
SOSYAL KONUTLAR 
HAK SAHİPLERİNE
TESLİM EDİLDİ

Tarihi Saray Çamaşırhanesi’nde Restorasyon

Kağıthane Belediyesi 
tarafından sürdürülen 

ve kentsel dönüşüm çalış-
malarından etkilenen vatan-
daşlar için yapılan sosyal ko-
nutlar hak sahiplerine teslim 
edildi.

Her ay geleneksel ola-
rak gerçekleştirilen ve 

ilçelerin kalkınması nokta-
sında görüş alışverişinin ya-
pıldığı İstanbul 2. Bölge Be-
lediye Başkanları toplantısı-
nın son oturumu 360 dere-
ce seyir özelliğine sahip Çağ-
layan Kule Sosyal Tesisi'nde 
gerçekleşti.

                         www.kagithane.bel.tr    |  444 23 00  |  SAYI:68 | ARALIK 2017KAĞITHANE BELEDİYESİ’NİN AYLIK ÜCRETSİZ FAALİYET BÜLTENİDİR                      

Turgut YILMAZHUZUR SOKAĞI

Kağıthane Belediye 
Meclisi’nde, ABD'nin 

Kudüs'ü İsrail'in başkenti 
olarak tanıma planına karşı 
ortak bildiri okundu.

Kağıthane 
Belediyesi’nin 

ilçeye kazandırdığı 
34 yeni eser 

arasında 
bulunan Saray 
Çamaşırhanesi 

Restorasyonu’nun 
temel atma töreni 

gerçekleştirildi.

KUDÜS 
ONURUMUZDUR

Sayfa 7

Kağıthane’de park ve 
yeşil alan yatırımları 

devam ediyor. Kağıthane 
Belediyesi 49 olan park 
sayısını, 14 yılda 6 kata 
yakın arttırarak 287'ye 

çıkardı. İstanbul'da 
kilometrekareye 

düşen park sayısında 
18 parkla birinci ilçe 

olan Kağıthane'de 
yeni yapılan parkların 

açılışları vatandaşların 
ve çocukların katılımıyla 

gerçekleştirildi.
Sayfa 8

BELEDİYE BAŞKANLARI KAĞITHANE'Yİ 360 DERECE SEYRETTİ

Sayfa 10

Sayfa 12

Sayfa 7

18ParkKağıthane’de
Kilometrekareye
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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

Kıymetli Kağıthaneli komşularım sizleri sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. Yaptığımız yatırımlarla Kağıt-
hanemiz hızla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. 
Bu gelişmelerde siz değerli komşularımızın çok çok 
emeği var. Göreve geldiğimizde ilçemizdeki park ve 
yeşil alan sayısı 49’du. Şimdi ise bu sayyı neredeyse 6 
katına çıkardık ve Kağıthane genelinde park sayısını 
287’ye ulaştırdık.

Yaklaşık 15 milyon nüfusuyla mega kent 
İstanbul’da vatandaşların gün içinde rahatlayabilme-
lerini sağlayabilecek park ve bahçelerin sayısı sınır-
lı. Vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artması biz-
ler için en önemli kriter. Park ve yeşil alanlarımızın 
artması adına imara açık arazilerimizi yeşil alanlara 
dönüştürdük. Böylelikle İstanbul’un 39 ilçesi arasın-
da en fazla park ve yeşil alana sahip ilçesi Kağıtha-
ne oldu.

Sağladığımız imkanlarla, değişen çehresi ve de-
vam eden büyük projelerimiz ile artık Kağıthanemiz 
daha yaşanılabilir bir ilçe oldu. Sosyal ve kültürel fa-
aliyetler, büyük yatırımlar ile ilçemiz değerine değer 
kattı. Burada yatırımın, değişimin ve insanın gücü 
var. Sizlerden aldığımız bu gücü de geleceğe yansıt-
maya çalışıyoruz…

Kağıthane tarihi ve kültürel açıdan zengin bir ilçe. 
Bu nedenle “Kağıthane’yi Gezelim Görelim” proje-
si kapsamında her yaştan vatandaşımıza ilçemizde-
ki tarihi değerleri yakından tanıyabilme imkanı su-
nuyoruz. Rehberlerimiz eşliğinde ücretsiz olarak dü-
zenlenen gezilerle ilçemizde bulunan; Sadabad Ca-
mii, Kağıt Atölyesi, Belediye Binası, Açık Hava Müze-
si, Şehir Müzesi gibi tarihi eserler gezdiriliyor. Ayrı-
ca belediye olarak gerçekleştirdiğimiz projeleri de ya-
kından tanıma ve inceleme imkanları sağlıyoruz.

Moden hayatla birlikte toplumdan ve geçmi-
şin birikiminden kopma eşiğine gelen insanın; geç-
mişle olan bağı, düzenlediğimiz gezilerle tekrar güç-
lenmekte. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimi-
zin bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştiren bu geziler 
aynı zamanda unutulmaz deneyimler ve hatıralar da 
edindiriyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD yönetimi, müslüman-
lar için kutsal olan Kudüs’ü, İsrail’in başkenti ola-
rak kabul edeceklerini açıkladı. Sorumsuz ve hukuk-
suz bir şekilde yapılan bu açıklamayı asla kabul etmi-
yoruz ve bu karara karşı mücadelemizi sonuna ka-
dar sürdüreceğiz. Kağıthane Belediye Meclisi olarak 
da bu kararı protesto etmek adına bir bildiriyi tüm 
partilerin imzasıyla yayınladık. Tüm dünya uluslara-
rası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal eden 
bu kararı reddetmeli ve Filistin halkının yanında yer 
almalıdır.

Kıymetli Kağıthaneli komşularım; Kudüs, biz 
Müslümanlar için insanların ikamet etmek maksa-
dıyla toplandıkları bir şehirden ibaret değildir. Ku-
düs, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı için-
de bulunduran kutsal bir şehirdir. ABD’nin Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanıyacağına ilişkin ifadeler 
kabul edilemez niteliktedir. Bu duruma ilk ve en güç-
lü tepkiyi ülkemiz verdi. Bu sorumluluğun bilincin-
de olan ve gereğini yerine getiren Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız ve Kudüs’ün 
sonsuz destekçisiyiz. Kutsal şehrimiz Kudüs İslam’ın-
dır, Kudüs onurumuzdur. Sizleri bu duygu ve düşün-
celerle selamlıyor, mutlu bir yaşam diliyorum.

BAHARDA
TÜRK BAYRAĞI AÇACAK
Kağıthane Belediyesi ve Kağıthane Kent Konseyi ortak bir çalışmayla 15 
Temmuz Şehitleri anısına yapılan Türk Bayrağı figürüne 15 bin lale soğanı ekti.

Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenle-
nen lale ekimi programına Kağıtha-
ne Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Ka-

ğıthane Kent Konseyi Başkanı Meryem Tek-
bıyık ile Kent Konseyi Meclisleri’nin başkan 
ve üyeleri katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, “15 Temmuz şehitlerimizin vatan 
millet sevgilerini, üstün cesaretlerini, de-
mokrasiye olan bağlılıklarını en güzel şekil-
de hatırlatmak maksadıyla mesire yerine ö-
zel bir alan kurduk. Burada her yıl bu mev-
simde Türk Bayrağı figürü oluşturacak şekil-
de şehitlerimiz anısına lale ekiyoruz” dedi.

