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2015 Kadın Kent Gönüllüleri 
Toplantıları Devam Ediyor 

Mega Proje Kağıthane’de

Koreli Ayla’nın Hasreti
Herkesi Ağlattı



Değerli Kağıthaneli komşularım, sizleri sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.

Geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakanımız Prof. 
Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan Dünyada 
ilk olacak bir ulaşım projesi İstanbul’u olduğu kadar 
Kağıthane ilçemizi de yakından ilgilendiriyor. İstan-
bul Kongre Merkezi’ndeki toplantıda 3 Katlı Büyük 
İstanbul Tüneli’ projesini açıklayan başbakanımız, İs-
tanbul Boğazı’nın Marmaray ve Avrasya Tüneli’nden 
sonra 3. Boğaz tüp geçişine kavuşacağını ve bu tüp 

geçidin dünyada ilk olarak 
3 katlı olacağını belirtti. 
Projenin İstanbul’un ru-
hunu rahatlatacağını an-
latan başbakanımız, hem 
metro, hem karayolu 
geçişinin olacağı tünelin 
3,5 milyar dolara mal 
olacağını ve 2020 yılında 
hizmete girmesinin plan-
landığını söyledi. Sayın 
başbakanımıza ve emeği 
geçen herkese yürekten 
teşekkür ediyorum.

Bu dev projenin bir 
özelliği de Kağıthane ilçe-
mizden geçecek olması. 

Orta kattan metro, diğer katlardan ise karayolu ge-
çişi olan proje sayesinde İncirli-Söğütlüçeşme arası 
metroyla 40 dakikaya, Kağıthane ile Ümraniye arası 
ise karayoluyla 14 dakikaya inecek. Yap-işlet-devret 
modeliyle yapılacak proje 5 yıl içinde tamamlanacak. 
Bu proje ile Kağıthane ilçemizin önemi bir kez daha 
ortaya çıkmış oluyor. Öte yandan Mahmutbey - Ka-
ğıthane - Kabataş Metro hattının çalışmaları da  tüm 
hızıyla devam ediyor. Her geçen gün önemini katla-
yarak arttıran ilçemiz, bugün olduğu gibi İstanbul’un 
ve hatta Türkiye’nin yıldızı olmaya devam edecek.

Sevgili Kağıthaneliler, geçtiğimiz bir ayda yine 
onlarca etkinlik ve icraat gerçekleştirdik. Bugünlerde 
devam eden Kadın Kent Gönüllüleri toplantılarımız, 
hanımların yoğun ilgi gösterdiği, mahallenin sorunla-
rına birlikte çözüm ürettiğimiz çok önemli bir etkin-
liğimiz. 

Öte yandan ilçemizde eğitim gören ilköğretim öğ-
rencilerine yönelik çevre eğitimlerimiz de devam edi-
yor. Gelecek nesillerimizde çevre bilincinin oluşması, 
doğaya saygı, geri dönüşümün önemi ve ekolojik sis-
teme zarar vermeme noktasında bu eğitimlerin çok 
büyük bir önemi var. Her program sonrasında ço-
cuklarımızın yüzünde beliren tebessüm, onların çev-
relerini ve doğayı ne kadar sevdiklerini de gösteriyor.

Değerli dostlar, gazetemizin ilerleyen sayfalarında 
da göreceğiniz üzere, sosyal ve kültürel hizmetleri-
miz, sosyal yardım mağazamız, sosyal medya – dijital 
hayat ve diğer çalışmalarımızla ilgili haberler, ne ka-
dar büyük bir azimle ve şevkle çalıştığımızı anlatıyor. 
Tüm belediye personelimizi ve yöneticilerimizi kutlu-
yorum.

Sosyal mağazamıza uluslararası ilgi devam edi-
yor. Geçtiğimiz günlerde Çin’den gelen bir heyeti 
sosyal mağazamızda ağırladık. İçtenlikle yaptığımız 
çalışmalar onları da derinden etkiledi. Muhtaç va-
tandaşlarımızın her zaman yayında olmaya devam 
edeceğiz.

Sizleri zevkle okuyacağınız bir Gazete Kağıt-
hane ile baş başa bırakıyor, sevgi ve hürmetlerimi 
sunuyorum.

e-posta: fazlikilic@kagithane.bel.tr
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Kağıthane’ye 
bir müjde daha

İLETİŞİM
444 23 00 

www.kagithane.bel.tr

Kağıthane’de kar yağışı ve genel ko-
nuların değerlendirildiği toplan-
tıya Kaymakam Ahmet Akın Varı-

cıer, İlçe Emniyet Müdürü Ekrem Gülen 
ve Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
katıldı. 

Kağıthane Belediye Başkanlığı bina-
sında düzenlenen toplantıya katılan Vali 
Şahin, da İstanbul’u etkisi altına alan kar 
yağışı ve Kağıthane ile ilgili diğer çalış-
malar hakkında belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç’tan bilgi aldı. Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, İstanbul’da ve ilçemizde etkili olan 
kar yağışı nedeniyle vatandaşların zor du-
rumda kalmamaları için çalışmalarını 24 
saat aralıksız sürdürdüklerini açıkladı.

Başkan Kılıç’a Ziyaret
İstanbul Valisi 

Vasip Şahin, 
Kağıthane 

Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’ı 

makamında 
ziyaret etti. 

Vali Vasip Şahin’den
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Dünyada Eşi Bulunmayan 
Proje 2020’De Hizmete Girecek
Başbakan Ahmet Davutoğlu; Baş-

bakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ulaştırma 
Bakanı Lütfi Elvan ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı 
toplantıda İstanbul’un ulaşım sorununa 
ciddi bir rahatlama getirecek mega projeyi 
açıkladı.

İstanbul Kongre Merkezi’ndeki top-
lantıda 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’ 
projesini açıklayan Başbakan Davutoğlu, 
İstanbul Boğazı’nın Marmaray ve Avrasya 
Tüneli’nden sonra 3. Boğaz geçişine kavu-
şacağını, mega proje, 3 katlı olacağını söy-
ledi. Projenin İstanbul’un ruhunu rahatla-
tacağını belirten Davutoğlu, hem metro, 
hem karayolu geçişinin olacağı tünelin 
3,5 milyar dolara mal olacağını ve 2020 
yılında hizmete girmesinin planlandığını 
söyledi.

Orta kattan metro, diğer katlardan ise 
karayolu geçişi olacağını belirten Davu-
toğlu, proje sayesinde İncirli-Söğütlüçeş-
me arası metroyla 40 dakikaya, Kağıthane 
ile Ümraniye arasının ise karayoluyla 14 
dakikaya ineceğine dikkat çekti. Yap-işlet-
devret modeliyle yapılacak proje 5 yıl için-
de tamamlanacağını ifade eden Davutoğ-
lu, şöyle konuştu;

9 Raylı Sistemle Entegre Olacak
“Üç katlı büyük İstanbul tüneli projesi, 
sembolik bir anlam da taşıyor. 3 kat demek, 
3 imparatorluk demek. 3 kat, iki karayolu, 
bir metro yoluyla Boğaz’ın altında geçecek 
6,5 kilometrelik bu tünel, bir anlamda 3 
imparatorluk üzerinde İstanbul’un 4. bü-
yük, küresel devleti Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin işaret fişeği olacak. İstanbul’a 
her şey yakışır. İstanbul’a lider olmak ya-
kışır, İstanbul’a her şey değer, İstanbul’a 
bütün mega projeler değer. İstanbul, tari-
hin önünde yürümeye değer bir şehir ola-
rak, bu değer projelere geleceğe kararlı bir 
şekilde yürüyecek.”

Başbakan Ahmet Davutoğlu, projenin 
bütüncül bir proje olduğunu kaydederek, 
mega projeyle 9 raylı sistemin birbiriyle 
bağlandığını, Boğaziçi, FSM ve Yavuz Sul-
tan Selim köprülerinin birbirine bağlana-
cağını dile getirdi. “Yepyeni bir İstanbul’a 
bir mega projeyle hep birlikte yürüyoruz. 
Bu yeni İstanbul’da İstanbulluya saygı 
var, mekana saygı var, çevreye saygı var” 
diyen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdür-
dü; “Ama en önemlisi, İstanbul üzerin-
den yeni Türkiye’nin işaret fişeği var. Yeni 
Türkiye’nin işaret fişeği hayırlı olsun. Daha 
nice projelerle, yeni Türkiye’nin omurgala-
rını, sütunlarını ve en önemlisi insan doku-
suyla birlikte yeni Türkiye’nin yeni nesille-

rini geleceğe hazırlıyoruz. 3 imparatorluğa 
başkentlik yapmış bu şehir, dünyanın en 
büyük havalimanı ile kıtaları birleştiren 
Marmaray ile bu büyük mega projeyle, 
dünyada ilk olacak bu projeyle, 3 impara-
torluktan sonra 4. küresel güç olan Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin habercisidir.”

İstanbul Dünyanın 
En Büyük Projelerinin Merkezi…
Tarihteki 3 imparatorluğa başkentlik yap-
mış olan aziz İstanbul’un 3 katlı büyük 
İstanbul Tüneli projesiyle küresel bir güç 
olma yolunda ilerleyen, 4. büyük dün-
ya devleti olacağını kaydeden Davutoğ-
lu, İstanbul’u artık dünyanın en büyük 
projelerinin merkezi haline getiriyoruz. 
Artık İstanbul dünyayı izlemeyecek, dün-
ya, İstanbul’u izleyecek. Artık Türkiye, 
başkalarını takip etmeyecek, başkaları 
Türkiye’yi gıptayla ve hayranlıkla takip 
edecek” dedi. İstanbul’da Marmaray ve 
yüksek hızlı tren projelerini hizmete aç-
tıklarını, 3. Köprü ve dünyanın en büyük 
havalimanı olacak 3. Havalimanı inşaat-
ların sürdüğünü hatırlatan Davutoğlu, 
şunları kaydetti; “Dünyada her gittiğimiz 
yerde bize üçüncü havalimanını soruyor-
lar. İlk fazı 29 Ekim 2017’de bitecek. 4 fazı 
bittiğinde 150 milyon yolcu kapasitesine 
ulaşacak. İstanbul’a doğru gelen her uçak, 
o uçağın içindeki her insan, İstanbul’un 
feyzinden, bereketinden istifade ede-
cek. Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan 
Afrika’ya giden hiçbir uçak, İstanbul’a 

inmeden, İstanbul’un huzurunda selam 
durmadan yoluna devam etmeyecek. Bu 
aşkla çalışıyoruz. Dünyanın en büyük ha-
valimanı, dünyanın kıtaları birleştiren ilk 
geçişi olan Marmaray ve birçok önemli 
projeyle İstanbul’u tekrar dünyanın öncü 
şehri haline getiriyoruz.”

