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Türk Kızılayı’nın kuruluşunun 186. yıl dönümünde düzenlenen 
programda Kızılay’ın faaliyetlerine destek olan hayırseverler altın 
madalya ile ödüllendirildi. 126 hayırsever ve bağışçının ödüllendirildiği 
gecede Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a da ödül takdim edildi.

Türk Kızılayı’ndan 

Başkan Kılıç’a Ödül

Kağıthane’de 
Ramazan Coşkusu

Kağıthane’de 
Ramazan 

Etkinlikleri, 
çocuk 

programları, 
yazar-şair 

söyleşileri ve 
ilçenin tüm 

mahallelerinde 
düzenlenen iftar 

programlarıyla 
tamamlandı. 

Halkın yoğun 
katılımıyla 

gerçekleşen 
etkinliklerle, 

Ramazan 
coşkusu 

Kağıthane’yi 
sardı.  



Kıymetli Kağıthaneliler; tüm inananların 
tek yürek halinde Allah’a yöneldiği bir Rama-
zan ayını daha geride bıraktık. Bu mübarek ay, 
tüm kırgınlıkların ortadan kaldırıldığı, hoşgörü 
içerisinde, yokluğu, yoksulluğu anlamak adına 
oruçların tutulduğu bir zaman dilimi. Bu mü-
barek ayı Kağıthaneli komşularımızla birlikte 
yaşamanın mutluluğu paha biçilemez. 

Kağıthane Belediyesi olarak gerçekleştir-
diğimiz Ramazan ayına yönelik etkinlik ve 

hizmetlerimiz bir ön-
ceki yıldan daha iyi 
olma hedefiyle devam 
etti. 

İlçemizde özellikle 
çocuklarımıza unuta-
mayacakları Ramazan-
lar yaşatmaya çalıştık. 
Kağıthaneli çocukla-
rımız geleneksel Ra-
mazan etkinlikleri ile 
büyüyorlar. Her yaşı 
aynı sofrada buluştur-

manın, paylaşmanın, 
sohbetin, hoşgörünün 
ve hep birlikte edilen 

duanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ramazan kapsamında geçtiğimiz ay birbi-
rinden kıymetli, anlamlı programlar ve sürpriz 
etkinlikler düzenledik. Hasbahçe’de ziyaretçile-
rimizi her gün Karagöz - Hacivat, Sema Gös-
terisi, Tahtabacak, Hattat, Pamuk Şekerci gibi 
geleneksel figürlerin yanı sıra tasavvuf musikisi, 
manevi değerlerimize yönelik sohbet program-
ları ve daha birçok etkinlikle buluşturduk. Ka-
ğıthane ailesi olarak oruçlarımızı mahalle iftar-
larında hep birlikte açtık. 

Bu vesile ile tüm komşularımıza Hasbahçe 
başta olmak üzere mahallelerimize yayarak 
düzenlediğimiz etkinliklerimize katılımlarından 
dolayı teşekkür ediyorum.

Değerli Kağıthaneliler, Gazete Kağıthane’nin 
elinizde bulunan bu ayki nüshasında belediye-
mizce gerçekleştirilen projeler, müdürlüklerimi-
zin faaliyetleri, başta gençlik ve spor konusun-
da olmak üzere, birçok çalışmamız yer alıyor. 
Diğer yandan her yıl geleneksel olarak düzen-
lediğimiz yaz spor okullarımız ve belediyemizce 
gençlere yönelik sunulan İngilizce kurslarıyla 
ilgili haberler okuyacaksınız.  

Belediye olarak, Dünya Çevre Günü etkin-
likleri kapsamında yıl boyunca ilçede en çok 
atık malzemeyi toplayarak geri dönüşüme ka-
zandıran en çevreci okul ve öğrencileri ödül-
lendirdik. Kendilerine buradan bir defa daha 
teşekkür ediyorum. 

Bu vesile ile mübarek Ramazan Bayramınızı 
şimdiden kutluyor, tüm İslam alemi için hayırla-
ra vesile olmasını temenni ediyorum. Unutma-
yalım ki Ramazan bir araya gelme ve paylaşma 
ayıdır. 

e-posta: fazlikilic@kagithane.bel.tr
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Ramazan 
Paylaşmaktır…

İLETİŞİM
444 23 00 

www.kagithane.bel.tr

20. Balkan Çocuklar Karate Şam-
piyonası, Karadağ’ın Herceg 
Novi kentinde yapıldı. Üç gün 

süren ve 11 ülkeden 850 sporcunun 
katıldığı şampiyonada, Elif Simay Er-
demir ve Emre Turan, altın madalya ile 
Kağıthane’ye döndüler. 2001 doğumlu 
Emre Turan ve Elif Simay Erdemir Fer-
di Kumite kategorisinde altın madalya 
alarak göğsümüzü kabarttı. Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthaneli 
minik karatecileri başarılarından dolayı 
tebrik ettiğini belirterek “İlçemizden 
başarılı sporcuların çıkması bizleri gu-
rurlandırıyor. Sporun merkezinin Ka-
ğıthane olması için ilçemizde sekiz 
futbol sahası yaptık, amatör spor ku-
lüplerine destek verdik” dedi. 

Karadağ’da 
yapılan 20. Balkan 

Çocuklar Karate 
Şampiyonası’nda 

Altın Madalya alan 
Kağıthaneli Elif 
Simay Erdemir 
ve Emre Turan, 

Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’ı 

makamında ziyaret 
ettiler.

Afetlere hazırlık ve afet sonrası plan-
lama dolayısıyla ilçede çalışmalar 
yapan kadınlar, Kağıthane Beledi-

yesi Meclis Salonu’nda bir toplantı düzen-
ledi. Kağıthane Belediyesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Kadın Emeği Değerlendirme 
Vakfı ve İlk Adım Kadın Kooperatifi işbir-
liğiyle gerçekleşen proje kapsamında ve-
rilen eğitimlerde; arama kurtarma ekiple-
rinin afetzedelere ulaşana kadar ailelerin 
hayatta kalması için yapılması gerekenleri 
ve ilk yardımı öğrenen kadınlar, bu kez 
komşuları için harekete geçti. Eğitimlerin 
ardından hızlı bir şekilde çalışmalara baş-
layan kadınlar, topladıkları bilgileri ve risk 
analizlerini derledi. Toplantıda ilk olarak 
mahalle komitesi üyeleri çalışmalarıyla il-
gili sunumlarını yaptı. Ardından afete kar-

şı yapılması gereken ön hazırlıklarla ilgili 
sinevizyon gösterileri sunuldu.

