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SAYFA 10SADABAD VE HASBAHÇE MESİRE ALANI

Ordu Vali Yardımcılığına atanan Kağıthane Kaymakamı A. Akın Varıcıer için 
düzenlenen veda programına Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Başkan 
Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Kağıthane Mahalle Muhtarları, Sivil Toplum 
Kuruluşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. SAYFA 4

 Kâğıthane 
Belediyesi 

Mayıs-Temmuz 
ayları arasında 

8 mahallenin 
yollarını 

yenileyerek 35 
bin ton asfalt 

döktü. Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç 

“Kış Şartlarında 
bozulan tüm 
yollarımızın 
bakımını ve 

asfaltlamasını 
gerçekleştiriyoruz” 

dedi.

Kağıthane’de

Yollar Yenileniyor

Kaymakam 
Varıcıer’e Veda 

SAYFA 7



Saygıdeğer Kağıthaneli komşularım, kıymetli Gaze-
te Kağıthane okuyucuları, sizleri en içten duygularımla 
selamlıyorum. Mübarek Ramazan Ayını ve Bayramını 
geride bıraktık. Paylaşma ve kardeşlik duygularının do-
ruğa ulaştığı bu kutlu ayın gelecek seneye kadar bizlere 
veda etmiş olmasının hüznünü yaşıyoruz. İlçemizde, 
sizlerin de büyük desteği ve katılımıyla Ramazan’ı dolu 
dolu yaşadık. Düzenlediğimiz çeşitli etkinlikler, sokak 
iftarları, söyleşi ve sohbetlerle bu ayın maneviyatından 
istifade etmeye çalıştık.

Hasbahçe’de Ramazan 
Etkinlikleri artık bir marka 
haline geldi. Birbirinden 
kıymetli konuşmacılarımız 
söyleşiler gerçekleştirdi. 
Programlarımız vatandaş-
larımıza unutulmaz anlar 
yaşattı. Her mahallemiz, 
her vatandaşımız bu at-
mosferi doya doya yaşadı. 
Bu anlamda bizlere sağla-
dığınız katkılardan dolayı 
sizlere müteşekkiriz. 

Sevgili Kağıthaneliler, 
Allah’a sonsuz şükürlerde 
bulunduğumuz Ramazan 
Ayı’nda, Ortadoğu’da, 

Doğu Türkistan’da ve dünyanın başka çeşitli yerlerinde 
sıkıntılar yaşayan, zulme maruz kalan kardeşlerimizi bir 
an olsun unutmadık. Onlar için dua ettik, zalimleri la-
netledik, devletimizin bu konudaki dik duruşuna destek 
verdik. Bu vesileyle mazlum Müslüman kardeşlerimize 
Allah’tan kolaylık, sabır diliyorum.

Geçtiğimiz ay boyunca ilçemizde birçok faaliyet 
gerçekleştirdik. 2004’te başlatıp geleneksel hale ge-
tirdiğimiz siyasi parti temsilcilerinin, bir siyasi partinin 
ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma töreni, bu yıl 
Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Kendile-
rine yaptıkları bu ev sahipliğinden, siyasi parti temsilci-
lerine de katılımlarından dolayı bir defa daha teşekkür 
ediyorum. 

Geçtiğimiz ayın bir diğer önemli gelişmesi ise il-
çemize yıllarca hizmet etmiş Kaymakamımız A. Akın 
Varıcer’i Ordu Vali Yardımcılığına uğurlamak oldu. 
Kendisine ilçemize hizmetlerinden ötürü bir defa daha 
teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu 
vesileyle ilçemize Tarsus’tan atanan yeni kaymakamı-
mız Hasan Göç’e de hoşgeldiniz diyor, bu atamanın 
kendisine ve Kağıthane’mize hayırlar getirmesini ümit 
ediyorum. 

Temmuz ayı içerisinde, yapımı devam eden Mecidi-
yeköy-Mahmutbey Metrosu inşa çalışmalarını yerinde 
inceledik. İstanbul’un ulaşım sorununa büyük ölçüde 
fayda sağlayacak metro hattı Kağıthane’miz için büyük 
önem taşıyor. İlçemiz sizlerin de desteğiyle İstanbul’un 
önde gelen ilçeleri arasına girdi. Bunun gururunu yaşı-
yoruz. Sadece ulaşımda değil eğitimde de son yıllarda 
büyük mesafe kat ettik. Artık birçok üniversite ilçemiz 
sınırları içerisinde yerleşke kurarak ülkemize katkı su-
nuyor. Gazete Kağıthane’mizin bu sayısında bazı üni-
versitelerimizin tanıtımlarını da okuyacaksınız. 

Temmuz ayı içerisinde yaptığımız memleket ziya-
retleri ise hemşehrilerimizle biraraya gelip hasret gi-
dermemize vesile oldu. Gazetemizde bu ziyaretlerimiz-
le ilgili haberi de okuyacaksınız.

Kıymetli Kağıthaneli komşularım, gelecek sayımız-
da bir defa daha bir araya gelmeyi umuyor, sizlere ha-
yırlı günler diliyorum.

e-posta: fazlikilic@kagithane.bel.tr

Fazlı KILIÇ
Kağıthane Belediye Başkanı

Kağıthane Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
Fazlı KILIÇ
Kağıthane Belediye Başkanı
Genel Yayın Yönetmeni
Mevlüt ÖZTEKİN 
Belediye Başkan Yardımcısı
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Sedat BİKA 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Yayın Koordinatörü: Zafer TAHMAZ 
Yayın Editörü: Aykut Nasip KELEBEK

Yayın Danışmanı: Hüseyin IRMAK
Haber Editörleri: Mehmet AKAR / Tülin ÖZÇİMEN

Grafik Tasarım: Murat BOYRAZ
Fotoğraf: Gürkan DİLAVER  / Günay TOYCU

Karikatürler: Turgut YILMAZ 

Yapım:
A-Z Kültür Sanat Ajansı 0212 677 20 80 

www.azreklam.com
Baskı Hazırlık

Ajans SİS 0212 255 72 73
www.ajanssis.com

Baskı: 
Vatan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. 

Doğan Medya Tesisleri Sanayi Mahallesi 
1650. Sokak No: 2 Esenyurt / İstanbul 

Tel: 0 212 622 19 00 

YÖNETİM YERİ
Kağıthane Belediye Başkanlığı 

Kültür ve Sosyal İşler Md. 
      Merkez Mah. Sadabad Cd. No:1 Kağıthane Kültür Merkezi

YAYIN TÜRÜ: Yerel Süreli 
Kağıthane Belediyesi’nin ücretsiz, aylık, 

faaliyet ve kültür-yaşam yayınıdır.

Faaliyet Bültenimiz hakkındaki fikir ve önerilerinizi 444 23 00 numaralı telefona iletebilirsiniz.

Yıl: 4    Sayı: 40  AĞUSTOS 2015

2 2015GÜNDEM AĞUSTOS 40 3SAYI GÜNDEM

Yatırımlarımıza
Devam Ediyoruz...

