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n    Kaybolan komşuluk ilişkilerini yeniden canlandırmak 
amacıyla 2017 Yılını komşuluk yılı ilan eden Kağıthane 
Belediyesi, Başkan Fazlı Kılıç’ın katılımıyla ‘Komşu’ 
ziyaretlerine başladı. Proje kapsamında yaklaşık 2 bin 500 
sokakta ‘komşu’ ziyaretinde bulunulacak. u 14’DE

PARK CENNETİ
KAĞITHANE
DowN SENDRomlu ÇoCuKlARDAN  

muHTEşEm oyuN 

sayfa 10

n   Macaristan Başkonsolosu 
Balazs Hendrich ile 
Kağıthane’yi konuştuk. 
Hendrich, Türkiye – 
Macaristan  ilişkilerinden 
Kağıthane’deki değişim ve 
dönüşüme kadar bir çok 
konuda görüşlerini Gazete 
Kağıthane’ye açıkladı. u 8-9’DA

n   Kağıthane Belediyesi Yahya 
Kemal Spor Kompleksi’nde 
gerçekleştirilen İlçe Spor 
Şenlikleri Masa Tenisi 
Turnuvası’nın ödül töreni 
yapıldı. u 16’DA

n    Tarihçi Prof. Dr. Ahmet 
Şimşirgil, Sultan Selim Kültür 
Kompleksi’nde, “Lozan Bir 
Zafer Mi?” konulu konferans 
gerçekleştirdi. u 6’DA

Bu Ülkeye En Büyük 
Zararı FETÖ Verdi

Türkiye‘deki Gelişimin 
Özeti Kağıthane’de

  RÖPORTAJ

 Komşu BİZ GElDİK

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, belediye personeli, BEM-BİR-SEN ve Hizmet-İş Sendikası          
temsilcileri ile Kağıthaneli vatandaşlarla birlikte Beşiktaş’ta terör saldırının gerçekleştiği Şehitler  
Tepesi’ne giderek, şehitlerin anısına patlama yerine karanfil bıraktı. Kağıthaneliler teröre karşı 
tek yürek  oldu. u 3’DE

Teröre Karşı 
TeK YüreK mASA TENİSİ TuRNuVASINDA 

BüYüK HeYeCaN YaşaNDı

n 

sayfa 4

KAR mÜDAHAlE EKİBİ HAZIRHAlEP’E yol VER!

Turgut YILMAZHUZUR SOKAĞI

sayfa 3

Kağıthane’de, çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarının, 

“Halep’e Yol Ver” kampanyası 
kapsamında topladığı 20 tır 
yaşam malzemesi, dualarla 

Halep’e uğurlandı.
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GAZETE KAĞITHANE

Fazlı KILIÇ  | Kağıthane Belediye Başkanı

Teröre karşı
hep beraberiz

Kağıthaneli kıymetli komşularım, bele-
diye ve ülke olarak önemli yatırım ve pro-
jeleri gerçekleştirdiğimiz ancak ülkemizin 
gelişimini sindiremeyen düşmanlarımızın 
ekonomik kriz ve terör yoluyla büyüme-
mizi engellemeye çalıştığı, masum vatan-
daşlarımızın, gencecik polis ve askerleri-
mizin toprağa düştüğü üzücü bir yılı geri-
de bırakıyoruz.  Yeni yılda bu üzücü hadi-
selerin son bulmuş olmasını diliyor, mille-
timizi her zamankinden daha fazla daya-
nışma içerisinde olmaya davet ediyorum. 
Bu terör eylemleri, asker ve polislerimiz-
le birlikte 79 milyon vatandaşımızın tama-
mını hedef alıyor. Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın da ifade ettiği gibi, Türkiye, terör ör-
gütlerinin ortak saldırısı altında. Özellikle 
bölücü terör örgütü, tüm imkanlarını, son 
kozlarını kullanıyor. Bu terör eylemlerinin 
hedefi, bölücü terör örgütünün asıl gayesi 
Türkiye’nin önünü kesmek ve ayağına çel-
me takarak gücünü başka yönlere kaydır-
maktır.

Tüm Kağıthaneliler olarak bu terör ör-
gütlerine karşı, milletimizle birlikte, bir 
milli seferberlik ruhu içerisinde hep birlik-
te kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bu gün-
ler bir olma, beraber olma, kardeş olma, 
hep birlikte Türkiye olma günüdür. 

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’taki bom-
balı saldırının yapıldığı yere belediye per-
sonelimiz ve vatandaşlarımızla birlikte gi-
derek, şehitlerimizin anısına karanfil bı-
raktık. Terörü bir kez daha lanetledik. Biz-
lerle birlikte aynı hassasiyetle teröre karşı 
duruşunu ortaya koyan Kağıthaneli kom-
şularıma da teşekkür ediyorum.

Yılın son sayısında Macaristan Başkon-
solosu Balazs Hendrich ile arkadaşlarımı-
zın gerçekleştirdiği bir röportaj ile beledi-
yemizin çalışmaları hakkında haberleri ta-
kip edebilirsiniz. Sayın başkonsolosa rö-
portajında ifade ettiği güzel duygu ve dü-
şüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum. 
Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyor, 
yeni yılda hep birlikte daha güzel bir dün-
yada yaşamayı ve çocuklarımıza daha ay-
dınlık yarınlar temenni ediyorum.

B aşkan Kılıç, Nişantaşı Üni-
versitesi Sosyal Hizmetler 
Bölümü 3. sınıf öğrencile-

rinin ‘Yerel Yönetimler’ dersinin 
konuğu oldu. Yoğun ilgi gören 
derste yaklaşık 1 saat konuşan 
Başkan Kılıç, özellikle sosyal 
projeler ve hizmetler alanındaki 
deneyimlerini anlattı. Halkın is-
teklerine göre bir yönetim ve ya-
tırım sergilediklerini belirten Baş-
kan Kılıç, ‘Yönetim anlayışımızda 
gençlere çok önem veriyoruz. Bu 
nedenle kadromuzda genç ar-

kadaşlarımızı görevlendirdik. 
İstişareye önem veriyoruz. Va-
tandaşın isteklerine göre yatı-
rımlarımız şekilleniyor’ dedi.

Doğumdan ölüme kadar, 
hatta çocuk sahibi olma döne-
minden öncesi için bile sosyal 
projeler üreterek uygulamaya 
koyduklarını dile getiren Baş-
kan Kılıç,  sosyal politikalarda 
başarı anahtarının çok çalış-
mak, üretmek ve üretilenleri 
herkesle paylaşmak olduğunu 
söyledi.

Öğrencilerin sorularını cevap-
layan Başkan Kılıç, ‘Yolsuzluğu 
nasıl önlediniz’ sorusunu şöyle 
cevaplandırdı: ‘Şeffaf ve katılımcı 
bir yönetim sergiledik. En önem-
lisi artık her şey dijital. Teknolo-
jinin hizmetlerde kullanılması da 
etkin oldu.’

Ders sırasında Başkan Yardım-
cıları Kemal Çavuş ve Mevlüt 
Öztekin, Özel Kalem Müdürü 
Levent Dirice ile Kağıthane Bele-
diyesi Meclis Üyesi Gamze Şenol 
hazır bulundu.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, özellikle sosyal projeler ve hizmetler 
alanındaki deneyimlerini Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri ile paylaştı. Başkan 

Kılıç ‘Yolsuzluğu nasıl önlediniz’, ‘Nasıl bu kadar başarılı oluyorsunuz’ ve  
‘Başkan olmak için tavsiyeleriniz nedir’ sorularıyla karşılaştı.

BaşKaN, DeNeYİMLerİNİ 

GeNÇLere aKTarDı

Güncel
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10 Aralık’ta, Beşiktaş Arena Stadyumu’nda 
oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından, 
bölücü terör örgütü PKK’nın uzantısı TAK tara-
fından yapılan terör saldırısına tepkiler sürüyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ger-
çekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatan-
daşları anmak ve terörü lanetlemek amacıyla, 
belediye personeliyle birlikte Şehitler Tepesi’ne 
gitti.

Burada gerçekleşen çifte saldırıda şehit olan 
44 kişi için dua eden Başkan Kılıç, BEM-BİR-
SEN ve belediye Hizmet-İş Sendikası temsil-
cilerinin de bulunduğu anma programında 
Kuran-ı Kerim okunarak teröre karşı birlik me-
sajları verildi.

Başkan Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 
terör saldırısında şehit olanlara Allah’tan rah-
met, ailelerine başsağlığı ve yaralılara da acil şi-

falar dileğinde bulundu.
Beşiktaş saldırısında terör örgütünün çirkin 

yüzünü bir kez daha gösterdiğini ifade eden 
Başkan Kılıç, “Terörü lanetliyoruz. Terör eliy-
le dünyayı kan çanağına çeviren küresel güç-
leri lanetliyoruz. Ekranların karşısına geçip in-
san hakları, demokrasi ve hoşgörü kelimeleri 
kullanıp arkasından da teröre destek verenle-
rin kim olduğunu milletimiz çok iyi biliyor. Bu-
gün de burada belediye personelimizle Şehitler 
Tepesi’ne gelerek alçak saldırıda şehit olan kar-
deşlerimizi dualarla andık. Teröristlere ve işbir-
likçilerine bir kez daha ifade ediyoruz; böleme-
yeceksiniz, başaramayacaksınız, bayrağımızı 
indiremeyeceksiniz” dedi. 

Başkan Kılıç, basın açıklamasının ardından 
alanda görevli bir polis memurunun yanına gi-
derek bir süre sohbet etti ve taziyelerini iletti.

ŞEHİTLER TEPESİ
BOş DeĞİL

Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı 

Kılıç, belediye 
personeliyle 

Beşiktaş’ta 
terör saldırının 

gerçekleştirildiği 
Şehitler Tepesi’ne 
giderek, şehitlerin 

anısına alana 
karanfil bıraktı.

Kağıthane Belediyesi’nin ilçedeki ihti-
yaç sahibi ailelerin ücretsiz alışveriş 
yapabilmesi için hizmete açtığı Sosyal 

Mağaza’da düzenlenen etkinlikle Halepli ço-
cuklara kışlık giysi, ayakkabı ve oyuncak he-
diye edildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın 
eşi Fatma Kılıç’la birlikte katıldığı etkinlik-
te çoğu Halepli 40 Suriyeli çocuğa kışlık giy-
si, ayakkabı ve oyuncak hediye edildi. Çocuk-
ların çok zor bir zamandan geçtiğini belirten 
Başkan Kılıç; ‘’Hem ülke olarak hem de millet 
olarak onlara kucak açtık. Şüphesiz Suriye’de 
yaşanan olaylarda çocukların hiç bir suçu yok. 
Onları koruyup kollamak, kucak açmak biz-
lerin görevi. Yüzyıllar boyunca dünyanın çeşitli 

mazlum coğrafyalarında kimsesizlerin sesi ol-
muş bir ecdadın torunlarıyız. Bugün de yine 
aynı samimiyet ve fedakârlıkla kardeş millet-
lerin yanında olmayı sürdürüyoruz. Elbette ki 
bugün burada çocuklarımızın bizimle güven-
de ve mutlu olmasında en büyük pay sahibi 
sayın cumhurbaşkanımız ve başbakanımız-
dır’’ dedi.

