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İstanbul Valisi Vasip Şahin Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç’ü makamında ziyaret 
etti. Ziyaret sırasında Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve Kağıthane İlçe Emniyet 
Müdürü Birol Taşkoparan hazır bulundu. Yaklaşık 4 aydır Kağıthane Kaymakamlığı 
görevini yürüten Kaymakam Hasan Göç’e ‘’Hayırlı Olsun’’ ziyaretinde bulunan Vali 
Şahin’e Başkan Kılıç, Kağıthane’de yapılan yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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Kıymetli Kağıthaneliler, belediyemizce ya-
yınlamakta olduğumuz faaliyet gazetemizin yeni 
sayısı ile tekrar birlikteyiz. Sizleri saygıyla selam-
lıyorum.

Elinizde bulunan yeni sayımızda takip edece-
ğiniz üzere Kağıthane’miz, dolu dolu bir ayı daha 
geride bıraktı. Bu zaman içerisinde ilçemiz ve 
ilçe sakinlerimiz için birbirinden hayırlı çalışma-
lara imza attık. 8 açılış ve 2 temel atma proje-

sini sizlerin beğenisine 
sunduk. Kağıthane’mizi 
daha güçlü bir ilçe ha-
line getirecek olan bu 
yatırımların, sizlere de 
günlük yaşamda önemli 
kolaylıklar sağlamasını 
temenni ediyorum.

Değerli komşuları-
mız, geçtiğimiz ay içeri-
sinde birçok önemli kül-
türel faaliyete ev sahip-
liği yaptık. Gazeteci ya-
zar Sibel Eraslan’ın tari-

hi ve siyasi göndermeler-
le zenginleşen konferan-
sı, ufuk açıcı bir nitelik ta-

şımaktaydı. Şair Dursun Ali Erzincanlı ise okudu-
ğu içten şiirlerle sanat dolu bir akşam geçirme-
mizi sağladı. Kendilerine katılımlarından dolayı 
bir defa daha teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz ayın 
en önemli faaliyetlerinden biri de Bilge Kral Ali-
ya İzzetbegoviç hakkında gerçekleştirilen progra-
mımızdı. Bu etkinlikte emeği geçen yazarlarımıza 
teşekkürü borç biliyorum. 

Değerli dostlar, son dönem içerisinde öne çı-
kan bazı çalışmalarımızdan da kısaca bahsetmek 
istiyorum. Belediye olarak gelenekselleştirdiğimiz 
“Kağıthane’mizi Birlikte Keşfedelim” gezileri bu 
yıl da devam ediyor. Düzenlenen gezilerde ilçe 
sakinlerimiz, özel gezi otobüsü ve rehber eşli-
ğinde Kağıthane’nin tarihi ve modern yapıları-
nı keşfetme imkanı buluyor. Vatandaşlarımızın 
Kağıthane’mizi daha yakından tanımasını çok 
önemsiyoruz.

Sevgili kardeşlerim, 2015-2016 eğitim öğre-
tim sezonunda da öğrencilerimizi desteklemeye 
devam ediyoruz. Belediye olarak aralarında Su-
riyeli çocuklarımızın da bulunduğu 6 bin ihtiyaç 
sahibi öğrenci kardeşimize eğitim seti ve okul 
çantası hediye ettik. Öğrencilerimizin bilinçli ne-
siller olarak yetişmelerini de çok önemsiyoruz. 
Onlardaki çevre bilincini geliştirme amacıyla ilçe-
mizdeki 45 ilk ve orta dereceli okulun öğrencile-
rine yönelik Çevre Eğitimi başlattık. Yaklaşık 2 ay 
sürecek eğitimde 50 bin öğrenciye konu ile ilgili 
eğitim verilecek. Çocuklarımızdan bu bağlamda 
çevreyi koruma sözü aldık.

Son olarak Kağıthane’de yaşayan vatandaşla-
rımızı yakından ilgilendiren bir haberi de burada 
paylaşmak istiyorum. Son olarak 81 vatandaşı 
tapusuna kavuşturduğumuz Kağıthane’de bugüne 
kadar toplam 21 bin 279 kişiye tapuları teslim 
edildi. 

Sevgili Kağıthaneli kardeşlerim, gazetemizin 
yeni sayısını ilgiyle okuyacağınızı umuyor, sizleri 
Allah’a emanet ediyorum. 

e-posta: fazlikilic@kagithane.bel.tr
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Kağıthane 
Belediye 

Başkanı Fazlı 
Kılıç, Nişantaşı 

Üniversitesi 
öğrencileriyle 

bir araya geldi. 
Yerel Yönetimler 

dersine giren 
Başkan Kılıç 

siyasi ve sosyal 
yaşamıyla ilgili 

tecrübelerini 
paylaştı.

Başkan Kılıç Öğrencilerle Bir Araya Geldi
Kağıthane’de üç dönemdir belediye 

başkanlığı görevini sürdüren Fazlı 
Kılıç, akademisyen Levent Dirice’nin 
Nişantaşı Üniversitesinde eğitim 

verdiği Yerel Yönetimler dersine uzman konuk 
olarak katıldı. Sadabad Kampüsü’ne gelişinde 
Rektör Prof. Dr. Murat Barkan tarafından kar-
şılanan Başkan Kılıç, akademisyenlerle bir süre 
sohbet etti. Ardından derse giren Başkan Kılıç, 
öğrencilere 11 yıllık belediye başkanlığı döne-
minde yaptığı çalışmalarını ve siyasi tecrübe-
lerini anlattı.

“Başarının Sırrı Halkla İç İçe Olmak”
Üniversitelilere başarının sırrını tecrübelerine 
dayanarak anlatan Başkan Kılıç; “Hafta içi her 
gün sabah 08.00’de vatandaşlarımızla randevu-
suz buluşuyoruz. Çeşitli ihtiyaçlarının karşılan-
ması, sorunlarının giderilmesi için elimizden 
gelenin fazlasını yapmaya gayret gösteriyoruz. 
Yılın belirli dönemlerinde her mahallemizde 
Halk Meclisleri adı altında toplantılar düzen-
liyor, vatandaşlarımızın istek ve önerilerini 
değerlendiriyoruz. Düğünlerinde mutlulukla-
rını, cenazelerinde hüzünlerini paylaşıyoruz. 
Yine belirli dönemlerde sokak sokak, mahalle 
mahalle gezerek esnaf ziyaretleri gerçekleş-
tiriyoruz. Kâğıthane’deki çeşitli sivil toplum 

kuruluşları, üniversiteler, idari amirlerle sık sık 
istişarelerde bulunuyoruz. Kısacası toplumun 
her kesimiyle iletişim halindeyiz. Eğer siyasette 
başarıyı arıyorsanız başarının sırrı halkla iç içe 
olmaktan geçiyor.” dedi.

“Şeffaf ve Adil Bir Yönetim”
Başarıyı yakalamak kadar başarının kalıcılığının 
da çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan 
Fazlı Kılıç, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışı ile 
bunun gerçekleşeceğini söyledi ve yaşamından 

örnekler verdi: “Belediye binasındaki makam 
odasının kapısını kaldırdık. Bunu yapmakla 
vatandaşımıza temsili olarak şu mesajı veri-
yoruz: ‘Buranın asıl sahibi sizsiniz. Burası size 
daima açıktır’. Her kesimden vatandaşımız sı-
kılmadan, çekinmeden bizimle temas kurabil-
sin istiyoruz. Odamızda 7/24 canlı takip yapan 
2 adet kameramız bulunuyor. Bu kameralarla 
dünyanın her yerinden internet ortamında bizi 
izlemeniz mümkün. Bununla da şeffaf bir yö-
netim anlayışı mesajı veriyoruz.” dedi.