Başkan Kılıç, ayrıca Kağıthane geneline 1 
milyon 100 bin adet lale soğanı ekildiği bil-
gisini verdi. Ekilen laleler ilkbaharla birlikte 
açarak rengarenk görüntü oluşturacak.

Çocukların Sosyal Yaşamına Bir Katkı Daha:
ŞİRİNTEPE MAHALLESİ YAŞAM BECERİ ATÖLYESİ

İlçeye kazandırdığı 34 yeni eserin sırasıyla açılışlarını gerçekleştiren Kağıthane Belediyesi, 
Şirintepe Mahallesi Yaşam Beceri Atölyesi'ni hizmete açtı.

Kağıthane Belediyesi yatırımları-
na devam ediyor. Çocukların geli-
şimine ve sosyal hayatına önemli 

katkılar sağlayan Yaşam Beceri Atölyele-
rinin yenisi Şirintepe Mahallesi’nde açıldı. 
İçinde Robot Tasarımı ve Programlama, 
Akıl Oyunları ve Eğitici Drama olmak üze-
re toplam 3 adet sınıfla ücretsiz olarak hiz-
met verecek olan merkez, Şirintepeli ço-
cukların uğrak noktalarından biri olacak.

“Çocukların gelişimi için yoğun 
mesai harcıyoruz”
Eğitime her zaman çok büyük bir önem 
verdiklerini belirten Başkan Fazlı Kılıç, 
“Bir milletin ve devletin gelişimi, büyü-
mesi tamamen eğitimle doğru orantı-
lı bir meseledir. Biz çocuklarımızı iyi eği-
tirsek onlarda gelecekte bu ülkeyi arzula-
nan noktalara taşıyacaklardır. Bu yüzden 
devletimiz başta olmak üzere yerel yöne-
timler olarak bizler çocukların gelişimine 
destek sağlamak adına yoğun bir mesa-

i harcıyoruz. Geçmişte bir çok vatandaşı 
maddi anlamda sıkıntıya sokan dershane-
ler artık yok. Bunun yerine bütün çocuk-
larımız okullarda aldıkları eğitimler ile sı-
navlarına giriyor, dershanelere kurslara 
ihtiyaç duymadan da çocuklarımız dev-
letimizin çatısı altında eğitimini tamamlı-
yor. Bizim bugün burada açtığımız Yaşam 
Beceri Atölyesi’de çocukların okulda al-
dıkları eğitime ek olarak tamamen bilim-
sel verilerle işlenecek atölye derslerinden 
oluşuyor. Çocukların sosyal yaşamına o-
lumlu yönde bir katkı sağlıyor. Şimdiden 
tüm Şirintepeli vatandaşlarımıza ve Ka-
ğıthanemize hayırlı uğurlu olsun” şeklin-
de konuştu.

Açılış programının ardından sınıfları 
gezen protokol ve vatandaşlar merkezi ol-
dukça beğendiler. 
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Kağıthane Belediyesi 
Öğretmenlerin Yanında
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ile eşi Fatma Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü 
dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Kağıthane Belediyesi, nesilleri ge-
leceğe hazırlayan fedakar öğret-
menleri her yıl olduğu gibi bu yıl 

da unutmadı. Başkan Kılıç, eşi Fatma Kı-
lıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muham-
met Çayır’ın da katılımıyla gerçekleştiri-
len program, çok sayıda öğretmeni buluş-
turdu.

Başkan Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Muhammet Çayır ile birlikte öğretmen-
lerin masalarını tek tek gezerek, bir süre 
sohbet etti, günlerini tebrik etti. Program-
da konuşan Başkan Fazlı Kılıç, Türkiye’nin 
dev eğitim ordusunun en önemli neferle-
rinin öğretmenler olduğunu söyledi.

Öğretmenliğin, aynı zamanda feda-
karlık, özveri ve gayret olduğunu belirten 

Başkan Kılıç, her zaman eğitim camiası-
nın yanında yer alacaklarını ifade ederek, 
“Geleceğin yöneticilerini siz değerli öğret-
menlerimiz yetiştiriyor. Sizlerin hepimi-
zin üzerinde asla ödenemeyecek emek-
leriniz var. Okullarda yavrularımız sizlere 
emanet ve onların geleceğe en iyi şekilde 
hazırlıyorsunuz. 24 Kasım Öğretmenler 
Gününüzü tebrik ediyoruz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet 
Çayır da Başkan Kılıç’a teşekkür ederek, 
“Ne zaman bir sıkıntımız olsa başkanımı-
zın yanına gidiyoruz, o da elinden geleni 
yapıyor. Her zaman bizim yanımızda. Biz-
leri unutmadığı için tüm öğretmenlerimiz 
adına başkanımıza teşekkürlerimizi su-
nuyoruz” diye konuştu.

İSEMX MÜZİK GRUBU’NDAN 
ENGELSİZ KONSER

Engellilerden oluşan ve kısa adı 
İSEMX olan müzik grubu, ver-
diği konserde evrensel kültüre 

ait mistik parçalardan, Anadolu ezgile-
rine, popüler müzikten Türk Rock’ına 
kadar pek çok eser seslendirdi.

İSEMX’in, Sultan Selim Mahal-
lesi’ndeki Kültür Merkezi’nde verdi-
ği konsere çocuklardan yetişkinlere 
birçok vatandaş katıldı. Anadolu'nun 
dört bir yanından türküler seslendi-
ren grup; Mahzuni Şerif, Davut Sulari 
ve Neşet Ertaş'tan yüreklere kazınmış 
duygusal ve hareketli çok sayıda tür-
kü söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet 
gösteren İSEMX müzik grubu, Sultan Selim Kültür Merkezi’nde Kağıthanelilerle buluştu. 

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ MAHALLE KONAĞI 
AÇILIŞINA YOĞUN İLGİ

Ortabayır Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Mahalle Konağı ve Sarıgöl Prestij Caddesi, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın da katılımıyla açıldı. Mahalle konağına; 15 Temmuz şehitleri 

Muharrem Kerem Yıldız, Barış Efe ve Halil Kantarcı'nın ismi verildi.

Ortabayır Mahallesi’nde düzenle-
nen törene vatandaşlar da yoğun 
bir ilgi gösterdi. Cuma namazı-

nın ardından başlayan törende ilk olarak 
Kur-an Tilaveti okundu. Tilavetin ardın-
dan açılışı yapılacak tesislerin tanıtım 
filmleri de izlendi. Açılışın programın-
dan sonra ise caddeyi ve mahalle kona-
ğını gezen protokol üyeleri hem caddeyi 
hem de tesisi oldukça beğendi.

