
KÜÇÜK MUCİTLER ROBOTİK KOL GELİŞTİRDİ

Tüm yurtta olduğu gibi 
Kağıthane'de de 15 temmuz 

hain darbe girişiminin yıl dönü-
münde binlerce vatandaş meydan-
ları doldurarak şehitler için el açıp 
dua etti. Kağıthane Belediyesi tara-
fından düzenlenen programda, şe-
hit ailelerinin ve gazilerin konuş-
maları duygu dolu anlar yaşattı.
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Turgut YILMAZHUZUR SOKAĞI

Kağıthane’de eğitim gören, o-
kulunu takdir veya teşekkür 

belgesi alarak bitiren çocuklara her 
yıl ücretsiz olarak tekne turu, luna-
park eğlencesi ve ata binme imkanı 
sağlayan Kağıthane Belediyesi’nin 
etkinliğinden bu yaz tatilinde 16 bin 
öğrenci faydalandı.

Mehmet Akif Ersoy 
Yaşam Beceri 

Atölyesi'nde mekanik 
kol geliştiren 

çocuklar, icatlarıyla 
engellilerin hayatını 

kolaylaştırmayı 
hedeflediklerini 

söyledi.

15 TEMMUZ’UN 
YIL DÖNÜMÜNDE 
ŞEHİTLERİMİZ 
UNUTULMADI

KAĞITHANELİ ÇOCUKLARA

ÖDÜLLÜ YAZ TATİLİ

Sayfa 13

Kağıthanelilerin 
merakla beklediği, 

Kabataş-Kağıthane-
Mahmutbey 

metro hattının 
kazı işlemleri 
tamamlandı. 

İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Kadir Topbaş 
ve Kağıthane 

Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç metro 

hattını yerinde 
inceledi. Projeyle 

ilgili yapılan basın 
açıklamasında, 

çalışmalarda sona 
gelindiği belirtildi.

Sayfa 10

 KAĞITHANE METROSU'NDA

Sayfa 4

Sayfa 3 Kağıthane Merkez Metro Hattı Çalışmasının Havadan Görüntüsü
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Topkapı / İstanbul

Kağıthane Belediyesi 
İmtiyaz Sahibi
Fazlı KILIÇ
Kağıthane Belediye Başkanı

Genel Yayın Yönetmeni
Mevlüt ÖZTEKİN
Belediye Başkan Yardımcısı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Sedat Bika
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Sevgili Kağıthaneli komşularım sizleri sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. İçinde yaşadığımız dünya-
da uygar ve kalkınmış bir toplum inşa etmek için 
en büyük yatırımı bilgiye yapmaktayız. “Bilgi çağı” 
olarak adlandırılan bu dönemde Kağıthaneli ço-
cuklarımızın gelişimine ve kendilerini keşfetme-
lerine olanaklar sağlamaktayız.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, 
problem çözme ve yaratıcı düşünme yönleri ge-
lişmiş, zamanı etkin ve verimli kullanabilen bi-
reyler olarak yetiştirebilmek gayesindeyiz. Genç-
lerimizin “bilgi potansiyelleri”ni yaşama en yararlı 
ve pratik şekilde aktarabilme becerisini kazandı-
rabilmek amacıyla, “Yaşam Beceri Atölyeleri”nde 
Kağıthane Belediyesi olarak hizmet vermekteyiz.

Yaşam Beceri Atölyeleri; alanlarında uzman 
eğitim kadrosu, özgün, fonksiyonel müfredatı, bi-
limsel ölçme değerlendirme sistemi ve rehberlik 
birimleriyle hizmet vermektedir. Atölyelerimizin 
fiziksel ortamından ve kullanılan araç gereçlerin 
kalitesinden ödün vermemekteyiz. Konsepte uy-
gun tasarlanmış sınıflarda eğitim faaliyetleri sür-
dürmekteyiz.

Kıymetli Kağıthaneli hemşehrilerim, bu çerçe-
vede Kağıthane Belediyesi olarak; milli ve manevi 
değerlerini benimseyen, güzel ahlaklı, özgüven ve 
kişilik sahibi, saygılı, kabiliyetlerini keşfedip yö-
nelebilen, temsil yeteneği olan, modern teknolo-
jiyi takip edebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedef-
lemekteyiz.

İlçemizin kalkınması ve gelişmesi adına be-
lediye olarak elimizden geleni yapmaktayız. Pro-
je ve çalışmalarımızla Kağıthane, İstanbul'un göz-
de ilçelerinden biri olma yönünde sağlam adım-
larla ilerlemektedir. Siz değerli Kağıthanelilerin 
merakla beklediği Kabataş- Kağıthane- Mahmut-
bey metro hattının kazı çalışmaları tamamlan-
dı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ka-
dir Topbaş beyfendi ile çalışmaları yerinde incele-
me imkanı bulduk. 2019 yılının ilk yarısında açı-
lacak olan metro hattı ile Kağıthane değerine de-
ğer katacak. 

Metro çalışmalarının tamamlanmasıyla il-
çemiz, ulaşımın da merkezi olacak. Metro hattı-
nın faaliyete geçmesiyle birlikte, Kağıthane- Me-
cidiköy 5 dakika, Kağıthane- Üsküdar 26 dakika, 
Kağıthane- Beşiktaş arası 10 dakikaya inecek ve 
mesafeler kısalacak. Çalışmalarımızı büyükşehir 
belediyemizle koordineli olarak yürütmekteyiz. 
Bu hattın hayata geçirilmesinde çok büyük paya 
sahip sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'a, sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’a 
ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ka-
dir Topbaş'a buradan bir kere daha teşekkürleri-
mi sunuyorum. 

Değerli vatandaşlarım; bayramlar, kırılan 
kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilme-
si, hayatımızda daha çok barış, daha çok daya-
nışma ve kardeşlik duygusuna yer vermemiz ge-
rektiği konusunda bir kez daha düşünmemiz için 
önemli fırsatlardır. Hayır kapılarının sonuna ka-
dar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban 
Bayramı’nın tüm insanlığa hayırlar getirmesini te-
menni ediyor, sizleri bu duygu ve düşünler içinde 
sevgiyle selamlıyorum.

Beşiktaş Akatlar'daki 
konsolosluk binasında 
bir saate yakın süren 

ziyarette Türkiye ve Azerbaycan 
ilişkileri, şehir yönetimi ve kül-
türel konular konuşuldu.

Ziyarette Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç; Türkiye ve 
Azerbaycan ilişkilerinin her ge-
çen gün daha da güçlendiğine 
dikkati çekerek, “Azerbaycan’la 
iki devlet tek milletiz. Geçmiş-
ten gelen bağlarımızı ekonomik 
işbirliği, terör örgütleriyle müca-
dele ve kültürel faaliyetler alan-
larında yeni projelerle güçlen-
diriyoruz. Azerbaycan yerel an-
lamdaysa mimari dokusu zen-
gin şehirlere sahip.  Aynı şekilde 
enerji kaynakları, mutfağı, ha-
lıcılığı, doğasıyla da ön planda. 
Zenginliklerimiz güçlü işbirli-
ği sayesinde iki ülkenin daha hız-
lı kalkınmasını sağlıyor” şeklinde 
konuştu.

“Türkiye’nin güçlenmesi tüm Türk 
devletlerinin güçlenmesi demek”
Başkonsolos Mesim Hacıyev zi-

yaretten duyduğu memnuniye-
ti dile getirerek, “Türkiye her 
kademesiyle iyi yönetiliyor. Ne 
zaman yurtdışına çıksak Türki-
ye hakkında hep olumlu şey-
ler duyuyoruz, bu da kardeş 
ülke Azerbaycan olarak bizleri 
çok mutlu ediyor. Türkiye'nin 
güçlenmesi demek tüm Tür-
ki devletlerin, Balkanların, 
Ortadoğu'da yaşayan Müslü-
manların güçlenmesi demek” 
dedi.