Anma törenine Kağıthane İlçe 
Kaymakamı Hasan Göç, 3. 
Kolordu Komutanlığı adına 

Kurmay Albay Veysel Biçer, Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç,  İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Muhammet Çayır, İlçe 
Emniyet Müdürü Birol Taşkoparan, 
siyasi partilerin ilçe başkanları, okul 
müdürleri, muhtarlar, öğretmenler 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören 
08.50’de ilçe meydanında yer alan 
Atatürk Anıtı’na çelenk konulması 
ile başladı. Saatler 09.04’ü gösterdiği 
sırada saygı duruşunda bulunuldu ve 
İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtına 

çelenk sunumunun ardından Kağıt-
hane Belediyesi Sadabad Kültür Mer-
kezinde “10 Kasım Atatürk’ü Anma 
Günü” programı düzenlendi. Sadabad 
Kültür Merkezinde düzenlenen 10 
Kasım Atatürk’ü Anma Günü Progra-
mı kapsamında, tekrar saygı duruşun-
da bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler tarafından Atatürk’ün 
en sevdiği şarkıların seslendirildiği 
anma günü programı, Kağıthane Çok 
Programlı Anadolu Lisesi öğrenci-
lerinin hazırladığı 10 Kasım Atatürk 
Oratoryosu ile devam etti. Program 
sonunda “10 Kasım Atatürk’ü Anma 

Günü” münasebetiyle ilçe okulları ara-
sında düzenlenen resim, şiir ve kom-
pozisyon dalında derece alan öğrenci-
lere ödüller verildi.

10 Kasım’da Atatürk Saygı ile Anıldı

Kâğıthane’de, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 

kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal 

Atatürk’ün 
aramızdan ayrılışının 

77.  yıl dönümü 
münasebetiyle anma 

töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramı’nın 92. Yıldönümü münasebe-
tiyle Kağıthane meydanı tören alanında düzenle-
nen programa Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, 

3. Kolordu Komutanlığı adına Albay Ünal Sökükçü, Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Muhammet Çayır, siyasi partilerin ilçe başkanları ile 
mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim Perşembe 
günü Saat 09.30’da Kağıthane İlçe Kaymakamlığında dü-
zenlenen tebrikat töreniyle devam etti. Tebrikat törenine 
Kaymakam Hasan Göç, 3. Kolordu Komutanlığı adına 
Albay Ünal Sökükçü, Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır, İlçe 
Emniyet Müdürü Birol Taşkoparan, siyasi partilerin ilçe 
başkanları, okul müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Daha sonra Kağıthane Sadabad Kültür Merkezi’nde 
10.30’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları büyük bir coşku ile gerçekleşti. Kutlamalar 
kapsamında Cumhuriyeti anlatan sinevizyon gösterimi 
yapılırken Kağıthane Cengizhan Anadolu Lisesi öğren-
cilerinden oluşan koro ekibi söylemiş olduğu “Memleket” 
adlı türkü ile vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Kutlamalar sonunda Cumhuriyet Kupası ve atletizm 
yarışmaları ile şiir, kompozisyon, resim alanlarında birin-
ci olan öğrencilere mp3, kupa, madalya ve bisiklet hediye 
edildi.

Kutlamalar kapsamında konuşan Kaymakam Hasan 
Göç, “Cumhuriyetimizin 92. Yıldönümü hayırlı olsun, 

Kurtuluş Savaşında ölen şehitlerimizi rahmetle, minnetle 
ve şükran ile yad ediyorum” ifadesinde bulundu.

Cumhuriyet Bayramı Kutlamasında konuşan Kağıt-
hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise “Bize bu güzel va-
tanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve 
minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız 
kutlu olsun. Hedefimiz Cumhuriyetimizin yüzüncü yı-
lında Türkiye’yi dünyanın en güçlü ilk on ülkesinden 
biri yapmak. Bu hedefe ulaşmak için de eğitimi önce-
likli tutuyoruz. Özellikle gençlerimizin tam donanımlı 
bireyler olması için Kağıthane’de eğitim adına birçok 
yatırım gerçekleştirdik. Gençlerimize güveniyor ve on-
ları önemsiyoruz. Atalarımızın emaneti bu güzel ülkeye, 
inanıyorum ki gençlerimiz gelecekte en iyi şekilde sahip 
çıkacaktır” dedi.

Kağıthane’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları 28 Ekim Çarşamba günü Kağıthane 
İlçe Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı. Kutlamalar, Kağıthane 
Kaymakamlığı ve ardından Sadabad Kültür Merkezi etkinlikleriyle devam etti.

Kağıthane’de
Cumhuriyet Bayramı
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Başkan Kılıç, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü 
öğrencileri ile Nurtepe Sosyal 

Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltıda 
bir araya geldi. Üniversiteli gençler-
le sohbet ederek birikimlerini aktaran 

Başkan Kılıç, “İyi bir bölümde okuyor-
sunuz, ben bir siyasetçi olarak sizleri 
burada görmekten mutluyum, ülke 
yönetiminde gelecekte sizlere büyük 
görevler düşüyor ve inanıyorum ki bu-
günün gençleri sizler gelecekte çok ba-

şarılı çalışmalar yapacaksınız.” şeklinde 
konuştu.

“En İyisini Yapın”
Başkan Kılıç, “Siyaset Bilimi bölümde 
eğitiminiz sırasında ve gelecekte görev 

alacağınız yerlerde, mesleğinizde en 
iyisini yapmak için gayret edin, ede-
ceğinize de inanıyorum ve şimdiden 
başarılar diliyorum” dedi. Toplantı so-
nunda öğrencilerine Kağıthane tarihini 
anlatan kitap hediye edildi.

En İyisini Yapmalı
Gençler

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, Gültepe Kültür Merke-
zindeki etkinliklere katılarak 

“Şövalye Rusty” ve “Ejder Yuvası”  adlı 
iki animasyon filmini çocuklarla birlik-
te izledi. Filmleri izlemek için aileleriyle 
birlikte Gültepe Kültür Merkezi’ne ge-
len çocuklar, iki ayrı salonda oynatılan 
“Şövalye Rusty”  ve “Ejder Yuvası”  adlı 
sinema filmlerini izlemek için koltukla-
rına oturmuş filmi beklerken Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ı görünce 
büyük bir sürprizle karşılaştılar.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Baş-
kan Kılıç, “Sizinle birlikte film izlemek 
için geldim, bakalım ‘Şövalye Rusty’ 
nasıl kahramanlıklar sergileyecek hep 
birlikte görelim’’ dedi. Bu kısa sohbetin 
ardından Başkan Kılıç ve çocuklar bir-
likte film izledi. Kağıthane Belediyesi, 
Gültepe Kültür Merkezi’nde düzenledi-
ği etkinliklerle minik öğrencilere birbi-
rinden güzel çocuk animasyon filmleri, 
çocuk sinema filmleri izleme imkanı 
sunuyor, tiyatro gösterimiyle de keyifli 
anlar yaşatıyor.

OKULLARIN
Tamamı Onarıldı

Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç düzenlenen kahvaltılı 
toplantıda ilçedeki okul mü-

dürleri ile bir araya geldi. Kağıthane’de 
yer alan okulların tamamının bakım 
onarımının yapıldığını ve birçok oku-
lun yıkılıp yerine yenisinin inşa edil-
diğini belirten Başkan Kılıç, toplantıda 
“Aynı zamanda her yıl okul müdürle-
rimizle bir aya gelerek Kağıthane’nin 

eğitim gündemini değerlendiriyoruz. 
Yeni eğitim-öğretim yılında da eğitime 
olan desteğimizi ilk sıraya koyduk. Ka-
ğıthane’deki 6 bin öğrencimize ücret-
siz kırtasiye malzemesi dağıttık. Bun-
lardan binini Suriyeli mülteci ailelerin 
çocukları oluşturuyor. Bu yaz 7 bin 
çocuğumuza yaz spor okullarımız ve 
yaşam beceri atölyelerimizde ücretsiz 
dersler verdik, el becerilerini ve yete-

neklerini geliştirdiler. Nihai amacımız 
Kağıthane’nin geleceğinin aydınlık 
olması ve bunu da başaracağımıza gö-
nülden inanıyorum” dedi.

2015 yılı Nobel Kimya ödülünü alan 
Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar 
da toplantıda gündem konusu oldu.

Toplantıda konuşan Kağıthane Kay-
makamı Hasan Göç, okul müdürlerine 
seslenerek; “İki gün önce Nobel Kimya 

ödülünü alan Türk bilim insanı Prof. Dr. 
Aziz Sancar gibi dehaları yetiştiren bir 
Anadolu’muz var. Bu sebeple sizlere ve 
değerli öğretmenlerimize büyük görev-
ler düşüyor’ dedi.

Toplantıya katılan İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Muhammet Çayır, Kaymakam 
Hasan Göç ve Başkan Fazlı Kılıç’a eği-
time sağladıkları destek için teşekkür 
etti ve plaket takdiminde bulundu.