Açılış töreninde konuşan AK Par-
ti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazı-
cı, mahalle konağına verilen 15 Temmuz 
ismine dikkat çekerek şunları söyledi, 
“Mahalle konağına 15 Temmuz Şehitleri 
ismi veriliyor. 15 Temmuz, Türk siyasi ta-
rihinin en vahim, gaddar, alçak ve haince 
girişimine sahne olduğu bir gündür. An-
cak 15 Temmuz aynı zamanda bizim si-
yasi tarihimizde darbeler süreci açısında 
da önemlidir. Hemen hemen her 10 yıl-
da bir darbe olmuştur. Tamamı da hede-
fine ulaşmıştır. Sonucunda Türkiye be-
del ödemiştir. Kadın ve erkek demeden 
yaşam farkı gözetmeksizin Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına 
uyan millet, darbecilere karşı göğsünü 
siper etmiştir.”

“Ortadoğu da yangın ateşlendi”
ABD’nin Kudüs’ü, İsrail’in başkent ilan 
etmesine de değinen Yazıcı, “Dünya coğ-
rafyasının neresinde olursa olsun zul-
me maruz kalan insanlar varsa en önde 
sesini yükselten ülkeyiz. Örneği de Ku-
düstür. Ne oldu da şimdi ABD’nin Baş-
kanı Kudüs’e elçiliğini taşıyor ve orayı 
İsrail’in başkenti ilan ediyor. Bunlar dün-
yada var olan sorunların çözümüne kat-
kı mı sağlıyor, asla. Suriye’de ve Irak’ta 
ki davranışlarını görüyoruz. Türkiye’nin 
dünya 5’ten büyüktür diyen bir lideri 
var. BM’nin Güvenlik Konseyinin 5 dai-
mi üyesinden biri yan çizdiği zaman ka-
rar çıkmaz. Kudüs’ün belirlenmiş bir sta-
tüsü var. Bütün bunlar varken ABD’nin 
başkanı durup dururken Kudüs’ü gün-

deme getirdi ve Ortadoğu’da yangını a-
teşledi. Bu tolerans gösterilebilecek bir 
davranış değil, tüm dünya ayakta. Elbet-
te vicdanı olan bütün ülkeler halklarıy-
la birlikte bu haksızlığa prim vermeme-
liyiz” diye konuştu.

“ABD’yi ve İsrail’i kınıyoruz”
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
da açılışı yapılan yerlerin hayırlı uğur-
lu olmasını dilerken Kudüs konusuna 
da değindi. Kudüs konusunda ABD’nin 
aldığı kararı kınayan Başkan Fazlı Kılıç, 
“Burada çok anlamlı ve güzel bir açılış 
yapıyoruz. Özellikle mahalle konağımı-
zın ismini değiştirdik. 15 Temmuz hepi-
mizin bildiği gibi ülkemizde son derece 
önemli bir dönüm noktasıydı. Ülkemizi 
bölmeye parçalamaya yönelik girişimi 
halkımız tek vücut olarak birliği ve bera-
berliği korudu. Bizde bunu sürekli hatı-
ralarda yaşatabilmek için konağın ismi-
ni 15 Temmuz Şehitleri olarak değiştir-
dik. Tüm şehitlerimize bir kere daha rah-
met diliyoruz. Bu rahmet ve bayram gü-
nünde de birçok üzüntü ve acıyı yaşıyo-
ruz. Kudüs’te ABD ve İsrail’in tutumu-
nu görüyoruz. Bugün ülkemizin birçok 
yerinde bu tutum protesto edildi. Biz-
de buradan bir kez daha ABD ve İsrail’i 
kınıyoruz”dedi.

Açılışın ardından mahalle konağı ve 
yaşam beceri atölyesini gezen protokol 
üyeleri burada ders gören çocukları ziya-
ret etti. İçinde Akıl oyunları, Kuran-ı Ke-
rim, Eğitici Drama, Görsel Sanatlar, 4 A-
tölye sınıfı, Aile Sağlığı Merkezi, Muhtar-
lık, Kapalı Otopark ve İdari birimler bu-
lunan konak mahalleliye birçok konuda 
tek çatı altında hizmet verecek.

15 Temmuz Mahalle Konağı ile bir-
likte açılışı yapılan Sarıgöl Prestij Cadde-
si içinse, 1.600 m2 taş kaplama, kaldırım 
ve yol genişletme, mineralli taş kaplama, 
engelli vatandaşlar için sarı şerit çalışma-
larının yanı sıra 639 ton asfalt dökülerek 
yeni görünümüne kavuşturuldu. 
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Kağıthane Belediyesi Meclis 
Salonu’nda gerçekleştirilen, ‘Mu-
cize Adımlar’ adlı programa katı-

lan ‘öncelikli bireyler’ şarkılar söyledi, ti-
yatro sahneledi. Salonu tamamen dol-
duran katılımcılar, öğrencilerin perfor-
manslarını uzun süre alkışladı.

“Engellilerimizin tedavilerine destek 
oluyoruz”
Programa katılan Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç, ilçede 500 bin ki-
şilik dev bir aile olduklarını belirterek, 
tüm hizmetleri hiçbirini ayırt etmeden 
herkese ulaştırmaya çalıştıklarını söyle-
di. Kağıthane’de, belediye bünyesinde-
ki Kent Konseyi Engelli Meclisi’nin ça-
lışmalarıyla engelli vatandaşlara hizmet 
götürdüklerini ifade eden Başkan Kılıç, 

“Biz engellilerimizi bir gün değil, her gün 
hatırlıyoruz. Şile gezisi, atlı terapi ve di-
ğer uygulamalarla onların tedavilerine 
destek oluyoruz” dedi.

Başkan Kılıç, programın gerçekleş-
mesinde emeği geçenlere teşekkür ede-
rek, engellilerle bir süre sohbet etti, hatı-
ra fotoğrafı çektirdi. İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Muhammet Çayır da ev sahipliğin-
den ötürü Başkan Kılıç’a teşekkür etti.

Çayır, “Toplumda nasıl ki öğretmen, 
doktor, mühendis veya avukat adayıy-
sak unutmayalım ki birer de engelli a-
dayıyız. Yaşamımızı bu doğrultuda sür-
dürmeliyiz” diye konuştu. Programa, AK 
Parti Kağıthane İlçe Kadın Kolları Başka-
nı Meryem Karaköse, Kent Konseyi Baş-
kanı Meryem Tekbıyık, Engelli Meclisi 
Başkanı Mesut İncesu ve veliler katıldı.

Kağıthane Belediyesi Aralık ayı ola-
ğan meclis toplantısı, Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç başkanlığında ger-

çekleştirildi. Toplantı öncesinde ABD'nin 
Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı-
na karşı okunan bildiride, ABD’nin söz konu-
su planına şiddetle karşı çıkıldığı belirtildi.

Kudüs’ün statüsünün değiştirilemeye-
ceğinin ve Birleşmiş Milletler (BM) karar-
larının ihlal edilemeyeceğinin kaydedildi-
ği bildiride, şu ifadelere yer verildi:

“Kudüs ilk kıblemiz, Harem-i Şerif ile 
birlikte üç semavi dinin kutsal mekanlarıy-
la tarihi, kültürel, dini kimliğini kazanmış o-
lan ve bu niteliğiyle dünya esenliğinin göz 
bebeği bir şehirdir. Kudüs’ün bu özel sta-

tüsüne sahip çıkmak, korumak, tüm renk-
liliği ile barış içinde bir dünyayı gerçek kıl-
mak bakımından hayati derecede önem-
lidir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Ku-
düs merkezli olmak üzere Ortadoğu coğ-
rafyasında bir dizi insani, ahlaki ve siyasi 
dram yaşanmıştır.  Dünyamızın en çok ba-
rış ve huzura ihtiyacı olduğu bir zamanda 
Ortadoğu’da daha çok sıkıntı ve kargaşaya 
sebep olacak yeni bir tahrik kararı ile dün-
yamız karşı karşıya kaldı. İslamiyet, Hristi-
yanlık ve Yahudilik’in kutsal merkezi şeh-
ri olan Kudüs’ü, Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı Trump’un İsrail’in başkenti olarak 
tanıyıp ilan etmesi kararını Kağıthane Bele-
diyesi meclis üyeleri olarak reddediyoruz.”

ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ “KUDÜS ONURUMUZDUR”Kağıthane’de Kent Konseyi Engelli Meclisi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçedeki özel eğitim kurumlarının 
katkılarıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi. Kağıthane Belediye Meclisi’nde, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak 

tanıma planına karşı ortak bildiri okundu.

TARİHİ SARAY ÇAMAŞIRHANESİ’NDE 
RESTORASYON BAŞLADI

Kağıthane Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı 34 yeni eser arasında bulunan Saray Çamaşırhanesi 
Restorasyonu’nun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kağıthane Belediyesi açılışlarına 
hız kesmeden devam ediyor. İl-
çeye kazandırdığı 34 eseri sıra-

sıyla hizmete sunan Kağıthane Bele-
diyesi son olarak Saray Çamaşırhanesi 
Restorasyonu’nun temel atma törenini 
gerçekleştirdi. Kağıthane Belediye Bina-
sı yanında bulunan ve yıllardır kullanıl-
mayan bir vaziyette bekleyen  Saray Ça-
maşırhanesi, restore edilerek eski günle-
rine geri döndürülerek hizmete açılacak.  
Sosyal Tesis olarak kullanılması öngörü-
len ve 110m2’lik alan üzerinde bulunan 
bina tarihi dokusuyla da turistik bir alan 
haline gelecek.

Birçok tarihi eser ilçeye kazandırıldı
Temel atma töreninde konuşan Başkan 
Fazlı Kılıç, tarihe sahip çıkmak adına yo-
ğun bir gayret içerisinde olduklarını belir-
terek şunları aktardı: “Bugün saray çama-
şırhanesi restorasyonumuzun temel at-
ma törenini hep birlikte gerçekleştiriyo-
ruz. Kağıthane tarihi anlamda birçok ese-
ri içerisinde barındıran bir ilçe ama bazı 
eserlerin gün yüzüne çıkarılması gereki-
yor. Bizler de göreve geldiğimiz ilk andan 
itibaren yaptığımız restorasyon çalışma-
ları ile birçok tarihi eseri ilçemize tekrar 
kazandırdık. Bugün kaymakamlık bina-
sı, merkezde bulunan şehir müzesi bina-
sı yine merkezde bulunan Sadabad Kara-
kolu bu örneklerden sadece bir kaçını o-
luşturuyor.” 

Tarihi eserler üzerinde restorasyon 
yapmanın zorluklarından bahseden Baş-

kan Fazlı Kılıç, bu anlamda kendilerine 
desteklerini esirgemeyen Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan 
Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür etti.

Temel atma töreninin ardından ça-
maşırhaneyi gezen protokol ve vatandaş-
lar daha sonra tekne turu yaparak Kağıt-
hane Deresi üzerinde nostaljik bir gezin-
ti gerçekleştirdi.

Psikolojik Danışman ve Aile Terapisti Zekiye Çapan, “İnsan İlişkileri ve Duygu 
Yönetimi” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

PSİKOLOJİK DANIŞMAN ZEKİYE ÇAPAN: 
“EMPATİ VE YERİNDE DUYGU YÖNETİMİ 

BİRÇOK SORUNU ÖNLÜYOR.”

Zekiye Çapan, Kağıthane Belediye-
si tarafından gerçekleştirilen kültür 
etkinlikleri kapsamında Hamidiye 

Gençlik Merkezi’nde Kağıthanelilerle bir 
araya geldi.

Katılımcılara, empati, mutlu ve stressiz 
yaşamın sırrı, verimli iş hayatı, öfke kont-
rolü ve sorun çözme becerileri konusun-
da çeşitli bilgiler veren Çapan, aile içinde 
yaşanan olumlu ve olumsuz her türlü o-
layın iş hayatını da yakından ilgilendirdi-
ğini söyledi.

Kişiler arası iletişimde de empatinin ö-
nemine değinen Psikolojik Danışman Ze-
kiye Çapan, “Empati ve yerinde duygu yö-
netimi, birçok sorunu olgunlaşmadan ön-
lemeyi sağlıyor. Olağanüstü durumlar-
da dahi duygularımızı iyi yönetmek bize 
çok şey kazandırır. İş hayatının da verim-

li geçmesi için planlı şekilde çalışmaya ö-
zen göstermeliyiz” diye konuştu.

Çapan, konuşmasının ardından katı-
lımcıların konulara ilişkin soruları da ya-
nıtladı. Kağıthane Belediye Başkan Yar-
dımcısı Oğuz Toktekin de Çapan’a teşek-
kür ederek, ilçenin sembolü lale plaketi ve 
çiçek takdim etti. 
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Kilometrekareye 18 Park DüşüyorKağıthane’de

Kağıthane Belediyesi tarafından, Seyrantepe Mahallesi Çaykara Sokak, Merkez Mahallesi Atmaca 

Sokak, Çağlayan Mahallesi Levent Sokak ve Gürsel Mahallesi Fasıl Sokak’ta hizmete sunulan parkların 

açılışını Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, çocuklarla birlikte gerçekleştirdi.

Kağıthane'de park ve yeşil alan ça-
lışmaları devam ediyor. Kağıtha-
ne Belediyesi 49 olan park sayısı-

nı 14 yılda 6 kata yakın arttırarak 287'ye 
çıkardı. İstanbul'da kilometrekareye dü-
şen park sayısında 18 parkla birinci ilçe 
olan Kağıthane'de yeni yapılan parkların 
açılışları gerçekleştirildi.

Parklarda ücretsiz internet imkanı
Seyrantepe Mahallesi Çaykara Sokak, 
Merkez Mahallesi Atmaca Sokak ve Çağ-
layan Mahallesi Levent Sokak’ta bulu-
nan parkları Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
mahalleli çocuklarla birlikte açtı. Güven-
lik kameralarıyla donatılan parklarda, di-
ğer parklarda olduğu gibi ücretsiz inter-
nete girmek mümkün. Parklarda ayrıca 
mevsimlik çiçekler de bulunuyor.

Açılışlarda konuşan Belediye Başka-
nı Fazlı Kılıç, ilçedeki park ve yeşil alan 
yatırımlarına değinerek, “İmarlı parsel-
leri satıp kamuya  gelir elde edebilecek-
ken biz buraları yeşil alanlara dönüştü-
rüyoruz. Normalde yeşil alanlar imara a-
çılarak kamuya kaynak oluşturulur. Biz 
bunun tam tersi olarak imarlı arazilerde 
plan değişikliği yapıp buraları satmak ye-
rine yeşil alanlara dönüştürüyoruz” dedi.