İLETİŞİM
444 23 00 

www.kagithane.bel.tr

Kağıthane 
Belediye Başkanı 

Fazlı Kılıç’ın 
öncülüğünde 2004 

yılında başlayan 
ve geleneksel 

hale gelen 
siyasi partilerle 

bayramlaşma 
programı; 

bu Ramazan 
Bayramı’nda 

Saadet Partisi İlçe 
Başkanlığı’nın 

ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

Siyasiler Bayramlaştı
Kağıthaneli

Bayramın ilk günü saat 10.00’da 
düzenlenen bayramlaşma prog-
ramına Kağıthane Belediye Baş-

kanı Fazlı Kılıç’ın yanı sıra Kağıthane 
Kaymakamı Ahmet Akın Varıcıer, Ak 
Parti İlçe Başkanı Faruk Gökkuş, Cum-
huriyet Halk Partisi İlçe Başkan Yardım-
cıları, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Baş-
kanı Ayhan Maden, Büyük Birlik Partisi 
İlçe Başkanı Adem Mamaç, Anavatan 
Partisi Eski İlçe Başkanı Hüseyin Tüfekçi,

Kağıthane Belediye Başkan Yardım-
cıları Hasan Çakır ve Mevlüt Öztekin, 
Kağıthane Belediyesi Özel Kalem Mü-
dürü Levent Dirice ile Belediye Meclis 
Üyeleri ve partilerin başkan yardımcıları 
katıldı.

Saadet Partisi İlçe Başkanı Halit 
Özgür Atak’ın ev sahipliğini üstlendiği 
bayramlaşma programında siyasiler, 
siyasetten uzak sohbet havasında sı-
cak bir bayramlaşma gerçekleştirdiler.
 
Ortak Gayemiz Kağıthane
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç buluşmanın önemine değinerek; 
“Hepimizin ortak gayesi Kağıthane’yi 
daha güzel, daha yaşanılabilir bir mer-
kez ilçe haline getirmek. Bu amaçla se-
nenin çeşitli zamanlarında birlikte isti-
şarelerde bulunuyoruz. Bu bayramlaşma 
buluşması da yapılan istişareler arasında 
manevi değeri en yoğun olanı. Bayramın 
ülkemize ve tüm dünyaya barış, huzur 

ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.
Bayramlaşma programında söz alan 

siyasiler böylesi bir programa öncülük 
ettiği için Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’a teşekkür ederken bayram-
laşma programından çıkan ortak mesaj, 
“Kağıthane’nin her anlamda gelişme-
si için el ve fikir birliğinde bulunmak” 
oldu.

Başkan Kılıç’ı makam odasın-
da ziyaret eden Bakan Boz-
kır, AK Parti Kağıthane İlçe 
Başkanı Faruk Gökkuş ve 

Başkan Kılıç ile baş başa görüştü. Gö-
rüşme öncesi basın mensuplarının da 
kabul edildiği ziyarette Bakan Bozkır 
hükümet kurma çalışmalarını değer-
lendirdi.

Hükümetin kurulamaması duru-
munda seçime gidileceğini ifade eden 
Bozkır, “Hükümet kurulamazsa da bi-
zim her zaman tek bir şiarımız var. O 
da millete olan inancımız. Tekrar hodri 
meydan deriz. Seçime gideriz. Millete 
danışırız. Ondan sonra da inşallah ül-
keyi tekrar tek başına yönetmeye de-
vam ederiz” şeklinde konuştu

AB Bakanı Bozkır’dan 
Başkan Kılıç’a Ziyaret

AB Bakanı ve 
Başmüzakereci 

Volkan Bozkır 
Kağıthane 

Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’ı 

makamında 
ziyaret etti.
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Ordu Vali Yardımcılığına atanan Kağıthane 
Kaymakamı A. Akın Varıcıer için düzenle-
nen veda programına Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, Başkan Yardımcıları, 

Meclis Üyeleri, Kağıthane Mahalle Muhtarları, Sivil 
Toplum Kuruluşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Kağıthane Sadabad Bahçesinde düzenlenen 
veda programında bir konuşma yapan Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “5 yıl önce ilçemize ata-
nan sayın kaymakamımız bir Ramazan ayında bi-
zimle birlikte olmuştu. Şimdi yeni görev için tayini 
çıktı. 5 yıl sayın kaymakamımızla çok iyi çalışmalar 
yaptık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Devlet ba-
banın hep şefkatli yüzünü bize gösterdi ve yol göste-
rici oldu. İlçemizdeki tüm gruplara yol gösterici olan 
sayın kaymakamımız A. Akın Varıcıer, 5 yıl çok güzel 
çalışmalara imza attı. İlçemize yaptığımız tüm çalış- malarda bizim yanımızda oldu. Sayın kaymakamı-

mızın ayrılmasından büyük bir üzüntü duyduk. Ama 
Sayın kaymakamımız yeni görev yeri olan Ordu’da 
da ülkemize önemli hizmetlerde bulunacak.” dedi.

“Kağıthane’de Dolu Dolu Beş Yıl”
Beş yıl Kağıthane’de hiçbir sorunla karşılaşmadan 
başarılı sosyal çalışmalara imza attıklarını belirten 
Kağıthane Kaymakamı A. Akın Varıcıer, “Kağıthane, 
Anadolu’nun güzelliğini yansıtan güzel bir ilçedir. 
Bu güzel ortamı hazırladıkları için belediye başka-
nımıza ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Be-
nim için çok önemli bir an yaşıyorum. Türkiye’nin en 
güzel yerlerinden biri olan Ordu’da, güzel insanlara 
hizmet etme şansını bana verdikleri için büyükle-
rime çok teşekkür ediyorum. Kağıthane’de çok gü-
zel bir çalışma ortamı buldum. Kağıthane’de görev 
yaptığım beş yılda olumsuz hiçbir şey hissetmedim 
ve dolu dolu beş yıl geçirdim, sosyal hizmetler ko-
nusunda çok güzel çalışmalar yaptık ve karşılığında 
vatandaşlarımızın duasını aldık. Ordu’da görevimi 

en iyi şekilde yerine getireceğim.” dedi.
Veda programı sonunda Belediye Başkan Faz-

lı Kılıç, Kaymakamı A. Akın Varıcıer’e Kağıthane’ye 
yaptığı hizmetler için hediye takdim etmesinin ar-
dından, programa katılanlarla birlikte hatıra fotoğ-
rafı çektirdiler. Kağıthane’nin yeni kaymakamı ise 
Mersin’in Tarsus Kaymakamı Hasan Göç oldu.  

Kaymakam Varıcıer’e Veda 

İçişleri Bakanlığı tarafından Ordu Vali Yardımcılığına 

atanan Kağıthane Kaymakamı Ahmed Akın Varıcıer için 

bir veda programı düzenlendi.