Çevre Dostu Proje
Projenin ikinci önemli özelliğinin zaman 
tasarrufu olduğunu belirten Davutoğlu, 
Kağıthane Hasdal- Ümraniye Çamlık 
arasının 14 dakikada, İncirli-Söğütlü-
çeşme arasının 40 dakikada geçileceğini 
söyledi.  Davutoğlu, “3 havalimanı, köp-
rüleri ve köprülere birbirine bağlayan bu 
akslar zaman tasarrufunu maksimuma 
çıkaracak. Bu proje çevre dostu bir proje. 
İstanbul’un silüetine hiçbir zarar verme-
yecek. Aksine, trafik üzerinden İstanbul’a 
oluşturacak zararı ortadan kaldıracak. Bu 
projeyle sera gazı yıllık 115 bin ton aza-
lacak. Havayı zehirleyen gazların hacmi 
29 bin ton azalacak. Yeni bir arazi kulla-
nımına ihtiyaç hissedilmeden İstanbul 
trafiği rahatlayacak. Yıllık yaka geçişleri 
1 milyon 600 binden 4 milyona çıkacak. 
İstanbulluya saygı gösteren, zaman ta-
sarrufu sunan, çevre dostu bir projeden 
bahsediyoruz. Güvenliğin en ince detayı-
na kadar düşünüldüğünü projede yangın 
algılama, kamera sistemleri, 500 metrede 
bir duraklama alanları, 3 kat arasında ge-
çişler, otomatik sinyalizasyon sistemleri 
bulunacak” şeklinde konuştu.

3 Katlı Mega Tüp Geçit Projesi Kağıthane’de
İstanbul’a 

3 katlı tüp geçit inşa 
edileceğini açıklayan 

Başbakan Davutoğlu, “Bu 
bir çevre dostu projedir. 

Mega projenin orta 
katından metro, diğer 

katlardan ise karayolu geçişi 
olacak.  Proje sayesinde 

Kağıthane ile Ümraniye arası 
karayoluyla 14 dakikaya, 

İncirli-Söğütlüçeşme arası 
ise metroyla 40 dakikaya 

inecek” dedi.
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İnternet dünyasının fenomenleri diji-
tal çağın gençleriyle selfie çekti. Hay-
rettin, Beyinsiz Adam ve Yalçın Arı 

ile aynı kadrajda yer alan gençlerin akıllı 
telefonlarla ışıklandırdığı salonda Halil 
Söyletmez dijital yaşamın vine videosu-
nu çekti.

Kağıthane Belediyesi’nin desteğiyle 
gerçekleşen “DijiTalat’la Dijital Hayat” 
programında buluşan ünlü komedyen 
Hayrettin ile internet dünyasının sevi-
len isimleri Beyinsiz Adam olarak tanı-
nan Hakim Türkmen, Halil Söyletmez 
ve Yalçın Arı dijital bağımlılığı konuştu.  
Gültepe Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen programa Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Muhammet Çayır,  Türksat Genel Müdür 
Yardımcısı Halil Yeşilçimen, belediye baş-
kan yardımcıları, birim müdürleri ve öğ-
renciler katıldı. 

Dijital dünyanın sosyal yaşam üzerin-
deki etkisini Dijitalat, eşi Dijigül ve kızı 
Dijisu karakterleriyle anlatan Kağıthane 
Belediyesi’nin hazırladığı, Hayrettin’in 
stand-up gösterisiyle başlayan program, 
fenomenlerin gözünden dijital dünyaya 
bakış ile devam etti.

Dijital bağımlılığa dikkat çekilen 
programda konuşan Başkan Kılıç, “Çok 
anlamlı bir programda değerli konuklar 
ve gençlerle bir arada olduk. Bizler eği-
time çok önem veriyoruz.  Dijital geliş-
melerin hayatımıza kattığı bir çok olumlu 
şeyin yanı sıra zararları olduğunu belirten 
Başkan Kılıç, “Dijitale bağımlı bir aileyi 
anlatan kısa animasyonlar oluşturduk. 
Bu animasyonlarda Dijitalat, Dijigül ve 

Dijisu karakterleriyle gençlerimize mesaj 
veriyoruz. Dijital çağa dikkat çeken kah-
ramanlarımızın mesajlarını iyi okumamız 
gerekiyor. Bu programa katılan konukla-
rımıza ve bütün Kağıthanelilere çok te-
şekkür ediyorum” dedi.

 ‘Adamın hafıza kelimesi 20, yazdığı 
şeyler Ahmet Hamdi Tanpınar.’
‘Allah’tan babaanneler, dedeler internet 
kullanmıyor. Kullansalar bayramlarda 
gitmek yerine mesaj atacağız. ‘ diyerek 
sözlerine başlayan Hayrettin, geçmiş dö-
nemde yaptığı dijital mesajlaşmalarında 
yanlış anlaşıldığı durumlar olduğunu 
söyledi. Hayrettin, ‘Ben dijital ortamda 
gelişen iletişimin samimiyetsizleştiğine 
inanıyorum. Adamın hafıza kelimesi 20 
kelime, yazdığı şeylere bakıyorsun Ah-
met Hamdi Tanpınar. Şiir yazılmış gibi 
toplu bir mesaj bana samimi gelmiyor” 
şeklinde konuştu.

“Artık tweet atılacak bir cümle var 
mı diye kitap okuyoruz” diyen Beyinsiz 
Adam lakaplı Hakim Türkmen, yine de 
sosyal medyanın insanı yalnızlaştırdığı ve 
arkadaş ilişkilerini zayıflattığı görüşüne 
katılmadığını belirterek ‘Hayallerde baş-
ka bir yaşam, gerçekte başka bir yaşam 
var. Sosyal medya hayallerdeki yaşama 
yönelmeye yarıyor’ şeklinde konuştu. 

‘İnternetim olmadığında 
çaresiz hissettim.’
İnternet bağlantısında yaşadığı sorun-
ların ruhsal etkilerini gençlerle paylaşan 
Yalçın Arı, ‘3G dün 5 dakika çalışmadı. Bir 
fotoğraf göndermem gerekiyordu gönde-

remedim. Belki sorun vardır, Üsküdar’da 
gider diyerek Kabataş’tan Üsküdar’a geç-
tim. Bazen 3G çalışıyor gibi gözüküyor, 
ancak çalışmıyor. O kadar kötü oldum 
ki, hayat anlamsızlaştı ve kendimi çaresiz 
hissettim’ dedi.

Sosyal medya iletişiminin kendi 
içinde kuralları olduğunu söyleyen Ha-
lil Söyletmez, ‘Sosyal medya dili var. Bu 
dil bazen samimi olmaktan uzak bir hal 
alıyor. Bunu Dijitalat ve ailesi çok güzel 
yansıtıyor” dedi. Program fenomenlerin 
gençlerle toplu selfie ve vine çekimiyle 
son buldu.

Dijitalat Kimdir?
Dijitalat, 30’lu yaşlarının başlarında, üni-
versite mezunu, İstanbul’un Kağıthane 

ilçesinde yaşayan, evli, çocuklu, bilgisayar 
mühendisi olarak çalışan ve bilgisayar 
alanında başka bir çok sertifikaya sahip 
olan; İnternetin Türkiye’deki yayılmasına 
henüz çocuk sayılabilecek yaştayken ye-
tişmiş ve o zamandan beri sanal hayatın 
içinde kendine seçkin bir yer edinmiş; 
Eşi Dijisu’yla da internet üzerinden ta-
nışmış, linked-in’de bağlantı kurduktan 
sonra twitter’da beğenip facebook’ta ek-
lemiş; düğün fotoğraflarını instagram’da 
yayınlayarak dünya evine girmiş; Kızı 
Dijigül’e hiçbir masraftan kaçınmayarak 
doğar doğmaz tablet almış, çocuk gelişi-
mi DVD’leri ile evi donatmış, çocuk bakı-
mı hakkındaki bütün yayınları Dijisu’nun 
önüne sermiş; Gerçek bir Dijital Hayat 
bağımlısıdır.

Hayrettin Ve Sosyal Medya Fenomenleri 

1000 Kişiyle Selfie Çektiler

Dijital bağımlılığın konuşulduğu programda 
fenomenlerle buluşan gençler “Hepimiz 

dijital hayattayız” mesajı verdiler.
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Kadınlar Kağıthane’yi Keşfetti

Farklı projelere 
imza atan 
Kağıthane 

Belediyesi, 
geçtiğimiz 

yıllarda başlatılan 
‘Kağıthane’mizi 

Birlikte Keşfedelim’ 
projesine 

vatandaşların 
büyük ilgisi ile bu 
yıl tekrar başladı.

Kağıthane Belediyesi ilçe sakin-
lerinin Kağıthane’nin değişen 

ve gelişen yüzünü tanımaları için 
başlattığı ‘Kağıthane’mizi Birlikte 
Keşfedelim’ gezi projesine bugün 
yaklaşık 75 kadın katıldı. Sabah saat 
09.00’da başlayan program, Evliya 
Çelebi’nin ‘Seyahatname’ adlı ese-
rinde de bahsettiği ve Türkiye’nin ilk 
el yapımı kağıt atölyesi ile başladı. 
Burada kağıt üretimi konusunda gö-
revlilerden bilgi alan kadınlar daha 
sonra tarihi Sadabad Cami’sini ziya-
ret ettiler.