“Tüm ilçelere örnek olacak 
bir çalışma”
Konuşmasında projenin önemine değinen 
Kağıthane Kaymakamı A.Akın Varıcıer, 
“Bu toplantının Kağıthane Belediyesi ça-
tısı altında gerçekleşmesi önemli bir mesaj 
veriyor. Çağdaş yönetimlerde yönetişim 
dediğimiz birlikte yönetme anlayışı var. 
Sadece biz yöneticilerin değil, sivil insi-
yatifin de alınan kararlarda etkili olması 
gerekiyor.  Kadınlara yönelik Afete Ha-
zırlık ve Risk Azaltma Projesi diğer ilçe-
lerle birlikte de sürdürülebilir. Bizim Şişli, 
Beşiktaş, Eyüp ya da Beyoğlu’ndan farklı 
düşünmemiz mümkün değil. Çünkü iç 

içeyiz. Bir sokaktan öbür sokağa geçiyor-
sunuz ve ilçe değişiyor. Dolayısıyla birlikte 
hareket edebilmemiz lazım. Daha glo-
bal bakabilmemiz lazım” diyerek afetlere 
yönelik yapılan çalışmalarda iş birliğinin 
önemine dikkat çekti. Sunumların ardın-
dan bir konuşma yapan Kağıthane Beledi-
yesi Başkan Yardımcısı Şaban Demirel, ‘Bu 
çok önemli ve özenli bir proje. Bu anlam-
da özel olmasının esası da herhalde kadın 
elinin değmesidir. Biz böyle uygulanabilir 
bir projenin Kağıthane’de tercih edilebil-
mesinden dolayı tüm emeği geçenlere te-
şekkür ediyoruz. İnşallah süreç içerisinde 
istişarelerimiz devam edecek. Bu çalışmayı 
daha verimli hale getirmenin gayreti içeri-
sinde olacağız” dedi.

Kadınlara 
“Afete Hazırlık” Anlatıldı

“Afete 
Hazırlık ve Risk 

Azaltma Projesi” 
kapsamında 

bir araya gelen 
ve eğitim alan 

Kağıthaneli 
kadınlar ilçenin 

19 mahallesinde 
afet odaklı risk 

haritalama 
çalışması yaptı. 

Gururumuz Kareteciler 
Başkanı Ziyaret Etti 

Kağıthaneli Gençler 
İngilizce Öğreniyor

Kağıthane Belediyesi, Haliç Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ücretsiz 
İngilizce eğitim programını tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı. 

Kağıthane Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi tarafından hayata geçirilen 
çalışmalar kapsamında düzenle-

nen ücretsiz İngilizce eğitimini tamamlayan 
ve sertifika almaya hak kazanan öğrenciler 
Gençlik Merkezi’nde buluştu. Açılış konuş-
masında sertifika almaya hak kazanan öğ-
rencileri ve Gençlik Meclisi üyelerini tebrik 
eden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
“Gençlik Meclisimiz Kent Konseyi bünyesin-
de güzel çalışmalar yapıyor. Gençlerimiz hem 
kendilerini geliştiriyorlar hem de ilçemizin 
ve ülkemizin değişik yerlerinde sosyal çalış-
malar yapıyorlar” dedi. Cendere Vadisi’nin 
eğitim merkezi olarak planlandığını ifade 
eden Başkan Kılıç, “Cendere Vadi planlarını 
yaptık. Bu planları yaparken Cendere’yi eği-

tim, bilişim, teknoloji merkezi olarak plan-
larımıza işledik. Çok hızlı bir şekilde bu vadi 
eğitim merkezi olarak dönüşmeye başladı. 
İki üniversitemiz eğitime başladı. Şimdi iki 
üniversitemiz birer kolej açıp bu yıl eğitime 
başlayacaklar. Vadi, anaokulundan üniversi-
teye eğitim merkezine dönüşüyor.” şeklinde 
konuştu.

Teknolojinin gelişimi ve online uygula-
malar üzerine gençlerle sohbet eden Haliç 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Av. 
Mansur Topçuoğlu, anılarını gençlerle pay-
laşarak girişimciliği anlattı. Eğitim prog-
ramını tamamlayarak sertifika almaya hak 
kazanan gençleri tebrik eden Topçuoğlu, 
öğrencilere sürekli kendilerini geliştirmeleri 
önerisinde bulundu. 
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Temizlik İşçilerine 
 İş Sağlığı ve Güvenliği

Eğitim seminerine katılan Başkan 
Fazlı Kılıç, iş yerlerinde insan 
sağlığı ve güvenliğinin önemli 

olduğunu vurguladı. Kağıthane Bele-
diyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştiri-
len seminerde, Belediye Temizlik İşleri 

Müdürlüğü bünyesinde ilçenin temizlik 
işlerini yapan temizlik işçileri, karşılaşa-
bilecekleri meslek hastalıkları ve meslek 
kazaları hakkında Çevre Mühendisi ve İş 
Güvenliği Uzmanı Suat Çalmaz tarafın-
dan bilgilendirildi. 

Kağıthane’ye hizmet etmek için çalıştık-
larının altını çizen Başkan Kılıç, “Kağıt-
hane ailesi olarak sokaklarımızı, parkla-
rımızı, bahçelerimizi tertemiz yapmaya 
çalışıyoruz. Belediyemizde çalışan arka-
daşlarımızın sosyal haklarının korunma-

sı için İstanbul’da ilk defa biz, bir yıldan 
uzun süreli sözleşmeler ve ihaleler yap-
tık.  Bu sayede çalışanlarımızın kıdem 
ve diğer hakları zayi olmayacak. İşçinin 
alnının teri kurumadan ücretini alması 
bizim için çok önemlidir» dedi.

Kağıthane Belediyesi bünyesinde 
görev yapan temizlik işçilerine iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. 

Bulgaristan Hak ve Özgürlük Ha-
reketi Partisi Milletvekilleri Hüse-
yin Hafızov, Mithat Metin, Nida 
Ahmedov, Kaolinovo (Bohcalar) 
Belediye Başkanı Mustafa Ahmet 
Ahmedov ile siyasi temsilcilerinin 
makam odasında gerçekleştir-
diği ziyaret samimi bir ortamda 
geçerken, iki ülkenin kültür ve 
tarihsel bağları üzerine konu-
şuldu. Ziyaret ekibini makam 
odasında ağırlayan Başkan Kılıç, 
“Bizler Balkanlar ile bir bütünüz. 
Bulgaristan ile aramızda kardeşlik 
bağı var. İlçemizde yaşayan çifte 
vatandaşlarımız var. Balkan ül-
keleriyle bağımız reddedilemez” 
diyerek Bulgaristan ve Türkiye 
arasında köklü bir bağ olduğunu 
söyledi. Türkiye’nin desteğini her 
zaman yanlarında hissettiklerini 
söyleyen Hak ve Özgürlük Ha-
reketi Partisi Milletvekilleri ise iki 
ülke arasındaki bağların gelecek 
nesillere aktarılmasına katkı sağ-
lamak istediklerini ifade ettiler.