Yıl boyunca Kağıthane Belediyesi tarafın-
dan ilçe sakinlerinin yanı sıra mülteci aileler-
den oluşan toplamda 6 bine yakın kişiye giysi, 
ayakkabı ve oyuncak yardımı yapılırken 2017 
yılında da bu yardımların artarak devam ede-
ceği aktarıldı. Hediyelerini Başkan Fazlı Kılıç 
ve eşi Fatma Kılıç’ın elinden alan çocukların 
mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Onlar ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan 
Halepli ailelerin çocukları. Kağıthane Belediyesi, tüm yıl 

boyunca gerçekleştirdiği sosyal yardımlarında Halepli 
çocukları da unutmadı. 

HAlEPlİ ÇoCuKlARIN yÜZlERİ GÜlDÜ
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Kağıthane Belediyesi Sosyal Mağazası ilçedeki ilk ve orta öğretimde eğitim gören ihtiyaç sahibi 2 bin 500 
öğrenciyi ağırladı. Öğrenciler, monttan oyuncağa, ayakkabıdan gömleğe beğendikleri şeyleri seçerek aldı.

Her şey onlar Gülsün Diye
İhtiyaç sahibi öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdür-

lüğü aracılığıyla tespit edilmesinin ardından okul-
larından servis araçlarıyla alınarak Kağıthane 

Belediyesi’nin Sosyal Mağazası’na getirildi. Mağaza-
da ağırlanan öğrenciler,  burada beğendikleri çeşitli kı-
yafet, ayakkabı ve oyuncaklardan seçerek istediklerini 
aldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın yalnız bı-
rakmadığı öğrenciler, diledikleri ihtiyaçlarını özgürce 
seçip alabilmenin mutluluğunu yaşadı. Her gün top-
lam 4 okulun öğrencilerinin misafir edildiği sosyal ma-
ğazada öğrencilerle buluşan Başkan Kılıç çocuklarla 
tek tek ilgilendi.

İlçe genelinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 2 
bin 500 öğrenci belli bir program dahilinde Sosyal Ma-
ğaza’ da ağırlanıyor.

HaLeP’e YOL Ver

Suriye’nin Halep kentinde ya-
şanan insanlık dramına ses-
siz kalmayan İHH, Yedi Hilal 

Derneği, Eğitim-Bir-Sen, Anado-
lu Gençlik Derneği, Türkiye Genç-
lik Vakfı, Asr-ı Saadet Derneği,  Lİ-
DER ve Ensar Vakfı’nın Kağıthane 
Temsilcilikleri ile Kağıthane Genç-
lik Platformu’nun çalışmalarıyla il-
çeden 20 tır yaşam malzemesi top-
landı.

İmam Hatiplilerden Halep’e 
Büyük Destek

Suriye’de yaşanan insanlık dra-
mına dur diyebilmek için Türki-
ye seferber oldu. Halep’teki kar-
deşlerimize destek olmak ve on-
ların yaralarını sarmak adına kol-
ları sıvayan Hasbahçe Kız Anado-
lu İmam Hatip Lisesi ve Kağıtha-
ne İmam Hatip Ortaokulu’nda, öğ-
rencisinden velisine, öğretmenle-
rinden idarecilerine herkesin gay-
ret gösterdiği proje ile 1 tırdan faz-
la un yardımı toplandı. Toplanan 
yardımların Halep’e gönderilme-
si için Sultan Selim Mahallesi’nde 
Cuma Namazı düzenlenen prog-
rama katılan Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, Halep’te yaşa-
nan insanlık dramına karşı sessiz 
kalmayacaklarını söyledi.

Ülkenin dört bir yanından Ha-
lepliler için yardım kampanyala-
rı düzenlendiğini ifade eden Baş-
kan Kılıç, “İlçemizde de sivil top-

lum kuruluşları güzel bir çalışma 
yaparak, komşularımızın da des-
tekleriyle Halepli kardeşlerimiz 
için yardım kampanyası gerçekleş-
tirdi” dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden 
Başkan Kılıç, “Halep yalnız değil-
dir. Tüm varlığımızla onların ya-
nındayız. İnşallah toplanan yar-
dımlar oraya ulaşacak” diye konuş-
tu.

Kağıthane Kaymakamı Hasan 
Göç de Kağıthanelilerin Halepliler 
için hem dua ettiğini, hem de an-
lamlı bir yardım kampanyası yaptı-
ğını kaydetti.

Türkiye’nin tüm mazlum tüm 
insanların yanında olduğunu dile 
getiren Göç, “İnşallah, insanlık 
düşmanları Suriye’de amaçları-
na ulaşamayacak. Biz vicdanımı-
zın sesini dinleyerek insanlık göre-
vimizi yapıyoruz. Allah emeği ge-
çenlerden razı olsun” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri adına konuşan İHH 
Kağıthane Temsilcisi Arif İnanç da, 
yardım kampanyasına destek olan 
Kağıthane halkına teşekkür ede-
rek, önemli bir yardım kampanya-
sına imza attıklarını bildirdi.

Halepliler için düzenlenen yar-
dım kampanyasında toplanan mal-
zemeleri taşıyan tırlar, yapılan du-
aların ardından yolcu edildi.

Kağıthane’de, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, 
“Halep’e Yol Ver” kampanyası kapsamında 
topladığı 20 tır yaşam malzemesi, dualarla 

Halep’e uğurlandı.



K ağıthane Belediyesi,  İstanbul’da 
beklenen kar yağışı için hazırlıkla-
rını tamamladı.  Özellikle kar yağışı 

nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara 
müdahale için  toplam 35 Araç ve 100 Per-
sonel görev yapacak. Müdahale ekipleri 
7-24 vardiyalı olarak hizmet verecek.

Kağıthane Belediyesi, İstanbul’da bek-
lenen kar yağışı sonunda yaşanabilecek 
olumsuzluklara müdahale için hazırlıkla-
rını tamamladı. İhtiyaç halinde kamyon ve 
iş makinesi ile personel takviyesinin yapı-
lacağı müdahale ekibi 100 kişiden oluştu. 
Aralarında iş makinesi, kar küreme aracı,  
kamyon ve tuzlama kamyonu bulunan 35 
araç müdahale için hazır tutuluyor. Buz-
lanmaya karşı da 2 bin 500 ton tuz depo-
landı. Vardiyalı olarak 7-24 hizmet verecek 
müdahale ekibi ve araç-gereci olumsuz 
hava şartlarının ağırlaşması halinde takvi-
ye edilecek.

Her Mahalleye İş Makinesi
Müdahale ekibi, 4 adet kar küreme ve 

tuzlama aracı (kamyon), 19 adet kepçe, 12 
kamyon ve 2 bin 500 ton tuz ile hazır bek-
leyen 100 adet personel olası bir kar yağışı 
durumunda ilçe genelinde çalışma ya-
pacak. İş makineleri her mahalle için ayrı 
ayrı hazır tutulacak.  Sokak aralarında ve 
cadde-yollarda tuzlama çalışması yapacak 
müdahale ekibi, Kağıthanelilerin rahatı 
için görev yapacak.

7-24 Müdahale                                               
Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım Şefliği 

bünyesinde yapılacak çalışmalarda görev 
alan 100 personel vardiyalı olarak 7-24 
hizmet verecek.  Önceliğin okul, hastane 
ve otobüs güzergâhlarında olacağı çalış-
malarda vatandaşlar  444 23 00 çağrı mer-
kezini veya 294 70 91’i arayarak talep ve 
isteklerini de iletebilecekler.

Kar müdahale Ekibi Daima Hazır
Kağıthane Belediyesi,  İstanbul’da beklenen kar yağışı 

için hazırlıklarını tamamladı.  Özellikle kar yağışı 
nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale 
için  toplam 35 Araç ve 100 Personel görev yapacak. 

Müdahale ekipleri 7-24 vardiyalı olarak hizmet verecek.
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Kağıthane Belediyesi tarafından her yıl 
geleneksel olarak gerçekleştirilen

Çevre Eğitim Programı başladı.
K ağıthane Belediyesi tarafından 

her yıl geleneksel olarak gerçek-
leştirilen Çevre Eğitim Progra-

mı başladı.
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın tali-

matıyla, öğrencilere çevre bilincini aşı-
lamak amacıyla gerçekleştirilen eğiti-
minin ilki, Seyrantepe Mahallesi’ndeki 
Atatürk İlk ve Ortaokulu’nda yapıldı.
Belediye ekipleri tarafından okulun 
bahçesine kurulan Çevre ve Geri Dönü-
şüm Eğitim Çadırı’na gruplar halinde 
gelen öğrencilere, çevreye atılan cam, 
plastik, karton gibi geri dönüşüm mad-
delerinin doğaya verdiği zarar ve yok 
olma süreleri, kısa bir filmle anlatıldı.
Eğitime katılan öğrencilere kâğıttan 
ağaç kiti ve atıklardan oluşan tohum, 
Karaçam Tohumu ve çam kozalağı şek-
linde tohum hediye edildi.

Eğitim çadırlarını gezerek çocuklarla 
bir süre sohbet eden Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç, çevre bilincinin 
önemli olduğunu ve bunu öğrencilere 
de aktarmak için çeşitli eğitimler dü-
zenlediklerini söyledi.

Geri dönüşüm çalışmalarıyla milli 
ekonomiye katkı sağlamak istediklerini 
belirten Başkan Kılıç, “Çevre bizim için 
çok önemli. Temiz bir çevrede yaşam 
sürdürmek herkesin hakkı. Herkeste 

çevre duyarlılığının oluşmasını hedef-
liyoruz. Biz küçükken otobüse bimek 
için kullandığımız biletleri dahi yere 
atmazdık, çöp kutusu bulana kadar ce-
bimizde taşırdık. Biz de çocuklarımızı 
bu şekilde yetiştirmeliyiz ki geleceğe 
güzel ve temiz Kağıthane bırakalım” 
dedi.

Eğitime katılan öğrencilerden Elif 
Naz Yardım, eğitimlerin gayet zevkli 
geçtiğini ifade ederek,  geri dönüşüm 
ürünlerinden yapılan malzemeleri in-
celediklerini kaydetti.
-“Camın dönüşümü hayret verici”
Yardım, temiz bir çevre için bu tarz eği-
timlerin gerekli olduğuna değinerek, 
“Geri dönüşüm atıklarından yapılan 
ürünleri örnekleriyle gördük. Özellik-
le camı dönüşümü hayret verici. Beğe-
niyle izledik. Bundan sonra yerlere çöp 
atmayacağız. Ülke ekonomimize katkı 
sağlamak için gayret göstereceğiz” diye 
konuştu.