Kadınlar, İstanbul’da Kağıthane 
Deresi kenarında 1722 yılında inşa 

edilen 1809’da yıktırılan Sadabad 
Sarayı’nın kalıntıları hakkında reh-
berden bilgi aldılar. Şehir Müzesi ve 
Kağıthane Belediyesi Sosyal Mağa-
zayı da ziyaret eden kadınlar, yor-
gunluklarını İstanbul Sapphire seyir 
terasında Kağıthane’yi kuş bakışı 
izleyerek attılar.

Kağıthane Belediyesi’nin ger-
çekleştirdiği ve devam eden projeler 
hakkında belediye görevlilerinden 
bilgi alan kadınlar, daha sonra şika-
yet ve önerilerini Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç’a ulaştırmak 
için not aldılar.

‘Kağıthane’mizi Birlikte Keşfe-

delim’ projesini çok beğendiklerini 
dile getiren Kağıthaneli kadınlar, 
‘Başkanımız Fazlı Kılıç’a çok teşek-
kür ederiz. Gerçekten Kağıthane’nin 
hızlı bir şekilde geliştiğini görme 
fırsatı bulduk. Belediyemizin hiz-
metlerini gezerek görmek başka bir 
duygu’ dediler.

Dünyanın bir çok bölgesine giderek sosyal belediyecilik araştırmaları ya-
pan Çinli görevliler, bu kez Kağıthane Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü-
nü ziyaret etti.  Belediyenin Sosyal Yardım Mağazası hakkında bilgi alan 
Çinli görevliler bu kurumu çok beğendiklerini ifade ettiler. 

Daha önce Güney Kore’nin Sağ-
lık ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı 
tarafından ödüllendirilen sosyal 

yardım memurları, Kağıthane Belediyesi 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü ziya-
ret ederek etmişlerdi. 

Sosyal belediyecilikte ilklere imza 
atan Kağıthane Belediyesini bu kez de 
Shanghai Belediye İnsan Kaynakları ve 
Sosyal Güvenlik Bürosu görevlisi Zhang 
Lan  ile Shanghai Belediye Meslek Bece-
rileri Değerleme Merkezi görevlisi Deng 
Hua ve berberindeki heyet ziyaret etti. 

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Sadık 
Şişman ve Başkan Danışmanı Hamza 
Uçan, Çinli heyeti karşılayarak Sosyal 
Belediyecilik hakkında görevlilere bilgi 
verdi. Tercüman aracılığı ile soruları ce-
vaplayan Sadık Şişman, Çinli sosyal gü-
venlik görevlilerinin özelikle Kağıthane 
Belediyesi’nin Sosyal Yardım Mağazasını 

çok beğendiklerini altını çizerek ‘ Çinli 
görevliler sosyal belediyecilik hakkında 
araştırmalar yaptıklarını ve bu amaçla 
birkaç ay önce Rusya’ya bir ziyaret ger-
çekleştirdiklerini, ardından da Kağıtha-
ne Belediyesinin sosyal belediyeciliği 
hakkında bilgi almak için ilçemize gel-
diler’ dedi. 

Sosyal Yardım Mağazasını gezen Çinli 
görevliler, bu mağazayı çok beğendikle-
rini ve Çin’de bu projeyi hayata geçirmek 
istedikleri belirterek ‘ bizim amacımız 
görüş alışverişinde bulunmak ve geliş-
mekte olan ülkelerde mesleki eğitim ça-
lışmaları hakkında bilgi almak ve yardı-
ma muhtaç insanlara sosyal yardımların 
ulaştırılması konusunda araştırmalar ya-
pıyoruz. Kağıthane Belediyesi’nin sosyal 
yardımlar konusunda örnek çalışmaları 
var. Bu çalışmaları gelerek yerinde ince-
lemek istedik’ dedi. 

Kağıthane Sosyal Belediyecilikte Dünyanın Göz Bebeği
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İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı, sokak hayvan-
larını olumsuz yönde etkiledi. Kağıthane Belediyesi 
Çocuk Meclisi üyeleri, veteriner çalışanlarıyla birlikte 

sokak hayvanları için Kağıthane’nin belirli bölgelerine 
yem bıraktılar. Kar yağışının başladığı günden itibaren 
ilçenin belirli yerlerinde sokak hayvanları için yapılan 
yemleme çalışmasına tatili fırsat bilen çocuklar da katıl-
dılar. Özellikle soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına 
yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen 
Kağıthane Çocuk Meclisi Başkanı Gülce Banu Varıcıer, 
yardıma muhtaç canlılara el uzatmanın herkesin göre-
vi olduğunu belirterek herkesi duyarlı olmaya çağırdı. 
Sokak hayvanlarını elleriyle besleyen Aysima Şaval, “Biz 
Kağıthane Belediyesi Çocuk Meclisi olarak okulların tatil 
olmasını fırsat bilip sokak hayvanlarını beslemeye geldik. 
Arkadaşlarımızın da duyarlı olup kapılarının önüne bir 
tas yemek koymalarını bekliyoruz” dedi. Düzenli olarak 
sokak hayvanlarının beslendiğini belirten Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç, kış aylarında sokak hayvanla-
rının unutulmaması gerektiğini hatırlatarak, ” İlçemizde 
yoğun bir şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek 
bulamayan sokak hayvanlarını unutmadık. Sadece kötü 
havalarda değil her zaman ilçemizin belirli bölgelerine 
yiyecek bırakıyoruz. Çocuklarımız da bugün hayvan bes-
leme programımıza destek verdiler. Canlılara karşı du-
yarlı ve yardımlaşmanın bilincinde olan çocuklarımızın 
bu örnek davranışından ise gurur duyuyoruz” dedi.

Sokak 
Hayvanlarına 

Belediye 
Şefkati 

I

İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı ne-
deniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak 
hayvanlarının imdadına Kâğıthane Beledi-
yesi Çocuk Meclisi üyesi minikler yetişti. 

Sakarya da yaklaşık 3000 sporcu-
nun katılımı ile yapılan; Türki-
ye Minikler ve Yıldızlar Karate 

Şampiyonası’nda 2007 doğumlu İrem-
nur Cüneydioğlu Türkiye ikincisi olur-
ken. 12 yaşındaki Nazlı Ünseven, Sam-
sun Türkiye Şampiyonası elemelerinde 
İstanbul ikincisi, yine aynı yaşta olan 
Sibel Şahin ise, Samsun Türkiye Şampi-
yonası elemelerinde İstanbul üçüncüsü 
oldu.

Kağıthane’nin gururu olan genç 
sporcular, Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ı 
ziyaretlerinde, hedeflerinin karatede 
dünya şampiyonluğu olduğunu  açıkla-
dılar. Milli Sporcu Sibel ve Mehmet Şa-
hin tarafından karate eğitimine alınan 8 
yaşındaki İrem  Nur Cüneydioğlu’nun 
çok yetenekli olduğunu ve gelecek vaa-

deden bir sporcu olduğu belirtildi.
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 

Kılıç, her zaman sporcunun yanında 
olduklarını belirterek  ‘Çocuklarımızı 
kutluyoruz. Onların başarısıyla gurur 
duyuyorum. Dilerim en kısa zamanda 
bu başarılarını artırarak milli takıma 
yükselirler. Kağıthane’de her zaman 
spora ve sporcuya destek veriyoruz. 
İlçemizde başarılı sporcuların çıkması 
bizleri gururlandırıyor. Sporun merke-
zinin Kağıthane olması için sürekli ça-
lışıyoruz. İlçemizde 8 çim futbol sahası 
yaptık, Amatör spor kulüplerine destek 
yönetmeliği çıkardık, Yahya Kemal Spor 
kompleksinde, basketbol, karate, hent-
bol, voleybol ve yüzme havuzu başta 
olmak üzere bir çok spor dalına ev sa-
hipliği yapıyoruz’ dedi. 

Karateci Minikler 
Başkanı Ziyaret Etti

Kağıthaneli 
minik 

karateciler, 
Kağıthane 

Belediye 
Başkanı 

Fazlı Kılıç’ı 
makamında 

ziyaret etti. 

Bağışlanan Her Kan Kurtarılan 3 Can
Bağışlanan Her Kan, Kurtarılan 3 Can sloganıyla 

Türkiye’nin kan ihtiyacı çalışmalarına devam eden 
Türk Kızılayı, Kağıthane Belediyesi’nin işbirliğiyle Mer-
kez Mahallesi’nde Kan Alma Birimi’ni törenle hizme-
te açtı. Okunan dualarla hizmete başlayan Kan Alma 
Birimi’nin açılış törenine Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’ın yanı sıra Kağıthane Kaymakamı Ahmed 
Akın Varıcıer, Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Ku-
rulu üyesi İsmail Hakkı Turunç, Ak Parti Kağıthane İlçe 
Başkanı Faruk Gökkuş ve Kağıthaneliler katıldı. Törende 
bir konuşma yapan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, kan bağışının önemine dikkat çekerek “Güzel bir 
Kağıthane’de hizmete giriyor. Kağıthane’deki kurum 
ve sivil toplum kuruluşları kan bağışı için çeşitli orga-
nizasyonlar düzenledi. Bundan sonra ise kan bağışı için 
Kağıthane’de sabit bir merkez var. Kağıthaneliler kan 
verme bağışını bu merkezimizden gerçekleştirebilecek-
ler. Kızılayımız bu konuda çok güzel bir çalışma içeri-
sinde. Belediyemiz bu arsayı Kızılay’a hastane yapılması 
için satmıştı. Ancak Kızılay sağlık sektöründen çekilince 
Kan Alma Birimi olarak değerlendirildi. Yakında hasta-
ne de hizmete girecek. Tüm bunların hepsi hayırlı olsun. 
Kızılay çok önemli bir görevi üstleniyor. Ben de bir kan 

bağışçısı olarak bilmenizi isterim ki bağışladığınız kan 
kullanıldığında size bir mesaj geliyor.Bağışladığınız ka-
nın bir hastaya yardım ettiğini öğrendiğiniz de insan çok 
mutlu oluyor.”diyerek,Kağıthanelileri daha fazla kan ba-
ğışında bulunmaya davet etti. Kan bağışı çalışmalarına 
yerel yöneticilerin yanı sıra hayırsever vatandaşların da 
destek vermesi gerektiğini ifade eden Kağıthane Kay-
makamı Ahmet Akın Varıcıer,  “Kızılayımız Türkiye’de en 
çok tanınan sivil toplum kuruluşlarının başında geliyor. 
Temelde insana hizmete öncelik verdiği için dünyada en 
çok tanınan, bilinen hizmetleri gerçekleştiriyor. Yaptığı 
hizmetin karşılığını da anında alıyor.” dedi.
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Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleşen program kadın 
belediye çalışanlarının katıl-

dığı yemekle başladı. Kağıthane Baş-
kanı Fazlı Kılıç’ın çalışanların Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutladığı progra-
ma, Başkan Kılıç’ın eşi Fatma Kılıç ve 
kadın çalışanlar katıldı.

Yemekli davete kısa süreliğine 

katılan Başkan Kılıç,”Sizler her alan-
da aktif olan çalışmalarınızda kadın 
olmanın dikkati ve özverisiyle başarı-
mızı şekillendiriyorsunuz. Kadın Mec-
lisimizin çalışmalarında ve Kadın Kent 
Gönüllüleri Toplantılarımızda da ilçe-
mizin kadın sakinleriyle buluşup onla-
rın gözlemlerini, önerilerini değerlen-
diriyoruz. Bizler hep birlikte Kağıthane 

için çalışıyoruz. Özverili çalışmalarınız 
için hepinize çok teşekkür ediyor ve 
dünya kadınlar gününüzü kutluyo-
rum” dedi. Başkan Kılıç, hatıra fotoğ-
rafı çekiminden sonra davetlilere güzel 
bir eğlence dileyerek salondan ayrıldı.

Kadınlara Hediye Takdim Edildi
Temsili çiçek takdimi için birim mü-

dürlerini sahneye davet eden Kadın 
Meclisi Başkanı Nuran Sevinç, tüm 
kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar 
Günü’nü kutladı.

Gönüllerince eğlenen ve Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutlayan davetli-
ler güzel bir gün yaşarken, program 
katılan kadınlara hediyeler takdim 
edildi.

Dünya Kadınlar Günü Kutlandı
Kağıthane 

Belediyesi’nin 
personele 

yönelik Dünya 
Kadınlar 

Günü kutlama 
yemeğine 

katılan kadınlar 
eğlenceli bir 
gün yaşadı.

Kültürün Taşıyıcısı Kadınlar
Kağıthane Belediyesi 

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü kapsamında kadının 

kültürün oluşmasındaki 
katkılarını konu alan 

‘Kültürün Taşıyıcısı Kadın’ 
paneli düzenledi. 8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü 
kapsamında düzenlenen 
panelde, kadının kültüre 

olan katkısı konuşuldu. 

Kağıthane Belediyesi Meclis 
Salonu’nda düzenlen panele 
Kağıthane Belediye Başkanı 

Fazlı Kılıç ve eşi Fatma Kılıç, AK Parti 
Kağıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş, 
AK Parti Kağıthane Kadın Kolları Baş-
kanı Meryem Karaköse, Kağıthane 
Kadın Meclisi Başkanı Nuran Sevinç, 
Kağıthane Belediyesi başkan yardım-
cıları, birim müdürleri, sivil toplum 
kuruluşları yönetici ve üyeleri ile çok 
sayıda Kağıthaneli kadın katıldı.

Edebiyatta, sanatta, siyasette ve 
hayatın her alanında kadının yeri... 
Moderatörlüğünü Gazeteci- Yazar 
Emine Uçak Erdoğan’ın yaptığı pa-
nele; Edebiyatçı-Yazar Yıldız Ramaza-
noğlu, Yeryüzü Doktorları 2. Başkanı 

Dr. Havva Sula ve ressam Hülya Yazıcı 
konuşmacı olarak katıldı. Panelde ka-
dının geçmişten bugüne taşıdığı dün-
ya mirası ve kültürlerin oluşmasında 
üstlendiği rol anlatılırken, Anadolu 
coğrafyasında ve İslam Dünyası’ndaki 
yeri konuşuldu. Siyasetten edebiyata, 
sosyal yaşamdan dünyanın farklı coğ-
rafyalarında kadını konu alan panelde 
konuşan Sula, Afrika ülkelerinde bu-
lunduğu sırada oluşturduğu arşivin-

den bir sunum yaptı.
Yoğun katılımla gerçekleşen prog-

ramda tüm kadınların 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutlayan Kağıt-
hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, eşi 
Fatma Kılıç’a bugün adına çiçek tak-
dim etti. Sosyal çalışmalarda gönüllü 
olarak gösterdiği özveri ve yaşamın 
her anında kendisinden desteğini 
esirgemeyen eşi Fatma Kılıç’a teşek-
kür eden Başkan Kılıç, panel öncesi 

yaptığı konuşmada bütün kadınların 
gününü kutladı. Kadınların sivil top-
lum kuruluşları içerisinde gösterdiği 
aktif başarıya dikkat çeken Başkan 
Kılıç, Türkiye’nin sosyal çalışmalar-
da aktif olduğunu söyledi. Dünyada 
karşılıksız en çok yardım yapan ülke 
olarak Türkiye’yi işaret eden Başkan 
Kılıç, bütün hak arayışlarında gerçekçi 
ve samimi olunmasının önemli oldu-
ğunu söyledi.
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Kağıthane’nin 19 mahallesinde dü-
zenlenen toplantılarda mahalle ve 
sokakların sorunlarını Başkan Kılıç 

ile paylaşan kadınlar, ilçe ile ilgili istek ve 
düşüncelerini de anlatıyorlar. İstanbul Se-
yir Terası Safir’de gerçekleşen 2015 yılının 
ilk toplantısına Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç ve eşi Fatma Kılıç, Başkan Yardım-
cısı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kent Kon-
seyi Başkanı Meryem Tekbıyık, AK Parti Ka-
ğıthane İlçe Kadın Kolları Başkanı Meryem 
Karaköse, Kadın Meclisi Başkanı Nuran 
Sevinç, Özel kalem Müdürü Levent Dirice 
ve Kağıthaneli kadınlar katıldı. Kağıthane 
Belediyesi çalışmalarını anlatan tanıtım fil-
minin gösterilmesinin ardından Emniyetev-
leri Mahallesi sokak gönüllülerinin isimleri 
tek tek okundu. Bu tür toplantıların çok ya-
rarlı olduğunu, yaşanılır bir Kâğıthane için 
çalıştıklarını belirten Başkan Kılıç, zamanla 
yarıştıkları bu çalışmalarda, gönüllerini ve 
emeklerini veren kadınlara teşekkür etti.

Katılımcı yönetim anlayışıyla yıllardır 
sürdürdükleri çalışmalarda her kesimden 
destek aldıklarını belirten Başkan Kılıç, ilçe-

de yapılan çalışmaları anlattı. Kolay ulaşıla-
bilir bir yönetim olduklarını hatırlatan Baş-
kan Kılıç, istişarelerin çok önemli olduğunu 
belirterek “Sosyal devlet düşüncesiyle bir-
çok sosyal çalışmalar yapıyoruz. Kağıtha-
ne Belediyesi olarak çocuk, gençlik, kadın, 
engelliler meclislerimizle toplumun her ke-
siminden vatandaşlarla istişare toplantıları 

düzenliyoruz. Bu tür toplantı ve istişarelerin 
faydasını çok gördük. Bu toplantılar saye-
sinde sürekli iletişim halinde oluyoruz. Bize 
her zaman ulaşabilirsiniz” dedi. 

Program, kadınlardan gelen soruların 
Başkan Kılıç tarafından cevaplandırılması, 
istek ve görüşlerin alınmasının ardından 
sona erdi.

2015 Kadın Kent Gönüllüleri
ToPlanTıları BaŞlaDı

Kağıthane 
Belediyesi’nin her 

yıl geleneksel olarak 
düzenlediği Kadın 

Kent Gönüllüleri 
Toplantıları bu 

yıl Emniyetevleri 
Mahallesi’nde 

gerçekleştirilen 
programla başladı. 

Seyrantepeli kadınların yerel 
yönetimde aktifliğini arttır-
maya yönelik yapılan top-

lantıya Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç ve eşi Fatma Kılıç, 
Başkan Yardımcıları Mevlüt Özte-
kin ve Şaban Demirel, Kağıthane 
Kent Konseyi Başkanı Meryem 
Tekbıyık, AK Parti Kağıthane İlçe 
Kadın Kolları Başkanı Meryem 
Karaköse, Kadın Meclisi Başkanı 
Nuran Sevinç, Özel kalem Mü-
dürü Levent Dirice, Seyrantepe 
Mahallesi Muhtarı Kemal Kılıç ve 
Kağıthaneli kadınlar katıldı.

Toplantıda kent gönüllü-
sü kadınların sorularını cevap-
layan Başkan Kılıç, Kağıthane 
Belediyesi’nin sosyal çalışmaları 

hakkında bilgi verdi. Başkan Kı-
lıç, ‘ Belediyemizde Aile Danışma 
Merkezi var. Evlenecek çiftleri-
mizden arzu edenlere bu merkezi-
mizde evlilik ile ilgili bilgi veriliyor. 
Bu merkezimizde sosyologlar, psi-
kologlar, psikiyatristler var. Sorun 
yaşayan çocuklar ve aileler, Aile 
Danışma Merkezi’mizden destek 
alıyor. Bu belediyenin görevi değil 
gibi görünür ama bizler bu hiz-
metleri veriyoruz. Her yıl okullar 
başladığında okullarımızdan al-
dığımız listelerle öğrencilerimize 
kıyafet desteğinde bulunuyoruz’ 
şeklinde konuştu.

Davetlilerin sorularını cevapla-
yan Başkan Kılıç, istek ve önerileri 
de değerlendirdi. 

Kadın Kent Gönüllüleri 
Seyrantepe’de Buluştu

Çeliktepeli Kadınlar Kağıthane İçin Toplandı 

Kağıthaneli kadınların gönüllü 
olarak katıldıkları, mahalle ve 
sokaklarında yaşanan değişimi 

değerlendirdikleri Kadın Kent Gönül-
lüleri toplantılarında ilçenin sorunla-
rı ile ihtiyaçları da ele alınıyor. 2015 yılı 
programına İstanbul Seyir Terası Safir’de 
gerçekleştirilen Kadın Kent Gönüllüleri 
toplantısı Çeliktepe Mahallesi ile devam 
etti. Kağıthane’nin 19 mahallesinde dü-
zenlenecek toplantılarda mahallelerinde 
gözlemledikleri sorunlarını Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ile paylaşan 
kadınlar, ilçe ile ilgili istek ve düşüncele-
rini de anlatıyorlar.

Gönüllü kadınların yerel yönetimde 
aktif olarak yer alması için düzenlenen 
toplantıların Çeliktepe Mahallesi prog-
ramına Başkan Kılıç ve eşi Fatma Kılıç, 
Başkan Yardımcısı Mevlüt Öztekin ve 
Oğuz Toktekin, Kağıthane Kent Konseyi 

Başkanı Meryem Tekbıyık, AK Parti Ka-
ğıthane İlçe Kadın Kolları Başkanı Mer-
yem Karaköse, Kadın Meclisi Başkanı 
Nuran Sevinç, Özel kalem Müdürü Le-
vent Dirice, Çeliktepe Mahalle Muhtarı 
Ahmet Karamanlı ve Kağıthaneli kadın-
lar katıldı.

Kağıthane Belediyesi yatırımları tanı-
tım filminin gösterimiyle başlayan top-
lantıda konuşan Başkan Kılıç, katılımcı 
yönetim anlayışıyla yıllardır sürdürdük-
leri çalışmalara devam ettiklerini ifade 
etti.  Toplumun her kesimiyle yapılan 
istişare toplantılarının yerel yönetimler 
için önemli olduğunu ifade eden Başkan 
Kılıç, kent gönüllüsü kadınlara teşekkür 
etti. Konuşmasında ilçede yapılan çalış-
malar hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, 
kadınların Kağıthane’yi gözlemlemesi-
nin ve yapılan çalışmaları değerlendir-
mesinin önemli olduğunu söyledi.
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Kağıthane’nin 19 mahallesinde de 
düzenlenecek toplantılarda ka-
dınlar ilçe ile ilgili gözlemlerini 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
ile görüşüyor. Hamidiye Mahallesi kent 
gönüllülerinin buluştuğu toplantıya Baş-
kan Kılıç ve eşi Fatma Kılıç, Başkan Yar-
dımcıları Mevlüt Öztekin ve Şaban De-
mirel, Kağıthane Kent Konseyi Başkanı 
Meryem Tekbıyık, AK Parti Kağıthane İlçe 
Kadın Kolları Başkanı Meryem Karakö-
se, Kadın Meclisi Başkanı Nuran Sevinç, 
Özel kalem Müdürü Levent Dirice, Ha-
midiye Mahallesi Muhtarı Temel Şardan 
ve Kağıthaneli kadınlar katıldı.

‘Türkiye dünyada en çok 
karşılıksız yardım yapan ülke.’
Türkiye Cumhuriyeti artık sosyal bir dev-
let oldu. Yerel yönetimler sosyal beledi-
yecilik yapıyor. Türkiye eskiden sosyal 
yardıma muhtaçtı, şimdi dünyanın her 
yerine yardım yapıyor. Sivil Toplum Ku-
ruluşları dünyanın her yerinde insanlara 
yardım ulaştırıyor. Afrika’da ücretsiz ka-
tarak ameliyatları yapılıyor, sağlık hiz-
metleri veriliyor, su kuyuları açılıyor ve 
gıda yardımları yapılıyor. Türkiye dünya-
da en çok karşılıksız yardım yapan ülke. 
Biz toplumumuz ve milletimizle iftihar 
ediyoruz.’ şeklinde konuşarak Kağıthane 
Belediyesi’nin sosyal yardım çalışmaları-
nı anlattı.

‘Türkiye Dünyada En Çok Karşılıksız Yardım Yapan Ülke’

Kağıthane 
Belediyesi’nin 

katılımcı yönetim 
anlayışıyla 

düzenlediği Kadın 
Kent Gönüllüleri 

2015 yılı programına 
Hamidiye Mahallesi 

ile devam etti.

Kadınlar Şirintepe’yi Konuştu  Kılıç “Bize her zaman ulaşabilirsiniz.”

Şirintepe Mahallesi Kadın 
Kent Gönüllüleri toplantısın-
da bir araya gelen vatandaşlar 

mahalle ve sokaklarının sorunlarını 
dile getirdi. İlçenin geleceğini ko-
nuşan Şirintepeli kadınlar, Kağıt-
hane Belediyesi’nin yatırımlarını da 
değerlendirdi.

Kadınların yerel yönetimde ak-
tif olarak yer alması ve gözlemlerini 
Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç ile paylaşması için düzenle-
nen toplantıların Şirintepe Mahal-
lesi programına Başkan Kılıç’ın yanı 
sıra eşi Fatma Kılıç, Başkan Yardım-
cısı Şaban Demirel, AK Parti Ka-
ğıthane İlçe Kadın Kolları Başkanı 
Meryem Karaköse, Kağıthane Kent 
Konseyi Başkanı Meryem Tekbıyık, 

Kadın Meclisi Başkanı Nuran Se-
vinç, Özel kalem Müdürü Levent 
Dirice, Şirintepe Mahalle Muhtarı 
Orhan Karagöz ve Kağıthaneli ka-
dınlar katıldı.

Kağıthaneli kadınların gönül-
lü olarak katıldıkları, mahalle ve 
sokaklarında yaşanan değişimi 
değerlendirdikleri Kadın Kent Gö-
nüllüleri toplantısında tüm katılım-
cılara teşekkür eden Başkan Kılıç, 
kadınların Kağıthane’yi gözlemle-
mesinin ve yapılan çalışmaları de-
ğerlendirmesinin önemli olduğunu 
söyledi. Kağıthane Belediyesi’nin 
sosyal çalışmaları hakkında bilgi 
veren Başkan Kılıç, kadınların istek 
ve şikayetlerini dinledi, sorularını 
cevapladı.

Mahalle ve sokaklarında gözlem-
ledikleri sorunları Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ile 

paylaşan kadınlar, ilçe ile ilgili isteklerini 
de paylaştı. Merkez Mahallesi ‘Kadın Kent 
Gönüllüleri’ toplantısına Kağıthane Bel-
ediye Başkanı Fazlı Kılıç ve eşi Fatma Kılıç, 
Başkan Yardımcısı Mevlüt Öztekin, AK Parti 
Kağıthane İlçe Kadın Kolları Başkanı Mery-
em Karaköse, Kağıthane Kent Konseyi 
Başkanı Meryem Tekbıyık, Kadın Meclisi 
Başkanı Nuran Sevinç, Özel kalem Müdürü 
Levent Dirice, Merkez Mahallesi Muhtarı 
Süleyman Bölük ve Kağıthaneli kadınlar 
katıldı. Kağıthane Belediyesi çalışmalarını 
anlatan tanıtım filminin gösterimiyle 
başlayan toplantıda kent gönüllüsü olarak 
ilçe ile ilgili fikirlerini paylaşan kadınlara 

teşekkür eden Başkan Kılıç, katılımcı 
yönetim anlayışıyla her yıl düzenledikleri 
halk istişarelerinin önemini anlattı. Sosyal 
belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesi-
minden vatandaşlarla buluştuklarını ifade 
eden Başkan Kılıç, ‘Toplantılar sayesinde 
sürekli iletişim halinde oluyoruz. Bize her 
zaman ulaşabilirsiniz” dedi. Çevre eğitimleri 
hakkında kadınlara bilgi veren Başkan Kılıç, 
‘Her yıl ilçe okullarında çocuklarımızın geri 
dönüşüm bilinci desteklemek için eğitimler 
veriyoruz. Eğitimlerimizi çocuklara yönelik 
animasyon filmi, hediyeler, çevre konulu 
tiyatro oyunlarıyla destekliyoruz. Geri 
dönüşümün çevre ve ülke ekonomisi için 
önemini anlatıyoruz.’ diyerek geri dönüşüm 
için atıklarını ayrıştıran ve çalışmalara 
destek veren kadınlara teşekkür etti.
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Bugünkü Kağıthane İETT Garajının he-
men girişinde bulunan çeşme, yarıya 
kadar toprağa gömülmüş, çatısı, kubbe-

si, kitabeleri kaybolmuş bir kalıntı halindeyken 
2011 yılında restore edildi.

Neoklasik mimari örneği olan çeşmenin 
geniş bir saçağı, üzerinde soğan biçimli bir 
kubbesi vardır. Soğan biçimli bu süsleme un-
suru, Poligon Sarayı’nın kulelerinde bulunan 
kubbe süslemesiyle aynı biçimdedir. Çeşmenin 
yüzü Sadabad çayırlarına doğru kuzeye bakar. 
Saçağının iki konsolu bulunmaktadır. Ön yüzü 
kemerlidir. Kemer, biri kilit taşı olmak üzere 
7 koyu renk, 6 beyaz renk taştan yapılmıştır. 
İçinde süslü bir mermer aynası ile musluk ve 
kurnası vardır. Her iki yanında da daha küçük 
musluklar ve mermer kurnaları bulunur. Kur-
naların alt tarafında da çeşitli süsler yer almak-
tadır. Mermer ana teknesi yerden yarım metre 
yüksekliktedir. 

1970’li yıllarda halen su akıyordu
Prof. Dr. Semavi Eyice arşivinde bulunan bir fo-
toğrafında 1970’li yıllara kadar akmaya devam 
ettiği görülen çeşme, bir süre sonra kullanıla-
maz duruma gelmiş, süslemeleri ve kitabeleri 

de zamanla sökülmüştür. 
Rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje-

leri 2001 yılında İSKİ Vakıf Sular Müdürlüğü 
tarafından çizilmiştir. İstanbul 2 nolu Koruma 
Kurulu, çeşmenin yerinde korunmasına, Türk-
İslam Eserleri Müze uzmanları denetiminde 
etrafı açılarak, gömülmüş olan kısımların orta-
ya çıkarılmasına, yeni verilere göre rölövesiyle 
restitüsyon ve restorasyon projelerinin revize 
edilmesine karar vermiştir. 

Eski çeşme, yer üstünde 
görünen çeşmenin altında
2011 yılında ise cadde genişletme çalışmaları 
sırasında iyice sıkışan çeşme, toprak altındaki 
bölümüne müdahale edilmeden görünen bö-
lümde yapılan çalışma ile eski görünümünde 
yeniden yapılmıştır.

Poligon Çeşmesi, Poligon Sarayı’nın üç 
görevlisi tarafından maliyeti kendi bütçelerin-
den karşılanarak 1913’te yaptırılmıştır. Sarayın 
Haliç tarafındaki köşesinde, ön yüzü caddeye 
paralel şekilde kurulmuştur. Günümüzde Sa-
dabad 1 Viyadüğü altındaki kadastral boşlukta 
(İETT garajı girişinin sağ tarafında) kalmakta 
iken 2011 yılında elden geçirilmiştir.

Poligon (İttifak) Çeşmesi
Poligon Sarayı’nın çeşmesi olması nedeniyle aynı adla anılan çeşme, 1913’te bu sarayın üç 

görevlisi tarafından kendi paralarıyla ortaklaşa inşa edildiği için “İttifak Çeşmesi” olarak bilinir. 
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Kağıthane Belediyesi Sarıkamış’ın 
100. Yılı münasebetiyle 90 bin 
şehidi mektuplar, fotoğraflar, 

makaleler ve Türkçe, Arapça, Kürtçe, 
Çerkesce, Lazca ve Gürcüce 6 dilde ya-
kılan türkülerle andı. Allahu Ekber dağ-
larının eteklerinde yaşanan büyük acıyı 
sürekli hatıralarda tutmak isteyen Ka-
ğıthane Belediyesi’nin 2 CD’den ve bir 
kitaptan oluşan bir çalışmasına Orhan 
Gencebay, Zara, İzzet Altınmeşe, Suat 
Suna, Gökhan Güney, Recep Ergül, Ba-
yar Şahin, Kuşha Doğan Özden, Şahin 
Arıkan, Gülseven Medar, Selim Bölük-
başı, Mehtap Demir, Mustafa Tatlıtürk 
ve Ahmet Özdemir destek verdi. Kağıt-
hane Kültür Merkezi›nde düzenlenen 
ve Türkçe, Çerkezce, Gürcüce, Arapça, 
Lazca ve Kürtçe türkülerin seslendirildiği 
geceye İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami 
Altınok, Kağıthane Kaymakamı A.Akın 
Varıcıer, Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Ekrem 
Gülen, Prof. Dr. Bingür Sönmez,  İzzet 
Altınmeşe, Suat Suna, Gazeteci -Yazar 
Ahmet Özdemir, Amir Ateş, Mehtap De-
mir, Kuşha Doğan Özden, Şahin Arıkan, 
Gülseven Medar, Selim Bölükbaşı, Sinan 
Çelik, Bilal Şaner, Ali Önder Balcı, Hakan 
Çakmaktaş, Serkan Ünlü ve çok sayıda 
Kağıthaneli katıldı.

Sarıkamış şehitlerini anmak için her 
yıl geleneksel olarak anma programı dü-
zenlediklerini söyleyen Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç,’Anma program-
ları bir vefa borcudur’ dedi. 

Savaş dönemine ait fotoğraf sergisi-

nin de yer aldığı gecede davetliler, Sarı-
kamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. 
Dr. Bingür Sönmez’in Sarıkamış Hare-
katı ve savaş dönemine ait görüntülerle 
hazırladığı sunumu dikkatle dinledi. 

Sarıkamış Harekatı’nda her aile-
den bir kişinin yakının şehit düştüğü-
nü aktaran  Sönmez, Sarıkamış’ta şehit 
düşen askerlerin yıllarca kamuoyunda 
“zavallılar” gibi lanse edildiğini belirte-
rek, “Hemen hemen şehit vermemiş aile 
yok. Sarıkamış’ta savaşmak için giden o 
yiğitler geri dönmedi. Bu askerlerimiz 
bir gecede tek kurşun atmadan dona-
rak, titreyerek yaşarken ölmüş zavallılar 
gibi lanse edildi ama bu askerler birer 
kahramandır” dedi. Sönmez, Sarıkamış 
Harekatı’nda gazi olanların kaleme al-
dıkları hatıralardan bazılarını davetlilere 
okuyarak, gazilerin hayattayken hep ih-
mal edildiğini söyledi. 

Şehitler için ilahiler okunarak dualar 
edilirken sevilen Mevlidhan Amir Ateş’in 
etkileyici sesi ise salonda duygusal anlar 
yaşanmasına neden oldu.  Sanatçıların 
Türkçe, Arapça, Kürtçe,  Çerkesce, Laz-
ca, Gürcüce yakılan ağıtları seslendirdiği 
programda ağıtların hikayelerinin anla-
tılması ise yürek burktu.  

Gecede türküler seslendiren Halk 
Müziği Sanatçısı Recep Ergül ise, ‘Yıl-
lardır anma programının nasıl yapıla-
cağının örneğini gösteren Başkan Fazlı 
Kılıç’a teşekkür ediyoruz’ dedi. Progra-
mın sonunda davetliler katılan sanatçı-
larla birlikte Yemen Türküsü’nü okudular.  
Davetliler arasında yer alan ve albümde 
“Vatan Sağolsun” parçasını seslendiren 
Orhan Gencebay törene katılamazken, 
kendisini temsilen oğlu Altan Gencebay 
Sarıkamış türkülerine eşlik etti.

Albüm Oldu
Sarıkamış Acısı

6 Dilde söylenen 
türkülerin yer aldığı, 

Orhan Gencebay, Zara, 
Gökhan Güney, İzzet 

Altınmeşe ve Suat 
Suna gibi  sevilen 

sanatçıların destek 
verdiği “Sarıkamış 

Destanı” adlı albüm 
ve kitap tanıtımına 

Kağıthaneliler yoğun 
ilgi gösterdi.
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Duyarlılık Eğitimleri Sürüyor
Çevreye Ve Geri Dönüşüme

Geleneksel hale gelen bu eğitimlerde 
öğrencilere öncelikle geri dönüşüm 
için bireysel olarak yapılması gere-

kenler, geri dönüşümün aşamalar, geri dö-
nüşümün çevreye ve ekonomiye katkıları 
anlatılıyor.

Çevre ve hayvan sevgisi konulu tiyatro 
oyunuyla görsel olarak desteklenen eği-
timlerde, öğrencilerin çevre duyarlılığını 
geliştirilmesi hedefleniyor. Hayvan sevgisi 
ve geri dönüşümün ilgi çekici bir senaryo 
ile öğrencilerle paylaşıldığı eğitimler ilçe 
sınırlarında bulunan okulların tiyatro ya 
da konferans salonlarında gerçekleşiyor. 
Çağlayan Ziyapaşa İlköğretim Okulu’nda 
gerçekleşen bugün ki eğitimlere Kağıt-
hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Başkan 
yardımcıları Hasan çakır, Şaban Demirel, 
öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çevre 
ve hayvan sevgisinin erken yaşlarda des-
teklenmesi gerektiğini söyleyen Kağıthane 

Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, geri dönüşü-
mü mümkün ambalaj atıklarının çöp ni-
teliği taşıyan atıklardan ayırt edilerek ayrı 
toplanması gerektiğini hatırlatarak “Temiz 

bir çevre ve yeşil bir gelecek için bireysel 
sorumlulukların yerine getirilmesi gereki-
yor. Bu konuda önce ailelere sonra da ço-
cuklara çok iş düşüyor” dedi.

Kağıthane 
Belediyesi, 
öğrencilere 

çevre duyarlılığı 
kazandırmak, 

hayvan sevgisini 
aşılamak ve geri 

dönüşümün 
önemini 

anlatmak için 
düzenlediği 

eğitim 
seminerleri 

devam ediyor.

Rafet Angın İlköğretim Okulu

Gürsel İlköğretim Okulu

Rafet Angın İlköğretim Okulu

Gürsel İlköğretim Okulu

Günebakan İlköğretim Okulu

Ziyapaşa İlköğretim Okulu

Günebakan İlköğretim Okulu

Ziyapaşa İlköğretim Okulu
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Kağıthane’de Söz Halkın
Kağıthane 
Belediyesi 

tarafından ilçe 
sakinlerinin 

isteklerini 
belirlemek, proje 

ve yatırımlar 
hakkında 

vatandaşları 
bilgilendirmek 

üzere düzenlenen 
‘Halk Meclisi’ 

toplantıları devam 
ediyor.

Kağıthane’yi katılımcı yönetim an-
layışıyla yöneten Başkan Kılıç, 
yaklaşık 11 yıldır sürdürdüğü ‘Halk 

Meclisi’ toplantılarına Ortabayır Mahalle-
si ile start verdi. Gündüz esnaf ziyaretleri 
düzenleyerek esnafın sorun ve önerilerini 
alan Başkan Kılıç, akşamları da ‘Halk Mec-
lisi’ toplantıları düzenleyerek ilçe halkı ile 
birlikte olmayı sürdürüyor.

Ortabayır Mahallesi Cemsu düğün sa-
lonunda düzenlenen toplantıya Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Başkan Yar-
dımcıları Şaban Demirel, Oğuz Toktekin, 
Hasan Çakır, Birim Müdürleri ve Kağıtha-
ne Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Kır, 
Kağıthane AK Parti İlçe Başkan Yardımcı 
Ali Güler, Melis Üyesi Derya Uzunboy, 
Kağıthane AK Parti Gençlik Kolları Baş-
kanı Mustafa Kaya,  AK Parti Ortabayır 
Mahalle Başkanı Abdullah Kaya, Ortaba-
yır Mahalle Muhtarı Erhan Özbak ve çok 
sayıda mahalleli katıldı.

Ortabayır Mahallesinde yapılan çalış-
maları ve Kağıthane’deki değişimi içeren 
sunumdan sonra açılış konuşmasını ya-
pan Başkan Kılıç, ‘Halk Meclisi toplantıla-
rının özüne uygun olarak sizleri dinlemek 
için burada toplandık. Sizin görüşleriniz 
doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürece-
ğiz’ dedi.

HAlK MecliSine Yoğun ilGi
Gültepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştiri-
len Halk Meclisi’ne katılan Kağıthane Be-

lediye Başkan Fazlı Kılıç, vatandaşların so-
runlarını ve taleplerini dinledi. Toplantının 
başında ilçede gerçekleştirilen çalışmalar 
hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, ‘Kağıt-
hane sürekli gelişen bir ilçe olduğundan 
değeri her gün artmaktadır’ dedi.

Telsizler Mahallesi Halk Meclisi Top-
lantısı, Gültepe Kültür Merkezi’nde va-
tandaşların yoğun ilgisi ile başladı. Top-
lantıya Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, Başkan Yardımcıları, Birim Müdür-
leri, Meclis Üyeleri, AK Parti Kağıthane 
İlçe Başkanı Av. Faruk Gökkuş, Tesizler 
Mahalle Muhtarı Mustafa Yörük ve vatan-
daşlar katıldı.

Sosyal Belediyecilik Kağıthane’de
Kağıthane’de Halk Meclisi toplantılarına 
vatandaşların ilgisi her geçen gün daha da 
artarak devam ediyor. Önceki gün Orta-
bayır Mahallesi’nde düzenlenen toplantı 
ardından bu sefer Telsizler Mahallesi’nde 
Halk Meclisi toplantısı düzenlendi. Halk 
Meclisi toplantılarına çok büyük önem 
verdiğinin altını çizen Başkan Fazlı Kılıç’ 
Kağıthane İstanbul’da en hızlı gelişen bir 
ilçe haline geldi. Bu gelişim 3. Havalimanı 
ve boğazda yapılacak olan tüp geçit ar-
dından hızlanarak devam edecektir. Bu 
toplantılarda amacımız komşularımızla 
tüm soruları ve konuları değerlendirmek 
ve çözüme ulaştırmaktır. Kağıthane’de 
sosyal belediyeciliğin bir gereği de işsiz 
insanlara iş imkanı yaratmaktır. Komşu-

larımıza iş bulmak için çalışmalarımız de-
vam ediyor. İş-Kur ile koordineli olarak iş 
ayranları, işçi arayan kurumlara yönlen-
diriyoruz. ‘ dedi.

HAlK MecliSine SAHiP ÇIKTI
Kent Düğün Salonunda düzenlenen top-
lantıya Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, Başkan Yardımcıları, Birim Müdür-
leri, Meclis Üyeleri, AK Parti Kağıthane 
İlçe Başkanı Av. Faruk Gökkuş, Gültepe 
Mahalle Muhtarı Bilal Daş, AK Parti Gül-
tepe Mahalle Başkanı Murat Hezmen,  
Gültepe Mahalle Kadın Kolları Başka-
nı Seda Kılınç ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Gültepe Mahallesi Halk Meclisi 

Toplantısı belediye çalışmaları ve faali-
yetleri ile Gültepe Mahallesi’ne yapılan 
yatırımların anlatıldığı sunum gösterisi 
ile başladı.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç, sabah saatlerinde başladığı ve akşam 
saatlerinde de Halk Meclisi toplantıları 
ile devam ettiği halk buluşmaları devam 
ediyor. Her gittiği mahallede büyük ilgi 
ve sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan 
Fazlı Kılıç ’ Mahallemizde oluşturduğu-
muz Gültepe Kültür Merkezi’nde Sine-
ma, Konferans ve tiyatro salonları, Muh-
tarlık ve Aile Sağlığı Merkezi’nin içinde 
bulunduğu büyük bir konsept ile vatan-
daşımıza hizmet vermektedir. ’ dedi.  

Ortabayır Mahallesi Halk Meclisi

Telsizler Mahallesi Halk Meclisi

Gültepe Mahallesi Halk Meclisi
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Kağıthane Belediyesi, Kore’de milyonları ağlatan 
buluşmaya ev sahipliği yaptı. Kağıthaneliler, 
1950 yılında gittiği Kore Savaşı sırasında yol ke-
narında kimsesiz halde bulduğu Koreli küçük 

kıza Ayla ismini veren Türk Subay Süleyman Dilbirliği’nin 
60 yıl sonra gerçekleşen film gibi kavuşma hikayesini izle-
diler.

Kore’de başlayıp İstanbul’da biten bir serüvenin adı-
dır Koreli Ayla. Asıl adı Kim un Cu. Kore Savaşı’nda anne 
babasını kaybetti. Bir Türk subayı yol kenarında gördüğü 
çocuğa sahip çıktı. Türk Birliği’nde bakılan ve büyütülen 
Kim Un Cu’ya ‘Koreli Ayla’ ismi verildi.  Savaş yıllarında 
Türk askeri ile birlikte yemek yedi, onlarla birçok şeyi pay-
laştı.  Kısa sürede Türkçe öğrendi. Hatta Koreliler ile Türk 
askerleri arasında tercümanlık bile yaptı. Savaş’ın bitmesi 
ile Kore’de başlayan hikaye aslında hiç bitmedi. Türk subayı 
Süleyman Dilbirliği savaştan 60 yıl sonra Koreli Ayla’nın 
izini sürdü ve Kore’de onu bulmayı başardı. Kore’de yılın 
olayı olarak gösterilen kavuşma milyonlarca Koreliyi göz-
yaşlarına boğdu.

Gültepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Kardeşliğin 
Unutulmaz Destanı-Koreli Ayla” programına ev sahipliği 
yapan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın yanı sıra, 
Kaymakam Ahmet Akın Varıcıer, Güney Kore İstanbul 
Konsolosu Ko Ok Sok, Türk Kore Gazileri Anma Topluluğu 
Başkanı Gu Baek Cho, Koreliler Derneği Başkanı Nam Hee 
Park, Kore Gazileri ve Kağıthaneliler katıldı.

Gazi Süleyman’ın uzun uğraşlar neticesinde 60 yıl sonra 
Koreli Ayla’ya kavuşmasını anlatan filmle başlayan prog-
ramda duygusal anlar yaşandı. Koreli misafirlerin Kağıtha-
nelilerle birlikte izleyip hüzünlendikleri film gösteriminden 
sonra konuşan Başkan Fazlı Kılıç, “Çok anlamlı, çok güzel 
bir programa ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. 
Az önce izlediğimiz filmde savaşın diğer yüzünü gördük. 
Savaşırken merhametlerini ve sevgilerini götüren büyük-
lerimizle ne kadar iftihar etsek az. 65 yıl sonra bile eksil-
meyen sevgileriyle bugün burada bizleri yalnız bırakmayan 
başta gazilerimiz olmak üzere Koreli misafirlerimize ve bü-
tün komşularımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bu filmin herkese örnek olması gerektiğini söyleyen 
Kağıthane Kaymakamı Ahmet Akın Varıcıer, “İki ülkeden 
ziyade iki insanın dostluğu var bu filmde. Bu filmi dünyayı 
kana bulayan insanlara izletmek lazım. İzlesinler ki dünya-
nın nasıl güzelleşeceğini öğrensinler. Ayla içimizden birisi 
oldu. O bizim artık Ayla teyzemiz oldu, Ayla teyzemizin 
ellerinden öpüyorum. Buradan ona ve kardeş ülke Güney 
Kore’ye selam olsun” dedi.

Ülkesinin bugün ki durumda olmasında ve gelişme-
sinde Türkiye’nin çok önemli bir payı olduğunu belirterek 
sözlerine başlayan Güney Kore İstanbul Konsolosu Ko Ok 
Sok “Bizler Türkiye’ye ikinci vatanımız diyoruz. Ülkelerimiz 
arasındaki mesafe uzak olabilir ama kalplerimiz birbirine 
çok yakın. Bunu bugün ki geceden anlıyoruz. Süleyman 
Dilbirliği’ne  ve bütün gazilere şükran borçluyuz. Sizleri 
asla unutmayacağız” dedi.

Konuşmaların ardından bir video bağlantıyla babası bil-
diği Gazi Süleyman Dilbirligi ile Kağıthanelilere seslenen 
Koreli Ayla, herkesi çok özlediğini belirterek “Orada olmayı 
çok isterdim. Ailem orada. Yıllar sonra kavuştuğum babama 
doyamadım. İnşallah tekrar bir araya geliriz. Siz olmasaydı-
nız Güney Kore olmazdı. Duygularımı ifade edemiyorum. 
Bu programı hazırlayan Kağıthane Belediyesine çok teşek-
kür ederim” dedi.

Filmi izlerken oldukça duygulandığını belirterek sözle-
rine başlayan Süleyman Dilbirliği, “Biz özgürlüğü elinden 
alınan bir ülkeye özgürlüklerini tekrar vermek için gittik 
Kore’ye. Çekilme sırasında soğukta titreyen ve anne ba-
basının öldüğünü öğrendiğimiz 5 yaşındaki bir kız ile kar-
şılaştık. Aldık bölüğümüze getirdik. Temizledik ilk olarak 
ona bir yatak yapıldı. Bir sene kaldı bizimle. Türkçe’yi de 
öğrendi, hatta Koreliler gelince yarım yamalak tercüman-
lık da yaptı. Ay bizde mutaberdir. Ay gibi güzel olsun diye 
Ayla ismini verdik, bu Koreli kıza ve onu kızımız kabul et-
tik. Sonra ayrıldık ve yıllar sonra tekrar kavuştuk. Bugün 
gelen mesajıyla daha da mutlu oldum. Allah herkesten razı 
olsun”dedi

Plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminden sonra 
program sona erdi.

Gültepe Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen ve şiir dostlarını bir araya getiren 
programa Kağıthane Belediye Baş-

kanı Fazlı Kılıç ve başkan yardımcısı Mevlüt 
Öztekin katıldı.

Sunuculuğunu Özgür Çoban’ın yaptığı 
programda Yavuz Bülent Bakiler, Edebiyata 
ve şiire ilgisini şu sözlerle anlattı. ‘Edebiyat 
olmadan başarılı olmak mümkün değildir. 
Öğrencilik yıllarımda, topluluk önünde ko-
nuşamadığımı fark ettim. Anladım ki, kelime 
dünyam çok zayıftı. Çünkü okumuyordum. 
Okumadıkça cahil bir insan olduğumu gör-
düm. Sonra çok kitap okumaya başladım. 
Edebiyatsız bir millet olmaz, olmamalıdır da” 
dedi.

Annesi için çok sayıda şiir yazdığını ifade 
eden Yavuz Bülent Bakiler, söyleşide en se-
vilen şiirlerinden birkaçını da Kağıthaneliler 
için okudu. 

Geceye ev sahipliği yapan Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç, samimi sohbetin-
den ve okuduğu şiirlerden dolayı Bakilere 
teşekkür ederek ‘Şairlerimizi burada ağırla-
maktan dolayı çok mutluyuz. Sanata ve ede-
biyata çok önem veriyoruz. Bundan sonra da 
ünlü şair ve yazarlarımızı halkımızla buluş-
turmak için programlar düzenlemeye devam 
edeceğiz’ dedi.

  

Yavuz Bülent 
Bakiler Şiir 
Dostlarıyla 

Buluştu
Kağıthane Belediyesi kültür 

sanat etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen ‘Şiir Mektebi’ adlı 
programda Şair Özgür Çoban 
ile birlikte Türk edebiyatında 

önemli bir yere sahip olan 
Yavuz Bülent Bakiler’i ağırladı.

Koreli Ayla’nın Hasreti 
Herkesi Ağlattı 

Kore Savaşı’nda askerlerimizin sahip çıktığı 5 yaşındaki Koreli ayla’nın 65 yıl sonra Türk 
Halkına ve babası bildiği Türk askerine mesajı şu oldu; “Siz olmasaydınız Güney Kore olmazdı”
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Mart Ayında da Dolu Dolu
Gültepe Kültür Merkezi 

açıldığı günden beri kültür 
ve sanatın değişmez 

adresi olan Gültepe Kültür 
Merkezi, her zaman 

olduğu gibi Mart ayında 
da birbirinden farklı 

ve güzel programlarla 
Kağıthanelilere eğlenceli 

saatler sunacak.

Her yaştan Kağıthaneliye hitap 
eden kültür etkinlikleri kapsa-
mında bu ay, animasyon film-

leri, yetişkin sineması, çocuk tiyatrosu, 
söyleşiler ve müzik etkinlikleri yer ala-
cak. 

Kağıthaneli çocuklar Çılgın Profe-
sör,  Alfa ve Omega, Cesur Civciv, Ro-
binson Ailesi, Kutu Cüceleri, Balık ile 
Krakerin Maceraları animasyonlarıyla, 
Sihirli Sandık, Neşeli Trafik Işıkları, 

Kelebek Avcısı, Babaannemin Çantası, 
Haylazlar Adası gibi tiyatro oyunlarıy-
la eğlenceye doyacaklar.

Sanatın ve Kültürün Kağıthane’de-
ki merkezi olan Gültepe Kültür Mer-
kezi, sadece çocukların değil büyük-
lerin de ilgisini çekecek programlara 
ev sahipliği yapacak. Sürgün Sultan, 
Filistin’de Bir gün gibi tiyatro eserleri-
nin yanı sıra beyazperdede ses getiren 
Çanakkale Yolun Sonu ve Fatihin Fe-

daisi Kara Murat Kağıthanelileri bek-
liyor. 

Kağıthane Kültür Sanat Etkinlikleri 
tanınmış isimleri Mart ayında da ilçe 
sakinleriyle buluşturmaya devam edi-
yor. Türk Müziğinin en önemli isim-
lerinden birisi olan Erol Büyükburç 
ile Harun Atmaca konserinin de yer 
alacağı etkinliklerde ayrıca 100. yılın-
da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma 
programları da gerçekleştirilecek.

İTO İlkokulu, İstanbul’a Yelken Açtı

Emniyet Evleri 
İstanbul Ticaret odası 
İlkokulu öğrencileri, 
İstanbul’un tarihi 
mekanlarını 
hazırladıkları rölyef, 
çini motifleri, kolaj ve 
kitapçıklarla tanıtıyor. 
“İstanbul’a Bir 
Yelken aç” adlı proje, 
Kağıthane Belediyesi 
23 nisan Çocuk 
Şenlikleri ve ramazan 
Etkinliklerinde sergiye 
hazırlanıyor.

3. sınıf öğrencilerinin emekleriyle 
hazırlanan çalışmalar hakkında 
bilgi veren Okul Müdürü Recep 

Özcan ve 3F Sınıf Öğretmeni Füsun 
Yüksel, etkinlik kapsamında her kita-
bın bir sahnesini rölyef olarak tasarla-
dıklarını, İstanbul’a Bir Yelken Aç adlı 
bir de kitapçık ya da broşür hazırla-
dıklarını belirtti. İstanbul’un tarihi ve 
turistik yerlerini tanımayı ve tanıtmayı 

amaçladıklarını belirten okul yönetici-
leri, bu mekanlar arasında İstanbul’da 
uzun süredir yaşayan insanların dahi 
bilmediği yerler olduğunu söyledi. 
Proje, Kağıthane Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü’nün deste-
ğiyle gerçekleştirilirken, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın müfredata eklediği “İs-
tanbul” dersini de desteklemesi amaç-
lanıyor. 

Çalışmalar öğrenciler tarafından 
öğretmenlerinin de yardımıyla hazır-
lanıyor. Proje kapsamında hazırlanan 
onlarca kitap mevcut ve her kitabın bir 
tarihi hikayesi bulunuyor. 

Proje hakkında bilgiler veren İTO 
İlkokulu Müdürü Recep Özcan, bu 
projenin yanı sıra bir çok konuda 
okula destek olan Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç’a teşekkür etti. 
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Kağıthane 
Belediyesi 

Sosyal Tesisleri 
lezzet ve kaliteli 

hizmetini 
Kağıthane 

Halkının 
memnuniyeti 

ile taçlandırıyor.

Kaliteli hizmet anlayışıyla çalışan Sos-
yal Tesisler vatandaşların sohbetine 
eşlik edecek sıcacık kahvesi,  zengin 

ve leziz yemek çeşitleri ile şehrin odak nok-
tasında yer alıyor.

Haftanın her günü Kağıthanelinin aile-
ce vakit geçirebileceği, dinleneceği ve huzur 
bulacağı sosyal tesisler, birinci sınıf servis ve 
hizmet kalitesiyle Türk mutfağının en seçkin 
lezzetlerini bütçeye uygun fiyatlarla sunuyor. 
Kar amacı gütmeden çalışan tesisler lezzet 
ve hizmet kalitesiyle vatandaşlardan tam 
not alıyor. 

Lezzet ve hizmet kalitesi kadar hijyen 
koşullarında da başarılı olan sosyal tesisler 
en iyi ve en kaliteli hizmeti,  ekonomik ola-
rak vatandaşlara sunuyor.

Uluslararası Hizmet
Uluslararası standartlardaki hizmet kalitesi, 
hijyen ve kalite uygulamalarındaki başarısı 
ile sosyal tesisler Lojistik Destek Merkezi, 
TSE tarafından onaylanan ISO 22000 Gıda 
Güvenliği Sistem belgesi ile hizmet kalite-
sini ispatlamıştır. Çalışanların hijyen ve gıda 
güvenliği konusunda bilinci, gıda mevzuat-
larına ve kanunlara uyumu, ürün kalitesinin 
geliştirilmesi gibi etkileri olan uygulama, in-
san sağlığını en kolay etkileyecek etmenlerin 
başında gelen gıda ürünlerinde başarılı kont-
rolünü belgeliyor. Standartları her 5 yılda bir 
ISO tarafından gözden geçirilen ve uygulayı-
cıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda 
yeniden düzenlenen belgeyi her standart ge-
lişiminde yeniden alan Kağıthane Belediye-

si Sosyal Tesisleri uluslararası kabul görmüş 
yönetim sistemine uygun olan bir yönetim 
anlayışıyla hizmet kalitesinde sürekliliği sağ-
ladığını belgeliyor. Hizmette kaliteyi sürekli 
gelişen bir süreç olarak kabul ederek, hizmet 
çıtasını yükseltmeye devam eden sosyal te-
sisler, devamlılığı olan gelişim ve uygulama 
kontrollerine bağlılıkla artan kalite anlayışını 
koruyor. Mekansal dekorasyon, servis, su-
num, yemek çeşitliliği ve lezzeti gibi birçok 
alanda kaliteli hizmet veren sosyal tesisler, 
Kağıthanelilere en iyi kaliteli hizmeti en eko-
nomik imkanlarla sunmaya devam ediyor

Haftanın her günü keyifli sohbetlere ev 
sahipliği yapan sosyal tesisler, özel gün ve 
organizasyonlar, düğün ve yemekli toplantı-
lar için de hizmet veriyor.

Kağıthane’nin 
lezzet durağı 

Sosyal Tesisler
Kağıthane Belediyesi Sosyal Tesisleri

İrtibat: 0212 321 32 38 - 39

TeSİSlerİmİz
*Nurtepe Sosyal Tesisleri

*Hamidiye Sosyal Tesisleri
*Beyaz Kafeterya

*Kır Kahvesi
*Sadabad Kafeterya