Başkan Kılıç, Bulgaristan’dan 
Gelen Vekilleri Ağırladı

Bulgaristan 
Hak ve 

Özgürlük 
Hareketi 

Partisi 
Milletvekilleri 

Kağıthane 
Belediye 

Başkanı Fazlı 
Kılıç’ı ziyaret 

etti.

Miniklerden Ekonomiye Büyük Destek

Gelecek nesillere 
daha temiz ve 

yaşanılabilir bir 
dünya bırakmayı 

amaçlayan 
Kağıthaneli 

öğrenciler, 
yıl boyunca 
topladıkları 

263 tonluk atık 
malzeme ile geri 

dönüşüme büyük 
destek verdiler. 

Kağıthane Belediyesi, Dün-
ya Çevre Günü etkinlik-
leri kapsamında yıl bo-
yunca ilçede en çok atık 
malzemeyi toplayarak 

geri dönüşüme kazandıran en çev-
reci okul ve öğrencileri ödüllendirdi. 
Hasbahçe’de etkinlik alanında düzen-
lenen programa Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç ve eşi Fatma Kılıç’ın 
yanı sıra STK ve siyasi parti temsilcile-
ri, başkan yardımcıları, birim müdürleri 
ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve ai-
leleri de katıldı.

Başkan Teşekkür Etti
Doğal kaynakların korunması, atık mik-
tarının azalması ve enerji tasarrufu sağ-
lanması açısından çevre çalışmalarının 
önemini vurgulayan Başkan Kılıç, bir yıl 
boyunca okullarda geri dönüşüm çalışma-
ları yaptıklarını belirterek “Hayvan sevgi-
sini, doğa sevgisini anlatan tiyatro oyun-
larını okullarda sergiledik.  Çocuklarımız 
geri dönüşüm çalışmalarının içerisine 
katıldılar. Ambalaj malzemelerini, plastik-
leri, pilleri, atık yağları ve atıkları ayrı ayrı 
topladılar. Bu çalışmayla toprağı, ağaçları, 
suyu koruma alışkanlığını da edinmiş ol-
dular. Bugün de bu konuda başarılı olan 
okul ve öğrencilerimize ödüllerini verdik. 
Çocuklarımıza ve okullarımıza çok teşek-
kür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Geri Dönüşüm Çok Önemli”
Animasyon gösterileri ve müzik dinletisi-
nin ardından Kağıthane’de geri dönüşüm 
çalışmasında en çok geri dönüşümü top-
layan çocuklara, ödülleri Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç tarafından verildi. Ambalaj Atığı 
Toplama Yarışması’nda ödül kazanan ve 
geri dönüşümün çok önemli olduğunu 

belirten Yasin Yağız Duman adlı öğrenci, 
bu konuda herkesin bir şeyler yapması 
gerektiğini belirterek “Atık pil toplayarak 
katkı sundum ben dönüşüme. Atık pille-
rin içinde zararlı şeyler vardır. Hayvanlara 
ve çevreye zarar verirler. Bu yüzden geri 
dönüşüm kutularına atılmalılar” dedi. Atık 
Yağ Toplama ödülü alan ve hayvanların 
zarar görmemesi için geri dönüşümün 
gerekli olduğunu söyleyen Alper Güler 
isimli öğrenci ise “İnsanlar zararlı mad-
deleri çöpe atıyorlar. Ayrıştırmıyorlar. Ben 
de katkı olsun diye atık yağ topladım. İn-
sanlar, atıkları yere değil atık kutusuna 
atsınlar” şeklinde konuştu.
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Kağıthane Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi’nin hayata geçirdiği kam-
panyada hazırlanan, kitap, defter 

ve kalem başta olmak üzere çok sayıda 
temel eğitim malzemesinin yerleştiril-
diği yardım kolileri Anadolu köylerin-
de eğitimlerine devam eden öğrencilere 
gönderilmişti. Kağıthaneli öğrencilerin 

katılımıyla Hasbahçe Mesire Alanı’nda 
düzenlenen bir törenle yola çıkan bu yar-
dım kolileri köy okullarına ulaştı. Kağıt-
haneli gençlerin gönderdiği temel eğitim 
malzemeleri ve çeşitli hediyelerle dolu 
kutuları açan köy okulları öğrencileri, he-
diyeleri ile birlikte çektikleri hatıra fotoğ-
raflarını İstanbul’a gönderdi. Hediyelerini 

öğretmenleriyle birlikte açan öğrencilerin 
heyecan ve mutlulukları çekilen hatıra 
fotoğraflarına yansıdı. Kağıthaneli genç-
ler için hediyeleriyle hatıra fotoğrafı çek-
tiren öğrenciler kırtasiye malzemelerini 
merakla incelerken öğrencilerin sevincini 
paylaşan öğretmenler Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç’a teşekkür etti.

Her yaştan vatandaşın ziyaret ederek ge-
leneksel kağıt üretimi hakkında bilgi 
aldığı Kağıt Atölyesi, Haziran ayında 

Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri ve Üsküdar 
Belediyesi Yaz Okulu’nda eğitimlerine devam 
eden minik öğrenciler tarafından ziyaret edildi. 
El yapımı kağıtlara uygulanan geleneksel Türk 
sanatları hakkında bilgi alan öğrenciler uygula-
malı olarak kağıt üretimini öğrendi. Atık kumaş-
ların geri dönüşümüyle elde edilen hamurdan 
kağıt yapan öğrenciler; atölyede üretilerek üzer-
lerine hat, minyatür, ebru gibi sanatların işlendi-
ği kağıtları incelediler. Tarihte bölgede bulunan 
ve Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde bahset-
tiği Kağıt Atölyesi’ni yüzyıllar sonra yeniden ku-
ran Kağıthane Belediyesi, geleneksel yöntemle 
kağıt üretimini gelecek nesillere aktarmayı he-
defliyor. Atık kıyafet ve kullanılmış kağıtların 
hamur haline getirildiği Kağıt Atölyesi’nde geri 
dönüşümle kağıt üretilerek gençlerin çevre ko-
ruma bilinci de destekleniyor.

Kağıt Atölyesi Öğrencilerin İlgi Odağı

Kağıthane 
Belediyesi 

Kağıt Atölyesi 
geleneksel el 
yapımı kağıt 
sanatıyla ilgi 

çekmeye devam 
ediyor.

Kağıthane Belediyesi’nin 
Anadolu’nun farklı şehirlerinde 

eğitimlerine devam eden 
öğrenciler için başlattığı “7 

Bölge 40 Kardeş Köy Okulu” 
kampanyası köy çocuklarının 

yüzlerini güldürdü. 

Kağıthane Belediyesi’nin ge-
leneksel olarak gerçekleştir-
diği Ramazan etkinliklerinde 
en çok çocuklar eğleniyor. 