Başkan Kılıç, Kağıthane’de yer alan okulların tamamının bakım onarımının 
yapıldığını ve birçok okulun yıkılıp yerine yenisinin inşa edildiğini belirtti.

Çocuklar Başkan Kılıç’la Film İzledi
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Gültepe Kültür Merkezindeki 
etkinliklere katılarak  animasyon filimlerini çocuklarla birlikte izledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl 1 ile 
7 Ekim tarihleri arasında kutlanan “Camiler ve 
Din Görevlileri Haftası”nda Kağıthane Müftü-

lüğü, Nurtepe Sosyal Tesislerinde yemekli bir toplan-
tı düzenledi. Toplantıya Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, Kağıthane Müftüsü Mevlüt Haliloğlu ve 
çok sayıda din adamı katıldı. Gecede konuşma yapan 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Camiler ve din 
görevlileri haftası nedeniyle çok değerli hocalarımı bir 
arada görmekten mutlu oldum. Bize ve çocuklarımı-
za hizmet veren hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. 
Camilerimiz son dönemde daha farklı daha da işlevsel 
hale geldi. Diyanet işleri Başkanlığı’nın özverili çalış-
maları sonucunda camilerimiz cıvıl cıvıl oldu. Çocuk-
larımıza camileri sevdirdiler.  Gençlerimizi camilere 
teşvik etmek konusunda çalışmalarından dolayı hoca-
larımıza çok teşekkür ediyorum. 2014’ten beri 15 yeni 
mescit ve camii Kağıthane’ye inşa edildi. Bu ibadetha-
nelerimiz imarlı ve iskanlı olarak yapıldı. Kentsel dö-
nüşüm çalışmalarında yeni cami alanları oluşturduk. 
Bunlardan bir tanesi Hamidiye Mahallesi’nde 2B alanı 
içersinde kalan yerde diğeri de Cendere Caddesi üze-
rinde. Burada çok geniş bir alanımız cami alanı olarak 
ayrıldı.” dedi.

Başkan Kılıç Din Görevlileriyle Buluştu
“Camiler ve Din Görevlileri Haftası”

Camiler ve Din Görevlileri haftası nedeniyle Kağıthane Belediyesi Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde 
yemekli toplantı düzenlendi. Toplantıya Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ev sahipliği yaparken 

programa İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu ve çok sayıda din adamı katıldı. 
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Kağıthane Belediyesi
Öğrencilerin Yanında

İlkokul, orta ve lise öğrencileri 
için hazırlanan eğitim setinin 
dağıtım töreninde konuşan 
Kağıthane Belediye Başkanı 

Fazlı Kılıç İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ile ortak yaptıkları ça-
lışma sonunda ihtiyaç sahibi öğ-
rencileri tespit ettiklerini belirtti. 
Başkan Kılıç, ”Bu yıl 6 bin ihtiyaç 
sahibi öğrencimize destek sağla-
dık.  Eğitime önem veriyoruz ve 
yarınlarımız için çocuklarımızın 
yanında oluyoruz ve olmaya da 

devam edeceğiz. Karşılığında da 
çocuklarımızdan başarılar bekli-
yoruz” dedi. Başkan Kılıç, her za-
man ihtiyaç sahiplerinin yanında 
olduklarını dile getirdi.

Kağıthane Belediyesi Sadabad 
Kültür Merkezinde gerçekleştiri-
len törende öğrencilere eğitim 
setini ve okul çantasını Başkan 
Kılıç ve Eşi Fatma Kılıç ile Kay-
makam Hasan Göç ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Muhammet Ça-
yır verdi.  

Kağıthane Belediyesi 
6 bin ihtiyaç sahibi 

öğrenciye eğitim 
seti ve okul çantası 

hediye etti. 

Ülkesinden uzakta eğitim ha-
yatına devam eden bin Suri-
yeli çocuğa kırtasiye malze-

mesi dağıtan Kağıthane Belediyesi 
konuyla ilgili örnek bir davranış ser-
giledi.

Öğrencilere kırtasiye ürünlerini 
hediye etmek ve eğitimleri yerinde 
görmek amacıyla okula bir ziyaret 
gerçekleştiren Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç “Türkiye, Suriye 
konusunda dünyaya insanlık der-
si verdi. Bugün 2 milyondan fazla 
Suriyeliyi ülkemizde misafir ediyor; 
onlara okullarımızı, evlerimizi açıyo-
ruz. Çocuklarımız burada son derece 
rahat koşullarda tıpkı Türk çocukları 
gibi eğitim hayatlarına devam ediyor. 
Onlar okuldan değil, savaştan kaçtı-

lar. İnanıyorum ki aralarından ülke-
miz için faydalı büyük işler başaracak 
kişiler çıkacak” dedi.

Suriyeli çocukların eğitim gör-
düğü Hasdal Ortaokulu bu konuda 
Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. 
Öğrencilerden hiçbir ücret alınmak-
sızın eğitimlerin verildiği okula başta 
Kağıthane Belediyesi, kamu ve özel 
sektör de çeşitli eğitim yardımlarında 
bulunuyor.

Çocuklar ziyaret sonunda elle-
rinde tuttukları dövizlerin üzerine 
‘teşekkür’ temalı mesajlar yazarak 
mutluluklarını dile getirdiler. Baş-
kan Fazlı Kılıç’a ziyarette Kaymakam 
Hasan Göç ve AK Parti İstanbul Mil-
letvekili Adayı Ömer Faruk Aydemir 
eşlik etti.

“Suriyeli Çocuklar Unutulmadı”
Yeni eğitim-öğretim yılı için ilçedeki öğrencilere kırtasiye yardımında bulunan Kağıthane Be-
lediyesi, Türkiye’de mülteci olarak yaşayan Suriyeli ailelerin küçük çocuklarını da unutmadı.

Öğrencilerin yeteneklerini keş-
fetmelerini ve geliştirmelerini 
sağlayan Yaşam Beceri Atölyeleri 

Sergi Tanıtım ve Yeni Dönem Açılışında 
konuşan Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, “Kağıthane’de eğitime destek 
olmak ve çocuklarımızın daha güzel ya-
rınlara ulaşmasını sağlamak için bir çok 
alanda çalışma yapıyoruz. Bu vesileyle 
Kağıthane’deki okullarımızın neredeyse 
tamamını yeniledik. Eskiden 70 kişilik sı-
nıflar vardı bugün ise 30 kişilik sınıflar var 
artık.  Ayrıca 21 adet okul öncesi eğitim 
kurumumuzu hizmete sunduk ve eğitim-
de zirveye ulaştık. Bu çalışmalarımızın ya-
nında örgün öğretime destek olmak ama-
cıyla Yaşam ve Beceri Atölyelerini kurduk. 
Burada çocuklarımız sahip oldukları ye-

teneklerini geliştiriyorlar. Yeni dönem ka-
yıtları ile kursa yeni gelecek çocuklarımız 
yeteneklerini keşfedecek ve güzel çalış-
malara imza atacak.  Biz bu alanları yapar-
ken ev ve okula alternatif olarak üçüncü 
güvenli alan oluşturuyoruz” dedi.

Yaşam ve Beceri Atölyesi Sergi Tanıtım 
ve Yeni Dönem Açılışına Ak Parti İstan-
bul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, AK 
Parti İstanbul Milletvekili Adayı Emre Ete, 
AK Parti İlçe Başkanı Faruk Gökkuş, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır, 
Kağıthane Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Şaban Demirel ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Programda konuşan AK Parti Millet-
vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, “Kağıtha-
ne Belediye Başkanımız Sayın Fazlı Kılıç 

Kağıthane’ye bir çok çalışma ve yatırım 
yaptı, adeta Kağıthane’nin çehresini de-
ğiştirdi. Başkan Kılıç’ın eğitime çok önem 
verdiğini biliyorum ve Yaşam ve Beceri 
atölyeleri vermiş olduğu önemim bir gös-
tergesi. Ben şahsım ve sizler adına Başkan 
Kılıç’a teşekkür ediyorum ve başarılarının 
devamını diliyorum” dedi.