Kağıthane ile ilgili görüşle-
rini de dile getiren Başkonso-
los Hacıyev Kağıthane'nin adı-
nı sık sık yeni projelerle bir-
likte duyduğunu ifade etti. 
Başkonsolos Hacıyev Başkan 
Kılıç'la sohbetinde kendisine 
bir iade-i ziyaret gerçekleştir-
mek istediğini ifade etti. Ziya-
rette Başkan Kılıç'a yardımcı-
ları Mevlüt Öztekin, Kemal Ça-
vuş ve Özel Kalem Müdürü Le-
vent Dirice eşlik ederken; ziya-
retin sonunda taraflar karşılık-
lı hediyeleşerek birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

"GEÇMİŞTEN GELEN BAĞLARIMIZI

GÜÇLENDİRİYORUZ"
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç yerel ve ulusal düzeyde bir dizi istişarede 
bulunmak üzere Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev'i ziyaret etti. 

KAĞITHANELİ ÇOCUKLARA
ÖDÜLLÜ YAZ TATİLİ

Kağıthane’de eğitim gören, okulunu takdir veya teşekkür belgesi alarak bitiren çocuklara
her yıl ücretsiz olarak tekne turu, lunapark eğlencesi ve ata binme imkanı sağlayan

Kağıthane Belediyesi’nin etkinliğinden bu yaz tatilinde 16 bin öğrenci faydalandı.

Eğitime, eğitmene ve öğrencile-
re yönelik birçok projeyi hayata 
geçiren Kağıthane Belediyesi’nin 

çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçe ge-
nelinde 2016 – 2017 eğitim öğretim yılını 
takdir veya teşekkür belgesi alarak bitiren 
öğrencilerin başarısını Kağıthane Beledi-
yesi ödüllendiriyor. Öte yandan aileleri ile 
birlikte Hasbahçe’ye gelen çocuklara, arzu 
ettikleri takdirde tekne turu sırasında ebe-
veyni de eşlik edebiliyor.

Çocukların evlerine başarılarından do-
layı tebrik kartlarını gönderen Kağıthane 
Belediyesi, beraberinde yaz tatillerini ak-
tif geçirebilmeleri için ücretsiz olarak ata 
binebilecekleri, lunaparkta eğlenebilecek-
leri ve tekne turu yapabilecekleri hediye 
kuponlarını kendilerine ulaştırıyor. Hedi-
ye kuponları ile birlikte Hasbahçe’ye ge-
len çocuklar aileleri ve arkadaşlarıyla gö-
nüllerince eğleniyorlar.

Lunaparkta sınırsız eğlence
Onlarca öğrenci ile birlikte lunaparka ge-
len Cevdet Şamikoğlu Ortaokulu öğren-
cisi 11 yaşındaki Yağız Taşkın, “Birinci dö-
nem takdir, ikinci dönem teşekkür aldım. 
Burada çok eğleniyorum. Dönme dolaba 
biniyoruz. Gerçekten çok eğlenceli” dedi.

Çarpışan arabaya binmekten büyük 
keyif aldığını belirten Siraç Emir Çakmak, 
“Çarpışan arabalara binmeyi, lunaparklara 
gitmeyi çok seviyorum. Çok zevk aldığım 

bir yer. Çarpışan arabalara binmek gerçek 
arabalara binmek gibi, gerçek bir direksi-
yonu var bu bana çok güzel bir his veriyor. 
Bize lunapark ödülü verdikleri için bu se-
ne daha çok çalışacağım” şeklinde konuştu.

Öğrenciler ilk defa ata binmenin 
heyecanını yaşadılar
İlk defa ata bindiğini ve çok eğlendiğini 
kaydeden Eylül Zehra Yalçın, gelecek dö-
nem daha çok çalışacağını ve takdir alma-
ya devam edeceğini söyledi.

“Eğitim en çok önem verdiğimiz 
konuların başında geliyor”
Bu hizmeti gençlerin başarısının ve eme-
ğinin karşılığı olarak her yıl ücretsiz sağla-
dıklarını belirten Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç, “Eğitim bizim en çok ö-
nem verdiğimiz konuların başında geli-
yor. Yarınlarımızın güvencesi olan çocuk-
larımızın okul hayatlarında sağladıkları 
başarıları da bu şekilde ödüllendiriyoruz. 
Bunun dışında yine LYS ve TEOG sınav-
larında başarı sağlamış çocuk ve gençle-
rimize de birçok ödül ve hediyelerimiz o-
luyor. Bu şekilde onların önümüzdeki yıl-
lar için motivasyonlarının daha da artaca-
ğına ve hepsinin ileride bu vatana ve mil-
lete hizmet eden değerli bireyler olacağı-
na inancımız tam. Tekrardan başarılı bir e-
ğitim yılı geçiren tüm öğrencilerimizi teb-
rik ediyorum” ifadelerini kullandı.
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15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN
MEVLİT OKUTULDU

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için 
Kağıthane’de mevlit okutuldu.

Yaz aylarını Kağıthane Bele-
diyesi Yaşam Beceri Atölye-
le’ndeki çeşitli kurslara katıla-

rak değerlendiren öğrenciler, 15 Temmuz 
Destanı’nı unutturmamak için örnek bir 
çalışmaya imza attı. Görsel Sanatlar Öğ-
retmeni Gülşah Kendirkıran ile çok etki-
lendikleri “köprüye yürüyen baba ile kızı” 
fotoğrafını rölyef çalışmasıyla 3 boyutlu 
hale getiren öğrenciler, çalışmayı 2 ders 
saatinde tamamladı.

“Umarım böyle bir olay bir daha 
yaşanmaz”
15 Temmuz darbe girişimi gecesi hainle-
rin açtığı ateş sonucu şehit olan Muhar-
rem Kerem Yıldız’ın akrabası kursiyer Emi-
ne Berru Ertaş, çalışmayı yaparken 15 Tem-
muz şehitlerini düşündüklerini söyledi.

Kursiyerlerden Hamit Yılmaz da 15 
Temmuz darbe girişimi ve kazanılan za-
feri asla unutmayacaklarını kaydetti. Yıl-
maz, çalışma esnasında duygu dolu anlar 
yaşadıklarını belirterek, “O fotoğrafta yer 
alanlar ben ve babam ya da baba mile kız 
kardeşlerim de oalbilirdi. Umarım böyle 
bir olay bir daha yaşanmaz” diye konuştu.

KURSİYERLER 15 TEMMUZ’UN
SEMBOL FOTOĞRAFINI 3 BOYUTA TAŞIDI
Kağıthane Belediyesi Ortabayır Yaşam Beceri Atölyesi’nde eğitim gören kursiyerler, hain darbe girişiminin 
yaşandığı gece vatan savunması için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden baba ile kızının sembolleşen 

fotoğrafını, kağıt rölyef çalışmasıyla 3 boyuta taşıdı.

FETÖ’cü hainlerin milli ira-
deye karşı yaptığı darbe gi-
rişiminde şehit olan 249 va-

tandaş, şehadete ulaşmalarının yıl dö-
nümünde yurt genelinde çeşitli etkin-
liklerle anılıyor. 15 Temmuz Demok-
rasi Şehitleri’ni anma etkinlikleri kap-
samında Kağıthane’deki Daye Hatun 
Camii’nde okutulan mevlide; Kağıtha-
ne Kaymakamı Hasan Göç, Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve bazı si-
vil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
ile muhtarlar katıldı.

Mevlitte, hain darbe girişiminde şe-
hit olanlar adına ülkenin birliği, bütün-
lüğü için dualar edilirken, programın ar-
dından cemaate yemek ikramında bu-
lunuldu. 

Düzenlenen mevlit programının 
ardından konuşan Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç, "Ruhları şad ol-
sun, mekanları cennet olsun. Her 15 
Temmuz'u anarlen onlara milletçe bir 
kez daha dualarımızı ve şükranlarımı-
zı sunacağız. Herkes şunu bilmeli ki; bu 
millet inancıyla ve imanıyla, kararlılı-
ğıyla tüm hainlere karşı sıra dağlar gibi 
duran bir settir" açıklamasında bulundu.

15 TEMMUZ’UN YIL DÖNÜMÜNDE 
ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADIK

Kağıthaneli vatandaşlar tüm 
Türkiye ile birlikte 15 Tem-
muz şehit ve gazileri için nö-

bet tuttu. Kağıthane Meydanı’ndaki et-
kinliklerde binlerce vatandaş gece bo-
yunca ellerinde Türk bayraklarıyla bir-
lik mesajı verdi. Kur’an -ı Kerim tilave-
tiyle başlayan etkinlikte Kağıthaneli şe-
hitlerin isimleri tek tek okunarak dua-
lar edildi. 

Öte yandan hain darbe girişiminin 
yıldönümü münasebetiyle Kağıtha-
ne’deki camilerden 81 ille aynı anda se-
lalar okundu. Meydandaki dev ekran-
dan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki Şe-
hitler Makamı programı da canlı olarak 
izletildi.

Şehit yakınları ve gaziler 
birlik mesajı verdi
Programda 15 Temmuz şehitlerinin ya-
kınları ve gaziler de yerini aldı. Duy-
gu dolu anların yaşandığı gecede, kür-
süye çıkıp konuşan şehit yakınları ve 
gazilerin ortak mesajı, “bir daha böy-
lesi acıların yaşanmaması” oldu. Dar-
be gecesi hainlerce 15 Temmuz Şehit-
ler Köprüsü’nde şehit edilen Mehmet 
Ali Kılıç’ın annesi Gülzirin Kılıç, kürsü-
ye çıkarak duygularını şu sözlerle ifa-

de etti, “Bu kalabalığı görünce oğlumun 
düğününü görmüş kadar seviniyorum. 
Cenazesi de çok kalabalıktı. Allah dev-
letimizi ve milletimizi korusun.”

“15 Temmuz bir milletin dirilişidir” 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
15 Temmuz gecesi milletin birlik oldu-
ğunu belirterek, “ Geçen yıl tam da bu 
gece karanlığı aydınlatmak için vatan-
daşlarımızla birlikteydik. Göğsümüzü 
kanlı terör örgütü FETÖ’ye siper ettik. 
Binlerce Kağıthaneliyle birlikte köprü-
lere, havalimanlarına ve meydanlara 
koştuk. 15 Temmuz bir milletin dirilişi-
dir” şeklinde konuştu. 15 Temmuz ru-
huna da değinen Başkan Fazlı Kılıç, “16 
yaşında gencecik çocuğa kurşun sıkı-
lır mı? Millete kurşun sıkılır mı? Bu mille-
tin meclisi bombalanır mı? 250’den fazla 
şehit vererek bu vatanı kurtardık. Türki-
ye güçlü bir ülke. Hainlere karşı meydan-
ları doldurmaya devam edeceğiz” dedi.

7’den 70’e herkes meydandaydı
Kağıthane’de üç gün boyunca süren 
15 Temmuz Anma Etkinlikleri’ne yo-
ğun katılım gösteren vatandaşlar mey-
danları boş bırakmadı. Programa çocuk 
ve gençlerin de ilgisi yoğundu. Anma 
programı ve milli irade nöbeti, edilen 
dualarla sona erdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı ve milli irade 
nöbetine binlerce vatandaş katıldı. Programda şehit ailelerinin ve gazilerin konuşmaları duygu dolu anlar yaşattı.
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BAŞKAN KILIÇ: “ANAYURTTAN 
ATAYURDA BERABERİZ”

YENİ SEZON ÖNCESİ
SPORA DEV DESTEK

Dost ve kardeş ülke Türkmenistan’ın İstanbul Başkonsolosu Myratgeldi Seyitmammedov ile bir araya gelen Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç,  yerel düzeyde iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesi için bir dizi görüşme yaptı.

Bakırköy'deki Türkmenistan 
Başkonsolosluğu'nda ger-
çekleşen görüşme yaklaşık 

1 saat sürdü. Türkmenistan Başkon-
solosu Myratgeldi Seyitmammedov, 
Başkan Kılıç'ı misafir etmekten mut-
luluk ve onur duyduğunu belirterek i-
lişkilerin gelişmesi ve yerel kalkınma 
adına her konuda işbirliğine hazır ol-
duklarını ifade etti.         

15 Temmuz darbe girişiminin de 
konuşulduğu görüşmede  Başkonso-
los Myratgeldi Seyitmammedov  tüm 

şehitler için başsağlığı, yaralılar için de 
geçmiş olsun dileklerini iletti.          

“Vatandaşlarımız burada kendileri-
ni evinde gibi hissediyor”
İstanbul’un tüm dünya için önemli 
bir destinasyon olduğunu ifade eden 
Başkonsolos Seyitmammedov, “Bu 
şehir aynı zamanda tarihte birçok me-
deniyete ev sahipliği yapmış kadim 
bir yer. Burada vatandaşlarımız ken-
dilerini evlerinde gibi hissediyor, bu-
rayı ikinci anavatanları biliyor” dedi.

Kağıthane’de birçok Türkmen va-
tandaşının yaşadığını ve her fırsatta 
kendileriyle bir araya geldiklerini ifa-
de eden Kağıthane Belediye Başka-
nı Fazlı Kılıç ise, “Atayurttan Anayur-
da binlerce yıldır biriz, beraberiz.  Ta-
rihte birçok acılar yaşasak da birlik ve 
beraberliğimiz sayesinde hepsini kısa 
sürede atlattık. En son 15 Temmuz hain 
darbe girişimine bizzat tanıklık ettik. Bu 
hain girişiminin sadece ülkemize değil; 
tüm din kardeşlerimizle birlikte soydaş-
larımıza da yapıldığını her platformda 

anlatıyoruz. Bu süreçte Türkmenistan 
Devleti’ne ve vatandaşlarına, Türkiye’ye 
verdiği destek ve duyduğu güvenden ö-
türü teşekkür ediyoruz. Türkiye bugün 
Irak’taki Türkmen kardeşlerinin, Do-
ğu Türkistan’daki kardeşlerinin yanın-
dandır. Kudüs'te, Arakan'da, Burma'da, 
Suriye'de din kardeşleriyle beraberdir. 
Güçlü Türkiye, bölgesindeki tüm maz-
lum halkların zulümden kurtulmasını 
sağlayacağından birtakım devletler bu 
birlik ve beraberliği bozmaya çalışıyor’’ 
ifadelerini kullandı.

2017-2018 spor sezonu önce-
sinde Kağıthane Belediyesi ta-
rafından ilçedeki amatör spor 

kulüplerine futbol topundan formaya, 
yağmurluktan boks eldivenine varınca-
ya kadar yüzlerce spor malzemesi tes-
lim edildi.

Amatör spor kulüplerine malzeme 
desteği dağıtımı düzenlenen bir prog-
ramla gerçekleştirildi. Kağıthane Beledi-
yesi Nikah Salonu'nda düzenlenen prog-
ramın ev sahipliğini Başkan Fazlı Kılıç 
yaparken, programa AK Parti İlçe Başka-
nı Faruk Gökkuş, Kağıthane Amatör Spor 
Kulüpleri Destekleme Derneği Başkanı 
Hasan Cevahir ve Kağıthane Spor Kulüp-
leri Birliği Başkan Yardımcısı Adem Mat 
ile spor kulüpleri yöneticileri, sivil top-
lum kuruluşu temsilcileri, oda başkanla-
rı, muhtarlar ve sporcular katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı 
duruşu ile başlayan program spor malze-
melerinin ilgili kulüplere dağıtımıyla de-
vam etti. Spor kulüpleri programa özel 

olarak hazırladıkları teşekkür hediyeleri-
ni Başkan Kılıç'a takdim ettiler.