Ramazan’ın manevi havasını yaşayan 
çocuklar, hazırlanan etkinliklerle her 
günü bayram coşkusunda geçiriyorlar. 
İftarın ardından aileleriyle oyun alan-
larına gelen çocuklar, hem doya doya 
eğleniyor hem de yaşıtlarıyla bir araya 
gelme imkanı bularak sosyalleşiyorlar. 
Kağıthane Belediyesi’nin özverili çalış-
malarıyla çocuklar geleneksel değerleri-

mizi de tanımış oluyor, Osmanlı Devleti 
döneminden günümüze kadar yaşamış 
kültürel içerikli oyunlar sayesinde bilinç 
kazanıyorlar. 

Dolu dolu geçen çocuk programla-
rında animatör eşliğinde Palyaço Show, 
Karagöz-Hacivat, Meddah, Kukla Show, 
illüzyon, Jonglör Gösterileri ve çocuk 
yarışmaları yer alıyor. Ramazan ayının 
çocuklar için farklı ve derin bir anlam 
taşıdığını ifade eden ve çocukların ha-
fızalarında güzel anılar oluşturması-
nı istediklerini belirten Başkan Kılıç, 

“Kağıthane’de çocuklarımıza unutama-
yacakları Ramazanlar yaşatmak istiyo-
ruz. Kağıthaneli çocuklarımız gelenek-
sel Ramazan etkinlikleri ile büyüyorlar” 
dedi. Programlarda Kağıthaneli çocuklar, 
kendilerini yalnız bırakmayan Başkan 
Fazlı Kılıç’a yoğun ilgi gösterdi. 

Kağıthaneli Çocukların 
Ramazan Coşkusu

Hasbahçe’de 
Ramazan boyunca 

her gün devam eden 
iftar programlarıyla, 

çocuklar gecenin 
geç vakitlerine 

kadar vakit 
geçirirkenKağıthane 

Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç da her gün 
onları ziyaret ederek 

neşelerine ortak 
oluyor.

Kardeş Köy Okullarının Yüzü Gülüyor
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Sokak İftarları Paylaşımın Adresi

Kağıthane 
Belediyesi’nin 
programladığı 

Ramazan 
Etkinlikleri bu 

yıl da yoğun bir 
şekilde devam 
ediyor. Sokak 
iftarları, geçen 

sene olduğu gibi 
bu yıl da, İlçenin 
19 mahallesinin 

merkezi 
yerlerinde 

gerçekleşiyor. 
Belli bir program 

çerçevesinde 
uygulanan 

iftar yemeğine 
her kesimden 

vatandaşlar 
yoğun ilgi 
gösteriyor.

Kağıthane Belediyesi’nin programladığı Ramazan 
Etkinlikleri bu yıl da yoğun bir şekilde devam ediyor. 

Sokak iftarları, geçen sene olduğu gibi bu yıl da, İlçenin 
19 mahallesinin merkezi yerlerinde gerçekleşiyor. Belli 

bir program çerçevesinde uygulanan iftar yemeğine her 
kesimden vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kağıthane Meydanında düzenlenen sokak iftarında bir araya 
gelen Merkez Mahallesi sakinleri, Ramazan’ın bereketini aynı 

sofrada paylaştılar. İftardan saatler önce masalarda yerlerini alan 
mahalle sakinleri, Ramazan coşkusunu, paylaşma ve bir arada 

olma duygusunu yaşarken, masaları tek tek dolaşan Başkan Kılıç, 
Ramazan sevincini vatandaşlarla beraber yaşadı. 

Ortabayır Mahallesi’nde vatandaşlar, belediyenin düzenlediği iftar 
sofrasında buluştu. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, gönül 

sofrasında ağırladığı binlerce vatandaşla aynı sofrada iftar açtı. İftar 
öncesi aynı sofrada buluşan binlerce vatandaşa hitap eden Başkan 

Kılıç, “Bu iftarlarla aynı yerde yaşayıp birbirini yeterince göremeyen 
insanlar aynı sofrada oturarak kaynaşmış oluyorlar. Ramazan 

iyiliklerin, güzelliklerin yaşandığı zaman dilimidir. İyi ki birliğimiz 
var.” şeklinde konuştu.

Abdi İpekçi Caddesi’nde kurulan iftar sofrasındaki mahalle sakinleriyle 
selamlaşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthaneli 

komşularının orucunun kabul olmasını diledi. Harmantepe Mahallesi 
sokak iftarına Başkan Kılıç ve eşi Fatma Kılıç’ın yanı sıra AK Parti 

Kağıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş, başkan yardımcıları, meclis 
üyeleri, oda başkanları, STK temsilcileri, birim müdürleri, mahalle 

muhtarı ve Kağıthaneliler katıldı.

Kağıthane’deki iftar programlarının üçüncüsüne Seyrantepe 
Mahallesi ev sahipliği yaptı. Oldukça sıcak bir ortamda 

geçen iftarda, Başkan Kılıç, “Bugün burada Seyrantepeli 
komşularımızla birlikteliğin en güzel örneğini yaşıyoruz. 

Dilerim bu iftar sofrasındaki birliktelik her zaman sürer” dedi.

Her yaştan Kağıthanelinin bir araya geldiği Gültepe Mahallesi iftarında 
dualar okundu, merhamet ve şefkatin tüm gönüllere dolması için 
temennide bulunuldu. Ramazan ayının merhamet ayı olduğunu 

belirten Başkan Kılıç, “Buraya katılan herkesi selamlıyorum. Cok güzel 
bir sofra olusturdunuz. Ailecek katıldığınız bu iftardan dolayı çok 

mutluyuz. Iftar sofrasında emeği geçen değerli işadamı Adil Işık beye 
cok tesekkur ediyoruz” dedi.

Hamidiye Mahallesi sokak iftarına Başkan Kılıç, Ak 
Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, AK Parti 

Kağıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş, meclis üyeleri, 
STK temsilcileri, Oda başkanları,  başkan yardımcıları, 

birim müdürleri ve Kağıthaneliler katıldı. 

Ramazan’ın manevi atmosferini yansıtan iftar sofralarında 
buluşan, paylaşmanın ve birlikteliğin mutluluğunu yaşayan 
Çeliktepe Mahallesi sakinleri, iftarı dualarla açtılar. Ulubatlı 

Caddesi’nde kurulan iftar yemeğine Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’ın yanı sıra Ak Parti Kağıthane İlçe Başkanı Faruk 

Gökkuş, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, oda 
başkanları, STK temsilcileri, esnaf ve çok sayıda mahalleli katıldı. 