Açılış programı sonunda Yaşam ve Be-
ceri Atölyelerinde eğitim gören ve yete-
neklerini geliştiren Eğitici Drama öğrenci-
leri Başkan Kılıç’a ufak bir tiyatro gösterisi 
sergilediler. Daha sonra Yaşam ve Beceri 
Atölyelerinde yapılan çalışmaları gezen 
Başkan Kılıç, öğrencilerin yapmış olduğu 
yemek ve kurabiyelerden tattı, resim ser-
gisini gezdi, tasarlanan robotlar hakkında 
öğrencilerden bilgi aldı.

Hünerli Küçük Eller

Görücüye Çıktı

Sergi Tanıtım 
Programında 

öğrenciler hobi 
alanlarını, kişi 

yeteneğine 
yönelik hazırlamış 
oldukları resimleri, 

el işleri ile yaptıkları 
çalışmaları 

beğeniye sundular.

Muhtarlardan Başkan Kılıç’a
Teşekkür Ziyareti

Kağıthaneli muhtarlar, Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ı 
makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette 

muhtarlar istek ve önerilerini dile getirirken, seçim 
sonrası ülke gündemi de konuşuldu.

Her fırsatta toplumun her ke-
siminden vatandaşı maka-
mında ağırlayan Kağıthane 

Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın bu 
defaki misafirleri muhtarlar oldu. 
Kağıthaneli muhtarlar toplu olarak 
ziyaret ettikleri Başkan Fazlı Kılıç’a 
hizmetlerinden ötürü hem teşek-
kür etti hem de başarılar diledi.

Ziyarette Başkan Fazlı Kılıç, 
son 13 yılda muhtarların hakların-
da birçok iyileştirmeler yapıldığını 
hatırlatarak ’’Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan dü-
zenli olarak Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde muhtarlarla bir araya 
geliyor. Medyadan yansıyan bilgile-
re göre yeni hükümet kurulduğun-

da yapılacak ilk icraatlar arasında 
muhtarların maaşlarında bir artış 
olacak. Yanı sıra maaşları asga-
ri ücrete endekslenecek. Ülkenin 
ekonomik istikrara kavuşmasıyla 
birlikte toplumun her kesimi gibi 
muhtarlar da bu ekonomik artıştan 
faydalanıyor. İnşa ettiğimiz mahal-
le konaklarımızda muhtarlarımı-

za yeni ve modern hizmet yerleri 
kazandırarak biz de desteklerimizi 
sürdürüyoruz. Mahallelerin genel 
ve anlık ihtiyaçlarının karşılanma-
sı noktasında muhtarlarımızla iş-
birliği içindeyiz. Yine ilerleyen za-
manlarda Kağıthane için gelecek 
projelerimizi hep beraber hayata 
geçireceğiz’’ dedi.



YATIRIM 2015KASIM 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, kentsel dönüşüm çalışma-
ları kapsamında Hamidiye Mahallesi’nde yıkılan gecekondunun 

yerine yapılacak depreme dayanıklı binanın temel atma törenini ger-
çekleştirdi. 

Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde yapılan parkın açılışına Kağıt-
hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kaymakam Hasan Göç, İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Muhammet Çayır, AK Parti Milletvekili adayı Ömer Faruk Aydemir ile 
Şehit Doğan Kılıç’ın babası Erdoğan Kılıç, Annesi Fitnat Kılıç ve yakınları katıldı.

Çağlayan Mahallesi Taşocağı Caddesi ile Fevzi Çakmak Caddesi’ni bir-
birine bağlayan 300 metre uzunluğundaki bağlantı yolu açıldı. Açılışta 

konuşan Kağıthane Belediye Başkan Fazlı Kılıç, Kağıthane’deki trafik akışı-
nın daha da rahatlaması için bir çok yatırımı gerçekleştirdiklerini dile getirdi

Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesinde yapılan futbol, basketbol ve 
fitnes alanı düzenlenen bir tören ile hizmete girdi. Törende konuşan 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Büyükşehir Belediyesine ait ara-
zileri alıp yeşil alana dönüştürüyoruz”dedi.

Kağıthane Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği yatırımlar kapsamında Şirintepe 
Mahallesi Güzeldere Konağı’nın açılışını gerçekleştirdi. Ev sahipliğini Bele-

diye Başkanı Fazlı Kılıç’ın üstlendiği törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK 
Parti İstanbul Milletvekili Adayı Prof. Dr. Burhan Kuzu, Kağıthane AK Parti İlçe 
Başkanı Faruk Gökkuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kağıthane’de bilim merkezinden spor salonuna kadar bir çok faaliyetin 
aynı anda gerçekleştirileceği çok amaçlı Çağlayan Bilim ve Gençlik 

Merkezi, döner kule restoranı ile hizmete girdi. Döner kule restoranda 
İstanbullular yemeklerini yerken, manzarayı 360 derece izleyebilecek.

Kağıthanelilerin nefes alabilecekleri ve çocukların gönüllerince eğ-
lenebilecekleri park sayısını hızla artıran Kağıthane Belediyesi, 

Rabak Sokak Parkı açılışını gerçekleştirilerek Kağıthanelilerin hizme-
tine sundu. 

Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan Gülibrişim Sokak Parkı açılışında 
konuşan Başkan Fazlı Kılıç, “Göreve geldiğimde Kağıthane’de 50 yılda 45 

park yapılmıştı. Biz ise 11 yılda park sayımızı 261’e çıkardık ve Kağıthane büyük 
projelerin merkezi haline geldi.

Kağıthane Belediyesi tarafından Nurtepe Mahallesi’nde “Davet sokak 
Mesire ve Park Alanı” hizmete açıldı. Açılışta konuşma yapan Kağıt-

hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Yaptığımız yatırımlarla Kağıthane bü-
yümeye ve gelişmeye devam ediyor” dedi. 

Kağıthane Belediyesi, içinde 11 farklı hizmetin yer alacağı mahalle 
kompleksinin temelini Seyrantepe’de attı. Toplam inşaat alanı 6 bin 

metrekare olan projenin bitiminde, aynı alanda birçok birimin bir arada 
yer alması planlıyor. 

8

HAMİDİYE SOSYAL KONUTLAR

ŞEHİT DOĞAN KILIÇ PARKI

Bağlantı Yolu

HAMİDİYE MAHALLESİ SPOR PARKI

ŞİRİNTEPE MAHALLE KONAĞI

ÇAĞLAYAN BİLİM MERKEZİ

rabak sokak parkı

GÜLİBRİŞİM SOKAK PARKI

DAVET SOKAK PARKI

seyrantepe mahalle konağı

Kentsel dönüşüm ile 
birçok çalışma yaparak 
alt yapı ve üst yapı ile 
Kağıthane’nin çehresini 
değiştiren Kağıthane 
Belediyesi, 8 açılış ve 
2 temel atma projesini 
Kağıthanelilerin 
beğenisine sundu.

43SAYI

Kağıthane’de Yatırım Atağı Sürüyor
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Eğitim kapsamında Kağıtha-
ne’deki öğrenci velilerine yö-
nelik geri dönüşümü mümkün 
atıklar, bu atıkların ayrıştırıl-

ması ve muhafaza edilmesi, çevreyi 
korumak için birey olarak üzerimize 
düşen görevler konularında bilgi verili-
yor. Eğitime katılan Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç velilerle birlikte, 
çevre bilincini oluşturma konulu filmi 
izledi. Ağaçların nasıl korunacağı, pet 
şişe kullanımının çevreye verdiği zarar, 
cam şişe kullanımının çevreye yararı, 
atık yağ ve kullanılmış pilleri sokak-
larda yer alan atık yağ ile pil depolama 
noktalarına bırakılması gerektiğini an-
latan filmi veliler ilgiyle izledi.

Daha sonra konuşma yapan Baş-
kan Kılıç, 2 bin 280 sokakta hizmet 
vererek bu sokakları temiz tuttukla-
rını belirtti. Başkan Kılıç “Bu sokak-
ların temiz kalmasını sağlamak aynı 
zamanda vatandaşında görevi. Siz-
lerden ve çocuklarınızdan destek 
istiyorum. Bu güzel projeye katkıda 
bulunan herkese içtenlikle teşekkür 
ediyorum. Geleceğimiz için sizlere 
çok büyük görevler düşüyor, biz bu-
rada sizlere temel bilgileri aktardık, 
sizler de bundan sonraki süreçte bu 
bilgileri aile bireylerinizle ve komşu-
larınızla lütfen paylaşın” dedi. Başkan 
Kılıç, geri dönüşümün mutfaktan 
başladığını vurguladı.