“Bu yatırımlar ülkemizdeki istikrar 
sayesinde oluyor”
Başkan Kılıç Türkiye'de en çok gelişen 
10 semt içinde Kağıthane'den 4 semtin 
yer aldığını belirterek, “Seyrantepe'de 
bu semtlerden biri. Etfal Hastanesi bit-
mek üzere. Türk Telekom Arena Stadı 
da mahallemizde. Sağlık ve spor alanın-
da 2 dev tesisi içinde bulunduruyor. El-
bette bu yatırımlar ülkemizdeki istikrar 
ortamı sayesinde oluyor” diye konuştu.

Çağlayan Mahallesi Levent Sokak’ta 
bulunan parkın yanındaki caddeden 
vatandaşlara örnek veren Başkan Kılıç, 
“Buralarda eski yıllardan beri ikamet e-
denler bilecektir bu yol çok kötü bir du-
rumdaydı buradan yukarıya çıkabilmek 
mümkün olmazdı ama yaptığımız çalış-
malar ile bugünkü görünümüne kavuş-
tu şimdi bu parkla birlikte daha güzel bir 
hal alacak. Her hafta bir çok önemli tesis 
ve parkı hizmete açıyoruz. Daha bir çok 
tesisi hizmete sunduk ancak tabii bun-
ların hepsine açılış yapmamız mümkün 
olmuyor ve açılışlarımız devam edecek” 
diye sözlerine ekledi.

İlçede yeşil alan sayısı günden güne 
artıyor
İlçede yeşil alanların oranını günden gü-
ne artırdıklarına da dikkat çeken Başkan 
Fazlı Kılıç, “Parklarımız, çocuklarımızın 
ev ve okullarından sonraki üçüncü gü-
venli alanları oldu. 24 saat güvenlik ka-
meralarıyla takip edilen parklarımız-
da ücretsiz internet 
hizmeti sunuyo-
ruz. Yavruları-
mız istedik-
leri saat-
te parkla-
rımızı kul-
l a n a r a k 
eğlence-
li vakit 
g e ç i r e -
bilir” de-
di. Öte yan-
dan çocuklar, açı-
lışların ardından 
parktaki oyun-
cakların tadını 
doyasıya çıkardı.
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Merkez Mahallesi Eyüp Sultan 
Caddesi üzerinde yer alan Os-
manlı yadigarı Duvar ve Kasap 

Çeşmesi’nin restorasyon çalışmaları ta-
mamlandı. Restorasyonları aslına uygun 
yapılan çeşmeler, vatandaşların hizmeti-
ne sunuldu.

Açılışta konuşan Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç; Kağıthane’nin tari-
hi, kültürel ve mimari yapılarıyla ön plana 
çıkan bir şehir olduğunu belirterek, eser-
leri koruma altına aldıklarını söyledi. Ta-
rihi Duvar ve Kasap Çeşmesi’nin restoras-
yon yaparak, gelecek nesillere taşınma-
sını sağladıklarını ifade eden Başkan Kı-
lıç, “Bu yıl 34 eserimizi tamamladık ve te-
ker teker hizmete açıyoruz. İlçemize ye-

ni kültür merkezleri, parklar ve bahçeler 
kazandırdık. Bir yandan yeni eserler ya-
parken, diğer yandan da tarihimizi koru-
ma altına alıyoruz. Restorasyonu tamam-
lanan Duvar ve Kasap Çeşmesi, vatandaş-
larımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu. 

TARİHİ ÇEŞMELER RESTORE EDİLDİ

HAK SAHİPLERİ 
SOSYAL KONUTLARINI TESLİM ALDI 

Kağıthane Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi iki çeşmenin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Kağıthane Belediyesi tarafından sürdürülen ve kentsel dönüşüm çalışmalarından etkilenen vatandaşlar 
için yapılan sosyal konutlar hak sahiplerine teslim edildi.

Kağıthane Belediyesi, Osmanlı zamanında kıraathane ve kahvehane kültürünün nasıl olduğunu anlatan 
söyleşi programı gerçekleştirdi. Gültepe Kültür Merkezi’ndeki söyleşide Dr. Ahmet Anapalı, Ümit Özdemir 

ve Muhammed Levent Aktaş Osmanlı kıraathanesini anlattı. 

Ressam Solmaz Özkul’un uzun yıllar boyunca yaptığı çalışmalarından oluşan “Dünyadan Renkler” 
sergisi, Kağıthane Kültür Merkezi'nde vatandaşla buluştu.

Söyleşiye gelen Kağıthaneliler, o dö-
nemdeki kıraathane kültürünü ya-
şayabilmeleri amacıyla  kıraathane 

masası ve sandalyelerinde otururken, ik-
ram edilen çaylardan içti. 

“Zamanla kıraathaneler kahvehanele-
re dönüştü”
Osmanlı’yı Osmanlı  yapan, İslam’a ve to-
puma verilen değerlerin, menkıbelerin 
anlatıldığı söyleşide  eski unutulan el yaz-
ması kitaplardan örnekler verildi. Kıraat-
hane ve kahvehane kültürünün Osmanlı 
zamanında birbirinden  çok farklı olduğu-
nu anlatan Dr. Ahmet Anapalı, “Kıraat keli-
mesinin anlamı okumaktan gelmektedir. 

Osmanlı döneminde kitap okunup çay i-
çilen yerlerken, değişen dönemlerde ki-
tap yerini tavla, okey gibi oyunlar aldı.  Za-
manla da kıraathanelerin de ismi kahve-
hanelere dönmüştü” açıklamasında bu-
lundu.

Söyleşi sırasında  sanatçı Aziz Hardal 
seslendirdiği eserler sayesinde izleyicile-
rin  kendilerini  bir Osmanlı kıraathane-
sinde hissetmelerini sağlayarak unutulan 
bu kültürü öğrenmeleri sağlandı.

Söyleşiyi dinleyen Kağıthane Beledi-
ye Başkanı  Fazlı Kılıç;  Dr. Ahmet Anapa-
lı, Ümit Özdemir ve Muhammed  Levent 
Aktaş’a verdikleri bilgiler nedeniyle kristal 
lale ve bir çiçekle teşekkür etti. 

Kağıthane Kültür Merkezi’ne gide-
rek sergiyi gezme fırsatı bulan va-
tandaşlar,  dünyanın farklı bölge-

lerinden insanların yağlı boya ile çizilmiş 
portre fotoğraflarını görme fırsatı yakaladı.

“Belediye Başkanımız Fazlı Kılıç’ın 
desteği yoğundu”
8 senedir yağlı boya resimler çizdiğini ve 
ilk başlarda ünlü ressamların tablolarını 
tekrar çizerek işe başladığını belirten Öz-
kul, “İlk önce resime karakalem ile başla-
dım. İlerleyen dönemlerde yağlı boyaya 
geçiş yaptım ve 8 yıldır yağlı boya resim-
ler çiziyorum. İlk dönemlerde daha or-
yantalist bir bakış açısıyla resimler yapı-
yordum ancak şuan daha çağdaş ve mo-
dern sanata yönelik çalışmalar yapıyo-
rum. Ünlü tabloların tekrar çizimlerinin 
yanı sıra serbest çalışmalarım da mevcut. 
Bu sergi benim için bunları insanlara gös-
terebilme fırsatı oluşturdu’’ diye konuştu.

