, geleceğin bilim in-
sanlarını, sanatçılarını ve şeflerini yetiştiriyor’’ diye vur-
guladı.

Başkan Kılıç, eğitim alanında “Yaşam Beceri Atöl-
yeleri” ile ödüle layık görülen Kağıthane Belediyesi’nin 
ödülünü,   Dünya Basın Mensupları Derneği Başkanı 
Muzaffer Tunç’un elinden aldı.

Kağıthane Belediyesi

Ödüllere Doymuyor
Kağıthane Şehir 
Müzesi’ne Ödül

Türkiye genelindeki 
belediyelerin çalışmalarını 

takip eden dergi 
BelHaber’in 10. Yerel 

Yönetim Proje Ödülleri 
sahiplerini buldu. 

Kağıthane Belediyesi’nin, 
“Kağıthane Şehir Müzesi 

Projesi” BelHaber 
tarafından ödüle layık 

görüldü.

Ekim ayından bu yana yaptığı açılışlar ile birçok 
sosyal, kültürel ve altyapı çalışmasını hizmete 
sunan Kağıthane Belediyesi, Nurtepe Görkem-

li Sokak Parkı ve Diyar Sokak Prestij Caddesi’nin de 
açılışını gerçekleştirdi.

“Açılışlarını yaptığımız parklar vatandaşlarımı-
za dinlenme imkanı sunacak.”
Vatandaşların ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği açı-
lış programında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, “Yeni ve güzel bir parkımız ile prestij cadde-
mizin açılışı için bir aradayız. Yaptığımız çalışmalar ile 
Kağıthane’ye birçok önemli projeyi ve tesisi kazandır-
dık. Kilometrekareye düşen park sayısında birinci sıra-
da olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu parkımız da 
bu birinciliği daha da perçinleyecek ve civarda yaşayan 
vatandaşlarımız ile çocuklarımız için bir yeşil alan ile 
dinlenme imkanı sunacak” dedi. Prestij cadde projele-
rine de değinen Başkan Fazlı Kılıç, “Prestij caddeler de 
yine önem verdiğimiz ve ilçe genelinde sayısını arttır-
mak istediğimiz projelerden biri. Düzenlemeler ile bir-
likte cadde hareketliliğini arttırdığımız gibi esnafın da 
bundan olumlu olarak faydalandığını görüyoruz. Tüm 
herkes için hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Prestij Cadde için 800 ton asfalt
Prestij caddeye dönüştürülen ve 400 metre uzunluk 
ile 12 metre genişliğe  sahip Diyar Prestij Caddesi için 
800 ton asfalt, 1400 metrekare kaldırım döşeme, 1000 
metre bordür, 150 metre korkuluk ve istinat duvarı 
inşa edildiği belirtildi. Elektrik kablolarının da yer al-
tına alındığı cadde böylece yepyeni gir görünüme de 
kavuşmuş oldu.

Açılışı yapılan ve 160 m2 alan üzerine inşa edilen 
Görkemli Sokak Parkı ise tek kuleli oyun grubu, ikili 
salıncak, tahterevalli, hatmi ve ıhlamur ağaçlarından 
oluşuyor.

GÖRKEMLİ SOKAK PARKI VE DİYAR PRESTİJ CADDESİ AÇILDI

Kağıthane  Yenileniyor 

Kağıthane Belediyesi  tarafından düzenlenen törenle Nurtepe Görkemli Sokak Parkı ve Diyar Sokak Prestij Caddesi hizmete açıldı.
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Kağıthane Belediyesi yatırımlarına tüm hızıyla devam 
ediyor. İlçeye kazandırdığı kültürel ve sosyal alan-
ların yanı sıra, fen işleri çalışmaları ile de ilçedeki 

yaşam kalitesini arttıran Kağıthane Belediyesi; Gürsel, Çağ-
layan ve Merkez Mahalleleri’ni birbirine bağlayan cadde ve 
yolların açılışını gerçekleştirdi. 230 metre uzunluğunda ve 10 
metre genişliğinde yapılan Zümra Sokak, 250 metre uzunlu-
ğunda ve 10 metre genişliğinde yapılan Onarım ve Güven-
ce Sokak, 210 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde 
yapılan Seçkin Sokak ile 300 metre uzunluğunda ve 6 met-
re genişliğindeki Erkan Sokak’ın çalışmaları tamamlanarak 
hizmete açıldı.