Geri Dönüşüm
Mutfakta Başlar

Kağıthane Belediyesi çevre bilincini geliştirmek amacıyla başladığı 
eğitim kapsamına velileri de dahil etti. Yaklaşık 50 bin öğrenci 
velisine 2 aylık süre içerisinde verilecek eğitim başladı.

Kağıthaneli vatandaşlar tapu-
larını almanın sevincini yaşı-
yor. Son olarak 81 vatandaş 

tapusuna kavuşurken Kağıthane’de 
bugüne kadar toplam 21 bin 279 ki-
şiye tapuları teslim edildi.

İlçenin en büyük sorunların-

dan biri olan tapu sorununu büyük 
ölçüde çözdüklerinin altını çizen 
Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç, “Şu ana kadar ilçemizde 21 
binin üzerinde kişi tapusuna ka-
vuştu. Yaptığımız imar uygulama-
sıyla şehrin ve vatandaşlarımızın 

tapu sorununu çözerken kimsenin 
mağdur olmaması için çalışmalar 
yaptık. İmar uygulaması yaptığımız 
bölgelerde halkımızın ihtiyacı olan 
hizmetlere yönelik gerekli alan tah-
sislerini de sorunsuz şekilde gerçek-
leştirdik.” dedi. Kağıthane Tapu ve 

Kadastro Müdürlüğünde düzenle-
nen tapu dağıtımına AK Parti Mil-
letvekili Ekrem Erdem, Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç,  İlçe 
Tapu Müdürü Faruk Tekin, belediye 
meclis üyeleri ve tapularını alacak 
olan vatandaşlar katıldı.

Kağıthane’de Tapu SevinciBakan Volkan Bozkır Kağıthane’de
İstanbul 2. Bölge AK Parti Milletvekili ve eski AB Bakanı Volkan Bozkır, 1 Kasım Seçimleri 

sonrası gerçekleştirdiği bölge teşekkür ziyaretleri kapsamında Kâğıthane’ye geldi.

Çeşitli STK’lar ve siyasilerle görüşen Millet-
vekili Bozkır, Kâğıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’ı da makamında ziyaret etti. Se-

çim sonuçlarını değerlendiren Milletvekili Volkan 
Bozkır, ‘’Milletimiz istikrar dedi ve bizi tek başına 
yeniden iş başına getirdi. Yeni Türkiye’nin inşası, 
2023 hedeflerinin gerçekleşmesi için ilk günkü 
aşkla tekrar çalışmalarımıza başladık. Sandıktan 
çıkan sonuç neticesinde yeniden 76 milyon va-
tandaşımızın huzuru, refahı ve mutluluğu için 
hizmet üreteceğiz. Bizi bu göreve taşıyan tüm 
Kağıthanelilere de bu vesileyle ayrıca teşekkür 
ediyorum’’ dedi. Kâğıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi ve ‘’1 Kasım Seçimleri sadece ülkemiz adı-
na değil dünyadaki tüm mazlum coğrafyalar için 
de yeniden umut ışığı oldu. Dünyada inançları, 
renkleri, düşünceleri nedeniyle zulüm gören ve 
gözyaşı döken insanların Türkiye’deki seçim so-
nuçlarının ardından yüzleri güldü. İnanıyorum ki 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanı-
mızın önderliğinde Türkiye hedeflediği noktaya 
en kısa sürede ulaşacaktır. Sayın milletvekilimiz 
Volkan Bozkır’a da üstlendiği bu kutlu görevde 
büyük Kağıthane ailesi olarak başarılar diliyoruz’’ 
şeklinde konuştu.

Kağıthane Belediye Başkan Yar-
dımcısı Oğuz Toktekin koordi-
natörlüğünde gerçekleştirilen 
Okul Aile Birlikleri, Kadın Kent 

Gönüllüleri ve çeşitli STK’ların yer aldığı 
gezi programlarına geçtiğimiz günlerde 
Kağıthane Berberler ve Kuaförler Odası 
üyeleri ve aileleri katıldı. Vatandaşlar gezi 
güzergahı kapsamında sırasıyla tarihi ve 
modern yapıları, sosyal tesisleri, sağlık 
merkezlerini, mahalle konakları ve hizmet 
komplekslerini gezdi.

Toplam 50’den fazla noktayı gezen va-
tandaşların ilk durakları Poligon Çeşmesi, 
Sadabad Mesiresi, El Yapımı Kağıt Atölyesi 
gibi ilçenin simge yerleri oldu. Avrupa’nın 
en yüksek yapılarından biri olan 
Sapphire’in seyir terasından İstanbul’u da 
seyreden ilçe sakinleri, 6D sinemada İs-
tanbul konulu film gösterimiyle farklı bir 
deneyim yaşadı.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç düzenlenen keşif gezileriyle birlikte 
Kağıthane’de yaşanan değişim ve dönü-
şümü vatandaşların daha yakından takip 
edebildiğini belirterek; “Gezilerin sonunda 
vatandaşlarımızın ortak sorusu: ‘Bu kadar 
işi bu kadar kısa zamanda nasıl başardı-
nız?’ oluyor. Başardık çünkü en başta işi-
mizi seviyoruz, Kağıthane’yi seviyoruz, 
Kağıthanelileri seviyoruz. Bu güzel ilçenin 

güzel insanlarına hizmet etmekten mutlu-
luk duyuyoruz. Bu da bizim daha çok çalış-
mamızı teşvik ediyor.” dedi.

Kağıthane Berberler ve Kuaförler Oda-
sı Başkanı Mehmet İhsan Mutlu geziden 
oldukça memnun kaldıklarını belirterek 
“Bizlere yapmış olduğu hizmetlerden do-
layı Sayın Fazlı Kılıç’a çok teşekkür ediyo-
rum. Allah kendisinden razı olsun. Esnafı-
mızın sorunlarıyla ilgili gerek kendisi veya 
gerekse başkan yardımcıları her zaman biz-
leri dinlemiş, en çabuk şekilde gerekli ça-
lışmaları yapmışlardır. Keşif gezileri biz ve 
ailelerimiz için oldukça eğlenceli ve faydalı 
bir etkinlik oldu. Bu sayede Kağıthane’mizi 
daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Gö-

rüyoruz ki son 11 yılda Kâğıthane’de çok 
şey değişti, Kağıthane daha da modern bir 
hal aldı.” şeklinde konuştu.

Kağıthane Berberler ve Kuaförler Oda-
sı üyeleri ve aileleri gezinin sonunda sosyal 
tesislere giderek birlikte yemek yiyip soh-
bet ederek yorgunluk attılar.

Kağıthane 
Belediyesi’nin 

gelenekselleştirdiği 
“Kağıthane’mizi 

Birlikte Keşfedelim” 
gezileri bu yıl da 

devam ediyor. 
Düzenlenen 

gezilerde ilçe 
sakinleri, özel 

gezi otobüsü ve 
rehber eşliğinde 

Kağıthane’nin 
tarihi ve modern 

yapılarını keşfetme 
imkanı buluyor.

“Kağıthane’yi Birlikte Keşfediyoruz”

Spor Okullarına
Coşkulu Açılış
Kağıthane Belediyesi’nin kış ay-

larında öğrencilerin boş vakit-
lerini spor yaparak değerlen-

dirmesi ve sporla yaşama alışkanlığı 
kazanması için hizmete sunduğu Ka-
ğıthane Spor Okullarının yeni sezonu 
düzenlenen tören ile açıldı.

Kağıthane Spor Okullarında futbol, 
basketbol, voleybol, hentbol, tekvando, 
masa tenisi, jimnastik, güreş, satranç, 
buz pisti, karate, yüzme, engelli yüzme, 
badminton ve halk oyunları gibi toplam 
15 branşta uzmanlar aracılığıyla eğitim 
verilecek. Çocukları spora yönelmeleri 
için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
“2 bin 500’e yakın çocuğumuzla spor 
kurslarımıza ve yaşam beceri atölyele-
rimize devam edeceğiz. Yaz spor okul-
larımızı tamamladık. Şimdi ise yeni dö-

nem spor okullarımızda çocuklarımız 
15 ayrı branşta spor eğitimleri alacak-
lar. Çocuklarımıza, gençlerimize ve ye-
tişkinlerimize üçüncü güvenli alanla-
rı oluşturmak için, yani okulun ve evin 
dışında güvenli alanlar oluşturmak için 
her türlü imkânlarımızı seferber ediyo-
ruz.” dedi.