A. Akın Varıcıer: “Kağıthane, 
Anadolu’nun güzelliğini yansıtan 
güzel bir ilçedir. Bu güzel ortamı 

hazırladıkları için belediye 
başkanımıza ve çalışanlarına çok 
teşekkür ediyorum. Benim için 

çok önemli bir an yaşıyorum. 
Türkiye’nin en güzel yerlerinden 
biri olan Ordu’da, güzel insanlara 

hizmet etme şansını bana 
verdikleri için büyüklerime çok 

teşekkür ediyorum.”

Çağlayan, Kağıthane Merkez ve 
Nurtepe’den geçen, 2017 yılında 
tamamlandığında Mecidiyeköy-

Mahmutbey arasını 26 dakikaya düşürecek 
metro çalışmaları, hız kesmeden devam 
ediyor. Ulaşımı rahatlatmak amacıyla “Her 
yere metro, her yerde metro” diyerek ça-
lışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin hayata geçirmek için ça-
lıştığı bu projenin temeli, 9 Şubat 2014’te 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
başbakanlığı sırasında atıldı. Toplam 15 is-
tasyondan oluşan ve 17,5 km uzunluğun-
da olan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro 
Hattı, Şişli, Kağıthane, Eyüp, Gaziosman-
paşa, Esenler ve Bağcılar ilçelerini ana hat 
üzerinden birbirine bağlayacak.

“Huzur Artacak” 
Tamamlandığında günde bir milyon ki-
şinin yararlanabileceği metro hattının in-
şaatını gezen Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç; hattın Kağıthane’yi daha da 
değerli kılacağını, ulaşımın gelişmesiyle 
birlikte ticaretin, sosyokültürel etkileşimin 
ve refahın artacağını söyledi. Metronun 
devreye girmesiyle Kağıthane’nin değe-
rine değer katacağını vurgulayan Başkan 
Kılıç, ‘’Biz çalışmalarımızı büyükşehir be-
lediyemizle koordineli bir şekilde yürü-
tüyoruz. Bu yüzden Kağıthane’nin geliş-
mesinde büyükşehir belediyemizin emeği 
çok büyük. Bu hattın hayata geçirilmesin-

de en büyük paya sahip olan Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başkanı-
mız Kadir Topbaş’a çok teşekkür ediyoruz.  
Kağıthane’nin içinden geçen üç istasyonda 
da çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Çağ-
layan, Kağıthane Merkez ve Nurtepe’den 
geçecek metro çalışmasıyla ulaşımda mer-
kez ilçelerden birisi olacağız” dedi.
 
İSTASYONLAR:
Mecidiyeköy, Çağlayan, Kağıthane, 
Nurtepe, Alibeyköy, Yeşilpınar, Veysel 
Karani, Akşemsettin, Kazım Karabekir, 
Yenimahalle, Karadeniz Mahallesi, 
Tekstilkent, Yüzyıl Mahallesi, Göztepe ve 
Mahmutbey.

Kağıthane Ulaşımın
Merkezi Oluyor

Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, 

yapımı devam 
eden Mecidiyeköy 

- Mahmutbey 
Metrosu inşa 
çalışmalarını 

yerinde inceledi. 
İstanbul’un ulaşım 

sorununa büyük 
ölçüde fayda 

sağlayacak metro 
hattı Kağıthane 

için büyük önem 
taşıyor.

 Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç
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Deprem, sel gibi felaketlerin sıkça 
yaşandığı ülkemizde, kesintisiz 
çalışan bir enerji sistemi oluştu-
ran Kağıthane Belediyesi, ilçede 

bulunan altı parka doğal enerji sistemi kur-
du. Bu sayede Güneş, ilçedeki parklara gece 
de enerji ve ışık verecek. 

Parklara kurulan güneş enerjili aydın-
latma sistemi, hem doğal enerji sağlayarak 
çevreyi korumayı hedefliyor hem de olası 
bir afet durumunda kesintisiz enerji sağlı-
yor. Kağıthane Belediyesi, Güneş Panelle-
ri ve rüzgar türbinleri sistemi ile yaklaşık 
2-2.5 yıl içerisinde, yatırım maliyetini de 
amorti ederek parkların sıfır maliyetle ay-
dınlatılmasını hedefliyor.

Olası bir afet durumunda kesintisiz 
enerji imkânı veren doğal enerji sistemi, 
M. Akif Ersoy Mahallesi Gülbirişim Sokak 
Parkı, Çağlayan Mahallesi Seçkinler Parkı, 
Şirintepe Mahallesi Hilal Parkı, Çeliktepe 
Mahallesi Kardelen Parkı, Emniyet Evleri 
Mahallesi Seyir Caddesi Parkı ve Seyran-
tepe Mahallesi Anadolu Parklarında hayata 
geçirilirken, diğer mahallelerde de deprem 
parkları oluşturulacağı belirtildi.

İlkyardım Ekipmanları Hazır
Güneş enerjili aydınlatma sisteminin kendi 
enerjisini kendisinin ürettiğini ve herhangi 
bir tüketim gideri ödenmediğini ifade eden 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
“Bildiğimiz gibi İstanbul deprem kuşağın-
da olan bir şehirdir. Tarihe baktığımız za-
man yaklaşık 100 yılda bir büyük sarsıntılı 
depremler yaşıyoruz. Biz yerel yönetimler 
olarak ‘Kentsel Dönüşüm’ çalışmaları kap-
samında vatandaşlarımızın daha güvenli 

Deprem Parklarına 
Kesintisiz Elektrik

Kağıthane Belediyesi, 
ilçede bulunan altı 

adet parkı afet anında 
ve sonrasında geçici 

yerleşim bölgesi 
olarak kullanılması 

amacıyla yeniden 
düzenledi. “Deprem 

Parkları” 
adını verdiği bu 

alanlarda, olası bir 
afet durumunda 

enerji kesintilerinin 
yaşanmaması için 
güneş panelleri ve 

rüzgar türbinleri 
kuruldu.

alanlarda yaşamalarını sağlamaya çalı-
şıyoruz. Deprem, sel gibi doğal afetlerde 
merkezi sistemde olası bir enerji kesin-
tisi durumunda kendi enerjisini ürete-
cek sistemleri dört parkımıza yerleştir-
dik. Ayrıca deprem parklarında sağlık ve 
diğer ihtiyaçların karşılanması için me-
dikal depolama sistemi kurduk” dedi.

Olası bir afet durumunda 
kesintisiz enerji imkânı 

veren doğal enerji sistemi, 
M. Akif Ersoy Mahallesi 
Gülbirişim Sokak Parkı, 

Çağlayan Mahallesi Seçkinler 
Parkı, Şirintepe Mahallesi 

Hilal Parkı, Çeliktepe 
Mahallesi Kardelen Parkı, 
Emniyet Evleri Mahallesi 

Seyir Caddesi Parkı ve 
Seyrantepe Mahallesi 
Anadolu Parklarında 

hayata geçirilirken, diğer 
mahallelerde de deprem 

parkları oluşturulacağı 
belirtildi.

Kağıthane’deki yolların yenilenmesi tra-
fikteki kaza ve hasar riskini en aza indi-
riyor. Onarılan ve yeniden yapılan yol-
lar sürücülere daha rahat sürüş imkanı 

sunarak trafikteki tıkanmaların da önlenmesinde 
yardımcı oluyor. Uzmanlar bozuk yolların araçlarda 
sıklıkla rot balans arızası oluşturduğuna dikkati çe-
kerek sürücüleri, bozuk olan yollarda daha dikkatli 
ve yavaş gitmeleri konusunda uyardı. Ayrıca bu sa-
yede yoldaki su birikintileri de yok edilerek çevre 
temizliği ve sağlığı sağlanmış oluyor.

Mayıs ayında Merkez, Ortabayır, Şirintepe ma-
halleleri, Haziran ayında Sultan Selim, Talatpaşa, 
Yahya Kemal Mahalleleri, Temmuz ayında Hamidi-
ye, Yahya Kemal, Ortabayır ve Nurtepe Mahallele-
rinde bulunan ana cadde ve ara bağlantı yollarında 
yenileme çalışması yapıldı. 

Yol yenileme projesinde 30 kişilik profesyo-
nel bir ekiple çalışmalarını sürdüren Kağıthane 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 
Mayıs-Temmuz döneminde toplam sekiz büyük 
mahallenin yollarını yeniledi. Yıl sonuna kadar 
tüm mahallelerdeki yolları yenilemeyi hedefleyen 
ekipler bu amaçla ilave 30 bin ton asfaltı yola dö-
nüştürecek.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç konuyla 
ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; “Vatandaşla-
rımızın ulaşımdaki sürüş ve yaya güvenliğini sağla-
mak amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam edi-
yor. Halktan gelen taleplerin keşif ve planlamalarını 
büyük bir titizlikle gerçekleştirdikten sonra hizmet-
leri hayata geçiriyoruz. Hizmete açılan yeni yollar, 
prestij caddeler, alt ve üst yapı çalışmalarımızla Ka-
ğıthanelilere en iyi hizmeti sunuyoruz. Kağıthane, 
her geçen gün büyüyen ve gelişen bir merkez ilçe. 
Bu nedenle Kağıthane’de her yeni gün yeni yollara 
ihtiyaç var. Yeni yolların yapımına öncülük etmek, 
mevcut yolları yenilemek, Kağıthane’yi ulaşımda 
merkez ilçe haline getirmek için tüm imkanlarımızı 
seferber ediyoruz. ” dedi.

Kâğıthane Belediyesi Mayıs - Temmuz ayları arasında 8 mahallenin yollarını yenileyerek 35 bin ton asfalt döktü. Bele-

diye Başkanı Fazlı Kılıç “Kış Şartlarında bozulan tüm yollarımızın bakımını ve asfaltlamasını gerçekleştiriyoruz” dedi.
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Üç dönemdir Kağıthane Belediye Başkanlı-
ğını üstlenen Fazlı Kılıç’ın çağdaş ve ba-
şarılı hizmetleri sayesinde büyük bir atılım 
gerçekleştiren Kağıthane, emniyet anla-

mında da İstanbul’un huzur içinde yaşanılabilir ilçe-
leri arasında yer alıyor. Sorumluluklarının bilincinde 
olan Kağıthane Emniyet Müdürlüğü, Kağıthane gibi 
büyük ve kalabalık bir ilçede en küçük bir asayiş 
problemine bile izin vermiyor ve halkın güvenliğine 
kast edenlere göz açtırmıyor. Oldukça deneyimli olan 
Kağıthane Emniyet Müdürü Ekrem Gülen ve emniyet 
birimleri bu noktada Kağıthane halkının büyük saygı 
ve güvenini kazanıyor. Birçok önemli organizasyona 
ev sahipliği yapan Kağıthane, emniyet birimlerinin 
koordineli çalışmaları sayesinde bu etkinliklerden al-

nının akıyla çıkmayı başarıyor.

Vatandaş Güven İçinde
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü, genel çalışma 
prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanla-
rı etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güven-
liği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin 
verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak kamu 
düzenini sağlıyor ve ilgili birimlerin birbiriyle etkin 
iletişimini gerçekleştirerek ilçenin güvenliğini tesis 
ediyor. Güvenlik hizmetlerinin planlı bir şekilde yü-
rütülmesini amaçlayan Emniyet Müdürlüğü; ilçedeki 
tüm idari, adli, siyasi, askeri, etnik, işçi, işveren, spor 
çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve gerekli gördüğü 
tüm gerçek ve tüzel kişilerle iyi ve yüksek düzeyli iliş-

kiler kurarak modern bir güvenlik hizmeti sunmayı 
hedefliyor. 

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü, sadece asayi-
şi ilgilendiren olaylarda değil, doğal afet ve kriz du-
rumlarında, halkta infial uyandıran olaylarda, etnik 
ve siyasal çalışmalarda, ani gelişen büyük toplumsal 
olay veya sosyal patlama durumlarında güvenlik hiz-
metlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla; 
birimlerini en modern ekipmanlarla donatıyor ve da-
ima hazırlıklı duruyor. 

Öncelik Gençler 
Günümüz koşullarında gençliğin ne gibi tehlikelerle 
karşı karşıya olduğunun bilincinde olan Kağıthane 
İlçe Emniyet Müdürlüğü, gençleri suiistimal etmek, 
kötü alışkanlıklara yöneltmek isteyenlere karşı da 
dikkatli oluyor ve okul önlerinde ve sokak araların-
da sürekli kontrollerde bulunarak gençleri korumaya 
çalışıyor. Bu bağlamda özellikle narkotik ekipleri ti-
tiz çalışmalarıyla Kağıthane gençlerinin herhangi bir 
olumsuzluğa maruz kalmasına engel oluyor. 

Kağıthane’de Asayiş Berkemal

Kağıthane 
Emniyet 

Müdürlüğü, halkın 
huzur içinde 

yaşayabileceği 
bir Kağıthane 

için gece gündüz 
demeden sistemli 

çalışmalarına 
devam ediyor.