Sergiyi açması için Kağıthane Beledi-
yesi ve Başkan Fazlı Kılıç’tan da büyük 

destek gördüğünü belirten Özkul, “Bu-
radan Kağıthane Belediyesi’ne ve baş-
kanımız Fazlı Kılıç’a  da teşekkürlerimi i-
letiyorum. Daha önce Gültepe Kültür 
Merkezi’nde bir sergi açmıştım. İki sergide 
de başkanımız Fazlı Kılıç’ın yoğun bir des-
teği oldu’’ dedi.

OSMANLI’DA 
KIRAATHANE KÜLTÜRÜ KONUŞULDU

“Dünyadan Renkler” Kağıthane’de 

İlçede devam eden kentsel dönüşüm 
çalışmaları kapsamında Hamidiye 
Mahallesi Çetinkaya Sokak’ta yapılan 

ve 14 bağımsız bölümden oluşan proje-
nin teslim töreni düzenlenen program-
la yapıldı.

İlçedeki eski yapıların büyük bölümü 
dönüştürüldü
Açılışta konuşan Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç, ilçeye 34 yeni e-
ser kazandırmanın mutluluğu içinde ol-
duklarını belirterek, sosyal konutların 
hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi. 
Kağıthane’de kentsel dönüşüm çalışma-
larının tüm hızıyla devam ettiğine deği-
nen Başkan Kılıç, “İlçemizdeki eski yapı-
ların büyük bir bölümünü dönüştürdük. 
Eskiden havası en kirli ilçe konumun-
daydık. Bu duruma sebebiyet veren baş-

ta fabrikalar olmak üzere birçok yapıtı 
kentsel dönüşüm çalışmalarımızla orta-
dan kaldırdık. Bu sayede İstanbul’da ha-
vası en temiz ilçe konumuna ulaştık. Bu 
konuda bizim gayretlerimiz kadar halkı-
mızın sabrı da önemli rol oynadı” dedi.

Başkan Kılıç, bin 145 metre kare alan 
üzerine yapılan projenin, 14 bağımsız 
bölümden oluştuğunu kaydetti.
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Yaklaşık 1 saat süren programda 
Başkan Kılıç Kağıthane'de bugün-
lerde birer birer hizmete açılan 34 

yeni eser hakkında bilgiler verdi. Göre-
ve geldiği 2004 yılında ilçede tek bir si-
nema veya tiyatro bulunmadığına dikka-
ti çeken Başkan Kılıç; geçen sürede ilçe-
ye 7 adet kültür merkezi kazandırdıkları-
nı belirterek, “Son olarak 3 kültür merke-
zini daha Kağıthanemize ve İstanbulu-
muza kazandırdık. Eskiden kültürel ve sa-
natsal etkinlikler için Kağıthaneliler kom-
şu ilçelere giderdi. Şimdiyse komşu ilçe-
lerden Kağıthane'ye tiyatro ve film izle-
meye, konserlere, söyleşilere geliyorlar” 
diye konuştu.

Kağıthane’de park sayısı 287'ye çıktı
İlçede park ve yeşil alanların sayısının art-

tığına dikkat çeken Başkan Kılıç, “14 yıl 
önce park sayımız 49'du. Bu sayıyı biz 
287'ye çıkardık. Toplam 15 yeni park, ye-
şil alan ve hobi bahçesini daha hizmete 
açtık. İstanbul'da kilometrekareye düşen 
park sayısında Kağıthane birinci ilçe oldu” 
diye konuştu.

Hizmete açılacak 34 yeni eserin ara-
sında tarihi eserlerin restoreleri, kültürel 
yayınlar, sosyal konutlar, mahalle konak-
ları, yeni yollar, meydanlar, eğitim ve sağ-
lık merkezleri olduğunu söyleyen Baş-
kan Kılıç, tüm bu yatırımların temelinde 
ülkedeki istikrar ve güven ortamının bu-
lunduğunu ifade ederek, “Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan başta ol-
mak üzere Başbakanımıza ve Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza ilçemize verdikleri 
değerden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Kağıthane Belediyesi açılışla-
ra tüm hızıyla devam ediyor. 
Ocak ayı sonuna dek toplam-

da 34 yeni eseri vatandaşla buluştur-
muş olacak olan Kağıthane Beledi-
yesi Talatpaşa Mahalle Konağı içinde 
bulunan Aile Sağlığı ve Halk Eğitim 
Merkezleri’nin açılışlarını da tamam-
ladı.

Başkan Kılıç: “Burada birçok farklı 
hizmet yer alıyor.”
Talatpaşa Mahallesi Çelebi Caddesin-
de vatandaşların katılımıyla gerçek-
leştirilen açılış töreninde konuşan Ka-

ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
“Talatpaşa Mahalle Konağımızın için-
de birçok farklı hizmet birimi yer alı-
yor. Bugün bunlardan ikisinin açılışını 
yapmak için bir araya geldik. Hizmet-
lerimiz, yatırımlarımız tüm hızıyla de-
vam edecek” dedi.

Açılışın ardından birimleri ziyaret 
eden ve gezen vatandaşlar ile protokol 
üyeleri konağı da oldukça beğendiler. 
Ayrıca Kağıthane Halk Eğitim Merke-
zi Müdürü Hüseyin Çömlek, halk eği-
time yaptığı katkılardan dolayı Başkan 
Fazlı Kılıç’a ebru sanatıyla yapılmış 
lale figürü olan bir tablo hediye etti.

Kağıthane Belediyesi'nin Çağla-
yan'daki Kule Sosyal Tesisi'nde 
gerçekleştirilen 2. Bölge Belediye 

Başkanları Toplantısı’na; AK Parti İstan-
bul Milletvekili Ekrem Erdem, Sultanga-
zi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Zey-
tinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Ha-
san Tahsin Usta,  Beyoğlu Belediye Baş-
kanı Ahmet Misbah Demircan, Bayram-
paşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, AK 
Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrah-
man Dursun ve AK Parti İstanbul Yerel 
Yönetimler Başkanı Ahmet Cin katıldı.

Toplantının yapıldığı Kule Sosyal Te-
sisi farklı bir özelliği ile öne çıkıyor. Res-
toran bölümünün duvarları tamamen 
camla kaplı olduğundan seyır keyfi su-
narken, kule aynı zamanda özel bir me-
kanizma sayesinde belirli bir hızda ken-
di etrafında 360 derece dönebiliyor.

Başkan Kılıç toplantıda Kağıthane'de 
halen açılışları devam eden 34 yeni eser 
hakkında konuklara bilgiler verdi. Ko-
nuklar sosyal tesisteki yemekli toplantı-
nın ardından Çağlayan Bilim Merkezi'ni 
ziyaret ettiler. Başkan Kılıç'ın rehberli-
ğinde gerçekleştirilen ziyarette belediye 
başkanları, Bilim Merkezi'nde yer alan 
donatıları yakından inceledi.