İlçedeki trafik yoğunluğunu önlemek adına 
çalışmalar yürütülüyor
Açılışta konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, so-
kak ve caddelerin herkes için hayırlı uğurlu olmasını diledi. 
Trafiği rahatlatmak için ellerinden gelen çabayı gösterdik-
lerini belirten Başkan Fazlı Kılıç, metro inşaat çalışmalarını 
işaret ederek şunları kaydetti: “Biliyorsunuz ki şu an ilçemi-
zin merkezinde bir metro çalışması var. Bu yüzden trafiğin 
akışı ile ilgili yeni düzenlemeler yapmak adına çaba sarfedi-
yoruz. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz yolların da 
trafiğe olumlu bir katkı yapacağından şüphemiz yok. Hem 
üç mahallemizi birbirine bağlayacak hem de Cendere Cad-
desi’ndeki trafiğe paralel alternatif bir yol oluşturacak.”

1570 ton asfalt, 4350 m2 parke taşı
Toplam 1570 ton asfalt, 3540 m3 beton, 4350 m2 parke taşı, 
1100 metre oluk taşı, 2160 metre bordür , 2640 metre fore 
kazık, 500 metre yağmur suyu kanalı, 720 metre geoduvar, 
500 metre korkuluk ve 1600 m2 istinat perdesi inşa edilerek 
oluşturulan cadde ve bağlantı yolları çevreye yeni ve modern 
bir görünüm kazandırmasının yanı sıra civarda oturan va-
tandaşlar içinde büyük bir kolaylık sağlayacak. 

Yeni ve Modern Kağıthane 

Gelişmeye Devam Ediyor

İlçede yaşamı 
kolaylaştıracak 

altyapı ve üstyapı 
çalışmalarına 2018 

yılında da devam 
eden Kağıthane 

Belediyesi, Gürsel, 
Çağlayan ve Merkez 

Mahalleleri’ni 
birbirine bağlayan 

cadde ve 
yolların açılışını 

gerçekleştirdi.

İlçede yaşamı 
kolaylaştıracak 

altyapı ve üstyapı 
çalışmalarına 2018 

yılında da devam 
eden Kağıthane 

Belediyesi, Gürsel, 
Çağlayan ve Merkez 

Mahalleleri’ni 
birbirine bağlayan 

cadde ve 
yolların açılışını 

gerçekleştirdi.

Kağıthane Belediyesi, ilçesine kazandırdığı 
34 eserine bir yenisini daha ekledi. Kağıt-
hane Merkez’de Sadabad Mesire Alanı’nda 

bulunan Tarihi Karakol Koğuşu’nun restorasyon ve 
peyzaj çalışmaları tamamlanarak hizmete açıldı.

Vatandaşlardan yoğun ilgi
Kağıthane Merkez’de yer alan eski Karakol Koğuşu’nun 
açılış töreni vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleş-
ti. Restorasyon çalışmaları sonrasında kültür ve sanat 
eserleri atölyesi olarak kullanılacak tesis, vatandaşlar-
dan tam not aldı.

Açılışta konuşan Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, 
belediyenin ilçedeki tarihi eserlere sahip çıkıyor ol-
masının önemli olduğunu söyledi. Kaymakamlık 
hizmet binasının da tarihi bir yapı olduğunu ifade 
eden Kaymakam Göç, “Güzel bir ilçeye atandığımı 
kaymakamlık binasına girdiğim ilk andan itibaren 
anladım. Harika bir binaya sahibiz. Emeklerinden 
dolayı başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum’’ 
diye konuştu.