Kağıthane'de şampiyonlar yetişiyor
Sporun yaygınlaşması için tesisleşme-
nin önemine değinen Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç, “Göreve başla-
dığımız 2004 senesinde ilçemizde spor-
tif alan yoktu. 13 senede 8 futbol saha-
sı, 2 spor kompleksi, spor merkezleri ve 
spor parkları, olimpik yüzme havuzla-
rı, tenis kortu, buz pisti, basketbol saha-
ları gibi birçok sportif üstyapıyı ilçemi-
ze kazandırdık. Spora desteğimiz sadece 
spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım-
larla sınırlı değil. Tüm vatandaşlarımıza 
bu tesislerimizin kapılarını açtık. Yedi-
den yetmişe komşularımız buralarda uz-
man eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor 
yapıyor. Çocuklarımız sporla bu sayede 
erken yaşta tanışıyor, kötü alışkanlıklar-
dan uzak duruyor. Tesislerimizde sportif 
eğitim alıp kendini geliştiren ve branşın-
da ulusal ve uluslararası arenada madal-

yalar alan yüzlerce sporcumuz var. Bu bi-
zim için büyük gurur” dedi.

İdman yapacak sahamız yoktu
Programda söz alan Kağıthane Ama-
tör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği 
Başkanı Hasan Cevahir bundan 10 sene 
önce idman yapacak saha bulamadıkla-
rını belirterek bugün birçok sahada genç-
lerin spor yapabildiklerini hatırlattı ve 
desteklerinden ötürü Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç'a teşekkür etti. 

Sporun gelişip yaygınlaşması ve özellikle gençlerin spora teşviki amacıyla Kağıthane Belediyesi'nin spora desteği 
sürüyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da ilçedeki futbol, basketbol ve savunma sporları dalında ter döken

amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulunuldu.

MAHALLENİN TÜM İHTİYAÇLARI 
TEK BİR MERKEZDE TOPLANIYOR
Her mahalleye bir mahalle konağı hedefi ile ilçeye hayatı kolaylaştırıcı modern tesisler kazan-

dıran Kağıthane Belediyesi, Gürsel Mahalle Konağı inşaatında sona geldi. 
Gerek kültür merkezleri ve ge-
rekse spor kompleksleri ile 
Kağıthane’nin imaj ve sosyal 

yaşamını büyük ölçüde değiştiren Ka-
ğıthane Belediyesi yatırımlarına hız kes-
meden devam ediyor. Her mahalleye bir 
mahalle konağı hedefi ile çıkılan yolda 
Gürsel Mahallesi’nde geçtiğimiz yıllarda 
başlanan mahalle konağı inşa çalışma-
ları bitmek üzere. Proje bitiminde bölge 
sakinleri günlük işlerini ve sosyal yaşa-
ma dair ihtiyaçlarını tek bir merkezden 
halledebilecek.

Mahallenin gelişimine büyük katkı 
sağlayacak
Toplam 5100 m2’lik alana inşa edilen bi-
nada, 180 kişilik sinema ve konferans sa-
lonu, engelliler merkezi, PTT birimi, muh-

tarlık, aile sağlığı merkezi, İSMEK, bilgi e-
vi, idari birimler ve otopark yer alacak. 
Hem mahallenin gelişimine hem de va-
tandaşlara önemli bir katkı sağlayacak o-
lan merkez, bölge sakinlerinin otopark ih-
tiyacını da büyük oranda giderecek. 

Yatırımlara ara vermeden devam et-
tiklerini belirten Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç, “Türkiye’nin gelişim ve dö-
nüşümü ile birlikte biz de Kağıthane ola-
rak daha da büyüyoruz, yaptığımız ya-
tırımlar bunun en büyük göstergesi. Sa-
yın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da belirttiği gibi 2018 yılı hem 
ülkemiz hem de Kağıthane için icraatların 
tavan yaptığı yıl olacak. Gürsel Mahalle 
Konağı’nı yeni yılla birlikte hizmete açaca-
ğız. Şimdiden tüm komşularımıza hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte sıcaktan bunalan sokak hayvanları için Kağıthane Belediyesi 
günlük rutin hizmetlerini sıklaştırdı.

İlçe sınırları içerisinde sokak 
hayvanları için 100'e yakın bes-
lenme ve 150 adet su noktası o-

luşturan Kağıthane Belediyesi, bu nokta-
lara günlük 200 kilo kedi ve köpek mama-
sı ile 200 litre su bırakıyor.

Belediye ekipleri aynı zamanda bü-
yük restoran ve gıda şirketlerinden artan 
yemekleri toplayarak ormanlık alanlarda-
ki belirli beslenme noktalarına ulaştırıyor. 
Sadece kedi ve köpek için değil, kuşlar i-
çin de besleme noktalarının bulunduğu 
Kağıthane'de özellikle yaz aylarında hay-
vanların susuz kalmaması için çalışmalar 
arttırıldı.

“Yılın her günü beslenme çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz”
Sıcak havalarda  sokak hayvanlarının  en 
çok ihtiyaç duyduğu besin olan suyun, 
en hızlı ve kolay yoldan ulaştırılması için 
besleme aracına su tankeri monte edildi. 
Ayrıca Kağıthane Belediyesi sokak hay-

vanlarının günlük beslenmesi amacıyla 
bu iş için daimi personeller görevlendirdi.
Sokak hayvanlarına yönelik çalışmala-
rı değerlendiren Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç, ''Sokaktaki canlarımızın 
aç ve susuz kalmaması için yılın her gü-
nü besleme çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Yaz aylarında su ihtiyacının önemi ar-
tıyor. Özellikle kediler susuz kaldıkların-
da tüylerini temizleyemiyor ve daha ça-
buk hastalanabiliyorlar. Bunu önlemek i-
çin de yaz aylarında besleme çalışmaları-
mızı sıklaştırdık.'' ifadelerini kullandı.

SOKAKTAKİ CANLAR İÇİN
BESLEME ÇALIŞMALARI SIKLAŞTIRILDI
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KAĞITHANE, BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİYLE 
DEĞERİNE DEĞER KATACAK

KÜLTÜR, SANAT VE SPOR ALANLARINDA 
DEV YATIRIM

İstanbul Boğazı’nda zemin etüt çalışmaları başlayan Büyük İstanbul Tüneli ile 
Kağıthane değerine değer katacak.

Kağıthane, yeni bir hizmet kompleksine daha kavuşacak. Merkez Mahallesi’nde devam 
eden Kültür Merkezi ve Katlı Otopark inşaatında çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Büyük İstanbul Tüneli proje-
si için, İstanbul boğazında ze-
min etüt çalışmaları başladı. 5 

yıl içinde tamamlanması planlanan tü-
nelde hem çift yönlü karayolu hem de 
hızlı metro hattı bulunacak. Projenin ta-
mamlasıyla birlikte Kağıthane-Ümrani-
ye arası ulaşım süresi 14 dakikaya ine-
cek. Metro hattının toplam 31 km uzun-
luğunda 14 istasyondan oluşacağı belir-
tilen hatta, günde 1 milyon 500 bin yol-
cunun seyahat etmesi planlanıyor.

Kağıthane- Ümraniye arası 
14 dakika olacak
Karayolu bölümü ise Kağıthane Tem 
Otoyolu Hasdal kavşağı ile Ümrani-
ye Çamlık Kavşağı arasında yer alacak. 
Toplam uzunluğu yaklaşık 16 km ola-
cak hatta, tünel uzunluğunun 6.5 km ol-
ması tahmin ediliyor. Bu hat ile de gün-
de 120 bin araç, 14 dakikada bu mesafe-
yi kat edebilecek.

E-5 aksında Avrupa yakasında 
Bakırköy-İncirli'den başlayan, Anadolu 
yakasında ise Söğütlüçeşme'ye kadar u-
zanan hızlı metro projesi; bu iki nokta ara-
sında mesafeyi sadece 40 dakika gibi kısa 
bir süreye indirgiyor. Hat, 9 ayrı noktada 
raylı sistemlere ve metroya dahil edilecek.

Metro hattı Avrupa Yakası'nda 
İncirli'den başlayacak, sonrasında ise 
Zeytinburnu, Vatan, Edirnekapı, Süt-
lüce, Perpa, Çağlayan, Mecidiyeköy ve 
Gayrettepe istasyonları yer alacak. Ana-
dolu yakasında ise Söğütlüçeşme'den 
başlayacak olan hatta Ünalan, Altuniza-
de ve Küçükyalı istasyonları bulunacak.

Projenin ilk açıklandığı tarih olan 
Şubat 2015'den bu yana Kağıthane hız-
la değer kazandı ve kazanmaya devam 
ediyor. Proje için Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç; “Kağıthane böylesi 
büyük bir proje ile İstanbul'daki merke-
zi konumunu güçlendirdi. Yeni karayo-
lu ve metro hattıyla ulaşım daha rahat 
olacak. Elbette ki ülkemizdeki mevcut 
istikrar ortamının bir yansıması bu pro-
je. Başta Cumhurbaşkanımız ve başba-
kanımız olmak üzere ulaştırma bakanı-
mıza ve büyükşehir belediye başkanı-
mıza tüm Kağıthaneliler adına teşekkür 
ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz aylarda projesi 
resmi olarak açıklanan mey-
dan düzenlemesi ile çehre-

si tamamen değişecek olan Merkez 
Mahallesi’nde, inşaatı devam eden kül-
tür kompleksi ve katlı otoparkın ta-
mamlanmasına sayılı zaman kaldı. 33 
bin 200 metrekarelik alana inşa edi-
len dev kompleks, hizmete açıldığında 
Kağıthane'ye büyük bir artı değer katacak.

“Kültür, sanat ve spor alanında çok 
önemli bir tesis kazandırdık”
1000 kişilik çok amaçlı salon, 340 kişi-
lik konferans salonu, fuaye ve kafeterya 
alanı, 7 adet derslik, amfi tiyatro, ibadet-
hane, gençlik merkezi için 10 adet ders-
lik ve idari birimler, fitness ve pilates sa-
lonu, muhtarlık, sağlık ocağı ve 9 adet 
muayene odası, 820 metre kare normal 
terası ve 430 metre kare spor salonu te-
rasıyla hizmet verecek olan komplekste 
1000 m2'lik yeşil alan ve 560 araç kapa-
siteli bir otopark da yer alacak.

Yatırımlarla ilçedeki değişim ve dö-
nüşümün devam edeceğini açıklayan 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; 
“Göreve başladığımız günden itibaren 
Kağıthane'ye kültür, sanat ve spor anla-
mında bir çok önemli tesis kazandırdık. 
Burası tamamlandığında ülke çapın-
da ses getirecek kültürel ve sanatsal et-
kinliklere ev sahipliği yapmakla beraber 
vatandaşlarımızın spor yapabilecekleri, 
eğitim görecekleri, sosyalleşecekleri bir 
yer olacak. Buradaki metro ve meydan 
çalışmaları sona erdiğinde de herkesin 
imrenerek bakacağı bir alana dönüşe-
cek” dedi.

Trafik daha rahat olacak
Kompleksin tamamlanmasıyla birlikte 
Merkez’de 560 araçlık yeni bir otopar-
kın hazır olacağına dikkati çeken Baş-
kan Kılıç, bunun trafik akışı ve konforu-
na büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Yeni yılda hizmete açılması plan-
lanan kompleks tamamlandığında 
Gültepe, Hamidiye, Çağlayan ve Sul-
tan Selim Kültür Merkezlerinden son-
ra Kağıthane'nin beşinci büyük hizmet 
kompleksi olacak.
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MÜLTECİ KADINLAR BİR AYDA
TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

Her yaştan birçok vatandaşa ücretsiz eğitim ve kurslar vererek sosyal hayatlarına katkıda bulunan Kağıthane Belediyesi; 
ilçede yaşayan Suriyeli, Mısırlı, Türkmen ve Filistinli vatandaşlara da kapısını açtı. Hamidiye Gençlik Merkezi’nde

Türkçe dersi alan 100’e yakın mülteci kadın bir ay gibi kısa bir sürede Türkçe’yi ileri düzeyde öğrenebiliyor.
Kağıthane Belediyesi Kent 
Konseyi’nin ilçede yaşayan 
mülteci vatandaşların, Türk 

toplum ve kültürüne daha kolay a-
dapte olabilmesi amacıyla hayata ge-
çirdiği proje kapsamında Hamidiye 
Gençlik Merkezi’nde 100’e yakın mül-
teci kadına Türkçe dersi eğitimi veri-
liyor. Haftada 12 saat Türkçe eğitimi 
alan kadınlar hem Türkçe yazmayı 
hem anlamayı hem de konuşmayı bir 
ay gibi kısa bir sürede kavrayabiliyor.

“Aralarında doktor ve mühendis 
olanlar da var”
40 yıldır eğitmenlik yapan ve mülteci 
vatandaşlara Türkçe dersi veren Sa-
bahattin Doğan, “Öncelikle hayata ge-
çirilen bu projeyi oldukça faydalı bu-
luyorum ve emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum. Burada özellikle ‘gramer’ 
dersleri veriyoruz. Hemen hemen 
hepsi iyi eğitimli insanlar. Doktor ve 
mühendis olanları da var ve bu yüz-
den anlama ve algılama kabiliyetle-
ri de oldukça yüksek. Zaten hepsi La-
tin alfabesini bildikleri için derslere 
başlama aşamasında alfabe öğretmek 

durumunda kalmıyoruz. Bu da ilk aşa-
mada öğrenme sürelerini biraz daha kı-
saltıyor” açıklamasında bulundu.

“Günlük hayatta kullanacakları 
dili öğrenmeleri gerek”
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç da Hamidiye Gençlik Merkezi’nde 
eğitim alan mülteci kadınları ziyaret 
etti. Derslerden memnun olup olma-
dıkları ile ilgili kursiyerlerin görüşle-
rini alan Başkan Fazlı Kılıç oldukça o-
lumlu tepkiler aldı .  Mülteci vatan-
daşlara derslerinde başarılar dile-
yen Başkan Kılıç,  “Ülkemizde yaşa-
yan mülteci vatandaşlarımızın gün-
lük hayatta kullanacakları  dili  iy i 
öğrenmeleri  gerek.  Bu vatandaşlar 
hastaneye,  markete gittiklerinde ve-
ya otobüse bindiklerinde dertlerini 
anlatabilmeleri  gerekiyor.  Bu nokta 
Türkçe öğrenmeleri  hem kendileri 
açısından hem de toplumumuz açı-
sıdan oldukça faydalı  olacaktır.  Biz 
de bu noktada ilçemizde yaşayan 
mülteci kardeşlerimiz için böyle bir 
uygulamaya gittik,  oldukça faydalı 
olduğunu görüyoruz” dedi.

KABATAŞ-KAĞITHANE-MAHMUTBEY
METRO HATTI YERİNDE İNCELENDİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç metro hattı ça-
lışmalarını yerinde inceledi. Metro hattıyla ilgili basın açıklaması yapan ve çalışmaların yoğun şekilde devam 

ettiğini belirten Başkan Kadir Topbaş, “Her yerde iş, her yerde yatırım var” açıklamasında bulundu.

Başkan Topbaş, 13’ü yer altı 2’si 
yer üstü olmak üzere toplam 15 
adet istasyonu olacak olan Kaba-

taş – Kağıthane – Mahmutbey metro hattı-
nın Alibeyköy ve Kağıthane arasına yapı-
lan tünelinde projenin genel durumunu 
değerlendirdi.

Basın mensuplarıyla birlikte metro 
inşaatının içinde gerçekleştirilen yürü-
yüş Alibeyköy istasyonunda başladı ve 
1.5 km boyunca Kağıthane istasyonuna 
kadar devam etti. Göreve başladıkları za-
man İstanbul’da toplam 45 kilometrelik 
raylı sistem bulunduğunu belirten Baş-
kan Topbaş, “45 kilometre raylı sistem al-
dık, 8,5 kilometresi metroydu şu anda ak-
tif olarak 150 kilometre çalışan bir sistem 
var" dedi. 257 kilometrelik raylı sistem ve 
metro inşaatının da devam ettiğini belir-
ten Topbaş, "257 kilometrenin maliyeti 35 
milyar, 257 kilometrelik metro inşaatın-
da takriben 15 bin işçi çalışıyor" ifadeleri-
ni kullandı.

“Her yerde yatırım var”
İncelemelerde bulunduğu Kabataş – Ka-
ğıthane – Mahmutbey metro hattı için 
de bilgi veren Kadir Topbaş, "Biraz önce 
Eyüp'ten girdik. Orada 900 metrelik bir 
viyadük yapılacak. Nurtepe'nin altından 
geçtik ve Kağıthane'ye geldik. Karşımız-
da Gayrettepe- 3. Havalimanı metro hattı-
nın kazıları var. Her yerde bir iş, bir yatırım 
var’’ şeklinde konuştu. 

“Hedef 1022 km metro hattı”
İstanbul'u yer altından demir ağlarla ge-
liştirdiklerini kaydeden Kadir Topbaş, 
"Hedefimiz; 1022 kilometre. Yani en faz-
la yarım saat yürüme mesafesinde met-
ro istasyonuna erişim olacak. Milyonlar-

ca insan yer altından hareket edecek de-
mektir. Gelecek kuşaklar bizi hayırla yad 
edecek. Son dönemde yapmakta oldu-
ğumuz metrolarda en yeni teknolojile-
ri kullanıyoruz. New York'tan, Tokyo'dan 
Berlin'den çok daha ileri teknolojiye sahip 
bir metro ağı yapılmaktadır " açıklmasın-
da bulundu.

“Tamamlandığında hayatı 
kolaylaştıracak”
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da 
metro inşaat çalışmaları ile ilgili açıklama-
larda bulundu. Metronun tamamlanması 
ile birlikte Kağıthane’ye çok büyük bir kat-
kı sunacağını belirten Başkan Fazlı Kılıç, 
‘’Sizlerin de az önce gördüğü gibi çalışma-
lar tüm hızıyla devam ediyor. Metro hat-
tının tünel inşaatları tamamlandı bundan 
sonra geriye sadece tünellerin içini ray ve 
istasyonlar ile doldurmak kalıyor. İnşallah 
tamamlandığında Kağıthane değerine de-
ğer katacak” şeklinde konuştu.

3.8 milyar liraya mal olan ve 3 istas-
yonu Kağıthane’de olmak üzere toplam 
15 istasyona ve 24.5 kilometrelik bir u-
zunluğa sahip olacak olan metro hattının 
2019 yılının ilk aylarında açılması planla-
nıyor. Metro hizmete başladığında günde 
bir milyon insanın bu hattan faydalanma-
sı bekleniyor.

Başkan Kılıç Başkonsolos 
Alganawi'ye ilk olarak; Suu-
di Arabistan'ın Katif vilaye-

tinde geçtiğimiz günlerde gerçekle-
şen ve can kaybı ile yaralanmalara yol 
açan terör saldırısını kınadığını belirte-
rek üzüntülerini ve geçmiş olsun dilek-
lerini iletti. Tarihsel ve kültürel bağlara 
vurgu yapan Başkan Fazlı Kılıç; “Geç-
mişte olduğu gibi gelecekte de hem ye-
rel hem de ulusal anlamda güçlü ilişkiler 
hiç şüphesiz iki ülkenin yararına olacak-
tır. Türk insanı için Suudi Arabistan ayrı 
bir öneme sahiptir. İslam’ın doğduğu, 
Peygamberimizin yaşadığı topraklar, kıb-
lemiz Kabe kısacası gönül coğrafyamız 
orasıdır”ifadelerini kullandı.

İstanbul Ortadoğu’dan gelen
turistlerin göz bebeği
Kağıthane'de yaşanan değişim ve dönü-
şümün de konuşulduğu ziyarette Baş-

kan Kılıç “İstanbul özellikle Ortadoğu'dan 
gelen turistlerin adeta göz bebeği. İstan-
bul yılın her ayında farklı ülkelerden ge-
len milyonlarca turisti ağırlıyor. Türkiye 
sevgisinden dolayı burada ev sahibi olan 
birçok Ortadoğu vatandaşı mevcut. Bu 
noktada Kağıthane; şehrin merkezinde 
oluşu, ulaşım kolaylığı, zengin sosyal ya-
şamıyla İstanbul'dan ev sahibi olmak is-
teyen turistlerin ilgisini çekiyor. Kentsel 
dönüşümle birlikte yapıların %60'ı yeni-
lendi. Kilometreye düşen park sayısında 
Kağıthane birinci sırada ve İstanbul'da 
havası en temiz ilçeler arasında” şeklin-
de konuştu.

“Bu şehirde örnek alınabilecek 
çok şey var”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Suudi Arabistan Başkonsolo-
su Mosaed Abdulmuhsen M. Algana-
wi, en yakın zamanda bir iadei ziyaret 

gerçekleştirmek istediğini belirtti. Baş-
konsolos Alganawi; “İstanbul dünya-
nın en güzel şehirlerinden biri. Burada 
şehir yaşamı adına örnek alınabilecek 
çok şey var. Burada kendi evimizde gi-
biyiz. Kağıthane’yi yakından takip edi-
yoruz. İlçenizde İstanbul’da yaşayan 
Suudi Arabistanlı öğrencilerin eğitim 
aldığı bir okulumuz var. Her yıl Kağıt-
hane Belediyesi’nin okullarda düzenle-
miş olduğu çevre eğitimleri sayesinde 
öğrenciler çevreye duyarlı ve tabiatı se-
ven bireyler olarak yetişiyor. Öğrenci-
lerimizin daha iyi imkanlarda öğrenim 
görebilmesi için belediyenizin yapmış 
olduğu bu ve benzer çalışmalar adına 
sizlere teşekkür etmek istiyorum” açık-
lamasında bulundu.

Başkonsolos Alganawi yerel anlamda 
iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlenme-
si için gereken adımların atılması konu-
sunda hemfikir olduklarını belirtti. 

BAŞKAN KILIÇ, SUUDİ ARABİSTAN
KONSOLOSLUĞU’NU ZİYARET ETTİ
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ilçenin uluslararası düzeyde tanıtımı ve dış şehirlerle yerel işbirliğinin 
gelişmesi için temaslarını sürdürüyor. Son olarak Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Mosaed Abdulmuhsen 
M. Alganawi'yi ziyaret eden Başkan Kılıç görüşmede iki ülke arasındaki tarihsel ve kültürel bağlara vurgu yaptı.
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KÜÇÜK MUCİTLER
ROBOTİK KOL GELİŞTİRDİ

Mehmet Akif Ersoy Yaşam Beceri Atölyesi'nde mekanik kol geliştiren çocuklar, 
icatlarıyla engellilerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kağıthaneli çocukların; yaratı-
cı düşünme ve problem çözme 
yönlerini geliştirebilmeleri için, 

Kağıthane Belediyesi tarafından kuru-
lan Yaşam Beceri Atölyeleri’ne, 2015 yılın-
dan bu yana binlerce çocuk katılım sağla-
dı. Her yılın bahar, yaz ve kış dönemlerin-
de hizmet veren yaşam atölyelerinde üc-
retsiz eğitim alan çocuklar, bilgi ve potan-
siyellerini yaşama en etkin biçimde aktar-
ma becerisi kazanıyor.

Hedefleri engellilerin hayatını
kolaylaştırmak
Atölyede eğitim alan 14 yaşındaki Atilla 
Cengiz Haşhaş ve arkadaşları mekanik kol 
geliştirmeyi başardı. Geliştirdiği mekanik 
kol ile engellilerin kaldırmakta zorluk çek-
tikleri kendilerine göre ağır eşyaları rahat-
lıkla taşıyabileceklerini belirten Cengiz, 
bu sayede engellilerin hayatını kolaylaş-
tırmayı hedeflediğini aktardı.

Kağıthaneli çocuklar Mehmet Akif Er-
soy Yaşam Beceri Atölyesi'nde robot tasa-
rımı ve programlama eğitiminin yanı sı-
ra akıl oyunları ve düşünme stratejileri, 
görsel sanatlar, eğitici drama,  mutfak ve 
Kur'an-ı Kerim eğitimleri alıyor.

"Bu atölye çocukluk hayalim"
Atölyelerde eğitim alan 12 yaşındaki Eren 
Oruç, Türkiye'nin sanayisine katkı sağ-

layacak gençlerin Kağıthane'de yetiştiği-
ni belirtti. Bu atölyenin küçüklükten beri 
hayali olduğunu söyleyen Oruç, “Çocuk-
ken oyuncakların motorlarını sökerdim. 
O ilgimi burada geliştirebiliyorum. Bura-
da tanıdığım diğer eşyaları kodlamayı öğ-
rendim. Gelecekte mimar ve mühendis 
olmayı düşünürken, buraya geldikten 
sonra mekatronik robot bilimcisi olma-
yı düşünüyorum. Burada olmayı çok se-
viyorum" dedi.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ YÜKSEK 
YENİ BİR NESİL YETİŞİYOR
Kağıthane Belediyesi ve Hayrat Vakfı işbirliği ile ilçedeki yüzlerce öğrenci yaz tatillerinde 

Kuran-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğrendi.

Kağıthane Belediyesi ve Hay-
rat Vakfı iş birliği ile açılan Yaz 
Kur’an Kursları,  çocukların yaz 

tatillerini daha verimli ve sosyalleşerek 
geçirmelerini sağladı. İlçedeki 6 farklı o-
kul binasında eğitimlerin verildiği kurslar-
da, 701 öğrenci öğrenim gördü.

5 hafta süresince haftada 5 gün 3'er sa-
at eğitim alan öğrenciler Kuran-ı Kerim'in 
yanısıra Hz. Peygamber'in hayatı, temel 
dini bilgiler, adab ve ahlak kuralları konu-
larında da eğitim aldılar.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç da eğitimlerin verildiği okulları tek tek 
gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğ-
rencilerin her biriyle yakından ilgilenen 
Başkan Kılıç proje hakkında, “Çocukları-
mız burada sadece Kur’an-ı Kerim ve te-
mel dini bilgileri öğrenmedi; hoşgörü, sa-
bır, sevgi ve şefkatin anlamını, önemini 
de öğrendi. Burada kardeşlik şuuruyla, za-
manlarını öğrenerek geçdiler. Milli ve ma-
nevi değerler taşıyan nesiller yetiştirmek 
amacındayız” dedi.

Yaz Kur’an Kursları’nda alanında uz-
man toplam 29 eğitmen görev yaptı. Yaş-
ları 7-13 arasında değişen çocuklara Yaz 
Kur’an Kursu eğitimlerinin verildiği okul-
lar ise sırasıyla şöyle: Tülin Manço İlköğ-
retim Okulu, Osmangazi İlköğretim Oku-
lu, Profilo Barış İlköğretim Okulu, İsmail 
Erez İlköğretim Okulu, Gültepe İmam Ha-
tip Ortaokulu, Süleyman Çelebi İlköğre-
tim Okulu.

Kur’an-ı Kerim’i Tabletlerden 
Okuyacaklar
Öte yandan Kağıthane Belediyesi ve Hay-
rat Vakfı iş birliği ile hayata geçirilen Yaz 
Kur’an Kursları kapanış programı ile son 

buldu. Kapanış programında ise ödül he-
yecanı vardı.

Kurslarda öğrenim gören 700'e yakın 
öğrenci, kendilerine hediye edilen Muci-
zeler, Nur Hikayeleri, Yaz Tatilinde Dini 
Bilgiler kitaplarından hazırlanan 40 kadar 
soruyu sınavda cevapladı. En çok doğru 
cevabı veren öğrenciler arasından birin-
cilere tablet, ikinci ve üçüncülere ise saat 
hediye edildi.

Eğitimler  devam edecek
AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Ben-
li, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç, Hayrat Vakfı İlçe Temsilcisi Yakup Ka-
ratopçu ve okul müdürlerinin katıldığı 
programa kursiyer öğrenci ve velilerinin 
ilgisi de yoğundu.

Programın sonunda yapılan açıkla-
maya göre okulların açılmasıyla birlikte 
Kur’an-ı Kerim öğrenmek isteyen çocuk-
lar için hafta sonu kurslar düzenleneceği 
belirtildi.

ÇÖZÜM BİR TELEFON UZAĞINIZDA
Vatandaşların soru, talep ve önerilerini dinleyerek hızlı çözümler üreten Kağıthane Beledi-

yesi Çağrı Merkezi, 2017’nin ilk 6 ayında 89 bin 859 çağrıya cevap verdi.
Kağıthane Belediyesi va-
tandaşlara daha hızlı, etkin 
ve kaliteli hizmet sunmak 

için 444 23 00 numaralı canlı des-
tek hattı üzerinden soru, öneri ve ta-
lepleri kabul ediyor. Belediye Çağrı 
Merkezi, 2017 yılının ilk 6 ayında 89 
bin 859 çağrıyı yanıtladı. 7 gün 24 
saat kesintisiz hizmet sunan Çağrı 
Merkezi günde ortalama 500 çağrı-
ya cevap veriyor.

Çağrı Merkezi’nde görevli perso-
neller, telefon hattının yanı sıra sos-
yal paylaşım siteleri Twitter ve Fa-
cebook üzerinden de hizmet sunu-
yor. Gerek telefon, gerekse sosyal 
medya üzerinden gelen soru, talep 

ve öneriler hızlı ve en doğru şekilde 
belediyenin ilgili müdürlüklerine e-
lektronik ortamda iletiliyor.  

İletilen konu ilgili müdürlük ta-
rafından değerlendirilerek en kısa 
sürede çözüme kavuşturulup va-
tandaşa yine çağrı merkezi üzerin-
den bilgi verme amaçlı geri dönüş 
yapılıyor.

Vatandaşlar, belediyenin ru-
tin hizmetlerinin yanında kültü-
rel, sanatsal, sportif ve sosyal tüm 
faaliyetleri hakkında bilgiyi Çağrı 
Merkezi’nden alabileceği gibi, ken-
di öneri ve taleplerini diledikleri an, 
evlerinden çıkmadan telefonla veya 
internet ortamında iletebilmekteler.
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ENGELLİ KAMPI YÜZ GÜLDÜRÜYOR
Kağıthane Belediyesi ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi işbirliği ile engellilere yönelik her yıl 
Şile'de düzenlenen yaz kampına turlar başladı. Kampa aileleri ve arkadaşlarıyla katılan engel-

liler hem tatil yaparak moral depoladı hem de denize girerek suda egzersiz yaptı.

Kağıthane Belediyesi, ilçede-
ki engelli vatandaşların yaşam 
standartlarını yükseltmek a-

dına Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile 
birlikte düzenlediği proje kapsamında 
engelli bireyleri ve ailelerini günü birlik 
Şile'de bulunan yaz kampına götürüyor.

1000’e yakın engelli vatandaşın 
misafir edilmesi planlanıyor
11 Temmuz'da başlayan turlar kapsa-
mında her gün 30 engelli ve aileleri 
kendilerine özel tahsis edilen otobüs-
lerle Şile'deki yaz kampında ağırlanıyor. 
Kampta engellilere ayrıca sabah kahval-
tısı ve yemek ikramında bulunuluyor. 
Engellilerin ve ailelerinin tamamen üc-
retsiz yararlandığı proje kapsamında  
toplam binden fazla engellinin Şile'de 
misafir edilmesi planlanıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç yaz kampındaki engellileri yalnız bı-

rakmadı. Eşi Fatma Kılıç ile kampa bir 
moral ziyareti gerçekleştiren Başkan Kı-
lıç burada her bir engelli ve ailesiyle ya-
kından ilgilendi, birlikte kahvaltı yapıp 
sohbet etti.

“Engelli vatandaşlarımıza moral de-
polamak için bu projeyi geliştirdik”
Projeyi değerlendiren Başkan Kılıç, 
“Engellilerimiz rahatsızlıkları sebebiy-
le tüm yıl evden dışarı çok çıkamıyor. 
Hem engellilerimiz hem de aileleri stres 
altında kısıtlı bir yaşam sürüyor. Bu se-
beple onlara ve ailelerine moral vermek 
için projeyi geliştirdik ve 4 yıldır da her 
yaz sürdürüyoruz. Engelliler hem gö-
nüllerince aileleriyle denizin tadını çı-
karırken suda egzersiz yaparak da be-
den kaslarını güçlendiriyorlar. Onların 
ve ailelerinin sosyalleştiklerini gördük-
çe bizler de mutlu oluyoruz.” açıklama-
sında bulundu.

HASBAHÇE’DEKİ BARBEKÜ HİZMETİ 
VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI
Yaz tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, hafta sonunda yeşil alanlara koşuyor. Temiz ha-

vada piknik yapıp mangala doymak isteyen vatandaşlar, şehir merkezindeki yeşilliğiyle 
dikkatleri üzerine çeken Kâğıthane Hasbahçe Mesire alanını tercih ediyor. 

Mangal yaparken diğer vatan-
daşların dumandan rahatsız ol-
maması için başlattığı çalışmala-

rına hız kesmeden devam eden Kâğıthane 
Belediyesi, vatandaşlara sunduğu barbe-
kü hizmetiyle Hasbahçe'nin piknik sever-
lerinden tam not aldı. Hafta sonularını ço-
cuklarıyla birlikte geçirmek isteyen bin-
lerce vatandaş, Kâğıthane’de tatilin tadı-
nı çıkarıyor. Bazı vatandaşlar sayısı 200’e 
yakın barbekülerde mangal yaparken, 
bazısı ise çocuklarının doğum günlerini 
Hasbahçe'de kutluyor. Aileleriyle birlikte 
pikniğe gelen çocuklar ise kendileri için 
kurulu alanlarda oyunlar oynuyor.

“Elektrikli barbekülerden 
çok memnunuz”
Ailesiyle mangal keyfi yapmak için 
Hasbahçe’yi tercih eden Şefik Kayacan, e-
lektrikli barbekülerden çok memnun ol-
duğunu belirterek, “Herkes buraya gelip 
çocuklarıyla eğlenceli vakit geçiriyor, çay 
içip mangal yapıyorlar. Bu barbekü siste-
mi kömürle yapılan mangaldan daha iyi 
oldu. Bu sistemi hayata geçiren herkese 
teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Hasbahçe’ye sık sık geldiğini ve yazını 
burada geçirdiğini aktaran Osman Alibaş, 
herkesin burayı görmesini istediğini belir-
tirken, barbekü sisteminin önemine dik-

kat çeken Filiz Maraz, “Balkonda ve bina-
nın bahçesinde mangal yapıyorduk. Şim-
diyse buraya geliyoruz” dedi. 

“Barbeküde mangal keyfi 
çevre kirliliğini önlüyor”
Hafta sonunu ailesiyle piknik yaparak ge-
çirmekten büyük keyif aldığını kaydeden 
Ergün Torun, “Barbeküde mangal keyfi 
çevre kirliliğini önlüyor. Bu şekilde çev-
redeki insanları rahatsız etmeden mangal 
yapabiliyoruz. Mangal sonrası çocukları-
mızla top oynayıp, az ilerideki lunaparka 
gidiyoruz. Hafta sonlarımızı bu şekilde ge-
çiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Barbekü sisteminin hazırlığa ihtiyacı 
olmadığı için kendilerine büyük kolaylık 
sağladığını belirten Hacer Torun, hafta içi 
bile Hasbahçe’ye geldiğini kaydetti.

“Belediye barbeküleri tek noktaya 
topladı, kötü koku ortadan kalktı”
Oğlu Ertuğrul Candan’ın 1’inci yaş günü 
kutlamasını Hasbahçe’de kutlamayı ter-
cih ettiğini aktaran Ramazan Candan, bar-
bekü sistemini de değerlendirdi. Candan, 
“Önceki sistemde ortaya çıkan kötü ko-
ku, barbekü sistemiyle yok oldu. Belediye 
barbeküleri bir noktaya topladı, çok güzel 
ve temiz bir görüntü oluştu” şeklinde ko-
nuştu.
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Sosyal Medyada
Kağıthane

İlçeye kazandırdığı spor tesis-
leri ve kültür merkezleri ile ilçe 
sakinlerinin sosyal gelişimi-

ne önemli katkıda bulunan Kağıthane 
Belediyesi’nin bu alandaki yatırımları de-
vam ediyor. Hamidiye Mahallesi’nde geç-
tiğimiz yıl yapımına başlanan Hamidiye 
Spor Kompleksi inşaatında sona yaklaşıl-
dı. Yakın bir zamanda vatandaşın hizme-
tine sunulacak olan kompleks açıldığın-
da özellikle spora meraklı çocuk ve genç-
lerin yeni adresi olacak.

İçerisinde yarı olimpik yüzme havu-
zu, spor salonu, otopark, antrenör ve dok-
tor odaları ile idari birimlerin bulunacağı 
kompleks 7200 m2’lik alana inşa edildi.

Komplekste çocuklar için masa teni-
si, jimnastik ve satranç; yetişkinler için 
ise yüzme ve fitness branşlarında ücret-
siz hizmet verilecek. 

Tesisten faydalanmak isteyen vatan-
daşlar Hamidiye Spor Kompleksi’ne gi-

derek başvuruda bulundu. Kayıtların ta-
mamlanmasının ardından başlayacak 
olan dersler ile birlikte Hamidiye Spor 
Kompleksi hizmete açılmış olacak.

Kayıt için gerekli evraklar ise şu şekil-
de; 2 adet vesikalık fotoğraf, kimlik foto-
kopisi, sağlık raporu, yüzme branşına ka-
yıt olanlar için ayrıca Hepatit A ve tam id-
rar tahlili gerekmektedir.

Yahya Kemal Spor Komplek-
si’nde ücretsiz verilen dersler 
için kayıt yaptıran yüzlerce öğ-

renci, alanında uzman antrenörler tara-
fından branş eğitimleri alıyor.

Futbol, basketbol, tenis, yüzme, masa 
tenisi ve satranç olmak üzere 22 farklı 
branşta eğitim alan öğrencilere, kayıt es-
nasında t-shirt, şort, çorap, şapka ve hav-
lu verilirken, yüzme branşına katılan öğ-
rencilere ilave olarak gözlük ve bone de 
ücretsiz dağıtılıyor.

Öğrencilerin spor altyapıları gelişiyor
Yaz tatilini verimli geçirmek için kurslara 
akın eden öğrenciler, hem tatilin tadını çı-
karıyor hem de spor altyapılarını oluştur-

ma imkanı yakalıyor. Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç, Yahya Kemal Spor 
Kompleksi’ndeki ücretsiz eğitimlere ilgi-
nin son derece yoğun olduğunu belirterek, 
bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Öğrencilere uzman eğitmenlerden ders 
Yaşı tutan her öğrenciye eğitimlere da-
vet eden Başkan Kılıç, “Her yaz düzenle-
diğimiz Yaz Spor Okulları’nda 22 branşta 
dersler veriliyor. Öğrencilerimiz uzman 
eğitmenlerden ders alıyor. Kursa katılan 
tüm yavrularımıza başarılar diliyoruz” dedi.

Öte yandan Kağıthane Belediyesi 
Yahya Kemal Fitness Salonu ve sadece 
kadınlara özel olarak hizmet veren Şirin-
tepe Spor Merkezi’nde de dersler başladı.

DEV SPOR KOMPLEKSİ
YAKINDA AÇILIYOR

TATİLİN KEYFİ
YAZ SPOR OKULU İLE ÇIKIYOR

Kağıthane Belediyesi’nin spora ve sporculara yönelik yaptığı katkılar hız kesmeden devam edi-
yor. Bu bağlamda geçtiğimiz yıl Hamidiye Mahallesi’nde yapımına başlanan spor kompleksi 

inşaatında sona gelindi.

Kağıthane Belediyesi tarafından çocukların yaz aylarını iyi değerlendirmesi amacıyla ger-
çekleştirilen Yaz Spor Okulları’na katılan öğrenciler, tatilin keyfini spor yaparak çıkarıyor.