Açılışlar Hız Kesmeden Devam Ediyor:
Talatpaşa Aile Sağlığı Ve Halk Eğitim Merkezi Hizmete Girdi

BELEDİYE BAŞKANLARI 
KAĞITHANE'Yİ 360 DERECE SEYRETTİ

Kağıthane Belediyesi yaptığı açılışlarına bir yenisini daha ekledi. Vatandaşların katılımıyla birlikte 
Talatpaşa Mahalle Konağı içinde bulunan Aile Sağlığı ve Halk Eğitim Merkezi açıldı.

Her ay geleneksel olarak gerçekleştirilen ve ilçelerin kalkınması noktasında görüş alışverişinin 
yapıldığı İstanbul 2. Bölge Belediye Başkanları toplantısının son oturumu 360 derece seyir özelliğine 

sahip Çağlayan Kule Sosyal Tesisi'nde gerçekleşti.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, CRI TÜRK Radyo'da Erkan Tan'ın hazırlayıp sunduğu 
'Erkan Tan Vakti' programına katıldı ve gerek belediye çalışmaları gerekse Türkiye gündemine ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu.

Kağıthane Belediyesi 
eğitim yatırımlarına 

devam ediyor. 
İlçedeki çocukların 

sosyal yaşamda 
becerilerini 

geliştirebilmelerine 
olanak sağlayan 

yaşam beceri 
atölyelerine, Çeliktepe 

Mahallesi’nde 
gerçekleştirilen 

açılışla birlikte bir 
yenisi daha eklendi.

Çeliktepe Mahalle Konağı’nın i-
çerisine kurulan Yaşam Beceri 
Atölyesi’nde alanında uzman eğit-

menler tarafından çocuklara haftanın be-
lirli günlerinde ücretsiz olarak Mutfak, A-
kıl Oyunları, Eğitici Drama, Görsel Sanat-
lar, Robot Tasarımı ve Programlama ders-
leri verilecek.

Her mahalleye yaşam becerisi atölyesi
Açılış programı vatandaşların yoğun ka-
tılımıyla gerçekleşirken Belediye Başka-
nı Fazlı Kılıç hizmete açılan yaşam bece-
ri atölyesi hakkında bilgi verdi: “İlçemizde 
Ortabayır, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy 
Mahalleleri’nde açmış olduğumuz yaşam 

beceri atölyelerine bu yıl Harmantepe, Şi-
rintepe, Hürriyet ve Çeliktepe Mahalleri’ni 
ekledik. Her biri eğitim alanındaki gayret-
lerimizin en güzel yansımalarını oluştu-
ruyor. Bugüne kadar binlerce çocuğumuz 
bu eğitimlerimizden yararlandı. İleride a-
ralarından bilim insanları, sanatçılar çık-
ması en büyük dileğimiz. Şehrimize ha-
yırlı olsun.”

BAŞKAN KILIÇ; 
ERKAN TAN VAKTİ’NE KONUK OLDU

Eğitim Alanındaki Gayretin En Güzel Yansıması:

Yaşam Beceri Atölyeleri
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OKULLARDA OK ATMAYAN KALMADI
Kağıthane Belediyesi 

Spor İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde 

spor branşlarına 
eklenen ve 

ata sporu olan 
okçuluk, 

ilçedeki okullarda
 tanıtılmaya 

devam ediyor. 

Kağıthane Belediyesi Spor Okul-
ları tarafından Yahya Kemal 
Spor Kompleksi’nde eğitimi ve-

rilen okçuluk branşı, Kağıthane’de bu-
lunan okullara taşındı. Alanında uzman 
eğitmenler, haftanın beş günü okullara 
giderek gençlere okçuluk tarihini ve e-
kipmanlarını tanıtarak ok attırıyor.

Geçtiğimiz eğitim- öğretim yılında 
orta okullarda yaklaşık 20.000 öğren-
ciye okçuluk sporu tanıtılırken, bu yıl 
da lise düzeyindeki öğrencilere bilgiler 
aktarılarak ata sporunu tanıtılmaya de-
vam ediyor.

Güzeldere Mahalle Konağı
Şehit Hasan Koçer Sosyal Hizmet Merkezi 

Kağıthaneli Vatandaşların Hizmetinde
 Şirintepe Mahallesi’nde yer alan Güzeldere Mahalle Konağı ve Şehit Hasan Koçer Sosyal Hizmet Merkezi açıldı. 

Kağıthane Belediyesi ilçesine ka-
zandırdığı yeni eserlerin arasına 
Güzeldere Mahalle Konağı Sosyal 

Hizmet Merkezi’ni de ekledi. Bingöl'de 
PKK'lı teröristlerce yol kenarına park edi-
len bomba yüklü aracın infilak ettirildiği 
saldırıda şehit olan polis memuru Hasan 
Koçer'in adının verildiği sosyal hizmet 
merkezinin açılışına, şehidin anne ve ba-
bası da katıldı. 

Açılış töreninde konuşan Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, açılışların ve 
hizmetlerin ara vermeden süreceğini be-
lirtti. Ortabayır Mahalle Muhtarı’nın da 
çaba ve katkıları ile binaya şehit Hasan 
Koçer’in adını verdiklerini belirten Baş-
kan Fazlı Kılıç, “Başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere bu vatanı için canı-
nı hiçe sayan tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. Biz de şehidimizin a-
dını buraya vererek adının yaşatılmasına 
vesile olmuş olduk. Binada birçok birim 
bir arada ve bu da vatandaşımızın tek bir 
yerden birçok hizmeti alabilmesi anlamı-
na geliyor” dedi.

Açılışa İstanbul Aile ve Sosyal Politika-
lar İl Müdürü Selim Çelenk de katıldı. Ka-
ğıthane Belediyesi’nin sosyal belediyeci-

lik anlamında çok önemli işler ortaya koy-
duğunu belirten Çelenk, “Geçtiğimiz yıl-
larda Kağıthane’de sosyal hizmet bina-
sı anlamında bir eksikliğimiz mevcuttu. 
Şimdi bu güzel tesisle birlikte vatandaş-
larımız Kağıthane’nin merkezi bir konu-
munda hizmet alacaklar. Başta başkanı-
mız Fazlı Kılıç olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplam 2 bin m2’lik alana inşa edilen 
Güzeldere Mahalle Konağı’nda, Sosyal 
Hizmet Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 
Konferans Salonu, Aile Sağlığı Merkezi ve 
Verem Savaş Dispanseri yer alıyor. Sosyal 
Hizmet Merkezi; çocuk, engelli, yaşlı, aile, 
şehit yakını ve gazilere hizmet verecek.

Prof. Dr. Orhan Kural’ın gözetmen-
liğinde, Dünya Çocuk Rekorla-
rı Heyeti’nin kontrolünde gerçek-

leşen etkinlikte çocuklar farklı bir rekora 
imza attı. Toplamda 7 farklı salonda bin 
648 çocuk aynı anda tiyatro oyunu izledi. 
Gültepe Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 
etkinliğe aileleriyle birlikte gelen çocuklar, 
sahnelenen tiyatro oyununu büyük bir il-
giyle seyretti. Çocukların eğlenerek izledi-
ği oyun, veliler tarafından da tam not aldı.