Başkan Kılıç, “Gelirlerimizin yüzde 
25’ini bu tür harcamalara kullanıyoruz. 
Çocuklarımıza, gençlerimize feda ol-
sun diyorum. Çocuklarımız ve gençle-
rimiz geleceğimizin teminatıdır. Biz bu 
hizmetleri çocuklarımız için yapmak-
tan kaçınmıyoruz. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Baş-
bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’na  
teşekkür ediyorum. Çünkü Kağıtha-
ne’mize çok büyük yatırımları oldu” 
diye konuştu.
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Kağıthane, sosyal ağların gençler üze-
rindeki etkilerini araştırmak üzere 
oluşturulan uluslararası bir projeye 

ev sahipliği yapıyor. Aralarında Türkiye’nin 
de bulunduğu Portekiz, Litvanya, Yunanistan, 
Romanya ve Avusturya’nın katılımıyla oluştu-
rulan proje kapsamında sosyal ağların gençler 
üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri araştı-
rılacak. Araştırma sonuçlarına göre olumsuz 
etkilerin ortadan kaldırılması yönünde yeni 
metotlar geliştirilecek.

Projenin dünyadaki ilk uygulama yeri Ah-
met Çuhadar Ortaokulu seçildi. Dünyanın 
farklı ülkelerinden bu amaçla gelen 10 öğ-
retmen 3 gün süresince Kağıthane’de kalarak 
gençlerle görüşecek ve sosyal ağların olumsuz 

etkilerinin ortadan kaldırılması için çözüm 
arayışına girecek. Toplam 5 yıl sürecek proje-
nin ikinci durağıysa 2016 yılının Ocak ayında 
Yunanistan olacak.

Projenin startını Kağıthane’de veren yet-
kililer Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ı 
da makamında ziyaret etti. Projenin gönüllü 
destekçisi olan Kağıthane Belediyesi,  yaban-
cı öğretmenlerin ihtiyaçlarının karşılanması 
noktasında rol üstleniyor.

Ahmet Çuhadaroğlu Ortaokulu Müdürü 
Fevzi Karaca ile beraber ziyarete gelen yabancı 
öğretmenler Kağıthane Belediyesi’nin eğitime 
sağlamış olduğu destekler konusunda bilgi-
lendirildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Y ve 

Z nesli olarak tabir ettiğimiz çocuk ve gençler 
internet aracılığıyla bilgiye artık anında erişme 
imkanına sahip. Ancak internette sadece bilgi 
yer almıyor. Birçok zararlı etkileri olan plat-
formlar da söz konusu. Özellikle sosyal ağlar 
kullanım alanına göre çok faydalı olabildiği 
gibi çok tehlikeli ortamlara da dönüşebiliyor. 
Çocuk ve gençler vakitlerinin çoğunu inter-
nette geçiriyor. Gençleri iyi ve faydalı olana 
yönlendirmek, onları kötü ortamlardan uzak 
tutmak da velilere ve biz idarecilere düşüyor. 
Bu kapsamda projeye Kağıthane Belediyesi 
olarak destek veriyoruz.” dedi.

Ziyaret sonunda gelen yabancı misafirlere 
Başkan Kılıç tarafından Kağıthane’nin simge-
lerinden ‘Lale Figürü’ hediye edildi.

Uluslararası Projede
İlk Durak Kağıthane

Projenin startını 
Kağıthane’de 

veren yetkililer 
Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç’ı 

da makamında 
ziyaret etti.

Kağıthane Belediyesi, çevre bilincini 
geliştirme amacıyla ilçedeki 45 ilk 
ve orta dereceli okul öğrencilerine 

yönelik Çevre Eğitimi başlattı. Yaklaşık 2 ay 
sürecek eğitimde 50 bin öğrenciye konu ile 
ilgili eğitim verilecek. Seyrantepe İlkokulu 
Spor Salonu’nda gerçekleşen eğitimde öğ-
rencilere ve velilere çevre konulu bir film 
izletildi. Filmde ağaçların nasıl korunacağı, 
pet şişe kullanımının çevreye verdiği zarar, 
cam şişe kullanımının çevreye yararı, atık 
pillerin nereye atılması ve atık yağların ne-
reye dökülmesi gerektiği konusunda temel 
bilgiler yer aldı. Filmin yetişkinler için versi-
yonu da velilere izletildi.

Eğitime öğrencilerle birlikte katılan Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, yaptı-
ğı konuşmada yarınların gençlere ve gele-
cek nesillere emanet edildiğini vurguladı. 
Başkan Kılıç “Geleceğimiz için sizlere çok 
büyük görevler düşüyor, biz burada sizlere 
temel bilgileri aktardık, sizler de bundan 

sonraki süreçte burada öğrendiklerinizi ai-
lelerinizle paylaşın. Daha yaşanılabilir bir 
çevre için bunları uygulayalım ve gelecek 
kuşaklara yaşanılabilir bir çevre bırakalım. 
Çevremiz bize emanetti, şimdi ise sizlere 
emanet, sizden de gelecek nesillere emanet 
olacak” dedi.

Atık yağ ve kullanılmış pilleri sokaklarda 
yer alan atık yağ ile pil depolama noktalarına 
bırakılması gerektiğini belirten Başkan Kılıç 
ev atıklarının da mutlaka çöp poşetlerine ko-
narak belirlenen saatler içerisinde sokaklara 
bırakılmasını istedi. Başkan Kılıç, “Bu saatler 
çok kısa aralıklı olması sebebiyle herhangi 
bir sorun ile karşılaşılmayacak, koku, kirlilik 
olmayacak’’ şeklinde konuştu.

Plastik şişe, alüminyum kutu ve süt ku-
tusu giyen animatörlerin gösterisine büyük 
ilgi gösteren öğrenciler filmi izleyip, çevre-
nin korunması ile ilgili bilgiler aldıktan son-
ra Başkan Kılıç’a çevreyi koruyup sahip çıka-
caklarına dair hep birlikte söz verdi.  

Çocuklardan Çevreyi Koruma Sözü
Kağıthane’de öğrenciler çevreyi koruyarak sahip çıkacaklarına dair Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a söz verdi.

Kağıthane Belediyesi tara-
fından Nurtepe Aşık Veysel 
İlkokulu’nun “Konferans Sa-

lonu” yeniden dizayn edilerek hiz-
mete açıldı. 80 koltuktan oluşan ve 
içinde her türlü ihtiyacın karşılandığı 
salon çok amaçlı kullanılacak.

Konferans salonu açılışında ko-
nuşan Başkan Fazlı Kılıç, ilçede eği-

tim alanında yapılan hizmetleri an-
lattı. Son 11 yılda büyük bir atılım 
gerçekleştiğini belirten Başkan Kılıç, 
bugüne kadar ilçedeki bütün okulla-
rın eksikliklerini giderdiklerinin altını 
çizdi.

Başkan Kılıç, “Eğitime çok büyük 
önem veriyoruz. Kağıthane’de alt yapı 
ve üst yapı ile birlikte eğitime de çok 

büyük yatırımlar yaptık. Eskiden 60 
kişilik sınıflarda öğrencilerimiz ders 
görürken, şimdi 20-30 kişilik sınıflar-
da rahat bir şekilde ders görüyorlar. 
Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşı-
lama noktasında elimizden gelenin 
fazlasını yapmaya gayret gösteriyo-
ruz. Aydınlık yarınların teminatını iyi 
eğitimli gençlerde görüyoruz.” dedi.

2015-2016 Eğitim-Öğretim döne-
minde Kağıthane Belediyesi tarafın-
dan üniversite öğrencilerine eğitim 
yardımı yapılmış yanı sıra ilköğretim 
ve ortaöğretimde öğrenim gören 6 bin 
öğrenciye kırtasiye yardımında bulu-
nulmuştu. Kağıthane Belediyesi’nin 
eğitime desteği geliştirdiği sosyal so-
rumluluk projeleriyle devam edecek.

Eğitime Bir Destek Daha

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Enver Kurt, 
Embriyolog Burcu Aksu ve Psikolog Beril 
Yardımcı tarafından kısırlık ve kısırlık te-

davisinde son gelişmelerin anlatıldığı seminerde 
katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın da 
katıldığı programda, yapılan kura çekilişi ile 3 
kişi Liv Hospital’de ücretsiz tüp bebek uygulama 
hakkı kazanırken, isteyen katılımcı hanımlara ji-
nekolojik muayene de ücretsiz verilecek.

Günümüzde çiftlerin en büyük sorunların-
dan birinin çocuk sahibi olamamak olduğunu 
söyleyen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Enver Kurt, 
“Yüzde 10-15 oranında görülen kısırlık oranı ka-
dınların ileri yaş gebeliğini tercih etmesiyle daha 
da artış gösteriyor. Yumurtlama bozukluğu, ile-
ri yaş, yumurta sayısı ve kalitesi gibi sebeplerle 
günümüzde infertilite (kısırlık) görülme sıklığı 
giderek daha da artıyor.” dedi.

Kağıthane’de 
Tüp Bebek Semineri

Kağıthane 
Belediyesi ve 

Liv Hospital’in 
ortaklaşa 

düzenlediği “Tüp 
Bebek Semineri” 

Kağıthane 
Belediyesi 

Sadabad Kültür 
Merkezi’nde 

yapıldı.

2015’te, gençlerin örf, adet, gelenek ve 
göreneklerine, vatanına bağlılığını pe-
kiştirmek için Veysel Sevim tarafından 

kurulmuş bir gençlik hareketi olan Büyük Di-
riliş Platformu; birbirinden önemli faaliyetlerle 
adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiği-
miz günlerde, Sanayi Merkez Camii’nde yatsı 
namazı sonrası şehitlerimiz ve ülkemizin birlik 
beraberliği için dua edildi, lokum ve helva ikra-
mında bulunuldu. İlahi dinletisiyle zenginleş-
tirilen programa; Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. Hemşeri dernekleri, çe-
şitli STK ve siyasi parti temsilcilerinin de katıl-
dığı program, halkın büyük ilgisini topladı. 

Büyük Diriliş Platformu
Dayanışmaya Davet Etti
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Altı skeçten oluşan oyun, sağlık 
meselelerini bir bütünlük içinde, 
hem doktor hem hasta perspek-

tifinden anlattı. Hastane girişinden ame-
liyathaneye, acil servisten morga kadar 
birçok kapıyı aralayan oyun; doktora 
şiddet, aile hekimliği, diyetisyenlik, tıp 
balosu, ambulans, doğumhane gibi baş-
lıklar üzerinden sağlık sektörünü hicivde 
bulundu. Zaman zaman seyircilerin göz-
lerinden yaş gelinceye kadar güldüren 
oyun bazı sahnelerinde ise düşündürdü.
Kağıthane Belediyesinin Kültür et-
kinlikleri çerçevesinde Gültepe Kültür 
Merkezi’nde sahnelenen oyunu Kağıt-

hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve çok 
sayıda tiyatro sever izledi.

Başkan Kılıç, Uygur kardeşlere te-
şekkür ederek Kağıthaneliler adına çiçek 
takdim etti. Tiyatro sonrası seyircilerden 
bazıları Başkan Kılıç ile özçekim ve hatı-
ra fotoğrafı çektirdi.

Genç Nesil ve Spor programın-
da Ersin Düzen ve Sinan Engin’e 
sporseverler tarafından spora dair 

birçok soru soruldu. Sorular kimi zaman 
güldürdü, kimi zamansa Düzen ve Engin’i 
düşündürdü. Kağıthaneli bir sporseverin, 
“Türkiye Milli Takım’ı Fransa’da oynana-
cak Euro 2016 Futbol Turnuvası’na direkt 
gitmeye hak kazandı. Sizce şampiyon olur 
muyuz?” sorusuna Sinan Engin, “İnancı-
mız o yönde. Milli Takım’ın iyi bir kadrosu 
var, neden olmasın. Elbette ki sizin deste-
ğiniz burada çok önemli.” dedi.

Programda konuşan Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç ise gençleri spora 
kazandırmak için birçok projeyi hayata 
geçirdiklerini belirterek “Bu yaz tatilinde 
7 bin çocuğumuz Yaz Spor Okullarımız-
da sportif yeteneklerini geliştirme fırsatı 
buldu. Yine aynı spor okullarımızda yeni 
dönem kayıtlarını gerçekleştirdik. Kış dö-
neminde de çocuklar spordan uzak kalma-
yacak. Birçok spor tesisini hizmete açtık. 
Amatör spora destek olmak için belediye 

olarak yönetmelik çıkardık. Sosyal sorum-
luluk projelerimizin birçoğuna sporu dahil 
ediyoruz. Ata sporlarımızı yaşatmak adına 
geleneksel şenlikler tertipliyoruz. Bu gay-

retlerimiz bizlere de madalya olarak geri 
dönüyor. Kağıthaneli genç sporcular ulu-
sal ve uluslar arası spor arenasında büyük 
başarılar elde ediyor.” şeklinde konuştu.

Kağıthane’de Spor Dolu Bir Gün
Kağıthane 

Belediyesi’nin kültür 
sanat etkinlikleri 

sevilen isimleri 
ilçe sakinleriyle 

buluşturmaya devam 
ediyor. Etkinlikler 
kapsamında spor 

spikeri Ersin Düzen 
ve spor yorumcusu 

Sinan Engin, Gültepe 
Kültür Merkezi’nde 

Kağıthaneli 
sporseverlerle bir 

araya geldi.

Hasta Etme Adamı
Sağlık personellerinin başına gelen trajikomik olayları anlatan 
ve Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin oynadığı “Hasta Etme 
Adamı” isimli tiyatro oyunu, seyircilere keyifli anlar yaşattı.

Şair Dursun Ali Erzincanlı, 
Gültepe Kültür Merkezi’nde 
Kâğıthaneli vatandaşlarla bir 

araya geldi. En sevilen eserlerini 
dile getiren Erzincanlı, dinleyicilere 
şiir gibi bir akşam yaşattı.

Peygamberimizin hayatını ve 
İslami hadiseleri şiirsel bir dille an-
latan Dursun Ali Erzincanlı, davet-
lilere manevi atmosferi yüksek bir 
akşam yaşattı. Şair Erzincanlı, “En 
Sevgiliye” isimli programında Kırk 
Yaşındasın, Sen Yoktun, Kerbela 
gibi en sevilen şiirlerini seslendirdi. 

Kağıthane Belediye Başka-
nı Fazlı Kılıç; “Hazreti Peygamber 
Efendimizi şiirlerle anlatarak biz-
lere çok farklı, çok güzel duygular 
yaşattınız. Biz O’nu görmeden sev-
dik. Şiirlerinizle bu akşam burada 
bir kez daha Peygamber Efendimi-
zi özlemle andık. Bütün komşula-

rımız adına sizlere teşekkür ediyo-
rum. Sesinize sağlık.” dedi.

Başkan Kılıç’ın ev sahipliğin-
de gerçekleşen programa AK Parti 
İstanbul Milletvekili Adayı Perihan 
Toğay ve AK Parti Kağıthane Kadın 
Kolları Başkanı Meryem Karaköse 
de katıldı.

Kağıthane’de Şiir 
Gibi Bir Akşam

Bosna Hersek’e bağımsızlık yolunda liderlik eden, 
derin bilgi birikiminden dolayı “Bilge Kral” olarak 
anılan Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya 
İzzetbegoviç’i, kendisinin dördüncü evladı olarak 

gördüğü Süleyman Gündüz ve Yusuf Armağan anlattı.  İs-
mail Kılıçarslan moderatörlüğünde gerçekleşen anma ge-
cesinde konuşan Süleyman Gündüz, “Aliya İzzetbegoviç bir 
filozoftu ve kendi ütopyasını Bosna Hersek’te gerçekleştirdi. 
Hayalinde hep İslam aşkı ile yanan bir Bosna vardı ve bu 
kendisi için bir idealdi. Aliya İzzetbegoviç bugün yaşasay-
dı İslam coğrafyasının içinden geçtiği bu kaotik duruma 
çok üzülürdü çünkü o yaşamının tamamını barış ve esen-
lik üzerine kurmuştu.” dedi.  Bilge Kral’ın ömrü boyunca bu 
iki kavramı kurmak için çalıştığını anlatan Gündüz, Aliya 
İzzetbegoviç’in en önemli özelliklerinden birinin de sözüne 
sadakat olmak olduğunu vurgulayarak, “Ondan asla yapma-
yacağı bir şeyi duymazdınız, söylediği her şeyin arkasında 
duran bir kişiliği vardı. Randevularına inanılmaz sadıktı var-
dı, asla bekletmezdi. Aliya inanılmaz sade yaşayan mütevazi 
bir liderdi” dedi.

