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Kağıthane 
Belediye Meclisi, 

2015 mali 
yılı bütçesini 

karara bağladı. 
Yapılan oylama 

sonucunda 
belediyenin 

2015 yılı tahmini 
bütçesi 305 milyon 

455 bin T.L olarak 
kabul edildi. 

Yeni bütçenin 
yarısı yatırımlara 

ayrıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem  ve İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş İstanbul’un yerel yöneticileri ile birlikte Kağıthane’de 
bulunan Milli Arşiv Sitesi’ni ziyaret etti.
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Kıymetli Kağıthaneliler, belediyemizce yayınla-
makta olduğumuz Gazete Kağıthane’nin yeni sayısı 
ile tekrar birlikteyiz. Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Elinizde bulunan yeni sayımızda takip edeceğiniz 
üzere Kağıthanemiz, dolu dolu bir ayı daha geride bı-
raktı. Bu zaman içerisinde ilçemiz ve ilçe sakinlerimiz 
için hayırlı çalışmalara imza attık. Temizlik, denetim 
ve altyapı çalışmaları başta olmak üzere kültür sanat, 
spor ve sosyal hizmetlerimizin yanında bu çalışmala-
rımızın kaynağını oluşturacak 2015 yılı mali bütçe-

mizi de belirleyerek mec-
lisimizde onayladık. 305 
milyon 455 bin TL’lik 
yeni bütçemizin hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. 
Bugüne kadar olduğu gibi 
bütçemizin her bir kuru-
şunu faydalı işlerde har-
cayacağımızı ve yine her 
bir kuruşunun hesabını 
halkımıza vereceğimizi 
bilmenizi isterim. 

Değerli komşuları-
mız, geçtiğimiz günler-

de cumhuriyetimizin 91. 
Yıldönümünü kutladık. 
Kağıthane’de her yıl ayrı 

bir heyecanla kutladığımız ve etkinliklerini gerçekleş-
tirdiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bu yıl 
ne yazık ki üzgündük. Karaman Ermenek’teki kömür 
madeninde meydana gelen su baskını ve göçük nede-
niyle bir facia yaşadık. Kederli ailelerimize ve milleti-
mize sabırlar diliyorum. 

Değerli dostlar, geçtiğimiz ay içerisinde öne çı-
kan bazı çalışmalarımızdan da kısaca bahsetmek 
istiyorum. 

Eylül ayı itibariyle başlayan kültür sanat sezonu-
muz bu ay da çok çeşitli programlarla devam ediyor. 
Gültepe Kültür Merkezi başta olmak üzere belediye-
mizin tüm kültür sanat mekanlarındaki ücretsiz etkin-
liklerimize sizleri davet ediyoruz. Öte yandan İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sadabad 
Sahnesi’ndeki tiyatro oyunlarına da davetlisiniz. 

Belediyemiz bünyesinde kurmuş olduğumuz spor 
müdürlüğü birimimizin faaliyetleri de dikkat çeki-
yor. Sağlıklı bir yaşam için ilçe sakinlerimizin 7’den 
70’e her yaşa uygun spor faaliyetlerimize katılımı-
nız çok önemli. Uzman eğitmenlerin gözetiminde 
Hasbahçe’de kadınlarımıza yönelik sabah sporu et-
kinliğimiz büyük ilgi görüyor. Bu programımıza katı-
lan komşularımızın yanı sıra etkinliklerimizde emeği 
geçen tüm personelimize de teşekkür ediyorum. 

Belediye binamızın hemen arkasında bulunan 
hayvan barınağımızı yeniledik. Küçük dostlarımızın 
daha iyi ortamlarda barınması, ilçemizdeki sokak 
hayvanlarının sağlık ve üreme denetimlerinin gerçek-
leştirilmesi amacıyla hizmet veren birimimiz bünye-
sinde yeni hayvan barınağımızı da sizlerin katılımıyla 
hizmete açtık. 

Burada tek tek saymaya gerek duymadığımız ba-
şarılı çalışmalarımız neticesinde çeşitli kurumlar tara-
fından da ödüllendiriliyoruz. Yurtiçinde olduğu kadar 
yurtdışında da ilgi gören örnek çalışmalarımız dolayı-
sıyla tarafımıza takdim edilen ödülleri sizlerin adına 
almış olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. 

Bu vesile ile gazetemizin yeni sayısını ilgiyle oku-
yacağınızı umuyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum. 

e-posta: fazlikilic@kagithane.bel.tr
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Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
dünya geneli verilerine göre iş ka-
zası ve meslek hastalıkları sonucu 

her yıl 2,5 milyon insan ölüyor. Ülkemiz-
de ise her gün gerçekleşen yaklaşık 172 iş 
kazasında, 6 çalışan sağlığını, 4 çalışan ise 
hayatını kaybediyor.

Bu gerçeklerden yola çıkan Kağıthane 
Belediyesi, sağlıklı iş yerlerinin oluşturul-
ması, meslek hastalıklarının önlenebil-
mesi ve çalışanlara iş güvenliği kültürü-
nü kazandırmak için Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile el ele veriyor. Dü-
zenlenen eğitim seminerleri ile personeli 
bilinçlendirerek iş kazalarının önüne geç-
meyi amaçlayan Kağıthane Belediyesi, ilçe 
genelindeki tüm çalışanlara ve işletmelere 
iş kazalarında ve acil durumlarda nelerin 
yapılması gerektiğini anlattı.

Bu eğitimin sonunda işveren ve çalışan-
lara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından sertifika veriliyor. Kağıthane sı-
nırları içerisinde çalışan tüm vatandaşlar 
ve şirketlerin ücretsiz olarak katılabileceği 

seminerlerin ilk gününde yaklaşık 200 ki-
şiye eğitim veren Uzman Yardımcısı Derya 
Koçak, katılımcılara iş güvenliğini tehdit 
eden unsurlar, risk analizi ve riskleri orta-
dan kaldıracak tedbirlere ilişkin bilgi verdi. 
Bakanlık olarak amaçlarının işçi ve işvereni 
korumak olduğunu hatırlatan Koçak “Bil-
gisizlik, uykusuzluk, tehlikeyi önemseme-
me, ihmal, tedbirsizlik, bakım yetersizliği, 
yorgunluk, işi ciddiye almama ve moral 
bozukluğu gibi nedenler, iş kazalarının 
başlıca faktörleri arasındadır. Bunun için 
işverenin alacağı tedbirlerin yanı sıra ça-
lışanların da işine yoğunlaşması, gördüğü 
aksaklıkları ve riskleri zaman kaybetmek-
sizin ilgililerine bildirmesi ve tedbir alması 
gerekmektedir” diye konuştu.

Hemen hemen her gün bir iş kazası-
nın yaşandığından hareketle böyle bir ça-
lışmayı başlattıklarını belirten Kağıthane 

Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, bu eğitimle-
rin düzenli bir şekilde verilmesiyle kaza-
ların önüne geçileceğinin altını çizerek, 
”Bir anlık dikkatsizlik sonucu maalesef 
istenmeyen ve hepimizi üzen iş kazaları-
nı yaşıyoruz. İnsan hayatı bizler için çok 
önemlidir. Bu kazaların önüne geçmek 
için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğımızla birlikte farkındalık oluşturma se-
minerlerini başlattık. Katılanlara, güvenli 
bir şekilde nasıl çalışacaklarını, nasıl ted-
bir alacaklarını, neye dikkat edeceklerini, 
haklarını anlatıyoruz. Küçük bir ihmalin 
bile hayatımızı kabusa çevirebileceğini 
anlatıyoruz. Umarım bu eğitimler herkes 
için faydalı olur” dedi.

Burada verilen eğitimin önemine dik-
kat çeken çalışanlar “Bugün burada çok 
önemli şeyler öğrendik. Bu çalışmaların 
ülke geneline yayılması gerekiyor” dediler.

Kağıthane 
Belediyesi, sağlıklı 

iş yerlerinin 
oluşturulması 
ve çalışanlara 

iş güvenliği 
kültürünü 

kazandırmak 
için Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile 

birlikte Farkındalık 
Oluşturma 

Eğitimlerine 
başladı.