Kağthane İlçe Emniyet Müdürü Ekrem Gülen

Kağıthane Kütüphanelerine 
Vatandaşlardan Büyük İlgi

Çeliktepe Mehmet Akif Ersoy 
Halk Kütüphanesi
Şevket Paşa Caddesi’nde bulunan kü-
tüphane, öğrencilerin ve her yaştan 
okuryazarın faydalanabileceği bir kül-
tür yuvası niteliği taşıyor. Bilgisayar ve 
yazıcı gibi teknolojik araçlarla özelikle 
öğrencilerin ödevlerini yapmalarında 
büyük yardımcı oluyor. Adını milli şairi-
miz Mehmet Akif’ten alan kütüphane-
de, çok sayıda kaynağa ulaşabilme şansı 
elde eden ve tarihi kitap ve belgeleri 
inceleyen vatandaşlar; bu kütüphane 
sayesinde hem kitapçılarda bulamadı-
ğı kitapları temin etmiş hem de okuma 
alışkanlığını geliştirmiş oluyor. 2006 yı-
lında hizmete açılan Çeliktepe Mehmet 
Akif Ersoy Halk Kütüphanesi, bütün bu 
hizmetlerinin yanı sıra kimi sergilere ev 
sahipliği yaparak da Kağıthane’nin kül-
türel atmosferine katkı sunuyor. Açıldı-
ğı günden bu yana gerçekleştirdiği öğ-
rencilere yönelik satranç kursları ise bu 
kütüphanenin bir diğer önemli özelliği 
olarak not edilebilir.

Haliç Üviversitesi Kütüphanesi
Haliç Üniversitesinin Kağıthane kam-
püsünde yer alan kütüphanesi öğren-
cilerin yanısıra kağıthaneli vatandaşlara 
da hizmet veriyor. 

Nişantaşı Üniversitesi E-Kütüphane
Nişantaşı Üniversitesi Sadabad kampü-
sünde yer alan e-kütüphane bünyesin-
de bulunan akademik personel ve öğ-

rencilerine hizmet veriyor.

Şehir Müzesi
Kağıthane’nin tarihine ilişkin belgeler 
Kağıthane Şehir Müzesi’nde toplanıyor. 
Kağıthane Merkez Meydanı’nda bulu-
nan Şehir Müzesi vatandaşların ziya-
retine açıktır. Kağıthane ile ilgili tarihi 
bilgi-belge ve evrakları araştırmak ve 
incelemek isteyenler için hizmet veri-
yor.  Tarihi bir yapı içerisinde bulunan 
Şehir Müzesi merkezi konumuyla araş-
tırmacılar için önemli avantajlar içeriyor.

Merkezi konumu, 
ulaşım olanakları 

ve başarılı belediye 
hizmetleriyle göz 

dolduran Kağıthane, 
vatandaşların 

özgürce 
faydalanabileceği 

zengin 
kütüphaneleriyle 

kültür alanında 
da farkını ortaya 

koyuyor. Çeliktepe 
Mehmet Akif 

Ersoy Halk 
Kütüphanesi, İlçede 

yer alan üniversite 
kütüphaneleri 

ile Şehir Müzesi  
Kağıthane’deki 

önemli bir boşluğu 
dolduruyor.
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Sadabad, yeşil dokusu, içinden geçen 
tatlı suyu ve geniş çayırlıklarıyla bü-
tün çağlarda şehir halkının mesire-
eğlence ve plaj alanı kimliğini korur. 

Günümüze gelemese de geniş ormanlarının 
bulunduğu kimi tarihsel olaylar nedeniyle bi-
linmektedir.

Bu yeşil doku ve geniş çayırlıklar, kay-
naklara göre Roma ve Bizans döneminde 
vadiyi şehrin mesire yeri olarak öne çıkarır. 
Geniş ve verimli çayırlıkları, fetih sonrası II. 
Mehmet’in atlarını burada çayırlatmaya, mir-i 
otlakları buraya kurmaya yöneltir. Haray-ı 
Hümayun’un hayvanları artık Kağıthane sah-
rasındadır. Fatih, dere suyunun kirlenmemesi 
için önlem alması, Haliç’in Kağıthane ve Ali-
bey derelerinden gelen alüvyonlarla dolması-
nı engellemek üzere yamaçlara ayrık otu gibi 
toprak tutucu bitkiler diktirmesi, keçi sürü-
lerinin buralarda otlamasını yasaklaması ile 
bilinir. 

İlgi Odağı Sadabad
Günümüzün yaşlıları lale çeşitlerinin Kağıt-
hane havzasının doğal ortamında yetiştiğini 
söylemektedir. 1970’lerde mor lalenin Kağıt-
hane’deki doğal varlığını dönemin belediye 
başkanı Celal Altınay da ifade etmiştir. Bizans 

Sadabad  ve Hasbahçe

Mesire Alanı
Sadabad, yeşil dokusu, içinden geçen 

tatlı suyu ve geniş çayırlıklarıyla bütün 
çağlarda şehir halkının mesire-eğlence ve 

plaj alanı kimliğini koruyor. döneminde de Kağıthane vadisinin en 
önemli çiçeği olan lale, Kanuni zamanında, 
vadide doğal ortamında yetişmekten ziya-
de bir kültür bitkisi olarak ele alınmış ve 
yeni türler oluşturmaya yönelik önemli fa-
aliyetler gerçekleşmiştir. Lale, Kağıthane’de 
en parlak devrini “Lale Devri” olarak bilinen 
dönemde değil Kanuni döneminde yaşar. 
Kanuni, vadiyi hassa bahçeleri içine aldırır. 
Böylece vadi, çok daha özenli ve merkezi 
yönetim ilgisine mazhar bir hale gelir. 

Lalenin dışında, birçok yaşlı Kağıtha-
neli, sarı renkli bir çiçekten bahseder ve 
adının “Kağıthane çiçeği” olduğunu söyler. 
Kağıthane’den başka yerde bulunmadığını 
fakat bu çiçeğin günümüzde artık hiç gö-
rülmediğini belirtir. Yine resmi yazışmalara 
ve yaşlıların anlatımına göre, günümüzde 
Tarla Yolu ve Bahçe sokaklarının bulun-
duğu bölgeye “Kızlar Çayırı” ya da “Kızlar 
Ağası Çayırı” denir. Eskilerin anlatımıyla, 
burası mevsimi geldiğinde sümbüller, pa-
patyalar ve “Kağıthane çiçeği”yle kaplanır, 
köyün kızları buradan gruplar halinde çi-
çek toplar, eğlenir, çiçek mevsiminde gün-
lerini burada geçirir. Köyün evleri buradan 
toplanan çiçek demetleriyle hoş kokulara 
bürünür. 

Nişantaşı Üniversitesi
13 Ekim 2014 tarihinde hizmete giren Sadabad Kam-
püsü, ülkemizin ilk organik kampüsü olma özelliğini 
taşıyor. Tasarımından inşaat süreçlerine, malzeme seçi-
minden kampüs işletmesine kadar tüm aşama ve ope-
rasyonlarda çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik boyut-
ları hassasiyetle dikkate alınan kampüsümüzde, fakülte 
lisans programları ve sağlık programları dışındaki ön 
lisans programları yürütülüyor. 26,000 m² üzerine ku-
rulu ve kapalı alanı 12,613 m² olan Sadabad Kampüsü, 
Nişantaşı Üniversitesi’nin merkez kampüsü statüsünde. 
Mütevelli Heyet ve Rektörlük Ofisleri’nin bulunduğu 
kampüste bir modern konferans salonu, e-kütüphane, 
personel ve öğrencilere yönelik kafeteryalar, idari ve aka-
demik ofisler ve sosyal aktivite için açık alanlar mevcut. 
Bunların yanı sıra sağlık programları için 4 atölye, Mi-
marlık-Mühendislik Fakültesi öğrencileri için 2 atölye, 
Sanat Tasarım Fakültesi öğrencilerinin kullanabilecekleri 
2 atölye, TV-Radyo stüdyoları ile Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölümünün kullanımına ayrılmış Gastroditor-
yum bu yerleşkede bulunmaktadır.