Bilge lideri anlatan diğer konuşmacı Yusuf Armağan ise 
Aliya denildiği zaman büyük bir lider, edebiyatçı, siyasetçi ve 
büyük bir Müslümanın akla geldiğini dile getirdi. Armağan, 
“Bugün dünyanın herhangi bir yerinde zulüm gören Müs-
lüman varsa ve biz bugün Müslümanlara yardım ediyorsak, 
zulümden kurtulması için çalışmalar yapıyorsak bunda Ali-
ya İzzetbegoviç’in etkisi vardır. Sırf Müslüman diye Bosna’da 
yaşayan kardeşlerimizin nelere tabi tutulduklarını, nasıl za-
rar gördüklerini biliyoruz.” diye konuştu.

Ev sahibi Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç yaptığı 
konuşmada, “Burada hayatı mücadele ile geçmiş Bilge Kral 
Aliya İzzetbegoviç’i andık. Bilge lider, vefatından önce Bo-
san Hersek’i Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde bizlere 
emanet etti. İnşallah biz de ülke olarak kardeş ülkemiz olan 
Bosna Hersek’e desteklerimizi Cumhurbaşkanımız önderli-
ğinde her zaman devam ettireceğiz” dedi.

Anma Gecesinde Bilge Kral’ı ve mücadelesini ve Türkiye 
ile ilişkilerini anlatan iki ayrı film gösterimi yapıldı. Ayrıca 
Aliya’nın, aralarında dünya liderleri ile çekilmiş fotoğrafları-
nın da yer aldığı “Aliya Fotoğrafları” sergilendi.

Bilge Kral Anıldı

Dünya tarihine 
unutulmaz bir 

damga vuran 
Bilge Kral Aliya 

İzzetbegoviç, 
ölümünün 12. 

yılında Kağıthane 
Belediyesi 

Gültepe Kültür 
Merkezi’nde 

anıldı.

Konferansta konuşan gazeteci Eraslan, Batılı büyük dev-
letlerin Ortadoğu’yu geçmişte cetvelle çizdiğini, bugün-
de sınırları yeniden kendi çıkarlarına uygun bir şekilde 

değiştirmeye çalıştıklarını ifade etti. İslam coğrafyasında kan ve 
gözyaşının 100 yıldır hiç eksik olmadığını belirten Gazeteci Si-
bel Eraslan, “Suriye’de artık Rusya diye bir gerçek var. Rusya’nın 
ekonomik nedenlerle sıcak denizlere inmek istediğini biliyoruz. 
Rusya’nın eski imparatorluk hayalleri kuruyor. Rusya’nın Deli 
Petro’nun vasiyeti olan sıcak denizlere inme hayallerini kur-
duğunu görüyoruz. Hatta Batılı medya organları Putin’i Deli 
Petro’ya benzetmektedir. Aynı basın Recep Tayyip Erdoğan’ı da 
Selahaddin-i Eyyubi’ye benzetmektedir. Türkiye’nin son yıllar-
da ciddi bir deşiğime doğru gittiğini görmekteyiz. Türkiye bizim 
son kalemizdir ve onu korumalıyız.’ dedi. Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, konferansı eşi Fatma Kılıç ile dinlerken,  AK 
Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Meryem Karaköse ile çok sayıda 
vatandaş da programa katıldı.

“Türkiye Bizim Son Kalemiz”
Kültür Sanat 

Etkinlikleri 
kapsamında gazeteci 

ve yazar Sibel Eraslan, 
Gültepe Kültür 

erkezi’nde ‘’100 
Yıllık Hesaplaşma’’ 
konulu konferans 

ile Kağıthaneli 
vatandaşlarla bir 

araya geldi.
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Atlar Şampiyonluğa Koştu
Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası Kağıthane’de Yapıldı

13 Kasım’da Kağıthane’de 
oynanmaya başlanan 
Türkiye Atlı Cirit 
Şampiyonası’nın kazananı 
belli oldu.

Kağıthane’deki Hasbahçe Mesire Alanı’nda 
oynanan Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası’nın 
Final müsabakaları sona erdi.  İlk günden 

itibaren büyük çekişmeye sahne olan müsabakaların 
sonucunda Erzurum’dan finale kalan Kombina Atlı 
Cirit Spor Kulübü tüm rakiplerini geride bırakarak 
şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Kupa ödülünün 
yanında 10 bin liralık para ödülünün de sahibi olan 
Kombina Atlı Cirit Spor Kulübü, final mücadelesinde 
karşılaştığı rakibi Uşak Akse Atlı Cirit Spor kulübünü 
mağlup ederek büyük bir başarı elde etti.  Müsaba-
kanın ardından yapılan ödül töreniyle şampiyonluk 
coşkusunu doyasıya yaşayan binicilerin mutlulukları 
ise gözlerden kaçmadı.  Mücadeleyi yakından takip 
eden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; “Ön-
celikle bugün burada mücadele eden takımları kut-
luyorum. Kağıthane Belediyesi olarak spora destek 
olmayı sürdüreceğiz.” dedi. Konuşmasının ardından 
şampiyon olan takıma kupa ve madalyalarını takdim 
eden Kılıç, sporcuları da tek tek tebrik etti. 

“Şampiyonluğu Hak Ettik”
Şampiyon olan Erzurum Kombina Atlı Cirit Spor 
Kulübü Başkanı Yakup Pak ise ödül töreninin ardın-
dan yaptığı konuşmada; “Kağıthane Belediyesi’ne ve 
Başkanımıza bu güzel organizasyona desteklerinden 
dolayı teşekkür ediyorum. Bizler gece gündüz uyu-
madan hep çalıştık ve bu şampiyonluğu kazandık. 
Buradan Erzurum’a gururla döneceğiz, tüm oyun-
cularımı tebrik ediyorum.” dedi.  Organizasyonun 
sonunda şampiyon olan takımın haricinde finalde 
mücadele eden diğer takımlara da madalya verildi.

Amatör Spora Büyük Yatırım 

Türkiye’de ilk kez 2012 yılında Amatör 
Sporlar Başarı ve Ödül Yönetmeliği’ni 
çıkaran belediye olan Kağıthane Bele-

diyesi geçen 3 yıllık süre zarfında spora bir-
çok yatırımda bulundu. 2015 yılında bu yö-
netmelikle Kağıthane’deki sporculara, teknik 
adamlara ve kulüplere yapılan nakdi yardım-
ların 600 bin TL olduğu açıklandı. Yönetme-
liğin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ya-
pılan nakdi rakamların tutarıysa 1,5 milyon 
TL’yi buluyor. Futbol, basketbol, karate, gü-
reş, jimnastik gibi alanlarda ter döken ama-
tör sporcular bu sürede ulusal ve uluslararası 
birçok arenada madalyalar kazandı. Kağıt-
hane Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün 
organize ettiği programda konuşan Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç kendisinin de amatör 
sporcu olduğunu hatırlatarak tavsiyelerde 
bulundu ve gençlere “Eğitim hayatınızı ke-
sinlikle aksatmayın. En ileri derecede oku-
lunuzu bitirin. Spor, ruh ve beden sağlığınızı 
geliştireceği kadar eğitim de özgüveninizi ve 
ahlakınızı yükseltecektir. Spor kolektif yaşam 
pratiğini geliştiriyor. Bugün başarılı yönetici-
lere baktığınızda geçmişte sporla ilgilendik-
lerini göreceksiniz. Sizlerin sağlıklı ve en iyi 
şekilde yetişmesi için tüm altyapı tesislerini 
hazır hale getirdik.” dedi.

Amatör sporu destekleyerek çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması, zihinsel ve bedensel sağlıklarının 
yanı sıra sosyal yaşamlarının da gelişmesini amaçlayan Kağıthane Belediyesi bu yönde önemli bir projeyi hayata geçirdi.
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