200’ün üstünde Avrupa 
şirketinin katıldığı tören-
de yaklaşık 40 Türk in-

şaat firmasının temsilcileri de 
yer aldı. Rolls-Royce şirketi ve 
Türkiye’den Metal yapının spon-
sorluğunu yaptığı gecede  “Kamu 
Hizmetleri Geliştirme Ödü-
lü” takdim edilen Başkan Kılıç, 
“Londra’da 40 şirketle Türkiye’yi 
temsil etmekten mutluluk duyu-
yoruz. Belediyemizin kamu hiz-
metleri çalışmalarıyla aldığımız 
ödül, arkadaşlarımıza gurur kay-

nağı olmuştur” dedi.
Yaklaşık 40’a yakın Türk şir-

ketinin inşaat sektöründe de-
ğişik kategorilerde ödül aldığı 
törende Dap Yapı İnşaat Şirketi  
değişik dallarda aldığı 15 ödül 
ile dikkat çekti. Türkiye’yi tem-
sil etmekten gurur duyduğunu 
ifade eden DAP Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ziya Yılmaz törende 
yaptığı konuşmada, “Aldığımız 
ödüllerden çok mutluyuz ülke-
mizi Londra’da temsil etmekten 
gurur duyuyoruz” dedi.

Başkan Kılıç’a 
İngiltere’den ödül

Kağıthane’de İş Güvenliği İçin 
Farkındalık Oluşturma Eğitimleri

Türkiye’de yerel yönetim 
başarısıyla Kağıthane 

Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç’a İngiltere’de ‘Kamu 

Hizmetleri Geliştirme 
Ödülü’ verildi.

Londra’nın Düke 
Street’deki Marriot 

Oteli’nde  yapılan 
“AVRUPA inşaat ödülleri 

2014” törenine davet 
edilen Başkan Kılıç, 

Türkiye’ye ‘Kamu 
Hizmetleri Geliştirme 

Ödülü’ ile döndü.
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Bilişim Teknolojileri Derneği, 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Yeşilay işbirliğiyle düzenlenen 

eğitimler kapsamında Kağıthane’deki 
14 lisenin 9,10,11’inci sınıf öğrencileri 
internet bağımlılığı, sosyal ağların za-
rarları, sigara ve madde bağımlılığı ko-
nusunda uyarıldı.

Kağıthane Profilo Anadolu Tek-
nik Meslek Lisesi, Ahmet Buhan Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi, Dr. Sadık 
Ahmet Anadolu Sağlık Meslek Lisesi,  
Cengizhan Anadolu Lisesi, Gültepe 
Çok Programlı Lisesi, Gültepe Teknik 
Ve Endüstri Meslek Lisesi, İHKİP Kız 
Teknik ve Meslek Lisesi, İTO Ticaret 
Meslek Lisesi, Kağıthane Anadolu Li-
sesi, Vali Hayri Kozakçıoğlu Lisesi, Ka-

ğıthane Çok Programlı Lisesi, Ekrem 
Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi 
ve Kağıthane Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’ne giden uzmanlar öğrencilere,  
internet kullanımının getirdiği eşsiz 
fırsatların yanında bazı riskleri de ba-
rındırdığını, dikkat edilmemesi duru-
munda internet kaynaklı bu risklerin 
kullanıcıları nasıl mağdur edeceğini 
anlattılar.

Teknolojinin Hızı 
Baş Döndürücü!
Seminerlere katılan Başkan Fazlı Kılıç, 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin son 
yıllarda baş döndürücü bir hızla geliş-
tiğine dikkat çekerek “Bu durum hem 
hayatı kolaylaştırıyor hem de haber-

leşmenin ve mahremiyetin korunması 
gibi özgürlüklere yönelik riskler de do-
ğuruyor. Yeni teknolojilerin, sağladığı 

faydalardan herkesin yararlanmasını 
ve ortaya çıkan risklerden korunmayı 
sağlamak üzere çalışmalar yapılması 
gerekiyor. Kağıthane Belediyesi olarak 
biz de bu kapsamda Bilişim Teknoloji-
leri Derneği ile öğrencilerimizi ve öğ-
retmenlerimizi bilgilendiriyoruz” dedi.

Sağlıklı toplumların sağlıklı birey-
lerden oluştuğunu ifade eden Yeşilay 
yetkilileri, öğrencileri internet üzerin-
den yanlış bilgi edinmeye, bağımlılık 
yapan madde kullanıcı ve teşvik edici 
insanlarla iletişime geçmemeleri nok-
tasında uyardılar.

“Güvenli İnternet” seminerlerinin 
sona ermesinin ardından öğrencilere 
yönelik bir yarışma başlatan Kağıthane 
Belediyesi, eğitimler sonucunda öğ-
rencilerin internete olan yaklaşımları-
nı değerlendirmeyi hedefliyor. 9,10 ve 
11. sınıflarda  eğitim gören öğrencile-
rin katılabileceği “Teknoloji Bağımlılığı; 
Güvenli İnternette Sosyal Ağlar” konu-
lu şiir, kompozisyon ve mektup yarış-
masına yoğun ilgi gösteren öğrenciler 
laptop, tablet bilgisayar, bisiklet ve ki-
tap ödülleri için öğrendiklerini kaleme 
alıyor.

Kağıthane Belediyesi’nin 
internet bağımlılığı 
ve sosyal paylaşım 

sitelerinin tehlikelerine 
karşı öğrencileri 

korumak için verdiği 
eğitimler sona erdi.

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Ekrem Erdem’in or-
ganizasyonu ile gerçekleşen 

Osmanlı Arşivleri’ni tek çatı altında 
toplayan Milli Arşiv Sitesi ziyare-
tine İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ve Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın yanı 
sıra AK Parti İstabul İl Başkanı Aziz 
Babuşcu, AK Parti İl Başkan Yardım-
cıları, İstanbul’un yerel yöneticileri ve 
yardımcıları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın açılışını yaptığı ve yakla-
şık 800 kişilik kongre merkezi,  200 
çalışma odası, 120 depo alanı, üç bü-
yük genel amaçlı toplantı salonu, 5 
seminer odası ve 10 toplantı odası ile 
büyük bir kompleks olan Milli Arşiv 
Sitesi’ni gezen ziyaret ekibi, arşivle-
rin muhafaza ve güvenlik sistemleri 
ilgili de teknik bilgi aldı.

Site içinde yer alan müzeyi gezen 
ziyaret ekibi, Avrupa topraklarında-
ki ilk insan hakları bildirgesinden 
biri olan ‘’Fatih’in Bosna Fermanı’’ 
gibi tarihi belgelerin nüshalarını da 
inceledi. Osmanlı Arşivleri Daire 
Başkanı Dr. Önder Bayır ve Genel 
Müdür Yardımcısı Mustafa Budak’ın 
anlatımlarıyla müzede bulunan 
eserleri inceleyen ziyaret ekibi, arşiv 
sitesinin salon, kütüphane ve kong-
re merkezini de gezdi.
Cıvıl cıvıl bir milli arşiv sitesi

Milli Arşiv Sitesi’nin yaşam dolu bir 
merkez olmasının önemine değinen 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ek-
rem Erdem, çocukların tarihlerini öğ-
renmeleri için siteyi ziyaret etmeleri 
gerektiğini ifade etti. Çocukların var-
lığıyla Milli Arşiv Sitesi’nin cıvıl cıvıl 
olacağını söyleyen Erdem, yapılacak 
ziyaretlerin çocukları tarih öğrenme 
konusunda teşvik edeceğini de be-
lirtti.

Milli Arşiv Sitesi’nin Kağıthane 
için çok önemli olduğunu ifade eden 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç ise, “Altı yüz beş yıllık Osman-
lı Belgeleri ve yüz yıllık Cumhuriyet 
belgeleri ile toplamda yedi yüz yirmi 
beş yıllık, yüz milyondan fazla belgeyi 
barındıran arşiv sitesi Kağıthane’miz 
için çok önemli. Tüm arşivleri bir 
merkezde toplayan ve tüm kullanı-
cıların hizmetine sunan site ülkemiz 
için de çok önemli.” dedi. Yapılan ko-
nuşmaların ardından çekilen hatıra 
fotoğraflarıyla sona eren ziyaret yerel 
yöneticileri Kağıthane’de buluşturdu.