“Kağıthanemize hayırlı olsun”
Öte yandan Kağıthane’nin tarihi ve kültürü ile ön 
planda olan bir ilçe olduğuna dikkati çeken Başkan 
Fazlı Kılıç, “Restore ettiğimiz eserlerden biri de Eski 
Karakol Koğuşu. Burayı kültür ve sanat eserleri atöl-
yesine çevirdik. Kağıthanemize hayırlı olsun’’ ifade-
lerini kullandı.

Kaymakam Göç, Başkan Kılıç ve AK Parti Kağıthane 
İlçe Başkanı Gökkuş, açılışın ardından atölyede çe-
şitli incelemelerde bulundu. 

Tarihi Karakol Koğuşu Kültür Sanat Atölyesi Oldu
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Kağıthane Belediyesi Nikah Salonu’nda düzen-
lenen seminere, Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve 
eşi Fatma Kılıç, İstanbul Aydın Üniversitesi Has-

tanesi Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. 
Banu Kumbak Aygün, uzman diyetisyen Olcay Barış ve 
embriyolog Deniz Yıldırım ile vatandaşlar katıldı. Semi-
nerde konuşan Başkan Kılıç, Kent Konseyi Kadın Meclisi 
ve VM Medical Park Hastanesi’nin ortaklaşa yaptığı çalış-
malar sayesinde katılımcılara yönelik çeşitli hastalıklar ve 
tedavi yöntemlerini anlatan seminerler düzenlediklerini 
söyledi.

“Çeşitli sağlık kuruluşlarıyla çalışmalar yürütüyoruz.”
Tüp bebek seminerinin de bunlardan biri olduğunu ifade 
eden Başkan Kılıç, “Bebek sahibi olan çiftleri görünce çok 
mutlu oluyoruz. Tüp bebekle ilgili en önemli şeyin eğitim 
olduğunu düşüyoruz. Bu anlamda çeşitli sağlık kuruluşla-
rıyla çalışmalar yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da bunları 
yaptık. Bu proje neticesinde çocuk sahibi olan komşuları-
mız, hatta birden fazla çocuk sahibi olan komşularımız da 
var. Çok mutlu olduğumuz bir çalışma” şeklinde konuştu.

Tüp bebek tedavisinde önemli ilerlemeler oldu
İstanbul Aydın Üniversitesi  Hastanesi Kadın Hastalıkları 
ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Banu Kumbak Aygün de 
hastalarına yaklaşık 15 yıldır tüp bebek tedavisi uygula-
dığını anımsatarak, “Günümüzde teknolojik gelişmeler, 
laboratuvar yöntemlerindeki ilerlemeler sonucunda çok 
büyük katkılar elde ettik. 10 sene öncesine kadar yüzde 
30’larda olan gebelik oranlarımız artık yüzde 80’lere da-
yandı. Bu gelişmelerle embriyo seçimlerini daha iyi bir şe-
kilde yapabiliyoruz’’ diye konuştu.

Seminerin sonunda gerçekleştirilen çekilişle, 2 kişi üc-
retsiz, 5 kişi de yüzde 50 indirimli tüp bebek tedavisi hakkı 
kazandı.

Başkan Kılıç: “Tüp Bebekle İlgili 

En Önemli Şey Eğitim.”

Kağıthane Belediyesi 
Kent Konseyi ve 

VM Medical Park 
Hastanesi tarafından 

‘Tüp Bebek Semineri’ 
gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt 
Uysal ve ekibi Kağıthane Belediyesi Nurte-
pe Sosyal Tesisleri’ne gelerek Kağıthane’de 

mevcut ve yeni dönem projeleri hakkında görüş 
alışverişinde bulundu.

Başkan Uysal’dan Kağıthane Belediyesi’ne tebrik
Belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan 
Mevlüt Uysal,   çalışmaları dolayısıyla Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve ekibini tebrik etti.

Başkan Uysal, Kabataş-Kağıthane-Mahmut-
bey Metrosu, Gayrettepe-3. Havalimanı Metrosu 
ve Cendere Vadisi Düzenleme Projesi’ni inceledi. 
Konu başlıkları tek tek istişare edilerek 2019 yılına 
kadar tamamlanması gereken yatırımların iş takvi-
mi planlanarak gerekli koordinasyon çalışması 
sağlandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Başkan Kılıç İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal’a toplantının ardından birlikte fo-
toğraflarının yer aldığı el yapımı kağıttan üretilen 
resmi hediye etti.

İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Mevlüt Uysal 
Kağıthane’de 

mevcut ve yeni 
dönem projeleri 
değerlendirmek 

üzere Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç ile 

bir araya geldi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal Kağıthane’deydi

Kağıthane Belediyesi ve Tapu Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü ara-
sında yapılan protokole göre Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
uygulamasıyla mimari projelerin hem tapu dairesine hem de 

belediyeye elden, sayfalar dolusu çizim halinde ulaştırılmasının yarat-
tığı yük ortadan kalktı.

Kağıthane Belediyesi hayatı kolaylaştırmak adına teknolojik alt-
yapısını her geçen gün geliştirirken; tapuda yeni bir dönemi başlattı. 
Bundan böyle mimari projeler belediyeden tapu dairesine elektronik 
ortamda ulaştırılacak.

Belgeler elektronik ortamda paylaşılacak
Konuya ilişkin bilgi veren Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “İm-
zalanan protokol ile kurulan ortak sistemde; kat irtifakı ve kat mülkiyeti 
işlemleri için istenen belgeler elektronik ortamdan Tapu Müdürlüğü ile 
paylaşılacak. Vatandaşlar kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemleri için mi-
mari projelerin belediyeden müdürlüğe elektronik ortamda gönderil-
mesini talep ederek, işlemlerini kısa sürede tamamlayabilecek. Çizim-
lerin e-proje şeklinde ulaştırılması hem incelemede sağlıklılığı hem de 
gereksiz evrak yığınından kurtulmayı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Tapuda Yeni Dönem
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Sosyal Medyada
Kağıthane

FUTSALIN ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU
KAĞITHANE'DE

Spor İşleri Müdürlüğü koordinesinde, Yah-
ya Kemal Spor Kompleksi’nde yapılan 
futsal turnuvasına, U-11 kategorisinde 
16 takım katıldı. Turnuvanın final maçın-

da İstanbul Bayburt’u 5-0 mağlup eden Hürriyet 
Gücü, kupanın sahibi oldu.

Turnuvanın son maçını izleyen Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç, sporun dostluk ve kardeş-
lik olduğunu belirterek, ilçede spor etkinlikleri-
ne önem verdiklerini söyledi. Yahya Kemal Spor 
Kompleksi’nde birçok branşta eğitim verdiklerini 
ifade eden Başkan Kılıç, “Gençlerimiz spora önem 
veriyor. Biz de düzenlediğimiz çeşitli turnuvalar 
sayesinde çocuklarımıza ulaşma imkanı sağlıyo-
ruz. Turnuvaya yoğun bir katılım oldu. Turnuvaya 
katılıp, şampiyon olmak için ter döken tüm spor-
cularımızı tebrik ediyoruz, başarılarının devamını 
diliyoruz” dedi.

Başkan Kılıç, konuşmasının ardından sporcula-
ra kupa ve madalyalarını vererek, hatıra fotoğrafı 
çektirdi. 

Kağıthane Belediyesi 
tarafından gerçekleştirilen, 
3. Kağıthane Junior Cup Mini 
Minikler Futsal Turnuvası’ 
sona erdi.