Eğitimin sonunda Başkan Kılıç’a, cam 
atıklarından yapılan lale motifi de he-
diye edildi.

İlçe genelindeki okullarda 20 Ocak 
2017’ye kadar devam edecek.

Çevre Eğitimleri kapsamında geçen 
yıl Kağıthane genelinde 60 bin ilk ve 
orta okul öğrencisine eğitim verilmişti.

ÇEVRE EĞİTİmlERİ BAşlADI
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Televizyon programı ve sunucusu 
olan Bülent Deniz, Çağlayan Bilim 
Merkezi’nde  “Medeniyetin Kilit 

Taşı Kudüs” adlı bir söyleşi gerçekleştirdi.
Bülent Deniz söyleşide birçok önemli 
noktaya değinirken dinleyicilere özellik-
le Kudüs’ün Müslümanlar için önemin-
den bahsetti. “Kudüs özgür olmadan bize 
rahat yok!” diyen Deniz; “Bu üzerimizde 
oynanan tüm oyunlar, yapılan şeyler, sen 
anadolu aslanı olarak uyanma, fakirliği 
cahilliği üzerinden atma, ekonomin güç-
lenmesin rahata erme ve başını kaldırıp 
şöyle islam coğrafya bakma diye...’’ dedi.
15 Temmuz Hain Darbe Girişimine’de de-
ğinen Bülent Deniz; “Darbeler, bu toprak-
larda bizim yaşadığımız bitmeyen çilemiz. 

Yüz yıldır aynı şeyi yaşıyoruz.  
Hz Ömer 636 yılında Kudüs’ü bir 

Arap olarak fethetti, Selahaddin Eyyübi  
1187’de Kudüs’ü bir Kürt olarak fethetti, 
Yavuz Sultan Selim 1516’da bir Türk ola-
rak Kudüs’ü fethetti.  Bugün bu 3 unsur 
Kürt, Türk ve Arap kardeş olmasın bir ara-
ya gelmesin diye aramıza fesat sokuyorlar 
“diye konuştu.
Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği 
programın sonunda Deniz’e çiçek takdim 
edilirken ayrıca Kağıthane’nin sembo-
lü olan lale figürü de hediye edildi. Bu ay 
Kağıthane’de iki kez daha söyleşi gerçek-
leştirecek olan Bülent Deniz 22 ve 29 Ara-
lık tarihlerinde Çağlayan Bilim Merkezin-
de yeniden Kağıthaneliler ile buluşacak.

KudüS ÖzgüR OLMAdAN 
BİZE RAHAT yoK 

Televizyon 
programı ve 

sunucusu olan 
Bülent deniz, 

Çağlayan Bilim 
Merkezi’nde  

“Medeniyetin 
Kilit Taşı Kudüs” 

adlı bir söyleşi 
gerçekleştirdi.

Bu Ülkeye En Büyük Zararı FETÖ Verdi
Tarihçi Prof. 

dr. Ahmet 
Şimşirgil, 

Sultan Selim 
Kültür 

Kompleksi’nde, 
“Lozan Bir 
zafer Mi?” 

konulu 
konferans 

gerçekleştirdi.

Kağıthane Belediye tarafından ger-
çekleştirilen kültür etkinlikleri kap-
samında, Kağıthanelilerle buluşan 

Prof. Dr. Şimşirgil, tarih şuuru olmayan in-
sanların gündelik yaşadığını söyledi.
Değerlerle barışıp, gelecek kuşaklara güzel 
bir ülke bırakılmasının gerektiğini ifade 
eden Şimşirgil, Lozan’ın, son anlaşma ol-
ması bakımından milat olduğunu söyledi.
Lozan’ın değerlendirilemediğinin al-
tını çizen Şimşirgil, “Lozan, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun anlaşması 
oldu. Bu anlaşma, insanlar tarafından bir 
anlamda, ‘dokunulmaz, el sürülmez ve ila-
hi bir anlaşma gibi’ değerlendirildi. Lozan’ı 
çok fazla konuşamadık ve değerlendire-
medik. Lozan’a söz söylendiği zaman san-
ki Atatürk’e söz söylenmiş gibi değerlen-
diriliyordu” dedi.

15 Temmuz Darbe Girişimi’ne de deği-
nen Şimşirgil, milletin o gece, Cumhur-
başkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Er-
doğan önderliğinde önemli bir zafer ilan 

ettiğini kaydetti.
FETÖ’nün, 1980 yılından bu yana dev-

lete sızdığına ve zarar verdiğine dikkati 
çeken Prof. Dr. Şimşirgil, bulunduğu her 
platformda bu yapının zararlarını anlat-
maya çalıştığına vurgu yaparak, “33 yıldır 
bunun mücadelesini veriyorum. Millet, 
bunların gerçek yüzünü gördü. Yaptıkları 
hainlikler yanlarına kalmadı. FETÖ, sızdı-
ğı tüm kurumları itibarsızlaştırdı. Bu dev-
lete en büyük zararı FETÖ verdi” diye ko-
nuştu.

Ülkenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde daha ileriye gittiği-
ne değinen Prof. Dr. Şimşirgil, Erdoğan’ın 
millete ileriye dönük hedefler gösterdiği-
ni ve bununla da başarılı olacağını belirtti.
Şimşirgil, konferansa katılan vatandaşla-
rın gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.
Konferansa katılan Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç da Şimşirgil’e paylaş-
tığı bilgilerden ötürü teşekkür ederek, çi-
çek takdim etti.



-Sayın başkonsolosumuzu kısaca ta-
nıyabilir miyiz?
-Adım Balazs Hendrich, Macaristan İs-
tanbul Başkonsolosu olarak görevdeyim. 
43 yaşındayım ve dört erkek çocuğunun 
çok mutlu bir babasıyım. İki adet diploma-
ya sahibim. Bunların her ikisi de Ekono-
mi Bölümüne ait. Dışişleri başkanının 
ekibine iki yılı aşkın bir süre önce ka-
tıldım. Ondan önce özel sektörde çalı-
şıyordum. Özellikle özel bankalarda ve 
danışmanlık şirketlerinde çalıştım.

-Macaristan hakkında bilmemiz ge-
rekenler nelerdir? Kağıthane halkına 
Macaristan hakkında biraz bilgi ve-
rebilir miyiz?
-Seve seve tabii ki. Zaten ülkemizi tanıt-
mak görevimizin bir parçası. Türkiye’ye 
bakarsak Macaristan çok çok daha kü-
çük bir ülke, nüfusu 10 milyona yakın, 
başkenti Budapeşte, 93.000 km2, Orta 
Avrupa’nın kalbinde yani stratejik olarak 
çok önemli bir yerde. Avusturya, Slovak-
ya, Ukrayna, Romanya, Sırbistan, Hır-
vatistan ve Slovenya komşu ülkelerimiz. 
Komşularımızla her zaman iyi ilişkilere 
sahip olmalıyız. Çevrede bulunan ülkeler-
den hiçbiri Macar dilini konuşmuyor, tabi 
o ülkelerde azınlık halinde bulunan Ma-
carlar hariç. Macar halkı da Kárpát Hav-
zasına tahmini olarak 1100 sene önce yer-
leşti. Tarihi araştırmalara göre Macarlar 
Orta Asya’dan geldi. Bu da Türkiye ile 
ortak bir nokta. Biraz ülkemize dönersek 
yine başkentimizin Budapeşte olduğunu 
söylemiştim. 2 milyon nüfuslu İstanbul’la 
karşılaştırırsak küçük bir kent ama yine 
de güzel ve tarihi bir kent. Ve bu küçük 
ülkede 1100 senelik tarihimiz mevcut; sa-
vaşlar, çatışmalar, barış, anlaşmalar, 

mutluluklar, ağlamak, gülmek hep-
si orda. Bu nedenle bizim Macar ola-
rak bir karakterimiz var. Çok gururlu 
bir milletiz ve tarih boyunca biz ken-
dimize, birbirimize yardım ettik. Dün-
yaya birçok sanatçı ve bilim adamı ver-
dik. Bu yüzden de çok gururluyuz. 
Macaristan’da eğitim düzeyimiz yük-
sek seviyede. Kreatif yönümüz kendi-
ni sanat ve sporda özellikle gösteriyor. 
Macaristan spor dallarında başarılı bir 
ülke. Nüfusumuza göre olimpiyatlarda 
belki de en başarılı millet Macarlar’dır.
Macaristan Başkonsolosluğu ola-
rak İstanbul’da ve Türkiye’de yap-
mış olduğunuz faaliyetler neler-
dir?
-Macaristan Avrupa Birliği (AB) ve 
NATO üyesidir. Burada Türkiye ile 
müttefikiz, bununla ilgili konsoloslu-
ğun faaliyetlerinin büyük bölümü bel-
li. Konsolosluğun faaliyetleri arasında 
Schengen Bölgesine vize vermek de var. 
Vize vermek konsolosluğun faaliyetle-
rinin önemli bir kısmını oluşturuyor. 
Farklı faaliyetlerimiz de var. Klasik dip-
lomasi ile ilgili faaliyetlerimiz de bulu-
nuyor. Türkiye’nin siyasi, ekonomik, 
kültürel ve ticari durumunu değerlen-
diriyoruz. Bunun dışında konsoloslu-
ğumuzun bir parçası da kültür merke-
zimizdir. Kültür Merkezimizde sergiler 
açıyoruz. Farklı etkinlikler yapıyoruz.

-Bu sergiler konsolosluğun kendi bi-
nasında mı yer alıyor?
-Evet bütün faaliyetlerimiz bu binada yer 
alıyor. Ticaretin ve ekonominin geliştiril-
mesiyle ilgili bir bölümümüz de var. Bu 
bölümün görevleri arasında Macar şir-
ketlerinin Türkiye piyasasında yaşayabi-
leceği sorunları çözmek ve diğer konular-
da da ya rdımcı olma var. Diğer taraftan 
da Türk şirketlere Macaristan’da yatırım 
yapmaları için yardımcı oluyoruz.
-2016 yılının Aralık ayı Türkiye ile 
Macaristan arasındaki resmî ve dip-
lomatik ilişkilerin tesis edilişinin 93. 
Yıldönümü olacak. İki ülke arasında 
18 Aralık 1923 tarihinde İstanbul’da 
imzalanan Dostluk Antlaşması Tür-
kiye-Macaristan ilişkilerinin de bir 
dönüm noktası. Bu konuda neler 
söylemek istersiniz?
- Hem Türkler hem Macarlar Orta 
Asya’dan gelerek bugün bulundukları 
yerlere yerleşti. 150 sene Macaristan Os-
manlı İmparatorluğu’nun bir parçası ola-
rak yaşadı ve yakın geçmişte de birçok or-
tak noktamız vardı. Bu tür tarihi ilişkiler-
den dolayı kültürel ilişkiler de doğuyor. 
Görüyoruz ki Türkiye’deki sanat dünya-
sı Macaristan’a ilgi duyuyor, bu ilgi kar-
şılıklıdır. Müzik olsun, kitap olsun, şiir 
olsun iki ülke arasında bu tür etkinlikler 
düzenleniyor. İki ülke arasındaki ekono-
mik ilişkiler de çok önemlidir. Yine iki ülke 

arasındaki dış ticaret hacmi 3 milyar do-
lar. Avrupa Birliği (AB) ve NATO saye-
sinde iki ülkenin arasında siyasi ilişkiler 
olsa da ikili ilişkilerimiz de gayet güçlü.
Son dönem olayları arasında yer alan 15 
Temmuz darbe girişimi olaylarından son-
ra ilk dayanışma mesajını Macaristan ifa-
de etti. Biz bunu her platformda söylüyo-
ruz. Avrupa’nın ve Macaristan’ın sağlam 
bir Türkiye’ye ihtiyacı var.
-Kişisel tarafa geri dönersek eğer 
diplomasiye nasıl geçiş yaptınız?
-2014 yılındaki seçimler sonrasında hü-
kümetimiz Dışişleri Bakanlığımızı yeni-
den dizayn etti. Dışişleri ve Dış Ticaret 
Bakanlığı oldu. Sadece isim olarak değiş-
medi, bakanlığımız dış ticaretle ilgilenme-
ye de başladı. Şirketler arasındaki ilişki-
lerin geliştirilmesi konusu ön plana çıka-
rıldı. Yurt dışında olan misyonlar aracılı-
ğıyla, dış ticareti daha da genişletmeye ça-
lışıyoruz. Macaristan zaten ticarete açık 
bir ülke ve Türkiye stratejik bir piyasa ve 
burada daha keşfedilmesi gereken önemli 
alanlar ve bölgeler var. Bahsettiğim eko-
nomik ilişkiyi, geleneksel diplomatlarla 
değil de, benim gibi özel sektör tecrübe-
sine sahip kişilerle yapmanın avantajla-
rı var.
-Kağıthane ilçesi hakkındaki düşün-
celeriniz nelerdir?
-İstanbul çok hızlı bir şekilde gelişiyor. 
Her yerde inşaatlar görebiliriz sadece yol-
lar ve metrolar değil binaların inşaatları-
nı da görüyoruz. Gerçekten büyük proje-
ler var; 3.Köprü, 3.Havalimanı, Avrasya 
tüneli gibi. Türkiye’de İstanbul ekonomi 
ve kültür açısından merkez konumunda-
dır. Tabii ki burada olan inşaatlar ilçelerin 
yardımı ya da iş birliği olmadan olmaz-
dı. Özellikle Kağıthane’de bu gelişimi bü-
yük ölçüde görebiliriz. Kağıthane’nin kısa 
zaman içerisinde ekonominin yeni merke-
zi olacağına inanıyorum. Sayın başkanla 
aramız gerçekten çok iyi, buraya taşınaca-
ğımızı öğrendiğinden itibaren sürekli ir-
tibat halindeyiz. İlçenize taşınan ilk dip-
lomatik misyon biziz ama kesinlikle son 
olmayacağız, bu yüzden de sayın bele-
diye başkanı bize özellikle önem veriyor. 
İki ülke arasındaki ilişkileri yerel olarak 
da derinleştirmeye çalışıyoruz. Belediye-
mizle tüm etkinliklerimize karşılıklı ola-

rak katılacağız. Sayın başkan Fazlı Kılıç, 
her projeyle ilgileniyor. Biz bunu hissedi-
yoruz ve biliyoruz. Siz de görüyorsunuz, 
ofi simin manzarası sadece yeşil alan. Ben-
ce İstanbul’da başka yerde böyle bir man-
zara yok. Sayın başkana birkaç kez söy-
ledim. Size de söylemek istiyorum. Eğer 
Türkiye’de Macaristan’ı temsil eden bir 
misyon olarak bir şey yapabilirsek, yardım 
edebilirsek biz bunu yapmak için her za-
man hazırız.
Son olarak okuyucularımızla paylaş-
mak istedikleriniz nelerdir?
- Bana fırsat verdiğiniz için teşekkür ede-
rim. Kağıthane yeni ticari ve ofi s projele-
riyle öne çıkan bir ilçe. Çeşitli ofi s yatı-
rımları ve ticari alan yatırımları söz konu-
su. Macaristan başkonsolosluğunun bura-
dan yer tutması tesadüfi  değil, buranın ti-
cari misyonundan kaynaklanıyor.
Kültür merkezimizde devamlı olarak ser-
giler sergileniyor. Bu sergiler halka açık. 
Kağıthane halkını buraya davet ediyo-
ruz, gelip sergimizi gezsinler. Saat 09.00-
17.00 arası kültür sanat merkezimiz açık. 
İlçedeki okulları, öğrencileri ve tüm Kağıt-
hane halkını bekliyoruz. Bu tür etkinlikler 
birbirimizi daha iyi tanımamıza fırsat ve-
recektir.

Kağıthane’dek� yen� b�nasına taşınan Macar�stan İstanbul Başkonsolosluğu’nu z�yaret ederek, Başkonsolos Balazs Hendr�ch �le Kağıthane’y� konuştuk. 
Hendr�ch, Türk�ye – Macar�stan  �l�şk�ler�nden Kağıthane’dek� değ�ş�m ve dönüşüme kadar b�r çok konuda görüşler�n� Gazete Kağıthane’ye açıkladı.

Kağıthanen�n, 
kısa zaman 
�çer�s�nde 

ekonom�n�n 
yen� merkez� 

olacağına 
�nanıyorum.

Avrupa’nın ve 
Macar�stan’ın 

sağlam b�r 
Türk�ye’ye 
�ht�yacı var.

Macar�stan İstanbul Başkonsolosu Balazs Hendr�ch:

Türk�ye‘dek� Gel�ş�m�n Özet� Kağıthane’de
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Kağıthane Belediyesi ve AK Parti Ka-
ğıthane İlçe Başkanlığı tarafından, 
Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde yapılan 

Nöbet Beratı Takdim Töreni’ne, ilçe genelin-
de faaliyet gösteren çok sayıda amatör futbol 
kulübünün yöneticisi katıldı.

Programda konuşan Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, halkın 15 Temmuz Darbe 
Girişimi gecesi sokaklara çıkarak, darbeci ha-
inlere fırsat tanımadığını söyledi.

Takdir edilesi bir millete sahip oldukları-
nı ifade eden Başkan Kılıç, Kağıthane’de her 
kesimden insanın Demokrasi Nöbeti’ne ka-
tıldığını anımsatarak, “Darbe girişiminin ar-
dından meydanlarımızı boş bırakmadık.  
Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimata 
kadar sokaklardaydık. 
Demokrasimize sahip çıktık” dedi.

Başkan Kılıç, 15 Temmuz Darbe Girişimi 
gecesi sokaklara çıkanlar arasında çok sayı-

da gencin bulunduğuna da dikkati çekerek, 
“Bu konuda hocalarımıza çok teşekkür edi-
yorum. Altyapıya gelen gençlerimize sade-
ce futbolu değil, vatan, millet ve bayrak aş-
kını da öğretmişler. Gençlerimizin hepsi çok 
şükür o gece sokaktaydı ve milli iradeye sa-
hip çıkma uğraşındaydı. Futbol takımlarımı-
zın temsilcileri de nöbetlere katılım gösterdi. 
Teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Programın ardından Kağıthane Kaymaka-
mı Hasan Göç, Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Faruk Gök-
kuş, katılan futbol kulüplerinin yöneticilerine 
Nöbet Beratı verdi. 

Derneklere Berat
Öte yandan ilçe başkanlığının çalışmasıy-

la Kağıthane İlçe Mülki Amirleri ile Sivas Ko-
yulhisar Ortaseki Köyü ve Boyalı Köyü Der-
neklerine de milli irade nöbet beratları tak-
dim edildi. 

milli İrade Nöbetçilerine 
Berat Takdimleri Devam Ediyor...

Kağıthane’de faaliyet gösteren ve 15 Temmuz darbe girişimi’nin ardından gerçekleştirilen demokrasi Nöbeti’ne katılan spor 
kulüplerinin yöneticilerine, Kağıthane İlçe Mülki Amirlerine ve hemşehri derneklerine Nöbet Beratı verildi.

Açılışı Başbakan Binali Yıldırım tarafın-
dan gerçekleştirilen zirveye katılan Baş-
kan Kılıç, katılımcılara, “Akıllı Şehir, 

Akıllı Dönüşüm” konulu sunum gerçekleştirdi.
Belediyede, vatandaşların işlemlerinin hız-

lıca gerçekleştirilmesi için kurumlar arası veri 
paylaşımını etkin hale getirdiklerini belirten 
Başkan Kılıç, evlilik ve ikamet değiştirme ko-
nularının hızlandırdıklarını söyledi.

Vatandaşların belediyeye gelmelerine ge-
rek kalmadan, kent rehberi ve imar durumu 
bilgilerini internet aracılığıyla öğrenebildiğine 

dikkati çeken Kılıç, “Eskiden yığınla olan imar 
dosyaları dijital arşive alınarak daha korunaklı, 
daha ulaşılabilir hale getirdik. Vatandaşlar artık 
istek, öneri ve şikayetlerini kapı kapı dolaşarak 
iletmek yerine, tek bir merkezden iletip takibini 
yapabiliyor” dedi.

Kılıç, bu şekilde bürokrasiyi de hızlandırdık-
larını anlatarak, şunları kaydetti:

“Özellikle 15 Temmuz sürecinde faydalarını 
bir kez daha gördük. Darbe girişiminin yaşan-
dığı ilk dakikalarda vatandaşı SMS ile meydan-
lara davet ederek bu hain kalkışmanın başarıyla 

sonuçlanmasını önledik. Birçok etkinliğimizin 
duyurusunu da bu şekilde yapıyoruz. Böylece 
vatandaş zahmetsiz ve anında doğru şekilde 
birinci kaynaktan bilgi alıyor. Özellikle gençler 
için sosyal medyanın ne denli önemli olduğu-
nun farkındayız. Facebook, Twitter, Youtube 
gibi sosyal ağlar üzerinden hem çalışmaları-
mız hakkında bilgi paylaşımında bulunuyor, 
hem de tıpkı bir çağrı merkezi gibi vatandaşın 
her türlü istek, öneri ve şikayetlerini sosyal 
medya hesaplarımız üzerinden değerlendir-
meye alıyoruz.”

Kağıthane 
Belediye Başkanı 

Fazlı Kılıç, 
Haliç Kongre 

Merkezi’ndeki  
Bilişim zirvesi’ne 

katıldı.

aKıLLı KeNT KaĞıTHaNe
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Kağıthane Belediyesi’nin Sultan Selim Kültür 
Merkezi anlamlı bir gösteriye ev sahipliği yaptı. 
Down  sendromlu çocuklar,  Dünya Engelliler 

Haftası kapsamında  ‘Canım Ailem’ adlı tiyatro  oyu-
nunu sahneledi.  Rollerini başarılı şekilde oynayan ço-
cuklar, salonu dolduran seyircilerden yoğun alkış aldı.

Halil Doğan’ın yazdığı ve Arzu Uygur Doğan’ın yö-
nettiği oyunda; futbolsever bir ailenin 5 çocuğundan 
biri olan down sendromlu Metin’in  idolü milli kaleci 
Rüştü Rençber gibi iyi bir kaleci olmak  istemesinin öy-
küsü anlatıldı. Metin’in bu idealine her zaman destek 
olan ama bir yandan da maddi zorluklarla boğuşan ai-
lesiyle yaşadığı sıcak ilişki ise seyircilere zaman zaman 
duygulu anlar yaşattı.

Oyunu, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da 
izledi.  Programın sonunda söz alan Başkan Fazlı Kı-
lıç; ‘’Engelli vatandaşlarımızı hayatın farklı alanlarında 
görmek bizleri oldukça mutlu ediyor.  Burada bu yete-
nekli çocuklarımız engelli vatandaşlarımıza cesaret ör-
neği oluşturacak bir oyun sergilediler.  Çocuklarımızı, 
gençlerimizi sergiledikleri performanslarından dolayı 
kutluyorum, emeği geçenlere de teşekkür ediyorum’’ 
dedi.  Başkan Kılıç, oyunda rol alan çocuklarla bol bol 
sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Down Sendromlu Çocuklardan  
muhteşem oyun 

Kağıthane’de down sendromlu çocuklar dünya Engelliler Haftası kapsamında 
sahneledikleri ‘Canım Ailem’ adlı tiyatro oyunuyla muhteşem bir performans gösterdi.  

Salonu dolduran izleyicilerden yoğun alkış alan oyunda Rüştü Rençber gibi iyi kaleci 
olmak isteyen down sendromlu bir gencin yaşadıkları anlatılıyor.

muCİZE ADImlARDAN 
ÖZEl GÖSTERİ

Öncelikli Bireyler” için, ‘Mucize 
Adımlar’ adıyla tertiplenen prog-
ram, Kağıthane Belediyesi Kent 

Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı, Kağıt-
hane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Baş-
bakanlık Osmanlı Milli Arşiv Sitesi katkı-
larıyla yapıldı.

Program kapsamında sahne alan İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler 
Mehteran Takımı’nın performansı ve 15 
Temmuz Şehitleri için söyledikleri marş ile 
sahne performansları, salondakileri coş-
turdu.

Programa eşi Fatma Kılıç ile katılan 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
engelli öğrencilerin sahnede sergiledikleri 
performans için tebrik etti. Herkesin birer 
engelli adayı olduğunu anımsatan Başkan 
Kılıç, “Hayata olumlu baktığımızda hiçbir 
engel bizi yapacaklarımızdan alıkoyamaz. 
Bunu çocuklarımızda görüyoruz. Biz de bu 
tür bireylerimizin hayata daha çabuk adap-

te olabilmesi adına çeşitli spor kursları dü-
zenliyoruz. 15 Temmuz gecesi herkes gibi 
engellilerimiz de dik duruşlarıyla ülkemi-
zin birlik ve beraberliği için çaba gösterdi” 
dedi.

Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç de 
devlet olarak her zaman engelli kardeş-
lerinin yanlarında olduklarını kaydetti. 
Devletin ‘Özel Bireyler’in yaşam koşulla-
rını kolaylaştıracak birçok adım attığına 
dikkati çeken Kaymakam Göç, “Ülkemiz 
büyüdükçe bu konularda Avrupalıların da 
önüne geçtik. Biz millet olarak dimdik du-
ruyoruz. Türkiye’nin önünün bugünlerden 
sonra dayanışmayla, aile ortamıyla daha da 
açılacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Bizlere el vermek, paradan daha değer-
li”

Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi En-
gelliler Kent Konseyi Başkanı Mesut İn-
cesu ise kendilerine desteklerinden ötürü 
Başkan Fazlı Kılıç’a teşekkür etti. İncesu, 

engelliler meclisi olarak çeşitli etkinlikler 
düzenlediklerini anlatarak, ’Bir engelliye 
el uzattığınız zaman paradan daha önemli 
olduğunu zaten Allah Resulü bize buyur-
muş. Bizlere destek verildiği zaman neleri 
başarabileceğimizi hepimiz biliyoruz. Bu 
konuda desteklerini esirgemeyen herkese 
teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

mucize Adımlar Coşturdu
Etkinlikte, Selahattin Korkmaz Özel 

Eğitim ve İş Uygulama Okulu, İstanbul 
Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Mimar 
Sinan İşitme Engelliler Okulu öğrencile-
ri Hint Dansı ve Tango gösterisi yaparak, 
Ispanaklı Yumurta adlı müzikal sahneledi.

Söylediği şarkıyla beğeni toplayan Emre 
Can Tatlıcı, “Bu etkinliğe hazırlanmak için 
çok yoğun bir süreçten geçtik. Ama eğlen-
celi bir süreçti tabi. Hazırlandık ve sahneye 
çıktık. Tiyatro oyuncusu olduğum için sah-
nelere alışkınım. Sahne güzel bir şey”  diye 
konuştu.

dünya Engelliler günü, Kağıthane’de düzenlenen unutulmaz bir programla kutlandı
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Vatandaşın ortak arzusunun ulaşıla-
bilirlik olduğuna dikkati çeken Baş-
kan Kılıç; “Eskiden yöneticiler ken-

dileriyle görüşmeye gelen kişilerin kim ol-
duklarını bilmek için kapılarının dış tarafı-
na kamera koyarlardı. Kameradan kim gel-
miş bakar, ona göre içeri alırlardı. Yönetici-
lere ulaşabilmek çok zordu. Evvela bu çif-
te standardı ortadan kaldırdık. Kamerala-
rı kapının dışı yerine bizi gösterecek şekil-
de odanın içine koyduk. Dış bölüme de va-
tandaşın izleyebilmesi için ekranlar yerleş-
tirdik. Vatandaş belediyeye geldiğinde bi-
zim belediyede olup olmadığımızı ekranla-
ra bakarak anlayabiliyor. Aynı zamanda o-
damızı dünyanın her yerinden internet ü-
zerinden izlenebilir hale getirdik ki şeffaf-
lığı ön plana çıkaralım istedik. Makam o-
damızın kapısını kaldırdık. Vatandaş iste-
diği zaman makam odasına gelebilir çün-
kü orası en başta vatandaşın kendi yeri. 
Kimseden izin almasına gerek yok. Her sa-
bah saat 08.00’da ilçe sakinleriyle randevu-
suz görüşüyoruz. Her yıl mahalle mahal-
le halk meclisleri, esnaf ziyaretleri, istişa-
re toplantıları düzenliyoruz. Kent konseyi 

çatısı altında çocuk, kadın, engelli, genç ve 
hayvanseverler için ayrı ayrı meclisler oluş-
turduk. Bu meclislerde kişiler şehir yöneti-
minde daha aktif rol üstleniyorlar. Telefo-
numuz her gün her saat açık. Uzakta olan, 
gelemeyen telefonla ulaşıyor’’ dedi.

Türkiye’nin en büyük sermayesi genç-
lerdir

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan 
Başkan Kılıç; ‘’Sizler ileride seçilmiş veya 
atanmış kişiler olarak bu ülkeyi yönetecek-
siniz. Sizlere tavsiyem tüm fikirlere açık o-
lun ve özellikle gençlerin sesine kulak ve-

rin. Çünkü bugünü en çok yaşayan genç-
lerdir. Bugünü daha iyi görebilmek istiyor-
sanız, gençlerin yaşamlarına odaklanmak 
önemli. Sürekli yaşça ileri ve sosyal yaşa-
mı zayıf kişilerle hareket ederseniz, yönet-
tiğiniz şehrin geri kalma riski fazlalaşır. El-
bette ki tecrübe de çok önemli ama gençle-
ri yönetime dâhil ederseniz her zaman ye-
ni kalırsınız’’ şeklinde konuştu.

Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip ol-
duğunu ve bunun da diğer dünya ülkele-
rine oranla Türkiye’yi daha güçlü kıldığını 
aktaran Başkan Kılıç; ‘’Bu gücü iyi kullan-
mamız lazım. Eğlenmek sizin de hakkınız 
ama eğlenceyle zamanı boşa geçirmeyi bir-
birine karıştırmayın. Ülkeniz için, geleceği-
niz için projeler üretin. Herkes gibi kapımız 
sizlere de hep açık. Buyurun gelin ne proje-
niz varsa destek olalım sonuçta bu ülke he-
pimizin’’ dedi.

Akademisyen Levent Dirice’nin mo-
deratörlüğünü üstlendiği tecrübe paylaşı-
mı dersine öğrencilerin ilgisi yoğundu. Be-
lediye Başkan Yardımcıları Mevlüt Öztekin 
ve Kemal Çavuş’un da katıldığı ders, soru-
cevap bölümüyle sona erdi

Başkan Kılıç Gençleri 
Proje Üretmeye Çağırdı

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Nişantaşı üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü üçüncü 
sınıf öğrencilerine Yerel Yönetimler alanında ders verdi. Halkla İlişkiler konusunda tecrübelerini aktaran 

Başkan Kılıç, 12 yıllık başkanlık dönemi ve 30 yılı aşan siyasi hayatına dair anekdotları paylaştı.

Kağıthane Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Seyrantepe 
Mahalle Konağı, hizmete girmesiyle her yaştan vatandaşa hizmet edecek.

SEyRANTEPE mAHAllE KoNAĞI’NDA

SoNA DoĞRu
Kağıthanelilerin sosyal ve kültü-

rel yaşamda ön planda olması 
ve vatandaşların günlük ihti-

yaçlarını kolayca karşılaması amacıy-
la, hizmetlerini sürdüren Kağıthane 
Belediyesi, dev bir tesisi daha halkın 
hizmetine sunacak.

Kağıthane Belediyesi, ilçeye daha 
önce mahalle konaklarının yanı sıra, 
Gültepe Kültür Merkezi, Hamidiye 
Gençlik Merkezi, Çağlayan Bilim Mer-
kezi ve son olarak da Sultan Selim Kül-
tür Kompleksi’ni kazandırdı.

Bu yöndeki çalışmalarına devam 
eden belediye, toplam yatırım bedeli 
7 milyon 645 bin lira olan Seyrantepe 
Mahalle Konağı’ndaki çalışmalara de-
vam ediyor.

Toplam inşaat alanı 6 bin metrekare 
olacak konağın içerisinde, mahalle ko-
nağının yanı sıra; muhtarlık, otopark 
240 kişilik konferans salonu, 150 met-
rekarelik iç bahçe, 112 Acil Servis Biri-
mi, İSMEK, fitness salonu, spor eğitim 
stüdyoları ve 750 metrekare yeşil alan 
ile seyir terası yer alacak.

Seyrantepe Mahalle Konağı’nın, 
2017 yılının ilk aylarında hizmete açıl-
ması planlanıyor.

Kağıthaneli Komşular 
Dünya Rekoru Kırdı

gelecek yılı “Kağıthane Komşuluk Yılı” 
ilan etmeye hazırlanan Kağıthane 
Belediyesi’nin ilçede komşuluk iliş-

kilerini geliştirmek amacıyla Nurtepe Sosyal 
Tesislerinde düzenlediği rekor denemesinde, 
Kent Konseyi çatısı altında faaliyetlerini sür-
düren Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Çocuk 
Meclisi, Engelliler Meclisi ve Hayvan severler 
Meclisi’ne üye yüzlerce kadın, dolma sarma-
daki becerilerini sergiledi. Hazırlanan masalara 
konulan yaprakları ve iç malzemelerini, en kısa 
sürede saran kadınlar, rekor denemesinin ar-
dından bu dolmaları, Kağıthane Belediyesi AŞ 
Evi’ne götürülerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıl-
ması için “Komşuluk Tenceresi” ne koydu.

Dünya Kadın Rekorları kapsamında ger-
çekleştirilen rekor denemesine, 300 kadın 
katıldı. Rekor denemesi, Prof. Dr. Orhan Ku-
ral başkanlığındaki Dünya Kadın Rekorları, 
Rekor Tescil ve Hakem Heyetince tescil edildi. 
Etkinlikte ayrıca İlçe Kaymakamı Hasan Göç 
ile Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da kadınlarla 
birlikte sembolik olarak dolma sardı.

Kaymakam Hasan Göç; ‘’Yapılan bu çalış-
mayı tebrik ediyorum.’’

Başkan Fazlı Kılıç; ‘’İlçemizdeki 2 bin 280 
sokağın hepsine gideceğiz.’’

Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da Dünya 
Komşuluk Günü dolayısıyla, anlamlı ve bu-
güne duyarlılığın oluşması açısından güzel 
bir program hazırlandığını söyledi. Gelecek 
yılı Kağıthane’de Komşuluk Yılı ilan ettikle-
rini aktaran Başkan Fazlı Kılıç, “İlçemizdeki 
2 bin 280 sokağın hepsine gideceğiz. Kom-
şularımızla komşuluk münasebetlerinin 
geliştirilmesi için çalışmalar yürüteceğiz. İlçe-
mizdeki komşuluk ilişkilerini eski günlerine 
döndürmek istiyoruz. Geleneklerimizden 
kopmadan günümüz şart ve koşullarını da 
göz önünde bulundurarak bu çalışmayı ger-
çekleştireceğiz” dedi. Başkan Fazlı Kılıç, bugü-
nü bir rekorla taçlandırdıklarını ifade ederek, 
bu rekorun hayırlı olmasını diledi.

Kağıthane’de kadınlar, “dünya Komşuluk günü” etkinlikleri 
kapsamında, “en çok kadınla yaprak dolma sarma” 

rekoru kırarak tarihe geçtiler.
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Çeşitli istişarelerde bulunmak ve 
Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştir-
diği atılımı yakından görme amacıyla 

Türkiye’de bulunan Afif Bahardin Kağıtha-
ne Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’la da yaklaşık 
bir saatlik görüşme gerçekleştirdi. Türkiye- 
Malezya Öğrenci Birliği Başkanı Muham-
med Bin Zayid’in de bulunduğu görüşme-
de iki ülke arasındaki ilişkiler de konuşuldu. 
Türkiye’yi yakından takip eden ve yerel yöne-
timlerdeki çalışmaları da görmek isteyen Afif 

Bahardin’e, Başkan Fazlı Kılıç Kağıthane’de 
yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Ziyaretin ardından Bakan Afif 
Bahardin’e Kağıthane’nin sembolü olan lale 
figürünü takdim eden Başkan Kılıç ayrıca 
bakana Kağıthane’nin fotoğraflarının bu-
lunduğu bir albüm de hediye etti. Görüş-
meden oldukça memnun ayrılan Bakan Ba-
hardin, bundan sonra yapılacak olan çalış-
maları ve Kağıthane’yi yakından takip ede-
ceğini aktardı.

İBNü-L araBİ Ve 
TASAVVuFTAKİ YERİ

Her ay birbirinden farklı isimleri ağırla-
yan Gültepe Kültür Merkezi’nin bu se-
ferki konuğu Prof.Dr. Ekrem Demir-

li oldu. Farklı yayınevlerinden bugüne ka-
dar toplam beş kitabı bulunan Demirli ‘’İbnü-l 
Arabi ve Tasavvuftaki Yeri’’ adlı bir söyleşi ger-
çekleştirdi.

‘’Bu coğrafyada kalabilmemizin sebeple-
rinden biri İbnü-l Arabi’dir’’

Türk ve islam kültürünün Anadolu top-
raklarına gelerek yerleşmesinin sebebi İbn-ül 
Arabi değildir ama burada kalabilmesinin se-
bebi İbn-ül Arabi’dir diyen Demirli; ‘’Bir mil-
letin veya devletin yaşayabilmesi için aske-
ri güç önemlidir ama bu sizi uzun bir süre ya-
şatmaz. Asıl önemli olan nokta kültürünüzün 
olabilmesidir. Moğollar müthiş bir askeri güç-
le zamanında buralara geldi ama daha son-
ra barınamadan çekip gittiler, biz binlerce yıl-
dır bu topraklardayız buraya gelmemizin de-
ğil ama burada kalmamızın en önemli sebep-
lerinden biri İbnü-l Arabi ve onun ortaya koy-
duğu felsefedir’’ dedi. Yunus Emre, Mevlana, 
İbnü-l Arabi gibi islam alimlerinin tek rehbe-
rinin Hz.Muhammed olduğunu belirten De-
mirli; ‘’Hz. Muhammed veda hutbesinde bah-
setmemiş olsaydı, Mevlana; ‘Ne olursan ol yine 
gel’ diyebilir miydi? Ya da Yunus Emre; ‘Yaradı-
lanı severiz yaradandan ötürü diyebilir miydi?’ 
Bu tüm düşünürler aslında Hz. Muhammed’in 
hadislerinin farklı bir yorumunu ortaya koy-
muşlardır, biz de bu bakış açısıyla yaklaşmalı-
yız’’ dedi.

‘’İbnü-l Arabi ile birlikte İslam düşüncesi 
en parlak evresine ulaştı.’’

İbnü-l Arabi ve onun ardından gelen Ko-
nevi tasavvufu ile birlikte İslam düşüncesinin 
en parlak evresine ulaştığını belirten Demirli; 
‘’İbnü’l-Arabi ve ardından gelen Konevi tasav-
vuf düşüncesi bütün bilimlerin merkezine alı-
narak bir metafizik olarak inşa edildi. Bu hu-
sus maalesef hem Türkiye’de hem de dünyada-
ki İbnü’l-Arabi çalışmalarında bir türlü doğru 
anlaşılamadı. Hâlbuki İslam düşüncesinin en 
önemli merhalelerinden birisi İbnü’l-Arabi ve 
Konevi’yle birlikte tasavvufun ve İslam düşün-
cesinin geçirdiği bu değişimdi’’ dedi.

‘’Bu düşünceler Cumhuriyet dönemine 
kadar uzandı.’’

Günümüzdeki ilahilerden hikâyelere, tür-
külerden nefeslere kadar bütün edebiyatımız-
da yer alan birçok tema ve düşüncenin bu ge-
lenek sayesinde bir çerçeveye yerleştirildiğini 
aktaran Demirli; ‘’ İslam düşüncesinin en ve-
rimli dönemlerinden birisi bu dönemde ortaya 
çıktı. İbnü’l-Arabi sayesinde daha sınırlı ve ka-
bule dayalı bir düşüncenin ‘evrensel’ yorumuy-
la karşılaştık. İnsan meselesi, insan-Allah iliş-
kisi, tabiat, cemiyet ilişkileri gibi pek çok husus 
yeniden yorumlandı. Dini düşüncenin evren-
sel imkânları ortaya konuldu. Farklı gelenek-
ler uzlaştırıldı, düşünce yeni bir yön ve derin-
lik kazandı. Bu düşünceler sınırlı bir şekilde de 
olsa Selçuklu-Osmanlı üzerinden Cumhuriyet 
devrine kadar uzandı, şairler vasıtasıyla bu dü-
şünceler güncelleştirilmeye çalışıldı’’ dedi.

Türk İlahiyatçı akademisyen ve 
yazar olan Prof. dr. Ekrem demirli 

gültepe Kültür Merkezinde 
Kağıthanelilerle bir araya gelerek 

‘’İbnü-l Arabi ve Tasavvuftaki Yeri’’ 
adlı bir söyleşi gerçekleştirdi.

BAşKAN KIlIÇ 
mAlEZyA‘DAN BAKAN 

AĞIRlADI
Malezya’nın en büyük eyaleti olan Pinang’ın Sağlık Ve Tarım 

Bakanı Afif Bahardin, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ı ziyaret etti.

Tasavvuf Müziği’nin önemli seslerinden biri olan Serkan Kamacı, yeni hizmete açılan 
Sultan Selim Kültür Merkezinde bir konser vererek sevenleriyle buluştu.

Sultan Selim’de 
Tasavvuf rüzgarı

dünyanın bir çok ülkesinde kon-
serler veren ve 2015 yılında Aşk-
ı Ney adlı bir albüm de piyasaya 

süren Kamacı, en sevilen ve beğenilen 
şarkıları Kağıthaneliler için seslendirdi.

Kağıthaneliler, yoğun ilgi gösterdi-
ği Serkan Kamacı’ya zaman zaman eş-
lik ettiler. Dinletiye Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç da katıldı. Serkan 
Kamacı’yı ağırlamaktan dolayı büyük 
bir memnuniyet duyduklarını belirten 
Başkan Kılıç; ‘’Sultan Selim Kültür Mer-
kezimizin ikinci konuğu Serkan Kama-

cı oldu.  Biz de onu burada ağırlamaktan 
dolayı çok memnunuz’’ dedi. Başkan Kı-
lıç Kamacı’ya Kağıthane’nin sembolü o-
lan lale figürünü hediye etti.

Geçtiğimiz günlerde Dursun Ali Er-
zincanlı şiir dinletisiyle kapılarını açan 
Sultan Selim Kültür Merkezi Serkan 
Kamacı konseriyle birlikte kültür-sanat 
etkinliklerine de hızlı bir giriş yapmış 
oldu. Önümüzdeki günlerde birçok ö-
nemli ismin ağırlanacağı kültür merke-
zine, vatandaşların ilgisi her geçen gün 
artıyor. 
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Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Bahçeşehir üniversitesi (BAu) tarafından 
gerçekleştirilen ‘Yerel Yönetimler Akademisi’ adlı panele katıldı.

BAU’nun Beşiktaş’ta bulunan Güney Kam-
püsü yerleşkesindeki panelde, sosyal be-
lediyecilik konusunda tecrübelerini üni-

versitelilerle paylaşan Başkan Kılıç, yöneticilik 
anlayışının temelinde halka hizmet gayesinin 
bulunduğunu söyledi.

Kağıthane’nin kendileri için çok önem-
li olduğunu, siyaseti de halka hizmet ara-
cı olarak yaptıklarını ifade eden Başkan Kılıç, 
‘’Kağıthane’yi 500 bin kişilik aile olarak görüyo-
ruz. Bu büyük ailenin her ferdini yönetime kata-
rak çalışmalar yapıyoruz. Daha çok çalışarak da-
ha çok üretiyor ve ürettiklerimizi herkesle pay-
laşıyoruz” dedi.

Kağıthane’nin artık tercih edilen bir ilçe ol-
duğunu dile getiren Başkan Kılıç, ilçeyi daha iyi 
seviyelere taşımak için çaba gösterdiklerini söy-
leyerek şunları kaydetti:

‘’Terk edilen değil, tercih edilen bir ilçe ol-
duk. İlçemizde kentsel yenileme çalışmaları de-
vam ediyor. İlçemizin yüzde 60’lık alanını ye-
niledik. Avrupa’dan ‘Kamu Alanı Üretme Ödü-
lü’ aldık. Kağıthane tarihi bir ilçe ve bu yönünü 
hep ön planda tuttuk. Geleceğe modern bir ilçe 
hazırlamaya çalışıyoruz. Kağıthane’de 6 alanda 
aynı anda tiyatro ve sinema izleyebiliyoruz. Ba-
zı mahallelerimizin nüfusu Anadolu’daki birçok 

yerden fazla. Sanatsal anlamda birçok yenilikle-
re imza attık. Aranan her şeyin bulunabileceği 
bir ilçe haline geldik.’’

- “Her canlıya el uzatmaya çalışıyoruz”
Sosyal alanda önemli işlere imza attıkları-

na dikkati çeken Başkan Kılıç, belediye bütçesi-
nin dörtte birini sosyal ve kültürel çalışmalar i-
çin harcadıklarını kaydetti.

Sokak hayvanları da dahil her canlıya el u-
zatmaya çalıştıklarına dikkati çeken Başkan Kı-
lıç, “Yerel yönetim anlayışı çok değişti. İlçemiz-
de bir kültür oluşuyor. Çocukların dünyasını yö-
netime taşımalıyız. Bunun için belediye bünye-
sinde çeşitli meclisler oluşturduk” diye konuştu.

Kılıç, belediye olarak 2017 yılını komşuluk 
yılı ilan ettiklerine dikkati çekerek, “Sokak so-
kak gezip komşularımızı ziyaret ederek, geçmi-
şi hatırlatması için birer nostaljik radyo hediye 
edeceğiz. Amacımız komşular arasında olması 
gereken birlikteliği tekrar sağlamak. En önem-
li şey sevgi saygı içerisinde hareket etmek. Bir-
birimize bu şekilde davranmalıyız” diye konuştu.

Başkan Kılıç, akıllı belediyecilik anlayışını da i-
leri seviyelere taşımak istediklerini kaydetti.

Başkan Kılıç, konuşmasının ardından öğrenci-
lerin çeşitli konulara ilişkin sorularını da yanıtladı.

BaşKaN KıLıÇ; 
500 BİN KİşİLİK aİLeYİz

Kağıthane 
Belediyesi 
işlemlerin 
daha hızlı 

sonuçlanması 
amacıyla 

Elektronik 
Belge Yönetim 

Sistemine 
(EBYS) 

geçerek ‘Akıllı 
Belediyecilik’ 

konusunda 
önemli bir adım 

daha attı.

Konuyla ilgili belediye meclis salonun-
da tüm birim müdürlerinin katıldığı 
bir bilgilendirme toplantısı gerçek-

leştirildi.  Toplantıda katılımcılara Belediye 
Başkan Yardımcısı Mevlüt Öztekin ve Mar-
mara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Bilgi ve Belge Yönetimi Araştırma Görevlisi 
Dr. Bahattin Yalçınkaya tarafından EBYS ile 
ilgili bilgi aktarıldı.
EByS birçok kolaylığı beraberinde getiriyor

Bilgilendirme toplantısında; EBYS ile 
gerek kurum içi birimler arası yazışmalar 
gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları 
ile olan yazışmaların bilgisayar ortamın-
da yapılmasının sağlanacağı belirtilirken; 
yazışmaların standartlaşması, sevk, paraf 
ve onay sürelerinin kısaltılması; harcanan 
emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden 
tasarruf edilmesi, yazışmaların sağlıklı bir 
şekilde arşivlenmesi gibi birçok kolaylığı 
beraberinde getireceği açıklandı.

EBYS ile neler yapılabilir?
EBYS ile belediyedeki mevcut yazışma-

ların tamamı dijital ortamda yapılabiliyor. 
Dahası birimler 7 gün 24 saat evrak alıp 
gönderebilir. Bu sayede mesai kavramı or-
tadan kalkıyor. Belgeleri hızlı bir biçimde 
dosyalayarak arşivleyebilir. Belgelerin du-
rum takibi, dağıtım ve dolaşımındaki pa-
raflama süreci ve sırasını tanımlanması gibi 
işlemler de kolaylıkla yapılabilmekte.

EBYS’nin Kağıthane Belediyesi’ne getire-
ceği diğer yeniliklerse şöyle sıralandı:
‘’İzne çıkıldığında veya birimde gece nöbet 
sistemi mevcutsa, görevleri yürütecek biri-
ne vekâlet verilebilir. Bekleyen ve işlem ya-
pılan evraklar kontrol edilerek personelin 
performansı değerlendirilebilir. Belgelere 
yetkiler dahilinde erişim güvenliği sağlar. 
Dijital imza ile kurum içi ve kurumlar arası 
yazışma ve belge paylaşımının bilgisayar 
ortamında resmi olarak yapılabilmesi 

mümkün hale geliyor.’’
Kağıthane Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü 
Sedat Bika da sistemin entegrasyonu ko-
nusunda bilgi verdi: ‘’Ülkemiz genelinde 
başlatılan e-devlet, e-dönüşüm çalışmaları 
kapsamında son yıllarda hayata geçirilen 
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-yazışma, 
e-imza, m-imza kavramlarının kurumu-
muz iş ve işlemlerinde de kullanılması için 
yapılan çalışmalar doğrultusunda elektro-
nik belge yönetim sistemi (EBYS) yazılımı 
hazırlanarak test kullanımına geçilmiştir.

Kağıthane 
Belediyesi‘nden
AKIllI ADIm
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Kağıthane Belediyesi  Kent  Konseyi  ön-
cülüğünde gerçekleştirilen ‘Bir Yudum 
Komşuluk’ projesi  kapsamında Çağlayan 
Mahallesi’nde oturan Ulucan ile  Hamidi-

ye Mahallesi’nde oturan Kiremitçi ailesine  ziyarette  
bulunuldu.  Ev sahibi ailelerin yanı sıra onların kom-
şularının da yer aldığı ziyarette, eski komşuluklardan 
ve kaybedilen değerlerden bahsedildi. Eşi Fatma Kılıç 
ile birlikte ziyarette bulunan Başkan Kılıç dinimizde 
ve geleneklerimizde komşuluğun her zaman önem-
le vurgulandığını hatırlattı. Başkan Kılıç, ‘ 2017 yılı 
bizim ve Kağıthaneli vatandaşlarımız için sosyal an-
lamda bir değişim yılı olacak. Komşusu açken tok 
yatan bizden değildir  sözünü söyleyen bir peygam-
berin ümmeti olarak komşuluk ilişkilerimizi eskisi 
gibi canlandırmak ve çocuklarımıza gençlerimize 
aktarabilmek bizler için çok önemli.  Bu ziyaretimizle 

bir araya geldiğimiz ailelerle komşuluğu yaşamaktan 
mutluyuz’ dedi.

Proje rekorla başladı
‘Bir Yudum Komşuluk’ projesi  Dünya Komşuluk 

Günü olan 17 Kasım’da, Kent Konseyi Kadın Meclisi 
tarafından düzenlenen bir organizasyonda  Kağıtha-
neli  kadınların  bir araya gelerek  ‘’En Çok Kadınla 
Yaprak Dolma Sarma’ rekorunu kırmasıyla başlamış-
tı. Proje kapsamında ilk komşu ziyareti gerçekleşti. 

Eski günlerden günümüze komşuluk ilişkilerinin 
değişimi ile özlenen komşuluğun konuşulduğu ziya-
rette Kent Konseyi Başkanı Meryem Tekbıyık , Kadın 
Meclis Başkanı Arzu Vergili ve Belediye Başkan Yar-
dımcısı Mevlüt Öztekin de yer aldı. 

Ziyaret sonunda  ziyaret hatırası olarak nostaljik 
klasik radyo hediye edilen aileler ile hatıra fotoğrafı 
çektirildi.

Kaybolan komşuluk ilişkilerini 
yeniden canlandırmak amacıyla 

2017 Yılını komşuluk yılı ilan 
eden Kağıthane Belediyesi, 

Başkan Fazlı Kılıç’ın katılımıyla 
‘Komşu’ ziyaretlerine başladı. 

Proje kapsamında yaklaşık 2 bin 
500 sokakta ‘komşu’ ziyaretinde 

bulunulacak.

Kağıthane Belediyesi’nin des-
tekleriyle dört mevsim kulla-
nıma hazır hale getirilen teras 

kat ve tadilattan geçen bölümlerin 
hizmete açılışı; Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, Kamu Hastaneleri Birliği Be-
yoğlu Bölgesi Genel Sekreteri Prof. 
Dr. Erol Kısmet, Hastane Yöneticisi 
Başhekim Doç. Dr. Ferhat Arol ve di-
ğer yöneticilerin katılımıyla gerçek-
leştirildi.

Açılışta konuşan Başkan Kılıç, va-
tandaşlara her alanda kaliteli hizmet 
etmeyi görev bildiklerini belirterek; 
“Eskiden hastane bulsak doktor bula-
mazdık, doktor bulsak ilaç bulamaz-
dık. Çok şükür şimdi hastane de, dok-
tor da, ilaç da var. Üstelik parası olsun 
olmasın herkes gelip muayene olabi-

liyor. Biz de vatandaşlarımızın daha 
modern ortamda tedavi görebilmeleri 
için destek vermek istedik. Teras bölü-
münü dört mevsim kullanılabilir hale 
getirdik. Hastalar ve yakınları burayı 
kış bahçesi olarak da kullanabilecek-
ler. Yazınsa açılır tavan özelliği ile 
vatandaşlar serinlikte buradaki işlem-
lerini gerçekleştirecek. Hayırlı uğurlu 
olsun’’ şeklinde konuştu.  

Kamu Hastaneleri Birliği Beyoğlu 
Bölgesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Erol 
Kısmet de fiziki yapının iyileştirilmesi 
için verdiği destekten ötürü Başkan 
Kılıç’a teşekkür etti.

Başkan Kılıç, beraberindekilerle 
birlikte yenilenen alanları gezerek, 
randevu sırası bekleyen vatandaşlarla 
bir süre sohbet edip, acil şifalar diledi.

Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi 
Üniteleri yenilendi

Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, 

Okmeydanı Ağız ve diş 
Sağlığı Hastanesi’ne yeni 

kazandırılan ünitelerin 
açılışını yaptı.

KOMşU!
Bİz GeLDİK
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Kağıthane Belediyesi’nin her hafta 
gerçekleştirdiği kültür sanat et-
kinliklerinin bu haftaki konuğu 

Yazar Ahmet Maraşlı oldu. Çağlayan 
Bilim Merkezinde Kağıthaneliler-
le buluşan Maraşlı, ebeveynlere çocuk 
yetiştirmenin püf noktalarını anlattı. 
Ebeveynleri ‘çocuk yetiştirmek istey-
enler’ ve ‘gerçekten çocuk yetiştirmek 
isteyenler’ olarak ikiye ayıran Maraşlı; 
‘’Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre 
değil, onların zamanlarına göre yetişti-
rin.’’ dedi. Günümüzde yapılan büyük 
yanlışlardan birinin yanlış zaman-
landırma olduğunu aktaran Maraşlı 
kuşak farkını ortadan kaldırmanın old-
ukça önemli olduğunu vurguladı.

Çocuklarınızı Okumaya Teşvik Edin
Çocuklara okumayı sevdirmenin 

onların gelişiminde çok önemli bir rol 
oynadığını aktaran Ahmet Maraşlı; 
‘’Çocuklarınıza daha küçük yaşlar-
da hikayeler okuyup, masallar anlat-
abilirsiniz. Belli noktalarda onları bu 
hikayelerle ilgili soru sormaya iterek 
konuşmalarını da sağlayın. Hikayel-

er ilgilerini çektikçe kendileri de kitap 
okumaya yöneleceklerdir ve böylece 
okuma alışkanlığı kazanabilirler. Ayrı-
ca soru sorma muhakemeleri de arta-
caktır. Çocuklarınızı daima konuşma-
ya teşvik edin. Doğru veya yanlış bir 
şey söylediğinde susması yönünde uy-
armayın. Bu şekilde çocuğunuzun hem 
ufku açılacak hem de kendine güvenen 
bir birey haline gelecektir. ‘’ dedi.

Çocuklarımızı büyütüyoruz ama on-
ları yetiştirmiyoruz diyen Maraşlı, ken-
di çocuklarından da örnekler vererek, 
anlattığı şeylerin tamamını kendisinin 
de uyguladığını aktardı. Çocuklarının 
şuan gayet başarılı yerlerde olduğunu 
belirten Maraşlı bunun sırrının ise on-
lara okumayı sevdirmek, düşündürme 
kabiliyeti kazandırmak ve hemen he-
men her konuda söz hakkı vermek old-
uğunu belirtti.

Programı takip eden Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç da verdiği bilg-
ilerden dolayı Ahmet Maraşlı’ya teşek-
kür ederken, program sonunda ken-
disine Kağıthane’nin sembolü olan lale 
figürü ve çiçek takdim etti.

Kağıthane Belediyesinin her hafta gerçekleştirdiği kültür sanat etkinliklerinin bu haftaki konuğu, 
Yazar Ahmet Maraşlı oldu. Çağlayan Bilim Merkezinde Kağıthanelilerle buluşan Maraşlı, ebeveynlere 

çocuk yetiştirmenin püf noktalarını anlattı.

ÇoCuKlARImIZI BÜyÜTÜyoR 
AmA yETİşTİREmİyoRuZ!

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) 
Yöneticilerinin, Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde düzenlemiş olduğu 

toplantı kapsamında, Kağıthane Belediyesinde görevli engelli 
personellerle bir araya geldi. 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç da programa katıldı. Top-
lantıda konuşan Başkan Kılıç 

‘’Kağıthane’yi ve belediyedeki mesai 
arkadaşlarımızı aile olarak görüyoruz. 
Bu büyük ailenin her ferdini yönetime 
katarak çalışmalar yapıyoruz. Bu or-
ganizasyon için Belediye ve Özel İdare 

Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-
SEN) Yöneticilerine teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları 
Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Yöne-
ticilerine Darphane tarafından 15 Tem-
muz Şehitleri ve Gazileri anısına bastı-
rılan madeni paradan hediye edildi. 

KAĞITHANE 
BÜyÜK BİR AİlE

diyanet Türk Tasavvuf Musikisi 
Korosu’nun kurucusu olan ve bir de 
albümü bulunan Fatih Koca Sultan 

Selim Kültür Merkezinde Kağıthaneliler ile 
bir araya geldi. Hz. Mevlana’nın 743.Vuslat 
Yıldönümü dolayısı ile bir tasavvuf konseri 
gerçekleştiren Koca, dinleyicilere unutulmaz 
bir akşam yaşattı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gece-

de konserle birlikte aynı zamanda bir sema 
ayini de gerçekleştirildi. Hem görsel hem de 
duyusal olarak gerçekleştirilen sahne göste-
rileri dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Programa Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’da katıldı. Gösterdiği performans-
tan dolayı Fatih Koca’yı tebrik eden Başkan 
Fazlı Kılıç, Hz. Mevlana’yı her yıl yaptıkları 
etkinliklerle andıklarını belirtti.

HZ. mEVlANA 
KAĞITHANE’DE ANIlDI

Hz. Mevlana’nın 743.Vuslat Yıl dönümü dolayısıyla Sultan Selim 
Kültür Merkezi’nde Fatih Koca bir tasavvuf konseri gerçekleştirdi.



Kağıthane Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğı ile Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasın-

da 22 okuldan 400’ü aşkın öğrencinin katılımıyla dü-
zenlenen turnuva sona erdi.

Yahya Kemal Spor Kompleksi’ndeki ödül töre-
nine katılan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
ilçede spor faaliyetlerine önem verdiklerini söyledi.

Turnuvada derece elde eden okulları ve öğrenci-
lerini tebrik eden Başkan Kılıç, “Bizim geleceğimiz siz 
gençlersiniz. Sizin her alanda başarılı olmanız gere-
kiyor. Sizlere bu tür organizasyonlarla geleceğe ha-
zırlamamız gerekiyor” dedi.

İlçede spor etkinliklerinin tüm hızıyla devam ede-
ceğine değinen Başkan Kılıç, sporda başarılı olmanın 
derslerde başarılı olmakla sağlanabileceğini kaydetti.

Başkan Kılıç, konuşmasının ardından masa tenisi 
turnuvasında dereceye giren öğrencilere madalya ve 
kupalarının vererek, fotoğraf da çektirdi.

Kağıthane 
Belediyesi Yahya 

Kemal Spor 
Kompleksi’nde 

gerçekleştirilen 
İlçe Spor 

Şenlikleri 
Masa Tenisi 

Turnuvası’nın 
ödül töreni 

yapıldı.
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Sosyal Medyada
Kağıthane

mASA TENİSİ TuRNuVASINDA 
BÜyÜK HEyECAN yAşANDI

Dereceye Giren Okullar

Kağıthane Belediyesi, Yaşam Beceri Atölyeleri İle 

Eğitime Destek Veriyor
Kağıthane 
Belediyesi 

ilçede yaşayan 
öğrencilerin 

sosyal 
yaşamlarını 

destekleyecek 
Beceri ve 

Yaşam 
Atölyeleri ile 

eğitime destek 
veriyor.

Akıl Oyunları ve Düşünme Stratejileri, Görsel Sa-
natlar, Eğitici Drama, Robot Tasarım ve Program-
lama, Mutfağa Girelim, Ahşap Maket Yapımı, 

Masal Diyarı, İlkyardım ve Kuran-ı Kerim eğitim prog-
ramlarıyla toplamda üç farklı atölye ile Mehmet Akif Er-
soy, Talatpaşa, Ortabayır Mahallelerinde hizmet veren ve 
sayıları artacak olan Yaşam Beceri Atölyeleri’nde kendi-
lerini geliştirirken sosyal beceriler kazanmayı hedefleyen 
öğrencilerden yoğun ilgi gören Kağıthane Belediyesi Ya-
şam Atölyeleri binlerce kişiye hizmet veriyor.

Öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştir-
melerini sağlayan Yaşam Beceri Merkezi; hobi alanları, 
kişi yeteneğine yönelik hazırlanan resim, müzik, el işleri 
kursları, atölyeleri ve öğrencilere yemek yapmayı öğrete-
cek özel mutfağı ile çok yönlü bir eğitim sunuyor.

Küçük 
Erkekler

1- Hamidiye İmam Hatip 
Ortaokulu

2- Cevdet Şamikoğlu 
Ortaokulu

3- Osman Tevfik Yalman 
Ortaokulu Küçük 

Bayanlar
1-  Hamidiye İmam 

Hatip Ortaokulu
2- Osman Tevfik Yalman

 Ortaokulu
3- Cevdet Şamikoğlu 

Ortaokulu

Genç
Bayanlar

1- İTO Mesleki Teknik
 ve Anadolu Lisesi

2- Kağıthane Anadolu 
Lisesi

3- İ.H.K.İ.B Mesleki ve Tek-
nik Anadolu 

Lisesi

Genç 
Erkekler

1- İTO Mesleki Teknik ve 
Anadolu Lisesi

2- Kağıthane Anadolu 
Lisesi

3- Profilo Mesleki ve 
Teknik Anadolu 

Lisesi

yıldız
Bayanlar

1- Cevdet Şamikoğlu 
Ortaokulu

2- Ali Fuat Cebesoy 
Ortaokulu

3- Özel Biltes 
Ortaokulu

yıldız
Erkekler

1- Özel Biltes 
Ortaokulu

2- Cevdet Şamikoğlu 
Ortaokulu

3- Cemil Meriç 
Ortaokulu