Milli Arşiv Sitesi’nde 

Güvenli 
internet 

eğitimlerine
büyük ilgi

Büyük Buluşma Merkez Mahallesi Meydanı’nda 
düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü 

anma programı Garnizon Komutanlı-
ğı adına Kd. Albay Ünal Sökükçü’nün  
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla 
başladı.

Atatürk Anıtı’na Sabah 08.50’de çe-
lenk sunulması ile başlayan programa 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın 
yanı sıra Kağıthane Kaymakamı A.Akın 
Varıcıer, mülki amirler, siyasi partilerin 
ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri, mahalle muhtarları, ilçe 
okullarından temsilci öğretmenler, öğ-
renciler ile Kağıthaneliler katıldı.

Her yaştan Kağıthanelinin ellerinde 
Türk bayraklarıyla katıldığı programda 
saatler Atatürk’ün hayata gözlerini yum-
duğu 09.05’i gösterdiğinde saygı duruşu 
yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından 
anma programı Kağıthane Belediyesi 
Nikah Salonu’nda devam etti.  Program 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masının ardından açılış konuşması ve 
Atatürk’ün hayatından kesitlerin olduğu 
slayt gösterisi ile devam etti.

10 Kasım Atatürk’ü anma temalı 
okullar arası şiir, kompozisyon ve resim 
yarışmalarında dereceye giren öğrencile-
re ödüllerinin takdim edildiği programda 
Atatürk’ün sevdiği şarkılardan birisi olan 
“Sarı Zeybek Türküsü” söylendi.

10 Kasım’da
Atatürk

Kağıthane’de
Anıldı

Kağıthane’de Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 

kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 

ölümünün 76’ıncı yılı 
münasebetiyle  iki 

farklı anma programı 
düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem  ve İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş İstanbul’un yerel yöneticileri ile 
birlikte Kağıthane’de bulunan Milli Arşiv Sitesi’ni ziyaret etti.
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Kağıthane Belediyesi geçici 
hayvan bakımevini yeniledi. 
Sahipsiz yaralı hayvanlara ilk 

müdahalenin gerçekleştirildiği, kısır-
laştırma ve aşılamanın yapıldığı geçici 
bakımevi, yenilenen yüzüyle çok daha 
fazla hayvana hizmet verecek.

Çok sayıda hayvan severin katılı-
mıyla gerçekleşen açılış programına 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
ve eşi Fatma Kılıç’ın yanı sıra, Kağıtha-
ne Kaymakamı Ahmed Akın Varıcıer, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed 
Çınar,  Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Birinci Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube 
Müdürü Nevzat Alğan, HAYTAP Genel 
Başkanı Nesrin Çıtırık, HAYTAP Onur 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mirat Gürol, 
belediye başkan yardımcıları, müdürler 
ve çok sayıda hayvan sever katıldı.

Barınaklara kolay 
erişebilmek önemli
Hayvan barınaklarına insanların kolay 
erişebilmesinin çok önemli olduğunu 
söyleyen Hayvan Hakları Federasyo-
nu Yönetim Kurulu Başkanı (HAYTAP) 
Nesrin Çıtırık, “Bugün çok mutluyuz. 
Şehrin merkezinde böyle bir yerin açıl-
masından dolayı çok mutluyuz. Hay-
vanlar için şehir merkezinden uzak 
10 hektarlık bir alan verileceğine şehir 

merkezinin içinde küçücük bir alan ve-
rilmesi daha güzel. Bu bizim için çok 
önemli” dedi. Başkan Kılıç’ın hayvan-
lara karşı duyarlılığına dikkat çeken 
Çıtırık, “Kağıthane’deki hayvan sever-
ler çok şanslılar. Çünkü onların rahat-
lıkla kolay ulaşabildikleri ve hayvan-
lar için mücadele eden bir başkanları 
var.” dedi. Hayvanların sürekli zulüm 
altında yaşadığını vurgulayan Çıtırık,  
“Burası sadece Geçici hayvan mer-
kezi değil, Sefkat ve Sevgi Merkezi-
dir. Unutmayalım lütfen. Hayvanların 
ömrü çok kısa. Küçücük bedenleriyle 
bu koskoca dünyaya sığdırılamazlar. 
Bu yüzden onlara karşı büyük bir so-

rumluluğumuz var” dedi. 

Çocuklara hayvan ve çevre sevgisini 
kazandırmak için çalışıyoruz…
Kağıthane’nin hayvanlara dost bir be-
lediye olduğunu belirterek konuşması-
na başlayan Başkan Kılıç, Çevreyi gele-
cek kuşakların bizlere emaneti diyerek 
hep hareket ettik. Bunun sonucunda 
da özellikle hayvanlarla düzgün irti-
bat kurmayan ve onları rahatsız eden 
çocuklarımızı görünce çevre ve hay-
vanlarla ilgili çeşitli çalışmalar yaptık. 
Bu çalışmalar sonunda çocuklarımızın 
çevreyle ve hayvanlarla daha sevgiyle 
iletişim kuracaklarına inanıyoruz” şek-
linde konuştu.

İnsan olmanın kıymetini bilmemiz 
gerektiğini belirten Kağıthane Kayma-
kamı Ahmed Akın Varıcıer, “Hayvanla-
ra merhamet ederek, onlara daha fazla 
yaşam ortamı sağlayarak insan oldu-
ğumuzun farkını göstereceğiz. Ben bu-
radan belediye başkanımıza şükranla-
rımı sunuyorum. Kendisi herkese eşit 
mesafe olan bir belediye başkanımız. 
Bugün burada bir bina açmıyoruz. Bu-
rada yaşayan, bize ihtiyacı olan canlıla-
rın olduğu, içinde sevgi ve merhamet 
olan bir yeri açıyoruz. Kağıthane üzeri-
ne düşeni yapmıştır ama daha yapacağı 
çok şey vardır. Bu işe katkıda bulunan 
herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Sahipsiz yaralı hayvanlara ilk müdahalenin gerçekleştirildiği, kısırlaştırma ve aşılamanın 
yapıldığı geçici bakımevi, yenilenen yüzüyle çok daha fazla hayvana hizmet verecek.

Daha Güvendeler...

Başkanlık makam odasında ger-
çekleşen ziyarette gençlerin ca-
milere olan ilgisi hakkında bilgi 

alan Başkan Kılıç, gençler için camilerin 
koruyucu bir görevi olduğunu söyledi. 
Maddi hedefler nedeniyle gençleri ba-
ğımlılık yapan maddelere ve kötü alış-
kanlıklara çekmek isteyen insanlardan, 
gençlerin manevi duygularla koruna-
bileceklerini söyleyen Başkan Kılıç, bu 
konuda herkesin omuzlarına önemli so-
rumluluklar düştüğünü ifade etti.

Kağıthane’de camilere olan ilgi ve 
ihtiyaçlar konusunda Başkan Kılıç ile 
sohbet eden Haliloğlu ve ziyaret ekibi 
ilçe gençlerinin camilerde ibadet etme 
konusunda gösterdikleri duyarlılıktan 
duydukları memnuniyeti dile getirdiler. 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her 
yıl düzenlenen Camiler ve Din Görev-
lileri Haftası temasının bu yıl “Cami ve 

gençlik” olduğunu ifade eden Haliloğlu, 
sloganının ise “Geç kalma, genç gel” ola-
rak belirlendiğini hatırlattı.

Camiler ve Din görevlileri Haftasını 
çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyleyen 
Müftü Haliloğlu, “Gençlerimizi camile-
rimizde ağırlamak, manevi duygularla 
birlikte ibadet ettiklerini görmek bizler 
için çok önemli. Camilerimize gelen ce-
maatin genel yaş ortalaması genellikle 
yüksek oluyor. İnsanlar genellikle yaşları 
ilerlediğinde ibadete daha çok zaman 
ayırmaya başlıyorlar. Camilerde olmayı 
tercih eden gençlerimizin ibadet ettikle-
rini görmek ise bizler için ayrı bir mutlu-
luk kaynağı. Genç nesle ulaşmak, genç 
nesilleri camilere çekmek bizlerin göre-
vi. Gençlerimizi kendileri için kurulmuş 
tuzaklardan ve aldatıcılardan koruma-
nın en güzel yollarından biri de güzel 
ahlak ve maneviyat” şeklinde konuştu.

Geç kalma, 
genç gel

Kağıthane 
Müftüsü Mevlüt 

Haliloğlu “Camiler 
ve Din Görevlileri 

Haftası” 
kapsamında 

Kağıthane 
Belediye Başkanı 

Fazlı Kılıç’ı 
makamında 

ziyaret etti.

Kağıthane Gençlik Meclisi hurda 
lastikleri değerlendirerek yeşil 
alanlarda saksı olarak kullan-

maya başladı. Akşam saatlerinde atık 
lastikler ve boyalarla Kağıthane Gençlik 
Meclisi merkezinde buluşan doğa dost-
ları geri dönüşüme dikkat çekmek için 
atık lastiklerden rengarenk saksılar yap-
tı. Merkez bahçesine yerleştirilen geri 
dönüşüm saksılarının içerisine toprak 
doldurarak ağaç diken gençler, ekono-
mik aksesuarlar kullanarak hem çevreyi 
güzelleştirdi, hem de doğayı korudu.

Kullanım ömrü dolmuş lastikler gibi 
günlük yaşamda kolayca bulunabilecek 
birçok ürünün yeniden değerlendiril-
mesi gerektiğini söyleyen Gençlik Mec-
lisi üyeleri, atık objelerin aksesuar olarak 
kullanılmasının ekonomik olduğunu 

da ifade ettiler. Lastikleri atmak ya da 
yakmak yerine  yeşil alanlarda aksesuar 

Kağıthane Gençlik Meclisi iş başında

Çevre duyarlılığına 
dikkat çekmek 

isteyen Kağıthaneli 
gençler atık lastikleri 

geri dönüşümle 
yeniden tasarladı ve 

rengarenk saksılar 
yaptı.

olarak kullanmayı tercih eden gençler, uy-
gulamaları ile örnek bir davranış sergiledi.

Yerel Yönetimler Akademisi 4. hafta 
2. oturumunda Kağıthane’de kent-
sel dönüşümü ve şehir planlamasını 

anlatan Başkan Kılıç, öğrencilerin sorularını 
cevapladı.

“Kentsel Dönüşüm ile Değişen Kağıt-
hane” tanıtım filminin izlenmesinin ar-
dından başlayan programın ilk oturumda 
katılımcılarla buluşan Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç “Yerel Yönetimlerde Şe-
hir Planlaması” konulu konuşmasında mo-
dern yapıları, yeşil alanları, tarihi dokusu 
ile şehrin prestijli merkezlerinden biri olan 
Kağıthane’de yaşanan dönüşümü anlattı.

Bir kentin dönüşmesinde en önem-
li şeyin plan ve şeffaflı olduğunu belirten 
Başkan Kılıç, "Göreve geldiğimizde ilk iş 
olarak kentin imar çalışmalarını ihtiyaca 
uygun olarak tamamladık. İmar planlarını 
şeffaf ve hızlı bir şekilde tamamlayarak hiz-
mete sunduk. Bunları yapınca yatırımcının 
önündeki belirsizlikler ortadan kalktı. Ka-
munun yapacağı yatırımlar netleşti. Demir-
yolu, deniz suyu ve dönüşüm projesi olarak 
adlandırdığımız marka projelerle, çarpık 
yapılaşma ve sanayi tesisleriyle hatırlanan 
tarihi ilçeyi geleceğe hazırladık "dedi. 

İlk önce mal sahipleri ve belediyele-
rin içinde olduğu bir dernek kurulduğunu 
söyleyen Başkan Kılıç, "Yapılan çalışmalar 
mal sahiplerine bu dernek vasıtasıyla anla-
tıldı; proje kapsamında kentsel tasarımlar 
yapıldı; çalıştaylar düzenlendi; mal sahip-
leri, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşla-
rının görüşleri doğrultusunda imar planları 
oluşturuldu. 7/24 yaşantının devam edece-
ği bir aks oluşturmayı hedefledik" şeklinde 
konuştu.

Başkan Kılıç 
Bahçeşehir 

Üniversitesi’nde 
değişen 

Kağıthane’yi 
anlattı

Bahçeşehir Üniversitesi 
Hükümet ve Liderlik Okulu’nun 

düzenlediği Yerel Yönetimler 
Akademisi’nin konuğu 

Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç oldu. 
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İmrahor Kasrı, saray ahırlarının emiri için 
kurulmuştur. İlk olarak hangi dönem 
kurulduğu ise tartışmalıdır. Fatih Sultan 

Mehmed’e dayandıran tarihçiler olduğu gibi 
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yap-
tırıldığını düşünenler de vardır. II. Osman’ın 
bu kasrın önünde yapılan çeşitli gösterile-
ri seyrederken resmedilmiş bir minyatür de 
bulunmaktadır. Kasır III. Murat, III. Ahmet, I. 
Mahmut, III. Selim, II. Mahmut zamanlarında 
çeşitli tamirler görmüş, Sultan Abdulaziz ise 
kasrı, mimarları Sarkis ve Agop Balyan kar-
deşlere yeni baştan yaptırmıştır. Kasır, II. Ab-
dulhamid tarafından da tamir edilmiştir. 

Mirahur Ağa Kasrı, iki katlı, dik sivri çatılı 
ve büyük bir binadır. Dış görünüşü rustik ka-
rakterdedir, çatı katları devrin şale anlayışına 
göredir. Bununla birlikte planı, klasik haç şek-
linde sofa ve merdiven tertibi ile köşe odaları 
sistemine dayanmaktadır.

Her cephenin ortasında küçük bir çıkma-
sı vardır. Tavanları, duvarları, kapı ve pencere 
kanatları kıymetli nakış ve tezyinatla süslüdür. 
Merdiven trabzan korkulukları kristaldir. Bah-
çenin parmaklıkları göz alıcıdır.  Binanın bir 
yüzü dereye bir yüzü yola bakmaktadır. Bahçe 
duvarları takriben 80-90 metre büyüklükte bir 
kareyi çevrelemektedir. Bina, bu çevrenin de-
reye bakan yüzünün ortasında yer almaktadır.
İmrahor Kasrı’nda bahar başlangıcı çok özeldi

Mihri-i Ahur Köşkü, aynı zamanda bir 
biniş köşkü olduğu için iskelesi mevcuttur. 
Binişlerde ilk merhaledir. Padişah ve saray 
erkanı kayıklarla genellikle buraya kadar ge-
lir ve daha ileriye atlar üstünde gider. Burada 
her sene bahar başlangıcında, atların çayıra 
çıkma mevsiminde padişaha ve erkana ziyafet 
verilmesi usul gereğidir.  Eşyalarının bir kısmı 
Alman İmparatoru’nun İstanbul’u ziyareti sı-
rasında ağırlanmakta kullanılmak üzere alınır, 
sonrasında da Topkapı Sarayı’na konulur. Bu 

nedenle eksik halde kalan İmrahor Kasrı yı-
kılmadan önceki yıllarda peyderpey eksilme-
ye devam eder. 

8 Ocak 1942 tarihli resmi bir yazışmada, 
arazisi ile birlikte bedeli karşılığı İstanbul 
Belediyesi’ne devri istenir.

İçerik olarak benzer olan bir başka yazı 
ise 19 Eylül 1950 tarihlidir ve “İstanbul Kağıt-
hane’deki İmrahor ve Çağlayan Köşkleri ara-
zilerinin parasız olarak, İmrahor Köşkü’nün 
de bedeli karşılığında İstanbul Belediyesi’ne 
devredilmesi”nden bahseder.

Kağıthane hakkında bazı yazı ve makale-
lerde, İmrahor Kasrı’nın da 1943’te Çağlayan 
Sarayı ile birlikte yıktırıldığı yazılı olmasına 
rağmen Eylül 1950’ye ait bu evrakta, köşkün 
hala durduğu ve “bedeli karşılığı devri”nin 
istendiği anlaşılmaktadır. Yine bazı yazılarda 
bu iki köşke ait bazı süslemelerin, renkli taş 
panoların, tavan süslemelerinin, kurnaların ve 
çinilerin aynı zamanlarda dönemin yerel ve 
merkezi bazı üst düzey görevlileri tarafından 

söktürülüp kendi bina ve yalılarına taktırıldığı 
yazmaktadır.

Kasır, son döneminde askeri 
bölgede kalmıştı
İki kasrın süslemelerinin “çalınma” durumu 
belki aynı eller tarafından aynı zamanlarda 
yapılmış olabilir fakat aynı zamanda yıktırıl-
madıkları belgeler ile ortaya çıkmaktadır. 25 
Kasım 1950 tarihli başka evrak ise İstanbul 
Kâğıthane’deki İmrahor Köşkü ile Çağlayan 
Köşkü arazisinin Milli Savunma Bakanlığı’na 
verilmesine dairdir. Böylece köşk arazisi 
ile birlikte askeri bölge içinde kalır. 1953’te 
Kağıthane’de faaliyete geçen Askeri İstihkam 
Okulu’nun tasarrufuna bırakılan köşkün as-
keri bölgede kaldıktan sonra ne kadar ayak-
ta kaldığı ve nasıl yıktırıldığı konusu ise belli 
değildir. 1951-1953 sırasındaki okulun inşaatı 
sırasında İmrahor Kasrı’nın ne kadar tahrip 
olduğu veya bu sırada mı yıktırıldığı konusu 
henüz belirsizliğini korumaktadır.

Tarihin izleri: Mirahur Ağa Kasrı
(İmrahor Kasrı)

Kağıthane 
Deresi’nin hemen 

yanı başında 
bulunan İmrahor 

Kasrı, Osmanlı 
Sarayının ahırları, 

otlakları ve 
hayvanatından 

sorumlu Ahur 
Emri’nin makam 

köşküydü. Dere 
kenarında iskeleli 

bir kasırdı. İlk 
olarak Kanuni 

Sultan Süleyman 
tarafından 
yaptırıldığı 

tahmin edilen 
kasır, 1950’lerde 
ise yıktırılmıştır. 

Günümüzde 
yerinde Lale 

(Göçmen) sitesi 
ve Kağıthane-

Piyalepaşa 
Tüneli’nin 

viyadükleri 
bulunmaktadır.

Kaynak: Kağıthane Tarih Envanteri, Kağıthane Belediyesi Yayınları, Kasım 2011
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Kağıthane Meydan, Seyrantepe, Sey-
rengah Girişi, Bosna Hersek Parkı, 
Gültepe İmam Hatip Önü, Çağlayan 

Mahalles ve Talatpaşa Aslangazi Caddesi’nde 
binlerce vatandaşa aşure ikram eden Kağıtha-
ne Belediye Başkanı Fazlı Kılıç “Bereket Pay-
laşmaktır” temalı aşure sofralarında binlerce 
vatandaşla buluştu. Kağıthane Merkez Ma-
hallesi Meydanı’nda kurulan sofrada yakla-
şık 1,5 metre uzunluğundaki derviş kaşıkları 
ile birbirlerine aşure ikram eden vatandaşlar, 
paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Tiyatral bir 
gösteri ile Aşure Günü’nün öneminin anla-
tıldığı ikram programına Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç ve eşi Fatma Kılıç’ın yanı 
sıra Kağıthane Kaymakamı A.Akın Varıcıer, 
Kağıthane Müftüsü  Mevlüt Haliloğlu, Ka-
ğıthane İlçe Emniyet Müdürü Ekrem Gülen, 
Seyrantepe Cem Evi Başkanı Mahmut Kurt, 
belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, 
meclis üyeleri, STK yönetici ve üyeleri, Mahal-
le Muhtarları ile çok sayıda Kağıthaneli katıldı.

“İnsanların varlıklı oluşu  hanelerindeki 
döşek sayısı  ile ölçülürdü”
“Muharrem ayı münasebetiyle yapılan tüm 
ibadetlerin kabul olmasını diliyorum” diye-
rek sözlerine başlayan Kağıthane Belediye 

Başkanı Fazlı Kılıç, 
“Bugün burada bir 
kez daha dayanışma-
nın, paylaşmanın, ik-
ramın ne kadar güzel 
ve ulvi bir düşünce 
olduğunu gördük. Biz 
paylaşmanın ve ikra-
mın önemini kendi 
yöremizden, büyükle-
rimizden öğrendik. Biz 
aşurelerin yapıldığını 

ve ikram edildiğini görerek büyüdük. Biz en 
dar, en zor zamanlarda dahi Anadolu’nun 
en ücra köşesine gittiğimizde insanlarımızın 
ikram için harcadıkları çabayı görürüz. Eski-
den Anadolu’da insanların varlıklı ve zengin 
oluşunu hanelerindeki döşek sayısı ve ağır-
layabilecekleri misafir sayısı ile orantılı ola-
rak ifade ederlermiş. Van depreminden sonra 
eşim ve komşularımızla yardım için Erciş’e 
gittik. Depremin hemen sonrasında bölgeye 
yardım ulaştıracağımızı duyurduğumuz anda 
tüm Kağıthaneliler yardım seferberliği içeri-
sine girdi. Bir ekmek parası olan komşuları-
mız dahi o ekmek parası ile makarna alarak 
Van’a gönderilmesini istedi. Biz bu yardımları 
Erciş’in bir köyüne götürdük. Yardım için git-
tiğimiz köydeki insanlarımızın tüm zor şart-
lara rağmen bizleri ağırlamak için gösterdik-
leri çaba ikram kültürümüzü anlamada çok 
önemliydi” diyerek paylaşma ve ikram kül-
türüne sahip bir toplum için dayanışmanın 

önemine değindi.
Kağıthane’de toplum değerlerinin en gü-

zel örneklerinden birine şahit olunduğunu 
söyleyen Kaymakam Varıcıer, “En güzel gele-
neklerimizden paylaşmak, derdine ortak ol-
maktır. Bunun en güzel örneklerinden birini 
bugün burada gördük. Derviş kaşıkları ile ye-
mek yemenin yolu kendini değil, karşındakini 
doyurmaktır. Buradan çıkaracağımız dersler 
var. Dayanışma, paylaşma, ikram adına sa-
hip olduğumuz değerlerimizi unutmamalıyız” 
şeklinde konuşarak tüm vatandaşların iba-
detlerinin kabul olmasını diledi.

Uzun tahta kaşıkların saplarından tutmak 
suretiyle yemek ikram eden bir dervişin hi-
kayesinden uyarlanan derviş kaşıkları ile bir-
birlerine aşure yediren vatandaşlar, yemeğin 
paylaşıldığında ve başkasına ikram edildiğin-
de herkesin doyduğunu, ancak uzun kaşıklar 
ile yalnızca kendileri yemeye kalkanların aç 
kaldığını ifade ettiler. 

Kağıthane’de Derviş Kaşıklarıyla 

Aşure Günü

Kağıthane 
Belediyesi, 

Muharrem Ayı 
dolayısıyla 6 farklı 

noktada binlerce 
vatandaşa aşure 

ikram etti. Derviş 
kaşıkları ile 

aşurelerini paylaşan 
Kağıthaneliler 

aşurenin 
paylaşıldıkça 

lezzetlendiğini 
söylediler.
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Kağıthane Belediyesi’nin Ekim ayı 
olağan meclis toplantısı üçüncü otu-
rumu Kağıthane Belediye Başkanı 

Fazlı Kılıç başkanlığında Belediye Meclis 
Salonu’nda yapıldı. 2015 mali yılı tahmini 
bütçesinin kabul edildiği mecliste açıklama 
yapan Başkan Kılıç, “Bütçemizi hazırlarken 
büyük bir bölümünü yatırım ve hizmete 
ayırdık. Kağıthane Belediyesi olarak büyük 
yatırımlar yapıyoruz ve vatandaşlarımıza sü-
rekli artan bir hizmet kalitesini sunmak için 
çalışıyoruz.” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana 
Kağıthane’yi daha iyi noktalara getirmenin 
mücadelesini verdiklerini söyleyen Başkan 
Kılıç, vatandaşa en iyi ve en kaliteli hizme-
ti sunmak için en doğru çalışma stratejisi-

ni oluşturduklarını ifade etti. Başkan Kılıç, 
“2003 yılında 35 milyon lira olan bütçemiz 
2014 yılında yaklaşık 9 kat artarak 295 mil-
yon liraya yükseldi. 2015 yılı kabul edilen 
bütçemiz ise 305 milyon 455 bin. Bütçenin 
artışı gibi dağılımında da büyük yol kat et-
tik. 2003 yılında bütçenin yüzde 25’i yatırıma 
ayrılırken bu oran bugün belirlediğimiz büt-
çenin yaklaşık olarak yarısını oluşturuyor” 
dedi.

Planlı ve Disiplinli çalışmak 
başarının sırrı
Başarının sırrını “Planlı ve disiplinli olarak 
çok çalışmak” şeklinde açıklayan Başkan 
Kılıç, bu başarıda emeği geçen meclis üye-
lerine, belediye başkan yardımcılarına, birim 

müdürlerine ve belediye personeline teşek-
kür etti. 2003 yılında yaklaşık 23 milyon TL 
borcu olmasına rağmen yapılan tasarruflar-
la hiçbir kamu kurumuna borcu olmayan, 
“Borçsuz Belediye” unvanını alan Kağıthane 
Belediyesi öz kaynaklarını yatırım için kul-
lanmaya devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne ayrılan 107 mil-
yon ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğüne ayrılan yaklaşık 26 milyon 2015 yılı 
bütçesinde dikkat çekerken,  her yıl artan 
payı ile bütçenin yatırım öncelikli olduğu 
gözlendi.

Hizmet alımlarının çok yönlü olarak de-
ğerlendirildiği meclis oturumunda, taşeron 
işçilerin hakları, sözleşme süreleri de konu-
şuldu.

Kağıthane Belediye 
Meclisi, 2015 mali 

yılı bütçesini karara 
bağladı. Yapılan 

oylama sonucunda 
belediyenin 2015 yılı 
tahmini bütçesi 305 

milyon 455 bin T.L 
olarak kabul edildi. 

Yeni bütçenin yarısı 
yatırımlara ayrıldı.

Kağıthane Meydanı’nda çelenk 
sunma töreni ile başlayan 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı kut-

lamaları Kâğıthane Kaymakamı A. Akın 
Varıcıer, Kâğıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç ve Garnizon Komutanlığı adı-
na Kd. Albay Ünal Sökükçü’nün katılı-
mıyla başladı. Çelenk bırakma töreninin 
ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal 
Marşı okundu.

Ermenek’te meydana gelen faciadan 
dolayı buruk geçen ikinci gün kutlama-
larına ise Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’ın yanı sıra Kağıthane Kay-
makamı A.Akın Varıcıer, mülki amirler, 
siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil top-
lum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle 
muhtarları, ilçe okullarından temsilci 
öğretmenler, öğrenciler ile Kağıthane-
liler katıldı.

Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başlayan törende konuşan Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
“Ermenek’teki elim kazadan dolayı 
üzgünüz. Bu burukluk içinde hepimi-
zin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını 
kutluyorum. Gönül isterdi ki ilçemize 
kazandırdığımız bu güzel merkezde ilk 
bayramımızı daha coşkulu bir şekilde 
kutlayalım. Cumhuriyetimizin kurucu-
su Mustafa Kemal Atatürk başta olmak 
üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anı-
yorum” dedi.

Karaman’da yaşanan maden kaza-
sından dolayı üzgün olduğunu belirte-
rek konuşmasına başlayan Kağıthane 
Kaymakamı A.Akın Varıcıer, 29 Ekim 
Cumhuriyet’in önemine vurgu yaparak 
“Bu büyük bayramı bize hediye eden 
Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle 
anıyorum. 91yıllık süreçte Cumhuriyeti-
mizin kazanımları, ülkemizin bölgesin-
de ve dünyada edindiği saygın konumu 
şüphesiz hepimiz için bir iftihar mese-
lesidir. Bugün herkes bu ülkenin eşit 
haklara sahip asil ve özgür vatandaşıdır. 
Ayrım gözetmeksizin herkes Cumhu-
riyetimizin gerçek sahibi ve bu ülkenin 
asli unsurudur. Demokratik, laik, sosyal 
bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimiz-

de 91 yıldır devam eden ve özellikle son 
yıllarda daha da ivme kazanan gayretler, 
cesaretli adımlar sayesinde Türkiyemiz 
büyük dönüşümleri ve kalkınma adım-
larını başarıyla hayata geçirebilmiştir.

Ülkenizi sevin ve bu ülke için çalışın
Gençlere bir çağrıda bulanan Varıcıer, 
“Ülkenizi sevin. Ve bu ülke için çalışın. 
Birlik, beraberlik, barış ve huzur içerisin-
de yaşamak ümidiyle hepinizin Cumhu-
riyet Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.

Ermenek’te meydana gelen kazadan 
dolayı gösterilerin yapılmadığı törenin 
ardından başarılı olmuş öğrencilere ma-
dalya ve plaketlerinin verilmesiyle sona 
erdi.

Türkiye 
Cumhuriyetinin 

91. kuruluş yıl 
dönümü ve 29 

Ekim Cumhuriyet 
Bayramı 

kutlamaları 
Ermenek’te 

meydana gelen 
maden faciası 

nedeniyle buruk 
geçti.

Kağıthane’de Buruk 
Cumhuriyet Kutlaması

Ülkelerindeki savaştan kaçarak 
Türkiye’ye sığınan Suriyeli ailele-
rin çocukları, Kağıthane Hasdal 

Ortaokulu’nda yarım kalan eğitimlerini 
tamamlamaya çalışıyor. Kendi müfredat-
larına göre 15.00 ile 19.00 saatleri ara-
sında 10 öğretmenden eğitim alan 450 
çocuk, Türkçe de öğreniyor.  Çocukların 
ihtiyacını karşılayabilmek için de Kağıtha-
ne Belediyesi, her bir öğrenciye düzenle-
nen törenle ‘Eğitim Seti’ dağıttı. Okul bah-
çesinde gerçekleştirilen törene Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve eşi Fatma 
Kılıç’ın yanı sıra Kağıthane Kaymakamı 
Ahmet Akın Varıcıer, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Muhammet Çayır öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı.

Suriyeli çocukların kendi dillerinde 
söylediği şarkılarla başlayan törende ko-
nuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 

Kılıç, “Çocuklarımızın kendi 
okullarında, kendi dillerini 
öğrenmelerini isterdik ama 
bazı sorunlar maalesef izin 
vermedi. Bu yüzden çocukla-
rımız Türkiye’de Eğitim kursu-
na başladılar. Onlara burada 
ev sahipliği yapmaktan gurur 
duyuyoruz. Siz bizim misafi-
rimizsiniz. Dilerim en kısa za-
manda orada yaşanan sorun-
lar son bulur. Bugün burada 
450 çocuğumuza çanta, kırta-
siye ve eğitim malzemelerinin 
olduğu seti hediye ettik” dedi.

Eğitim setlerinin kendilerini çok mutlu 
ettiğini söyleyen Suriyeli öğrenciler, “Bu-
rada mutluyuz. Eğitimimiz yarıda kalma-
sın diye açılan bu merkezde çok güzel va-
kit geçiriyoruz. Ama inşallah ülkemizdeki 

savaş biter ve geri döneriz. Orası çok fark-
lı” dediler. Konuşmaların ardından Başkan 
Kılıç ve beraberindekiler okul yönetimi ile 
birlikte 450 çocuğun her birine çanta, ka-
lem, defter gibi okul ihtiyaçlarından olu-
şan malzemeleri dağıttı.

450 Suriyeli Çocuğa Eğitim Seti
Kağıthane Belediyesi 

ülkelerindeki iç 
savaştan kaçarak 

ilçede eğitimlerine 
devam eden 450 

Suriyeli çocuğa 
eğitim seti hediye etti. 

Çocuklar, Türkiye’yi 
çok sevdiklerini ama 

dileklerinin kendi 
ülkelerinde eğitim 

görmek olduğunu dile 
getirdi. 

Kağıthane’nin 
Yatırım Bütçesi 
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Gültepe Kültür Merkezi
Kağıthane Belediyesi Gültepe Kültür Merkezi Kasım ayında yine dopdolu 

bir programla karşınızda olacak. Çocuk Tiyatroları, Çocuk Sinemaları, 
Konser ve Stand-up şovlarıyla  her yaştan Kağıthaneliyi buluşturuyor.