Haliç Üniversitesi
Yerleşke ve öğrenci sayılarını her yıl arttırmaya devam 
eden Haliç Üniversitesi hızla büyümeye devam ediyor. 
Bu bağlamda Haliç Üniversitesi, 2013-2014 eğitim-öğ-
retim yılında en büyük yerleşkesi Kağıthane’de yer alan 
teknik donanımı yüksek, akıllı binası ile teknolojiyi so-
nuna kadar kullanan ve öğrencilere kolay ulaşım sağla-
yacak olan Kağıthane yerleşkesini hızla hayata geçirdi. 
Bu yerleşke tüm üniversiteler arasında teknik donanım 
ve altyapısı ile ilk 4 üniversite arasında yer alıyor. Yer-
leşkede Güzel Sanatlar Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, 
Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mimarlık 
Fakültesi yer almaktadır.

“Üniversiteler Şehri: Kağıthane”

Başkan Fazlı Kılıç’ın 
yatırımlarıyla ve 
durmak bilmez 

hizmetleriyle 
İstanbul’un merkezi 

ilçelerinden biri 
haline gelen 

Kağıthane, 
sınırları içerisinde 

açılan üniversite 
yerleşkeleriyle de bir 

eğitim ilçesi haline 
dönüşüyor. Son 

dönemde özellikle 
de Nişantaşı ve Haliç 

Üniversitelerinin 
Kağıthane’de 

hizmete sunulan 
kampüsleri, ulaşım 
olanakları ve güçlü 

altyapılarıyla 
ülkemizin eğitim 

standartlarını ileriye 
taşıyor. 

Nişantaşı Üniversitesi

Haliç Üniversitesi

Not: BİLGİ, BEYKENT, 
FATİH SULTAN MEHMET 

ve İSTANBUL TİCARET 
ÜNİVERSİTELERİNİN 

DE  KAĞITHANE 
ÇEVRESİNDE YERLEŞKELERİ 

BULUNMAKTADIR.
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Yaz kurslarında beş hafta bo-
yunca eğitim gören çocuklar 
Kuran-ı Kerim okumayı öğ-
rendi ve beraberinde temel 

dini bilgiler eğitimi aldı. Kurs sonunda 
Kuran okuma ve dini eğitimlerde başarı 
elde eden çocuklara sertifika ve ödülleri 
düzenlenen bir törenle verildi. Kağıthane 
Sadabad Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen sertifika ve ödül töreninde Kuran-ı 

Kerim okumada en başarılı altı çocuk 
bisiklet kazanırken, temel dini bilgiler-
de başarı gösteren altı çocuğa da tablet 
bilgisayar hediye edildi. Kurs süresince 
çocukların eğitim materyalleri, aileleriyle 
birlikte ulaşım ihtiyaçları ve verilen ödül-
ler Kağıthane Belediyesince karşılandı. 
Ayrıca çocukların motivasyonu için de 
kurs döneminde çeşitli geziler düzenlen-
di. Törene katılan velilerin en az çocuklar 

kadar mutlu olduğu gözlendi. Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç törende yap-
tığı konuşmada, “Kurslarımızda Kağıtha-
ne Belediyesi ve Hayrat Vakfı işbirliğiyle 
600ü aşkın çocuğumuz Kuran okumayı 
ve temel dini bilgileri öğrendi. Projeyi 
periyodik olarak devam ettirmeyi amaç-
lıyoruz. Niyetimiz gelecek nesillerin ih-
laslı ve kültürlü bireyler olarak yetişme-
sini sağlamak” dedi.

Yeni Nesile
Büyük Hizmet

Kağıthane Belediyesi ve 
Hayrat Vakfı’nın ortak 

girişimleriyle Kuran-ı Kerim 
okumayı öğrenen altıyüzü 

aşkın çocuğa sertifika ve 
ödülleri düzenlenen bir 

törenle teslim edildi.

Aşıklar geleneğinin vazgeçilmezleri koçaklama, dudakdeğ-
mez, atışma ve güzellemenin en güzel örneklerini sazla 
ve sözle dinleyicilerine sunan âşıklar performanslarıyla 

büyük beğeni topladı. Anadolu’da yüzlerce yıldır halkın gönlün-
de taht kuran âşıklar, Kağıthane’de birbirleriyle tatlı sert atıştılar. 
Kağıthaneliler ve İstanbul’un değişik semtlerinden gelen vatan-
daşlar önünde sahne alan âşıklık geleneğinin en önemli ustala-
rından Âşık Ahmet Poyrazoğlu ve Âşık Kul Nuri adeta sazlarının 
mızrabını konuşturdular. Tamamen doğaçlama bir şekilde atışan 
âşıkların sözleri izleyicileri kâh güldürüldü kâh düşündürdü.

“Âşıklık Kültürü Çok Önemli”
Âşık kültürünün geçmişten gelen mazisinin gelecek nesillere 
aktarılması gerektiğini vurgulayan Kağıthane Belediye Başka-
nı Fazlı Kılıç, “Bu güzel kültürü bugünlere taşıyanları, bundan 
sonra da gelecek olan yeni nesillere aktarmak için âşıkları sık 
sık komşularımızla buluşturuyoruz. ” şeklinde konuştu. Halkla 
buluşma fırsatını az bulduklarından yakınan Âşık Ahmet Poy-
razoğlu, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a çok teşekkür 
ettiklerini belirterek “Eskiden Ramazan ayında her yerde âşıklar 
sahne alırdı. Öyle çok istek vardı ki programlara yetişmek-
te zorlanırdık. Şimdi ise İstanbul’da Ramazan ayında sadece 
Kağıthane’de sahne alabildik. Bu nedenle Başkan Fazlı Kılıç’a ve 
ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

Aşıklar Hasbahçe’de Atıştı

Ramazan ayı 
münasebetiyle 

her gece 
birbirinden 

farklı 
gösterilerin 

düzenlendiği 
Kağıthane’de 

bu kez âşıklar 
ağırlandı.