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında 
kurulan ve 7’den 70’e her yaştan vatandaşı aynı sofrada 

buluşturan sokak iftarlarına Nurtepe Mahallesi ev sahipliği yaptı. 
Nurtepe Semt Pazarı yerinde düzenlenen sokak iftarında bir araya 
gelen mahalle sakinleri, birlikte iftar açmanın huzurunu yaşadılar.

Ramazanda kardeşliği ve dayanışmayı pekiştiren sokak iftarlarına 
Hürriyet Mahallesi de ev sahipliği yaptı. Hürriyet Mahallesi’nde 

düzenlenen iftar yemeğine Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Ak 
Parti Kağıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş, meclis üyeleri,  oda başkanları, 

başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı. Ezan 
okunduktan sonra dualarla oruçlarını açan Hürriyet Mahallesi sakinleri 

paylaşıldıkça güzelleşen bir ramazan gününü daha yaşadılar.

İftar saati öncesi alana gelen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Çocukların 

unutulmadığı iftar programı  geleneksel çocuk oyunları ve 
eğlenceleri ile başladı. İftar öncesinde Kur’an-ı Kerim okundu ve hep 
birlikte dualar edildi. İftar alanında kısa bir konuşma yapan Başkan 

Kılıç, “Bu ay şefkat, merhamet ve paylaşma ayıdır. Ramazan’ın 
bereket ve hoşgörüsü Kağıthane’mize, İstanbul’umuza, ülkemize ve 

dünyaya yansısın.” diyerek niyetlerin kabul olmasını temenni etti.

Kağıthane Belediyesi, hoşgörü, kardeşlik ve paylaşımın öneminin 
arttığı iftar sofrasını Çağlayan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde 

kurdu.  İftar sofrasına oturan mahallelilerin masalarını tek tek dolaşarak 
‘’Allah Kabul Etsin’’ diyen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 

çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Emniyetevleri
Harmantepe

Seyrantepe
Gültepe

Hamidiye Çağlayan

Gürsel Mahallesi Hürriyet Mahallesi

Çeliktepe

Nurtepe

Merkez Mahallesi

Ortabayır
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Senai Demirci  
Yürekleri Fethetti

Hasbahçe Etkinlik Alanı’nda ku-
rulan sahnede gerçekleşen söy-
leşiye Kağıthane Belediye Baş-

kanı Fazlı Kılıç, AK Parti Kağıthane İlçe 
Başkanı Faruk Gökkuş, Belediye Meclis 
Üyeleri, Başkan Yardımcıları, Oda Baş-
kanları, STK temsilcileri ve çok sayıda 
Kağıthaneli katıldı. Mümin olmaya dair 

sıcacık hikâyeleri, tefekkür ufkumuzu 
genişleten bakış açıları, hoş ve akıcı üslu-
buyla adından söz ettiren Senai Demirci, 
orucu anlamak için öncelikle peygambe-
rimizi anlamamız gerektiğini belirterek 
“Bize onun gölgesi olmak değil, onun 
gövdesi olmak, yani onun durduğu yerde 
durmak düşer” dedi.

Kağıthane Belediyesi’nin düzenlediği ve vatandaşların yoğun 
ilgisi ile devam eden mahalle iftarları Telsizler Mahallesi 
sakinlerini aynı sofrada buluşturdu. İftar programlarına 

yoğun katılımlardan çok memnun olduğunu belirten Başkan 
Kılıç, “Bütün mahalle konu komşu aynı sofrada bir araya 
gelerek dertlerimizi sevinçlerimizi paylaşıyor, Ramazan’ı, 

orucu beraber hissediyoruz. Çok güzel bir ortam oldu, ilgi ve 
alakanıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Kağıthane Belediyesi tarafından her yıl farklı bir mahallede 
düzenlen iftar sofrafı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 

kuruldu. Mahalle konağı etrafında kurulan iftar sofrasına 
oturan yüzlerce kişi hep birlikte  için dua ettiler. 

Kağıthane Belediyesi, Yahya Kemal Mahallesi’nde gerçekleştirdiği 
iftar programında genç, yaşlı, çocuk tüm mahalle sakinlerini misafir 

etti. Geniş bir katılımın gözlendiği iftar programında komşular 
Ramazan bereketini hep birlikte yaşadı. Okunan Kuran-ı Kerim 
tilaveti ve edilen dualar Ramazan’ın manevi atmosferini daha 

hissedilir kıldı.

İftar yemeğinde masaları gezip halkla selamlaşan Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, iftar öncesi konuşma yaptı. Başkan Kılıç; “Ramazan 
ayı kardeşlik ve paylaşma ayıdır. Biz her yıl Kağıthane’nin farkı 

mahallelerinde sokak iftarları yaparak soframızı komşularımızla 
paylaşıyor, birlikte büyük bir aile ortamını oluşturuyoruz.” dedi.  

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Sadabad Cami bahçesinde 
düzenlenen iftar yemeğinde, ‘Engelliler ve Yaşlılar’ ile bir araya 

geldi. Ramazan ayı boyunca farklı mahallerde verilen iftar 
yemeklerine ev sahipliği yapan Kağıthane Belediyesi, sivil 

toplum kuruluşlarını da ihmal etmiyor. Bu bağlamda aileleri ile 
birlikte Kağıthane Belediyesinin davetine icabet eden ‘engelliler 

ve yaşlılar’ gönüllerince bir akşam geçirdi.

Kağıthane Belediyesi’nin geleneksel iftar sofralarının bir diğer 
durağı Sanayi Mahallesi oldu. Sultan Selim Caddesi Yaşar Doğu 

İlköğretim Okulu Bahçesi’nde gerçekleştirilen iftar davetinde 
mahalle sakinleri komşularıyla aynı sofrada bulunmanın hazzını 

ve bereketini yaşadı.

Şirintepe sakinlerinin buluştuğu iftar programına Başkan Kılıç’ın 
yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Faruk Gökkuş ve meclis üyeleri, 
belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, oda ve dernek 
başkanları da katıldı. Çocukların unutulmadığı iftar programı 

geleneksel çocuk oyunları ve eğlenceleri ile başladı. İftar 
öncesinde Kur’an-ı Kerim okundu ve hep birlikte dualar edildi.

Telsizler

Mehmet Akif

Yeşilce

Yahya Kemal

Sokak İftarları Paylaşımın Adresi

Sadabad Camii Sanayi Mahallesi

Şirintepe

Vehbi Tülek’ten 
Eski Ramazanlar
Osmanlı’da Ramazan Hikayeleri ve Anekdotlar konulu söyleşisinde 

Vehbi Tülek; Osmanlı dönemine ait Ramazan geleneklerinden iftar 
programlarına, mahya kültüründen bayramlara geniş bir yelpazede 

konu aldığı Ramazan’ı kendine özgü yorumuyla davetlilere sundu. Yazar Tü-
lek, Ramazan söyleşisinin bir bölümünde unutulan güzel geleneklerimizden 
biri olan diş kirasını hatırlattı. Eski Ramazanlarda iftara gelen misafirlere ‘diş 
kirası’ adı altında çeşitli hediyeler takdim edildiğini vurgulayan Tülek, konu-
yu ‘’Eskiden Ramazan’da iftara gelen misafirlere verilen hediyelere diş kirası 
denilirdi. 