Dolu Dolu Kasım Programıyla

Türkiye Turing ve Otomobil Ku-
rumu merkez binasında ger-
çekleştirilen “Dekovil Hattı Ça-
lıştayı” na Kağıthane Belediye 

Başkanı Fazlı Kılıç’ın yanı sıra Büyükşe-
hir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri 
Baraçlı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Prof. 
Dr. Ahmet Emre Bilgili, Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği (TURSAB) Başkanı Ba-
şaran Ulusoy, TURİNG Başkanı Bülent 
Katkak, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail 
Gültekin, Eyüp Kaymakamı Abdullah 
Dölek ile Eyüp Belediye Başkanı Remzi 
Aydın’ın katılımıyla gerçekleşti.

Çalıştayda konuşan İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri 
Baraçlı, hem tarihi mirası korumak hem 
turizme katkı sağlamak hem de yapa-
cakları projelerin vizyonunu ortaya koy-
mak için burada olduklarını belirtti. Bu 
hattın önemli olduğunun ve o bölgeyi 
İstanbul’a kazandırmak istediklerinin 
altını çizen Baraçlı, “İnşallah 17 Kasım’da 
proje ihalesi gerçekleşecek. Bu proje 
ihalesini gerçekleştirdikten sonra he-
deflediğimiz çalışmalar doğrultusunda 
projenin daha kısa sürede gerçekleştirip 
İstanbul’a kazandırılmasını istiyoruz. Bu 
kültürel mirası koruma adına bu çalış-
manın içerisindeyiz” dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç da çalışmanın çok güzel bir aşamada 
olduğunu ifade ederek, projenin Kağıt-
hane, Eyüp ve İstanbul’a önemli katkılar 
sağlayarak çalışmalarında emeği geçen 
herkese teşekkür etti.

“İstanbul için çok büyük bir kültür 
turizm projesi hayata geçiyor”
Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Emre 

Bilgili de çok heyecanlı olduklarını belir-
terek, “İstanbul için çok büyük bir kültür 
turizm projesinin hayata geçiyor olma-
sının haberini alıyoruz, bu toplantıda. 
Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
projesi. Emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum. İstanbul için çok boyutlu bir pro-
je. Sosyal ve kültürel yanı olan, turizme 
katkısı, spor ve tarım açısından önemi 
unutulmamış gayet güzel bir proje” diye 
konuştu.

Haliç-Karadeniz Dekovil Hattı
Projenin ilk adımı olarak, Kültür ve Tu-
rizm İl Müdürlüğü ve TURİNG organi-
zasyonunda “Dekovil Hattı Çalıştayı”nda 

değerlendirilen “Haliç-Karadeniz De-
kovil Hattı”, I. Dünya Savaşı sırasında 
ortaya çıkan yakıt ve elektrik sıkıntısını 
nedeniyle kullanıldı. İstanbul’daki Ka-
radeniz kömür havzalarının değerlendi-
rilmesi fikrinin ortaya atılmasıyla 1914-
1916 yılları arasında toplam bir buçuk 
yılda kuruldu. Kâğıthane Demiryolu ola-
rak da bilinen hat Silahtarağa’daki Elekt-
rik Santrali’nden başlayarak Kâğıthane 
Deresi kıyısından Kemerburgaz’a ulaşıp 
iki kola ayrılır. Bir kolu Uzunkemer’in 
altından geçerek Ağaçlı köyü üzerin-
den, diğer kolu da Belgrad Ormanı’nın 
içinden geçerek Çiftalan köyü üzerinden 
Karadeniz kıyısına ulaşır. Savaş sonra-

sında kömür teminindeki sıkıntı ortadan 
kalkınca, Dekovil Hattı 1920’li yıllarda 
atıl hale gelir ve zamanla ortadan kaybo-
lur. Kağıthane Belediyesi’nin başlattığı 
çalışmalar ile kalıntılarına ulaşılan tarihi 
hattın İstanbul’a yeniden kazandırılması 
hedefleniyor.

Tarihi Demiryolu İçin 
Geri Sayım BaşladıKağıthane 

Belediyesi’nin 
attığı adımla 
yeniden gün 

yüzüne çıkan 
tarihi “Haliç-

Karadeniz 
Dekovil Hattı” 

çalıştayı 
Kağıthane’de 
tarih dolu bir 

gün yaşattı.

K A Ğ I T H A N E  B E L E D İ Y E S İ

Hasbahçe Söyleşileri - Prof. Dr. Mehmet Çelik
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Usta Sanatçıdan 
Efsane Konser 

Türk rock müziğinin ustası 
Cahit Berkay, Kağıthaneli 
hayranlarına unutulmaz bir 
konser yaşattı.

Kağıthane Belediyesi’nin Kültür Sa-
nat Etkinlikleri kapsamında Gülte-
pe Kültür Merkezi’nde sahne alan 
Moğallar Türk rock müziğin efsa-
ne isimleri Barış Manço ve Cem 
Karaca’yı da şarkılarıyla anarak ta-

dına doyulmaz bir konsere imza attı.
Türk sinemasının unutulmaz film-
lerinin müzikleriyle de hafızalara 
kazınan Cahit Berkay eserlerini de 
canlı olarak dinleme fırsatı bulan 
Kağıthaneliler,  “Selvi Boylum Al 
Yazmalım’’, ‘’Devlerin Aşkı’’, ‘’Dila 
Hatun’’ gibi efsaneler arasında yer-
lerini alan şarkılara eşlik etti. Konser 
sonunda grup adına konuşma ya-
pan Cahit Berkay, Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç’a teşekkür etti.

Hz. Ömer’in Hayatı 
İslam Adaletini Yeniden Hatırlattı

Kağıthane Belediyesi Kültür Sa-
nat Etkinlikleri kapsamında seyir-
ciyle buluşan “Zulmet’ten Nura” 
(Hz. Ömer) tiyatro oyunu Kağıt-
hanelilerden büyük alkış aldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç’ın yanı sıra Kağıthane Kayma-

kamı A. Akın Varıcıer, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Muhammet Çayır  ve Kağıt-
hanelilerin yoğun katılımıyla sahne-
lenen tiyatro oyunu seyircisinden tam 
not aldı. Gültepe Kültür Merkezi’nde 
sahnelenen ve tiyatro severlerin il-
gisiyle perdelerini açan “Zulmet’ten 
Nura” oyunu Kağıthanelilere Hz. 
Ömer’ in yaşamında kesitler sundu. 

Kağıthane Belediyesi Sosyal Yar-
dım İşleri Müdürlüğü halkın de-
ğerlerine ve evrensel değerlere 

saygılı,  bu değerleri önemseyen,  adil 
ve gelişime açık bir yönetim anlayışı ile 
Kâğıthane ilçesinde yaşayan vatandaş-
ların yaşam kalitesini arttırmak amacı 
ile birçok alanda hizmetler sunuyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Sadık 
Şişman yardımları organize edip, gö-
nüllü kurum ve kuruluşlarla işbirliğin-
de bulunarak, ortak projeler üreterek, 
koşulsuz ve karşılıksız hizmet etmeyi 
amaçladıklarını belirtiyor.

Müracaat edenlerin kayıtları veya 
gönüllü kuruluşlarla yapılan koordineli 
çalışmalar ile değerlendirmeler yapılıyor 
ve vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor. 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 
Zor Zamanda Yanınızda
Kağıthane Belediyesi Sosyal Yardım İş-
leri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaş-
ların adreslerini tespit ederek ve daha 
önce belirlenen kriterlere uygun ise, 
gıda yardımlarını tutanakla teslim edi-
yor. Sadabad Kültür Merkezi’nde bu-
lunan giyim mağazasında montundan 
ayakkabısına, kazağından pantolonuna 
varıncaya kadar giydirilerek kıyafet yar-
dımında bulunduklarını söyleyen Şiş-
man, “engelli vatandaşlarımızı bağımlı 
hareket etme zorunluluğundan kurtar-
mak adına, tekerlekli sandalye yardımı, 
hasta yatağı, havalı yatak ve hasta bezi 
yardımlarını da yapıyoruz” dedi. Ayrı-
ca, Kâğıthane Belediyesi olarak engel-
lilerin, yaşam kalitelerini yükseltmek, 
sosyal hayata adaptasyonunu sağla-
mak ve kendilerini daha iyi ifade ede-
bilme imkânı sunmak amacı ile özürlü 
ve özürlü yakınlarına yönelik Sosyal – 
Medikal ve Rehabilite çalışmalarını da 
gerçekleştirdiklerini ve yıl içinde özürlü 
ve ailelerine bilgilendirici, eğitici semi-
nerlerle de destek olduklarını ifade etti.
Müdürlük, Kağıthane ilçesinde ikamet 
eden ve il dışında 4 yıllık üniversite oku-
yan öğrencilere bir sene boyunca yol ve 
barınma masraflarını düşünerek nakdi 
yardımlar yapıyor. Ayrıca ilk, orta ve lise 
öğrencilerine her yeni Eğitim-Öğretim 
yılının başında kırtasiye malzemeleri 
hususunda katkıda bulunuyor.             