Kağıthane Belediyesi’nin hafta-
nın dört günü ücretsiz olarak 
düzenlediği engellilere yönelik 
Şile gezilerine katılan engelli-

ler ve aileleri, kendileri için tahsis edilen 
özel otobüslerle sabah erken saatlerde 
Şile’ye doğru yola çıktı. Sabah saatlerinde 
Şile’ye ulaşan tatil ekibi birlikte kahvaltı 
yaparak sohbet etti. Erken saatlerde de-
nizde yüzen ve suda gönüllerince eğle-
nen engelliler, öğle saatlerinde güneşten 
korunmak için restoran bölümünde vakit 

geçirdi. Arkadaşlarının ve ailelerin soh-
betleri eşliğinde öğle yemeği yiyen engel-
liler mutlu bir gün yaşadı. Sıcak havadan 
kurtulmak için sık sık denize giren engelli 
vatandaşlar aileleri ile birlikte gönüllerin-
ce tatil yaptı.

Engellilerin ve engelli ailelerin sosyal-
leşmesi için Kağıthane Belediyesi’nin hiz-
mete sunduğu Şile gezileri, vatandaşların 
motivasyonunu arttırırken, engellilere ve 
ailelerine eğlenceli bir tatil sunuyor. Şile 
gezileri 11 Eylül tarihine dek sürecek.

Kağıthaneli Engellilerin
Deniz Sevinci

Yurdumuzda etkili olan sıcak hava 
dalgası etkisini artırarak devam 

ederken Kağıthaneli engelliler 
Şile’de tatil yaptı. Mevsim 

normallerinin üzerinde seyreden 
sıcak havadan bunalan engelliler, 

şehrin dışında huzur dolu bir 
gün yaşamak ve denize girerek 

serinlemek için Şile’ye gitti.

Engelli vatandaşların fizik tedavi ve 
rehabilitasyonlarını desteklemek i-
çin Hasbahçe’de hizmet veren Ka-

ğıthane Belediyesi Hipoterapi Merkezi 
mutluluk dağıtmaya devam ediyor. Atlar-
la zaman geçiren engelliler hem sosyal-
leşiyor hem de tedavi oluyor. Hipoterapi 
Merkezi engellilerin ilaç tedavisi, cerrahi 
ve diğer tıbbi tedavi yöntemlerine destek 
oluyor.

Terapist Atlar Görev Başında
Uzmanlar eşliğinde at üstünde egzersiz 
yaparak ve gezerek beden kaslarını çalış-
tıran engelliler, atın sırtında iken refleks 
olarak atlarla birlikte hareket ediyor. Atın 
üzerinde dengede durmayı at ile uyum 
sağlayarak öğrenen engellilerin hasar 

görmüş kasları ve sağlıklı kasları birlikte 
çalışıyor. Fiziksel anlamda engellilerin 
tedavilerini destekleyen Hipoterapi Mer-
kezi, engellilerin atlarla bağ kurmasını 
sağlayarak psikolojik destek de veriyor. 
Aileleri ile birlikte atlar eşliğinde sosyal-
leşme imkanı bulan engelliler, Hasbahçe 

Mesire Alanı’nın da tadını çıkarıyor.
Motor becerileri gelişmeyen, epilepsi has-
tası ve hiperaktivite problemleri gibi so-
runlar yaşayanlara hizmet veren Hipote-
rapi Merkezi’nin en heyecanlı misafirleri 
çocuklar oluyor. Hayatlarında ilk kez ata 
binen engelli çocukların şaşkınlık ve he-
yecanları renkli görüntülere sahne olur-
ken, atlı tedavisini sürekli hale getiren ço-
cuklar profesyonel binicilere taş çıkartıyor.

Kağıthane’de Engeller Atlarla Aşılıyor
Kağıthaneli engelliler 

özel çiftliklerde 
yüksek ücretlerle 

sunulan atla terapi 
tedavisinden 

ücretsiz yararlanıyor. 
Engellilerin at sırtında 

rehabilitasyonunu 
sağlamak amacıyla 

uygulanan hipoterapi 
adlı tedavi yöntemi 

engelleri aşıyor.
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Aile kavramını ele alan İzgi, alanda 
bulunan Kağıthanelilere aile ku-
rarken ve çocuk yetiştirirken dik-

kat edilmesi gereken hususlar hakkında 
eğitici bilgiler verdi. Soru-cevap şeklinde 
sunduğu konuşmasında Mine İzgi, bir 
ailede bulunması gereken özellikleri sı-
ralayarak ‘’Samimiyet, saygı, sevgi, sada-
kat, sorumluluk ve sabır; güçlü bir aile-
nin olmazsa olmazlarıdır. Ancak bunlar 
içinde ‘samimiyet’ hepsinden önce gelir. 
Evlenmeye karar veren gençlere tavsi-
yem; lütfen niyetlerinde samimi olsun-
lar’’ dedi. 

Günümüzde aile içi iletişimin gide-

rek zayıfladığına dikkati çeken İzgi, çift-
lerin evliliklerinin ilk dönemlerindeki 
heyecanı giderek yok ettiklerini belirtti. 
Evliliklerde belli bir süre sonra şikayet-
lerin arttığını vurgulayan Mine İzgi, ‘’Şi-
kayet etmeyi bırakın. Bu hayatınızdaki 
kötü durumlara çare olmayacak. Onları 
düzeltmek için bolca çaba gösterin ve 
daima şükredin’’ dedi. Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç ve eşi Fatma Kılıç 
da Mine İzgi’yi dinleyenler arasındaydı. 
Başkan Kılıç, İzgi’ye konuşmasının so-
nunda kürsüye çıkarak teşekkür etti ve 
Kağıthane’nin sembollerinden olan lale 
plaketi takdim etti.

Yoğun bir kalabalığa konuşan Ha-
tipoğlu, yaklaşık bir saat süren 
programda peygamberimizi (SAV) 

anlattı. İnsanlığın ancak peygamberimizin 
izinden gitmekle huzur bulacağını belir-
ten Hatipoğlu, “O insanlığın önderi. Bu 
yüzden sadece O’nu örnek almalıyız. Bu 
dini güzel yaşamak, onu anlatmakla yaşat-
makla mümkün; onun için ne olur çocuk-
larınıza peygamberimizi anlatın. Çünkü 
onu tanıyıp büyüyen çocuklar kıran dö-
ken çocuklar değil güzel ahlaklı çocuklar 
olacaklardır” dedi. Sohbetinde Ramazan 
ayının ve namazın önemine dikkat çeken 
Hatipoğlu, “Hepimizin muhtaç olduğu şey 
Allah’a (c.c.) iman etmektir. Biz Müslü-
manlar için cami ve namaz çok önemli-
dir. Ramazan-ı Şerif ayı, birlik beraberlik 
ayıdır,  kucaklaşma ayıdır. İslam sevgisiyle 
birbirimizi kucaklayalım. Bu kutsal ayda 
edindiğimiz güzel alışkanlıklarımızı Ra-
mazan ayından sonra da devam ettirelim. 
Evlatlarınıza İslam’ın güzelliklerini öğre-
tin” dedi.

PEYGAMBERİ ÖRNEK ALMALIYIZ Başkan Kılıç Personelle Bayramlaştı

Nihat Hatipoğlu, 
Kağıthane 

Belediyesi’nin 
düzenlediği 

Hasbahçe 
Ramazan 

etkinlikleri 
kapsamında 

Kağıthanelilerle 
buluştu.