Kağıthane Belediyesi uzun yıllardan beri Türk siyaset ve kültürel haya-
tına fikirleriyle katkı sunan Abdurrahman Dilipak’ı konuk etti. Rama-
zan programları kapsamında Hasbahçe söyleşilerine katılan Gazeteci 

Yazar Abdurrahman Dilipak, Türkiye ve dünya gündemini değerlendirdi. Ko-
nuşmasını geniş bir perspektifte ele alan Dilipak; İslam tarihi, aile ve toplum 
hayatı, gelecekte yaşam konularında deneyimlerini ve fikirlerini paylaştı. 

Dilipak Bilinç Aşıladı

Kağıthanelilerle buluşan yazar Jale Şimşek, Hz. Hatice’nin ha-
yatından kesitler sundu. Peygamberimize ilk vahiy indiğinde 
bunu paylaştığı ilk ismin Hz. Hatice olduğunu belirten Jale 

Şimşek, “Hz. Hatice Müslümanların annesidir. Peygamberimizi teselli 
eden, peygamberliğini bildirdiği an ona iman eden ve onunla her za-
man birlikte yol alandı” dedi. Programın sonunda sahneye davet edi-
len Kağıthane Belediye Başkanı Kılıç, katılımlarından dolayı Şimşek’e 
teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti.

Jale Şimşek 
Hz. Hatice’yi Anlattı
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Abdullah Yıldız 
Peygamberi Anlattı

Kağıthane Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri kapsamında ilçe sa-
kinleriyle buluşan Abdullah Yıldız, örnek ve önder Hz. Peygamber’i 
anlattı. Peygamberimizin alemlere rahmet olarak gönderildiğini 

ifade eden Yıldız, ”Biz insanlar tüm alemlerin özetiyiz. Bizim sinir siste-
mimiz bir alem. Beynimiz bir alem. Kan dolaşımımız bir alem. İnsan ha-
yatında nice alemler var” dedi.

Kağıthane 
Belediyesi, 
Hasbahçe 

Etkinlikleri 
kapsamında 

birbirinden 
değerli 

sanatçı ve din 
adamlarını 
vatandaşla 

buluşturdu. 
Halkın yoğun 
ilgi gösterdiği 

programlar, 
Ramazan 

gecelerinin 
daha bereketli 

geçmesini 
sağladı. 

Hasbahçe Etkinlikleri 
Ramazan’a Renk Kattı

Güçlü yorumu ile anlamlı ve duygu yüklü şiirlerini 
Kağıthaneliler için seslendiren Dursun Ali Erzincan-
lı, gönülleri titretti. Aralarında En Sevgili’ye ve 40 

yaşındasın gibi şiirlerin yer aldığı peygamberimizi anlatan 

eserleri seslendiren Erzincanlı,  Kağıthanelilerden büyük 
alkış aldı. Burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti 
ifade eden Erzincanlı, Ramazan ayının hayırlara vesile ol-
masını diledi. 

Dursun Ali Erzincanlı’dan 
Şiir Ziyafeti

Alptekin 
Namazı Anlattı

Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı ve TV 
Programcısı Necmettin Nursaçan, Kağıthane 
Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri kapsamında 

vatandaşlarla buluştu. Konuşmasında Allah’a olan imanın 
önemine dikkat çeken Nursaçan, “Allah mülkün sahibi. 
Her şeyin sahibidir. Çocuklarınıza La İlahe İllallah’ı öğre-
tin” diyerek, “Allah iman eden mümin kullarını içinde bu-
lundukları karanlıktan aydınlığa çıkarır” şeklinde konuştu.

Nursaçan Allah 
Sevgisini Anlattı

Hasbahçe etkinlikleri kapsamında Kağıthanelilerle 
buluşan Yaşar Alptekin, “Ancak namazla huzura 
ulaşabilirsiniz. Namaz Rabbimize şükrümüzün 

ifadesidir. Sonraya bırakılamayacak kadar önemlidir. Ne 
yazık ki bazı insanlar namaz kılmayı yaşlı işi zannederek 
sonraya bırakıyorlar. Ölümün her an gelebileceğini unu-
tuyorlar. Unutmayın ki ölmenin ve namaz kılmanın yaşı 
yoktur. Bu yüzden hazırlıklı olmalıyız” dedi. 

Kağıthane Belediyesi Rama-
zan etkinlikleri kapsamın-
da Ömer Döngeloğlu’nu 

misafir etti. Hasbahçe etkinlik ala-
nında düzenlenen programa Ka-
ğıthaneliler yoğun ilgi gösterdiler. 
Yıllardır televizyon ekranlannda 
sahabelerin hayatlarını kendine 
has üslubuyla anlatan ilahiyatçı 
Ömer Döngeloğlu,  anlatımındaki 
içtenlikle Kağıthanelilerin büyük 
beğenisini kazandı. 

Döngeloğlu’ndan 

Eşsiz Bir Sohbet

Emre Ermiş’ten İlahi Ziyafeti

Tasavvuf müziğinin güçlü sesi 
Emre Ermiş’in sahne aldığı 
konsere Kağıthane Belediye 

Başkanı Fazlı Kılıç, belediye meclis 
üyeleri, belediye başkan yardımcıları 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ra-
mazanda Kağıthane’de bulunmak-
tan duyduğu memnuniyeti dile geti-
ren Ermiş, “Bugün burada olmaktan 
dolayı çok mutluyum. Ramazanın 
herkes bolluk ve bereket getirmesini 
diliyorum. Bize bu imkanı sağlayan 
belediye başkanımıza çok teşekkür 
ederim” dedi. 

“Mevlana Bir Aşk 
Çağlayanıdır”
Kağıthane Belediyesi’nin geleneksel Ramazan programları kapsamında dü-

zenlediği Hasbahçe söyleşilerinde Kağıthanelilerle buluşan Yazar Vehbi Vak-
kasoğlu, Mevlana’yı anlattı. Hasbahçe etkinlik alanında gerçekleştirilen “Aşk 

Çağlayanı Hz. Mevlana ve Ramazan” söyleşisine Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, meclis üyeleri,  Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, oda başkanları, STK tem-
silcileri ve Kağıthaneliler katıldı. 

Kağıthane Belediyesi’nin geleneksel Ramazan programları kapsamın-
da düzenlenen Hasbahçe söyleşilerinin bir diğer konuğu Aile Da-
nışmanı ve NLP Uzmanı Saliha Erdim idi. Saliha Erdim davetlilere; 

aile ilişkileri, çocuk bakımı ve kariyer planlaması konularında akademik ve 
yaşamsal bilgiler sundu.

Saliha Erdim’den 
Aile Yaşamı Dersleri
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Programda yaptığı konuşmada 
Doktor Anne sertifikası alma-
ya hak kazanan kadınları teb-
rik eden Kağıthane Belediye 

Başkanı Fazlı Kılıç, “Çok değerli hanı-
mefendiler Doktor Anneler programını 
tamamladı. Doktor anneler bugün serti-
fikalarını alacaklar. Genelde ailenin reisi 
erkekler denir ancak kadınlardır ailenin 
gerçek reisi. Ailede son sözü kadınlar 
söyler. Ailede kimin başı ağrırsa ilk mü-
dahaleyi kadınlar yapar. İlk müdahalenin 
sonucuna göre de ne yapılacağına ka-
dınlar karar verir. Ya doktora gidilir ya da 
evdeki ilaçlardan uygun görülen kullanı-
lır. Bugün de hep birlikte koordineli bir 
çalışma yaparak gerçekleştirilen Doktor 
Anneler seminerlerini tamamlayan ve 
sağlık konusunda bilimsel bilgilerle do-
nanım kazanan hanımefendilerin sertifi-
kalarını takdim edeceğiz.” dedi. Kağıtha-
ne Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor 

Gülsen Meral Sezer, “Sevgili anneler, he-
piniz artık birer doktor annesiniz. Ancak 
bir doktordan size tavsiye: Her zaman 
tedirgin olun. Hata yapma olasılığınız 
olduğunu bilin. Hata yapmam demeyin. 
Bu projeyi hayata geçirdikleri için Baş-
kanımız Fazlı Kılıç’a teşekkür ediyorum” 
diyerek seminerlere katılan kadınlara te-
şekkür etti.

“Gelecek Nesiller İçin Adım”
Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Mansur Topçuoğlu, “Doktor Anne-
ler projesi ilk bize geldiğinde ben çok 
heyecanlandım. Anneleri takdim eder-
ken doktor anne demek yetersiz. Çünkü 
anneler her şeyimiz. Bu proje Türkiye’de 
gelecek nesli yetiştirmek için çok önemli 
bir adım” dedi.

Kent Meclisi’ne verdiği destek için 
Başkan Kılıç’a teşekkür eden Kent Mec-
lisi Başkanı Meryem Tekbıyık, “Uzman 

doktorların farklı sağlık sorunlarına yö-
nelik verdiği eğitimlerde toplum tarafın-
dan yanlış bilinen ve sağlık açısından risk 
oluşturabilecek uygulamalar konusunda 
farkındalık oluşturmayı hedefledik. Be-
beklerde olası bir hastalığın erken teşhisi 
için anneler dikkat etmesi gereken temel 
belirtileri öğrendiler. Biz bugün seminer-
lerimizi başarıyla tamamlaya 60 kadına 
Doktor Anne sertifikası veriyoruz. On-
lar artık doktor anne oldular. Kadınların 
desteklerinin her daim yanımızda oldu-
ğunu biliyoruz.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sertifikaları-
nı alan anneler heyecan dolu anlar ya-
şarken, eğitimlerin kendileri için faydalı 
olduğunu söylediler. İnsanlar arasında 
konuşulan ve yanlış bilinen birçok sağlık 
uygulaması olduğunu söyleyen anneler, 
bu konuda uzmanlar tarafından verilen 
eğitimler dolayısıyla Başkan Kılıç’a te-
şekkür ettiler.

Doktor Annelerin 
Mezuniyet Heyecanı

Kağıthane Belediyesi  
Kent Konseyi’nin 
Kağıthane Devlet 

Hastanesi ve Haliç 
Üniversitesi’nin 

desteği ile hayata 
geçirdiği  “Doktor 

Anneler Yetiştirme 
Seminerleri”ne 

katılan ve 
eğitimlerini 

tamamlayan kadınlar 
için sertifika töreni 

düzenlendi.

Çevreye duyarlı, geri dönüşüm-
lü beslenme odaklarının ilkini 
Merkez Mahallesi Meydanında 

hayata geçiren Kağıthane Belediyesi, 
ilçenin 10 farklı noktasına koyduğu bu 
ünitelerle sokak hayvanlarının yemek 
yiyebilmesini sağlıyor. Hayvanseverlerin 
yoğun katılımıyla gerçekleşen program-
da konuşan Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, “Burada yaşayan insanların 
bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 
bir Kağıthane için çalışıyoruz. Sadece 
insanların değil bütün canlıların ihti-
yaç duyduğu her şeyi bulabilecekleri bir 
Kağıthane için uğraşıyoruz. Hayvan-

severlerin yönlendirmesi ile ve onlarla 
birlikte uyum içinde çalışıyoruz. İçinde 
Kadın, Genç, Çocuk, Engelli meclisleri 
olan Kent Konseyine gönüllülük esa-
sına dayanan Hayvanseverler Meclisini 
de ekleyebiliriz.  Böylece kurumsal bir 
yapı içinde daha faydalı ve daha verimli 
çalışma imkanı bulabiliriz” dedi.

Toplum da Kabul Etmeli
Akıllı geri dönüşüm üniteleri hakkında 
da bilgi veren Başkan Kılıç, “Bugün bu-
raya koyduğumuz akıllı geri dönüşüm 
kutularıyla hem geri dönüşüm bilin-
ci kazandırıyoruz hem de hayvanlara 

katkı sağlıyoruz. Yani bu ünitelerle hem 
atık topluyoruz hem de hayvanların 
karnını doyuruyoruz. Vatandaşlarımız 
geri dönüştürülerek yeniden kullanıla-
bilecek plastik şişe, pil ve metal içecek 
kutularını akıllı geri dönüşüm kutusuna 
atacak. Her bırakılan kutudan sonra alt 
kısımdaki mama kabına belediyemiz ta-
rafından bırakılan kuru mama döküle-
cek. Şişelerde kalan fazla sular da akıllı 
geri dönüşüm kutusuna boşalıp sokak 
hayvanlarının su ihtiyacı karşılanmış 
olacak. Özellikle toplumsal duyarlılığı 
arttırıcı bu proje toplum tarafından da 
kabul edilmesi halinde çok yararlı ola-

caktır. “ dedi.
Katkılarından dolayı Kağıthane Be-

lediyesine teşekkür eden hayvansever-
ler Başkan Kılıç’a çiçek takdim ettiler. 
Başkan Kılıç’ın makineye ilk pet şişeyi 
atmasıyla açılışı yapılan ünitelerin sayı-
sı ihtiyaç duyulduğu takdirde arttırıla-
cak. Güneş enerjisi ile çalışan ünitelerin 
elektrik ihtiyacı bulunmuyor. Havanın 
kararması ile aydınlatmaları yanmakta, 
içine kaç adet atık atıldığı tespit edilebil-
mekte ve kaç adet hayvanın beslenme 
ihtiyacını karşıladığı sayılabilmekte. Ci-
hazdaki tüm bu bilgiler GPRS sayesinde 
görevlilere iletilebilmekte.

Sokak Hayvanları Artık Aç Kalmayacak

Sokak hayvanlarının kent imkanlarından faydalanması 

için çeşitli çalışmalara imza atan Kağıthane Belediyesi, 

ilçenin farklı noktalarına koyduğu mama istasyonlarıyla 

hem ekonomiye katkı sağlıyor, hem de sokak hayvanlarının 

beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kağıthane Belediyesi, Köpek 
Irkları Federasyonu ve Border 
Collie Derneği’nin katkılarıy-

la düzenlenen “Köpekli Frizbi Dünya 
Şampiyonası Türkiye Elemeleri” Has-
bahçe Güreş Sahası’nda yapıldı. Hay-
van severlerin katılımıyla gerçekleşen 
turnuvada yarışmacıları tebrik eden 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç, “Bugün burada güzel bir etkinlik 
gerçekleşiyor. Türkiye’de ilk defa dü-
zenlenen Uluslararası Yetenekli Kö-
pekler Frizbi Şampiyonası’na ev sa-
hipliği yapmaktan mutluyuz.” diyerek 
yakın bir zamanda Kent Konseyi’nin 
bünyesinde hizmet verecek hayvanla-
ra yönelik bir meclis oluşturacaklarını 
ifade etti.

İnsanların sokak hayvanlarını sa-
hiplenmesinin önemine dikkat çeken 
ve yarışmaya “Leya” adlı köpeğiyle 
katılan Didem Fındık, “Bu çalışma, te-

melinde bir sosyal sorumluluk projesi 
olarak başladı. İnsanları köpek sahip-
lenmeye özendirmek ve köpeklerin 
sokaklara terk edilmesini önlemek 
istedik. Takımımızda sokaklardan 
sahiplenilmiş köpekler var.” şeklinde 
konuştu. Renkli görüntülere sahne 
olan turnuvada köpekler ve sahipleri 
sağlıklı sosyalleşme ortamı bulurken 
en iyi ekiplere ödül olarak mama ve-
rildi.

Köpekler Şampiyonluk İçin Yarıştı
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Farklı coğrafyalarda yaşayan Türk dünyası 
arasında dostluğu pekiştirmek, şampi-
yon güreşçi Fevzi Şeker’in sporculuğu-

nun yanında örnek kişiliğini ve Türk güreşine 
katkısını ölümsüzleştirmek adıyla düzenlenen 
11. Uluslararası Türk Dünyası Fevzi Şeker Yıl-
dızlar Serbest Güreş Turnuvası düzenlendi.

Yahya Kemal Spor Kompleksinde gerçek-
leştirilen, İBB Mehteran Ekibinin gösterisi ve 
katılımcı ülkelerin seremonisiyle başlayan tur-
nuvaya Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
Kağıthane Kaymakamı A.Akın Varıcıer, siyasi 
parti temsilcileri, Türkiye ve Uluslararası Mü-
sabakalarda Şampiyonlukları bulunan sporcu-

lar ve güreş severler katıldı.
Program açılışında anlamlı bir turnuvaya 

ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını 
belirten Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç, Milli Güreşçi Fevzi Şeker’in adını yaşat-
mak için gerçekleştirilen bu programa katkı 
veren herkese teşekkür ederek “Fevzi Şeker 
beyin ailesi ve değerli eşi başta olmak üze-
re burada hazır bulunan herkese çok teşek-
kür ediyorum. 10 ayrı ülkeden gelen misafir 
sporcularımıza ev sahipliği yapmaktan gurur 
duyuyoruz. İki gün boyunca Kağıthaneliler 
güreşe doyacaklar. Bütün sporculara başarılar 
dilerim” dedi.

Serbest Güreş Turnuvası Dopdolu Geçti
Azerbaycan, 

Kırgızistan, 
Özbekistan, 
Bulgaristan, 

Moldova, KKTC, 
Irak,Türkmenistan, 

Makedonya ve 
Türkiye’den 150 

güreşçi, Fevzi Şeker 
için buluştu.
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2015 Yaz Spor Okulları açılış tö-
reninde öğrencilere unutulmaz 
gösteriler hazırlayan Kağıtha-
ne Belediyesi, sporla yaşamanın 

önemini bir defa daha ortaya koydu. Yüz-
lerce minik sporcunun buluştuğu açılış 
töreninde Yaz Spor Okulları’nda kulla-
nılacak malzeme ve kıyafetler dağıtıldı. 
Spor malzemeleri ve kıyafetlerini heye-
canla inceleyen çocuklar, kendileri için 
hazırlanan özel gösterileri keyifle izledi.

Çocukların derslerinde başarılı ol-
dukları takdirde sporda da başarılı ola-
cağını dile getiren Başkan Kılıç, “Çocuk-

larımızın sporda başarılı olmaları için 
eğitimde de başarılı olmaları gerektiğini 
düşünüyoruz. Çocuklarımızın derslerini 
ihmal etmemeleri gerektiği konusunu 
çocuklarımızla her zaman paylaşıyoruz. 
Çocuklarımızın karnelerinin çok başarılı 
olduğunu görüyoruz. Neredeyse tamamı 
takdir teşekkür belgesi alıyorlar.” Diyerek 
spor okullarına katılan tüm öğrencilere 
başarılar diledi.

Çeşitli etkinliklerle renklenen açılış 
töreninde sahne alan Karizma Şov ile 
seyirciler harika bir basketbol gösterisi 
izledi. Kurulan düzenekler ile metrelerce 

yükseğe sıçrayan sporcular akrobasi ve 
basketbolu birleştiren gösterileriyle Ka-
ğıthanelilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kağıthane’de binlerce öğrencinin bas-
ketbol, hentbol, voleybol, tenis, tekvando, 
karate, masa tenisi, badminton, jimnastik 
kategorilerinde eğitim alacağı 2015 Yaz 
Spor Okulları’nın açılış töreni, yapılan 
konuşmaların ardından penaltı atışlarıyla 
devam etti. Başkan Kılıç ve protokol üye-
leri 2015 Yaz Spor Okulları açılışı için to-
pun başına geçti. Açılış töreni protokolün 
penaltı atışlarının ardından çekilen hatıra 
fotoğraflarıyla sona erdi.
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her yıl yüzlerce 
çocuğu sporla 
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sporla yaşamaya 
teşvik ettiği Yaz 

Spor Okulları 
muhteşem bir 
törenle açıldı. 
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