İlçedeki yoksul, yaşlı, özürlü yüzlerce 
ilçe sakinine günlük iki öğün sıcak ye-
mek ulaştırılıyor. Müdürlüğe müracaat 
eden yardıma muhtaç vatandaşlar için 
Aşevi Hizmetinden yararlanıp, uygun 
bulunması halinde aralıksız olarak ha-

nelerine 2 öğün sıcak yemek hizmeti 
veriliyor.

Yaşlılara yönelik çalışmalar da dikkat 
çekiyor. Müdürlük, uzman psikolog, Be-
lediye Sosyal Yardım İşleri tespit ekipleri 
ve konuyla ilgili gönüllü katılımcılar eş-
liğinde yapılan ziyaretlerde 65 Yaş üstü 
yalnız yaşayan yaşlılara ilgili kurum ve 
kuruluşlar ile vatandaşlar arasında köp-
rü vazifesi görüyor.

Kâğıthane’de yaşayan dar gelirli ve 
muhtaç ailelerin çocuklarına yönelik ge-
leneksel sünnet şöleninde her yıl 1000’e 
yakın çocuk sünnet ettiriliyor. Sünnet 
programına katılan çocukların sünnet 
kıyafetleri ve sürpriz hediyeleri Sosyal 
İşler Müdürlüğü tarafından temin edi-
liyor.

Kağıthane ilçesinde vefat edenlerin 
ailelerine taziye ziyareti ve yemek ikra-
mında bulunup, vatandaşın bu acı gün-
lerinde kurum olarak yanlarında oldu-
ğunu hatırlatıyor.

Ailelerin, çocukların ve bireylerin ruh 

sağlıkları yerinde yaşayabilmeleri, aile 
içi huzur ve paylaşımın artması, eşlerin 
ilişkilerini güçlendirerek etkin yollarla 
sorunlarını çözebilmeleri, ebeveynlerin 
ailenin mimarı olarak sağlıklı çocuk ye-
tiştirebilme becerilerinin geliştirilmesi 
hedefleniyor. Aynı zamanda nişanlı ve 
evlenecek çiftlere evliliklerinin başlan-
gıcında destek olmak amacı ile evlilik 
öncesi eğitimler, ailelere, parçalanmış 
(tek ebeveynli)  ailelere, engelli çocuğu 
olan ailelere, yaşlı bakımı veren ailele-
re, risk altındaki çocuklar ve ailelerine, 
alkol ve madde bağımlısı bireylerin ai-
lelerine aile terapisi ve psikolojik destek 
hizmetleri de veriyor.

Kağıthane 
Belediyesi 

Sosyal 
Yardım İşleri 

Müdürlüğü 
ilçede bulunan 

mağdur, özürlü, 
yaşlı, yardıma 

muhtaç, dar 
gelirli, kimsesiz 
insanlara sosyal 

hizmet ve 
yardımlarda 

bulunuyor.

Mutlu Bir Kağıthane İçin Çalışıyoruz

Hasbahçe söyleşilerinin ilk konuğu: 

Prof. Dr. Mehmet Çelik

Kağıthane Şehir Müzesi’nde dü-
zenlenen konferansta Kağıtha-
neliler ile buluşan Çelik, Türk 

Tarihi’nin yanlış yorumlandığını söyle-
di. Tarihi olayların gerçeklikten uzak bir 
şekilde anlatıldığını da sözlerine ekle-
yen Çelik, Türkiye tarihi ve Ortadoğu 
hakkında önemli bilgiler verdi.

Batılı devletlerin 1980’li yıllara ka-
dar Arap ülkeleri ile Türkiye’nin arası-
nı bozuk tutmayı başardığını söyleyen 
Çelik, “Tarih bir milletin hafızasıdır” 
dedi.

Bu yıl ki Hasbahçe Söyleşilerinin 
ilk konuğu Prof. Dr. Mehmet Çelik›in 
katılımına yoğun ilgi gösteren Kağıt-
haneliler adına teşekkür eden Başkan 
fazlı Kılıç,”Bugün burada çok önemli 
bilgiler edindik. Bunları bizimle pay-
laşan değerli tarihçimiz Mehmet Çe-
lik beye çok teşekkür ederim. İnşallah 
bundan sonraki programı Gültepe 
Kültür Merkezi›nde daha fazla kişinin 
katılımıyla yaparız» dedi. Çelik’in 
okurları için kitaplarını imzalamasının 
ardından program sona erdi.

Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Söyleşilerinin konuğu 
olan Prof. Dr. Mehmet Çelik, Ortadoğu’yu anlattı. 

	 Gıda Yardımları

	 Giyim Yardımları

	 Aşevi Hizmeti

	 Eşya Yardımları (Soba ve Çekyat)

	 Toplu Sünnet Organizasyonu

	 Üniversite Öğrencileri Sosyal Yardımları

	 İlköğretim ve Lise Öğrencilerine Çanta 

ve Kırtasiye Yardımları

	 Tekerlekli Sandalye Yardımları

	 Hasta Yatağı, Hasta Bezi Yardımları

	 Yaşlılara Yönelik Çalışmalar

	 Engelli Ziyaretleri

	 Cenaze Yemekleri

	 Danışmanlık Hizmetleri

	 Evde Bakım Ücreti Hizmeti(İl sosyal hiz-

metler müdürlüğü ile ortak çalışma)

	 Aile Toplum Merkezi

•	 Evlilik öncesi ve sonrası psiko eğitimler

•	 Aile terapisi ve psikiyatr hizmeti

Müdürlükçe yapılan 
genel faaliyetler:



KAĞITHANE BELEDİYESİ’NİN AYLIK ÜCRETSİZ FAALİYET BÜLTENİDİR 444 23 00www.kagithane.bel.tr

SAYI: 31           KASIM  2014 Kağıthane twitter’da

www.twitter.com/KagithaneBel
www.twitter.com/fazli_kilic

bizi takip edin...

www.twitter.com/gazetekagithane

Şehir Tiyatroları 100. Yıl 
coşkusuna Kasım ayında da 

devam ediyor.
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 100. yıl coşkusunu yaşadığı 2014-2015 sezonuna yeni 

oyunlarla başladı. Şehir Tiyatroları, Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde; İstanbul Efendisi, Şark Dişçisi, 
Kerbela, Kedi İle Palyaço, Damlaların Dansı, Boya Benek, Uğurböceği oyunlarını seyirciyle buluşturacak.

KÂĞITHANE  SADABAD SAHNESİ  0212 321 73 95
15 “Kasım 2014  Cumartesi” 15:00 -  20:30 ŞARK DİŞÇİSİ (M) - ŞARK DİŞÇİSİ (M)

16 “Kasım 2014  Pazar” 12:00 - 15:00 DAMLALARIN DANSI (Ç.O) - DAMLALARIN DANSI (Ç.O)

20 “Kasım 2014  Perşembe” 20:30 KERBELA (M)

21 “Kasım 2014  Cuma” 20:30 KERBELA (M)

22 “Kasım 2014  Cumartesi” 15:00 -  20:30 KERBELA (M) - KERBELA (M)

23 “Kasım 2014  Pazar” 12:00 - 15:00 DAMLALARIN DANSI (Ç.O) - DAMLALARIN DANSI (Ç.O)

27 “Kasım 2014  Perşembe” 20:30 KERBELA (M)

28 “Kasım 2014  Cuma” 20:30 KERBELA (M)

29 “Kasım 2014  Cumartesi” 15:00 - 20:30 KERBELA (M) - KERBELA (M)

30 “Kasım 2014  Pazar” 12:00 - 15:00 DAMLALARIN DANSI (Ç.O) - DAMLALARIN DANSI (Ç.O)

(M)  Müzikal  (Ç.O) Çocuk Oyunu  