Mine İzgi “Aile”yi Anlattı
Geleneksel Ramazan programlarının vazgeçilmezi Has-
bahçe söyleşilerinin konuğu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 
Uzmanı Mine İzgi, Kâğıthanelilere “Aile”yi anlattı. 

Kağıthane Belediyesi Kent 
Konseyi Gençlik Meclisince 
Ramazan ayına özel düzen-

lenen 40 Hadis yarışmasının kaza-
nanları belli oldu.

Ramazan ayının manevi iklimine 
uygun olacak şekilde düzenlenen 
yarışmada 40 hadisi ezberleyen 35 
genç çeşitli hediyelerle ödüllendi-
rildi. Kağıthane Belediyesi’nin des-
teklediği organizasyonda başarı elde 
eden gençlere tablet ve mp3 verildi. 
Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç bu Ramazan’ın en anlamlı 
etkinliklerinden birinin 40 Hadis 
yarışması olduğunu dile getirerek 
organizasyonda emeği geçenlere te-
şekkür ederken, başarı gösterip ödül 
kazanan yarışmacıları da ayrı ayrı 

tebrik etti. Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi Başkanı Selahattin Çam da 
kürsüde söz alarak desteklerinden 
ötürü Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’a teşekkür etti. Ödül tö-
reni, sahnede toplu hatıra fotoğrafı 
çekimi sonrası ilahilerle son buldu.

Kırk Hadis 
Ezberlediler

İki farklı program halinde gerçekleşen 
bayramlaşma merasiminin ilki belediye 
meclis salonunda yapıldı. Belediye per-

sonelinin tam kadro katıldığı törende konu-
şan Başkan Kılıç; bayramın ülkemize ve tüm 
dünyaya barış, huzur, mutluluk getirmesi 
dileğinde bulundu. Bayramlaşma merasimi-
nin ikincisi ise Sadabad Kültür Merkezi’nde 
belediye Temizlik İşleri ve Çevre Müdürlüğü 
personeliyle yapıldı. Personelin bayramını 
kutlayan Başkan Kılıç; ‘’Zahmetli ve risk-
li bir işte çalışıyor; alın terinizle helalinden 
kazanıyorsunuz. Kazancınız her daim bere-
ketli olsun. Çalışmalarınızda başarılar dile-
rim. Birlikte sağlıkla nice mutlu bayramlara.’’ 
dedi. Belediye başkan yardımcıları ve idare 
müdürlerinin de hazır bulunduğu merasim-
de tüm davetlilere bayramlık çikolata hediye 
edildi.

Kağıthane 
Belediyesi 
personeli, 

Ramazan Bayramı 
dolayısıyla 

Belediye 
Başkanı Fazlı 

Kılıç ve belediye 
yöneticileriyle bir 

araya geldi. 

Çin’in Chunzhone şehri Belediye Daimi 
Komitesi Genel Sekreteri XU Benhua ve 
Hunan Eyaleti Dış İşler Komitesi Başkan 

Yardımcısı Lin Lu Ping ve beraberindeki heyet, 
Kağıthane Belediyesi Gültepe Kültür Merkezi’ni 
ziyaret etti. Gültepe Kültür Merkezi’nin üç sine-
ma ve konferans salonunu gezen Çinli heyet-
tekiler, yapılan çalışmaları çok beğendiklerini 
belirtiler. Kağıthane’de sosyal belediyeciliği ön 
plana çıkaran Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Çinli 
heyet ile birlikte Gültepe Kültür Merkezi’ni gezdi 
ve çalışmalar hakkında heyete bilgi verdi. Başkan 
Fazlı Kılıç, “İlçemizde her yaştan insana hitap 
eden kültür merkezlerimiz; 3D sinema, çocuk ve 
yetişkin tiyatroları, sinema ve konferans salonla-
rıyla vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Çinli 
meslektaşlarımız Gültepe Kültür Merkezi’ni zi-
yaret ederek incelemelerde bulundular.” dedi. 
Program sonunda Çin’in Chunzhone şehri Bele-
diye Daimi Komitesi Genel Sekreteri XU Benhua, 
Başkan Fazlı Kılıç’a hediye takdim etti.

Kağıthane 
Belediyesi’nin 

sosyal ve kültürel 
uygulamalarını 

yerinde 
incelemek 

isteyen Çinli 
heyet Gültepe 

Kültür Merkezi’ni 
ziyaret etti.

Çinli Heyetten Kağıthane’ye Ziyaret
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Karabük, Ovacık, Yeniören Köyü ve 
Kastamonu Bozkurt ilçesini ziya-
retinden sonra Sinop’ta düzenle-
nen Erfelek Belediyesi Geleneksel 

Karakucak Güreşleri ile Dikmen Yağlı Güreş 
ve Sırık Festivali’ne katılan Başkan Kılıç, yerel 
yöneticilerle birlikte güreş turnuvasını seyretti. 
Ordu Mesudiye Belediyesi Üçyol Meydandüzü 
Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan Başkan Kı-
lıç, Sivas Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak ve 
Bal Festivali’ne de eşlik etti. Şehir ziyaretlerin-
de yerel yöneticiler tarafından karşılanan Baş-
kan Kılıç, yaz tatili için memleketlerine dönen 
vatandaşlarla görüştü. Emeklilik dolayısıyla 
Kağıthane’den taşınan ve memleketine yerle-
şen vatandaşları da ziyaret eden Başkan Kılıç, 
vatandaşların evlerine misafir oldu.

Kağıthane’yi büyük bir aile olarak tanım-
layan Başkan Kılıç, “Ailemizi ziyaret ettik. 
Köylerine misafir olduk ve hatırlarını sorduk. 
Türkiye’nin her köşesi gibi birbirinden ayrı gü-
zellikleri bünyelerinde barındıran şehirlerimizi 
ziyaret ettik. Festivaller ve yağlı güreş turnuva-
larında bölgede yaşayan vatandaşlarla birlikte 
güzel vakit geçirdik. Ziyaretlerde bizleri yalnız 
bırakmayan değerli Kağıthaneli hemşerilerimi-
ze teşekkür ederiz.” dedi.

Başkan Kılıç Kağıthaneli Hemşehrilerini

Memleketlerinde Ziyaret Etti
Hemşehri derneklerine ve sivil toplum kuruluşlarına verdiği destekle adından söz 
ettiren Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ilçe sakinlerini Anadolu’da da yalnız 
bırakmıyor. Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerini ziyaret eden Başkan Kılıç,  Karabük, Kas-
tamonu, Sinop, Ordu ve Sivas’a giderek memleketlerine giden Kağıthanelilerle buluştu.

Sinop Erfelek

Kastamonu - Bozkurt Karabük - Ovacık

Sinop - Dikmen Sivas - DoğanşarOrdu - Mesudiye
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