Prof. Dr. Orhan Kural: “Tiyatro mesajlar 
veren bir okul.”
Tiyatronun bir okul olduğunu belirten 
Prof. Dr. Orhan Kural, “Şu anda bin 648 ço-
cuk değişik salonlarda aynı anda tiyatro 
seyretti. Böylelikle onlara tanışmaları için 
fırsat yaratıldı. Tiyatrolarda önemli mesaj-
lar veriliyor çocukları sadece eğlendirmek 
için değil aynı zamanda düşündürmesi a-
çısından da çok önemli” diye konuştu.

Dünya çocuk rekorunun kırılmış oldu-
ğunu ve bunun bir parçası olmaktan mut-
luluk duyduğunu belirten Kural, “Çocuk-
larımızın aileleleri şu anda oturup yemek 
yiyip, şişmanlayacaklarına burda güzel 
bir iş yapıyorlar. Tüketeceklerine öğreni-
yorlar. Bu tip faaliyetlerin Türkiye’nin her 
yerinde yapılması gerekir” ifadelerini kul-
landı.

“Çocuklarımız hem eğleniyorlar hem 
de öğreniyorlar”
Tiyatronun çocukların gelişimi açısından 
çok önemli olduğunu kaydeden Kağıt-
hane Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt 
Öztekin, “10 ayrı salonda tiyatro sergile-
me imkanına sahibiz. Çocuklarımız tiyat-
ro izlerken hem eğleniyorlar hem öğreni-
yorlar hem de kendilerini geleceğe hazır-
lıyorlar. Çocuklarımız bu oyunlarda özel-
likle yalan söylememeyi, büyüklere sor-
madan birşey yememeleri ve içmeme-
leri, büyüklerine karşı saygılı olmayı öğ-

reniyorlar. Çevre, insan ve hayvan sevgi-
si kazanıyorlar. Bugünkü çalışmadan çok 
memnun olduk” dedi.

En çok çocukla tiyatro izleme rekoru 
kırdıklarını belirten Ece Duru Demir, ti-
yatronun çocuklara bencil olmamayı öğ-
rettiğini söylerken, tiyatro izlemeyi çok 
sevdiğini söyleyen Fatma Nurel ise, “İzle-
diğim oyundan arkadaşlarımı kandırma-
mayı, bencil davranmamayı ve yalan söy-
lememem gerektiğini anladım” şeklinde 
konuştu.

Kağıthane Belediyesi çocuklara tiyatroyu sevdirmek ve çocukların tiyatro izlemesini alışkan-
lık haline getirmek amacıyla ilginç bir rekora imza attı. Yüzlerce çocuğun katılımıyla düzenle-

nen “En Çok Çocuk ile Tiyatro İzleme” rekoru, renkli görüntülere sahne oldu.

KAĞITHANE REKORA DOYMUYOR
“En Çok Çocuk İle Tiyatro İzleme” Rekoru Kırıldı
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Sosyal Medyada
Kağıthane

Kağıthane Belediyesi yeni eserleri vatandaşla buluşturmaya devam ediyor. Gürsel Mahallesi sakinlerinin tüm 
ihtiyaçlarını tek bir çatı altında toplayacak olan Gürsel Mahalle Konağı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Her hafta birçok eserin açılışını ger-
çekleştirerek, vatandaşın hizme-
tine sunan Kağıthane Belediyesi; 

mahallelinin tüm ihtiyaçlarını tek bir ça-
tı altında toplayacak olan Gürsel Mahalle 
Konağı’nın açılışnıı gerçekleştirdi. Yoğun 
bir katılımla gerçekleştirilen açılış töreni-
nin ardından tesisi gezen vatandaşlar, ko-
nağı oldukça beğendiler.

Başkan Kılıç: “Vatandaşlarımız kendi-
lerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar.”
Hizmete açtıkları tesisin mahalle için öne-
minin büyük olduğuna değinen Başkan 
Fazlı Kılıç, “Öncelikle yeni mahalle kona-
ğımız öncelikle Gürsel Mahallesi’nde-
ki komşularımız olmak üzere tüm Kağıt-
haneliler için hayırlı uğurlu olsun. Birçok 
farklı birimi tek bir çatı altında bir mer-
kezde topladık. Bundan sonra çocukları-
mız haftasonları buraya gelerek tiyatrolar, 
filmler izleyebilecek. Yine yetişkinler için 
birçok söyleşi, tiyatro, sinema programla-
rı gösterilecek. İSMEK kursu ile vatandaş-
larımız kendilerini geliştirme fırsatı yaka-
layacaklar. Yine otopark ile mahalledeki 
park problemini çözmüş olacağız. Her an-
lamıyla çok önemli bir tesis. Hayırlı uğur-
lu olsun” dedi.

“Bu tesisler sayesinde çocuklarımız 
kötü alışkanlıklardan uzak duruyor.”
Programa katılan AK Parti İstanbul Millet-
vekili Fatma Benli de bir konuşma yaptı. 
Bu tarz tesislerin özellikle çocuklar için 
çok faydalı olduğunun altını çizen Benli, 
“Başkanımıza bu tesisi ilçeye kazandırdığı 
için teşekkür ediyorum. Bu tarz tesisler ö-
zellikle çocuklar için hayati önem taşıyor. 

Çocuklar vakitlerini buraya gelerek geçire-
biliyor, uyuşturucudan veya diğer kötü a-
lışkanlıklardan uzak duruyorlar” diye ko-
nuştu.

İBB Genel  Sekreter Yardımcısı Nihat 
Macit de Gürsel Mahalleli olduğunu be-
lirterek şunları aktardı: “Ben bu mahalle-
de doğdum, büyüdüm. O yüzden Gürsel 
Mahallesi’nin yeri bende her zaman ayrı 
almıştır. Bugün bu güzel tesisin açılışına 
katılıyor olmaktan dolayı mutluluk duyu-
yorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. 
Herkes için için hayırlı uğurlu olmasını te-
menni ediyorum.”

İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Dr. 
Coşkun Yılmaz’da ‘mahalle konağı’ ismi-
nin seçilmesinin oldukça güzel olduğu-
nu belirterek şunları aktardı: “Böyle güzel 
bir hizmet binasının ismi de kendisine ya-
kışır olmuş. Bir sosyolog olarak kaybolmaya 
başlayan komşuluk ve mahalle ilişkilerimi-
zi yeniden kazanmak adına bu konakların 
daha da artarak yaygınlaşmasını ve yapı-
lan bu çalışmanın diğer tüm belediyeleri-
mize örnek olmasını temenni ediyorum.”

Programa ayrıca Diyarbakır Kocaköy 
AK Parti İlçe Başkanı Eşref Türe ve AK Par-
ti Kağıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş da 
katıldı.

İçinde yok yok
Açılışın ardından binayı gezen protokol 
ve vatandaşlar tesisi oldukça beğendiler. 
5.100m2’lik alana inşa edilen ve içinde; 
160  kişilik sinema ve tiyatro salonu, 65 a-
raçlık otopark, Engelliler Merkezi, PTT Bi-
rimi, Muhtarlık, Aile Sağlığı Merkezi ve İS-
MEK bulunan tesis birçok farklı anlamda 
mahalleliye hizmet verecek.  

GÜRSEL MAHALLE KONAĞI 
VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE


