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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 
“Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi”ni 
açıkladı. Bakan Selçuk, “Teneffüs 
saatleri artacak, ders saatleri azaltılacak. 
Öğleden sonra spor, tasarım ve beceri 
atölyeleri ile desteklenecek bir yapı 
kuruyoruz” dedi.  > S.5

Kağıthane Belediyesi, ilçe genelinde 
bulunan amatör spor kulüplerine 
malzeme yardımı yaptı. Spor 
malzemeleri dağıtım töreninde 
konuşan Başkan Kılıç, “Tüm gayret 
ve desteklerimiz sizlere feda olsun” 
dedi. > S.15

YAŞAM BECERİ ATÖLYELERİ
ROL MODEL OLDU

SPORCULARA BÜYÜK DESTEK

ENFLASYONLA 
TOPYEKÜN 
MÜCADELEYE
DESTEK

Kağıthane Belediyesi Meclis 
Üyeleri, oy birliğiyle belediyeye 
bağlı otoparklar ve sosyal 
tesislerde yüzde 10 indirim kararı 
aldı. > S.16

ÇEVREYE DUYARLI 
NESİLLER 
YETİŞTİRİLİYOR
Çocuklara çevre bilincini 
aşılamak, geri dönüşümün 
önemini ve ülke ekonomisine 
katkısını anlatmak amacıyla 
yapılan “Çevre Eğitim 
Seminerleri” Ziya Paşa İlkokulu 
ile başladı. > S.6

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 
Kağıthane Temsilciliği tarafından düzenlenen futbol maçına katılarak, 
Gültepeli Roman gençlerle maç yaptı.

Roman vatandaşlara yönelik yürüttüğü katılımcı ve bütünleştirici poli-
tikalar ve gerçekleştirdiği hizmetlerle dikkat çeken Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, her hafta Cuma akşamları Yahya Kemal Spor Tesisi 
sahasında gerçekleştirdiği futbol maçında son olarak Roman gençlerle maç 
yaptı.  > S.7

Kazanan Hep Dostluk Olacak
Kağıthane Belediyesi, Eğitimci Yazar Hatice Kübra Tongar’ı Kağıthaneli 
annelerle buluşturdu. “Bağırmayan Anneler” konulu söyleşi gerçekleşti-
ren Tongar, annelere ve anne adaylarına önerilerde bulundu. 

Kağıthaneli kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda, çocuk eğitiminin 
nasıl olması gerektiği konusunda da örnekler vererek sunumunu yapan 
Tongar, ebeveynlerin genelde çocuk yetiştirmenin zahmetli bölümlerini, 
zor taraflarını görmeyi tercih ettiğini dile getirdi.  > S.2

Bu Semineri En Çok Çocuklar Sevdi

GAZETE KAĞITHANE

Kağıthane
Geleceğe Hazır

Tarihten bugüne kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Kağıthane, son 14 yılda gerçekleştirilen 
değişim ve dönüşüm atağıyla birlikte "Geleceğe Hazır" bir ilçe haline geldi. Başta Kentsel 

dönüşüm olmak üzere; ulaşım, alt yapı ve üst yapı, eğitim, kültür sanat, spor, sağlık gibi hayatın 
her alanında örnek projeler hayata geçirilerek; şehir adeta yeniden inşa edildi. > S.8
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Kıymetli Kağıthaneli komşularım sizleri 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kağıt-
hane insanının ve Kağıthane’nin mane-

vi güzellikleri bizleri hizmet aşkını her gün bir 
kez daha yeniliyor. Bu enerjiyle hizmet ettiği-
miz Kağıthane’de büyük yatırımlara imza atı-
yoruz. İlçe sakinlerimiz gerçekleştirdiğimiz ça-
lışmalarla parklardan otoparklara, yeni spor 
ve kültür merkezlerinden tünel ve yollara pek 
çok hizmete kavuştu. 

İlçemizin mahallelerinde, sokak ve cadde-
lerinde, park ve yeşil alanlarında yaklaşık 14 
yıldır yaptığımız çalışmalar Kağıthane’nin de-
ğişimindeki boyutlarını gözler önüne seriyor. 
İlçemiz, çalışmalarımızın sağladığı avantajlar-
la yeniden bir çekim merkezi haline geldi. Ar-
tık ilçemiz; ulaşım yönünden rahatlamış, ta-
rihi özelliklerini öne çıkarmış, yeşil dokusuna 
özenmiş, yaşam mekanlarını dönüştürmüş ve 
dönüştürmeye devam eden bir kimlik kazan-
mıştır. 

14 yıla sığdırılan çalışmalarla cazibe merke-
zi haline gelen Kağıthane son yıllarda yatırım-
cıların da büyük ilgisini çekiyor. Sağlıklız yapı-
ların tamamını dönüştürmeye devam ediyoruz 
ve bu konuda şeffaflık ilkesi ile hareket ediyo-
ruz. Vatandaşlarımız eskiden Kağıthane’yi ge-
çici bir yaşam yeri olarak görürken, şimdi bu-
rada kalıcı olarak yaşayabilmenin planlarını 
yapıyorlar.

Kültür, sanat, AR-GE, ticaret ve iş gücü en-
tegrasyonunun sağlanacağı bir bölge hayal 
ediyoruz. Bütün bunları yaparken de çevre-
yi ve tarihi dokumuzu koruyoruz. Tarihi eser-
lerin çevreleriyle birlikte kurtarılması, ulaşım 
ve yerleşim problemlerinde stratejik projelerle 
yapılan iyileştirmeler Kağıthane’de önemli de-
ğişimlerin ifadesi oluyor.

Değerli Kağıthaneliler; aziz milletimizin ta-
rihindeki en parlak kazanımların başında gelen 
Cumhuriyetimizin 95’inci yılı hepimize kutlu 
olsun. Cumhuriyet; milletimizin ezelden ebede 
uzanan tarih yolculuğunda çok önemli bir dö-
nüm noktasıdır. Milletimizin önünde yepyeni 
ufuklar açan dönüşüm hareketinin başlangıcı-
dır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 
1919 günü Samsun’da başlattığı kurtuluş ve öz-
gürlük mücadelesi, nihai hedefine Cumhuriye-
tin ilanıyla ulaşmıştır. Böylece, milletimizin ve 
devletimizin varlığı ebedileşmiştir. 

Cumhuriyetle birlikte tarih sahnesinde-
ki kutlu yürüyüşünü büyük adımlarla sürdü-
ren milletimiz, Cumhuriyet ile demokrasi-
yi taçlandırarak, “muasır medeniyet” hedefi-
ne daha fazla yakınlaşmıştır. Gerek 15 Tem-
muz Demokrasi Destanımızda gerekse de te-
rörle mücadelede ay yıldızlı bayrağımız ve va-
tanımız için canlarını seve seve feda eden kah-
raman şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, ai-
lelerine başsağlığı diliyor, gazilerimize de şük-
ranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, devle-
timizi kurup Cumhuriyetimizin ilanında emeği 
geçen herkesi rahmet ve minnetle anıyorum…

BU SEMİNERİ EN ÇOK 
ÇOCUKLAR SEVDİ

YÖNETİM YERİ:
Kağıthane Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
Merkez Mah Sadabad Cd. No:1 Kağıthane

YAYIN TÜRÜ: 
Yerel Süreli 
Kağıthane Belediyesi’nin ücretsiz, 
aylık, faaliyet yayınıdır.

444 23 00 
www.kagithane.bel.tr

Eğitimci Yazar Hatice Kübra Tongar, Kağıthane Belediyesi 
kültür etkinlikleri kapsamında Sultan Selim Kültür Merkezi’nde, 
“Bağırmayan Anneler” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kağıthane Belediyesi, Eğitimci 
Yazar Hatice Kübra Tongar’ı Ka-
ğıthaneli annelerle buluşturdu. 

“Bağırmayan Anneler” konulu söyleşi 
gerçekleştiren Tongar, annelere ve anne 
adaylarına önerilerde bulundu. 

Kağıthaneli kadınların yoğun ilgi göster-
diği programda, çocuk eğitiminin nasıl 
olması gerektiği konusunda da örnekler 
vererek sunumunu yapan Tongar, ebe-
veynlerin genelde çocuk yetiştirmenin 
zahmetli bölümlerini, zor taraflarını gör-
meyi tercih ettiğini dile getirdi. 

“Çocukla çocuklaşın”
Tongar; çocuk yetiştirirken keyif, eğlen-
ce, mutluluk, tefekkür görmek gerektiğini 
anlatırken, toplum olarak bu konuda da 
batıyı örnek almaya çalıştıklarını söyledi.  
Tongar, karşılaştığı olaylardan örnekler 
de sunarken, Peygamber Efendimizin de-
diği gibi “Çocuklarla çocuklaşın” sözü-
nün önemine vurgu yaptı. Söyleşi prog-
ramının sonunda Eğitimci Yazar Hatice 
Kübra Tongar’a Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç tarafından çiçek takdim edildi.
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CUMHURİYETİMİZ
95 YAŞINDA

Cumhuriyet’in kuruluşunun 95. yıldönümü Kağıthane’de düzenlenen çeşitli etkinliklerle 
coşkuyla kutlandı. 

Kutlama programı ilk olarak Ka-
ğıthane Meydanı’nda bulunan 
Atatürk Anıtı’na çelenk sunul-

ması, saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı teb-
riklerinin kabulü ise Kağıthane 
Kaymakamlığı’nda gerçekleştirildi. Ka-
ğıthane Belediyesi Nikah Salonu’nda 
devam eden programda saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 
protokol tarafından günün anlam ve öne-
mini anlatan konuşmalar yapıldı. 
Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde ko-
nuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, “29 Ekim 1923 günü temelleri atı-
lan Cumhuriyetimizin 95. yıldönümünü 
büyük bir neşeyle, coşkuyla kutluyoruz. 
Cumhuriyet, Türk Milletinin binlerce 
yıllık tarihinde ulaştığı en muhteşem zir-
vesidir. Cumhuriyetimizin kuruluş süreci 
de milli tarihimizin kaydettiği en büyük 
mücadelelerden biri olmuştur.

Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan 
bir milletin ulusal bağımsızlığını kaza-
nabilmek için giriştiği milli mücadelenin 
sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin 
sonucudur. Yüce Türk Milleti, kendine 
emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni, 
huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak 
için hiç şüphesiz her zaman tüm gücüyle 
çalışacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriye-
timizin 95. kuruluş yıldönümünü ve 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten 
kutluyor, başta Cumhuriyetimizin ku-
rucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ü, 
bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve 
şükranla anıyorum” dedi.
Kutlama programı; sinevizyon, folklor 
gösterileri ve şiir okumalarının ardından 
öğrencilere protokol tarafından ödülleri-
nin takdim edilmesi ile son buldu.
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“HER KİTAP BİR HAZİNE,
HER MEKANA BİR KÜTÜPHANE”

Kağıthane 
Belediyesince “Her 
Kitap Bir Hazine, 
Her Mekana 
Bir Kütüphane” 
sloganıyla ilçede yer 
alan iş yerleri, sivil 
toplum kuruluşları ve 
okullara toplamda bin 
adet mini kütüphaneler 
kuruldu.

Kağıthane Belediyesi ilçede yer 
alan iş yerleri, sivil toplum kuru-
luşları, vakıf ve okullara vatan-

daşların boş zamanlarını kaliteli geçir-
meleri amacı ile kütüphaneler yerleştirdi. 
Kütüphanede dünya ve Türk klasikleri-
nin yanı sıra Kağıthane Belediyesi'nin 
eserleri de yer alıyor. Kağıthane Kay-
makamı Hasan Göç, Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, AK Parti Kağıthane 
İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin ve sivil top-
lum kuruluşları başkanlarının katılımları 
ile halka tanıtılan kütüphane vatandaşlar 
tarafından ilgi görüyor. Oluşturulan kü-
tüphanelerde vatandaşların zamanını ve-
rimli kullanması ve ilçede okuma oranını 
arttırması amaçlandı.

“Kağıthaneli komşularımızın çokça 
vakit geçirdikleri mekanlarda 
kütüphane oluşturduk”
Tanıtımda amaçlarının vatandaşların iş-
lerini yaparken kitap okuma ihtiyaçlarını 
gidermek olduğunu ifade eden Kağıtha-
ne Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Özel-
likle değerli Kağıthaneli komşularımızın 
bir yandan işlerini yaparken bir yandan 
da çokça vakit geçirdikleri mekanlarda 
bir kütüphane oluşturduk ve Kağıthane 
ile ilgili bilgilerin de bulunduğu çeşitli 

açılardan değerlendirilebilecek kitapları 
da buraya yerleştirdik. Esnaflarımız, der-
neklerimiz, okullarımız insanlarımızın 
rahat bir şekilde araştırmalarını yapabile-
cekleri alanlar. Bugün berber esnafımızın 
mekânını değerlendirdik ve bu çalışmayı 
başlattık, hayırlı olsun” diye konuştu.

“Kütüphaneler 
vatandaşın ayağına geldi”
Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, 21. 
yüzyılda zaman kavramının çok daha 
önemli hale geldiğini işaret ederek, “İn-
sanlar koşturmaca ve hayat mücadelesi 
içinde olduğu için kütüphanelere gitme 
imkanı bulamıyor. İnsanların kütüpha-
neye ulaşmasını kolaylaştırmak için her 
yere kütüphane koyma fikri, belediye-
mizin yaptığı çok güzel bir çalışmadır” 
dedi.

“Kitap okuyacaklar, bilgi edinecekler”
Kütüphaneden memnun kalan berber Ce-
mal İskender, “Özellikle başkanımıza ve 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Böyle bir değeri bize kattığı için. Çün-
kü yeri geliyor müşterilerimiz telefonda, 
sosyal medyada. En azından kitap oku-
yacaklar, bilgi edinecekler” ifadelerini 
kullandı.
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Eğitim

YAŞAM BECERİ ATÖLYELERİ
ROL MODEL OLDU

Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk “Eğitimde 
2023 Vizyon 
Belgesi”ni açıkladı. 
Bakan Selçuk, 
“Teneffüs saatleri 
artacak, ders saatleri 
azaltılacak. Öğleden 
sonra spor, tasarım ve 
beceri atölyeleri ile 
desteklenecek bir yapı 
kuruyoruz” dedi.

Bakan Selçuk’un tüm okullarda ta-
sarım-beceri atölyeleri kurulaca-
ğını açıklamasının ardından göz-

ler bu alandaki örnek projelere çevrildi.

Kağıthane Belediyesi tarafından 2015 yı-
lında uygulamaya konulan Yaşam Beceri 
Atölyeleri, Bakan Selçuk’un açıkladığı 
projenin bir benzerini oluşturuyor. İlçede 
7 farklı merkezde bulunan Yaşam Beceri 
Atölyeleri’nde 7-18 yaş aralığındaki ço-
cuklara alanında uzman eğitmenler eşli-
ğinde ücretsiz beceri dersleri veriliyor.
Kağıthane Belediyesi ve İlçe Halk Eği-
tim Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü 
proje kapsamında her yıl 5 bine yakın 
çocuk; Robot Tasarımı ve Programlama, 
Akıl Oyunları ve Düşünme Stratejileri, 
Eğitici Drama, Mutfak, Kuran-ı Kerim, 
Masal Diyarı,  Osmanlıca ve Müzik ala-
nında ücretsiz ders alıyor.

“Bütçemizin %25’ini eğitim yatırım-
larına ayırıyoruz”
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
konuyla ilgili olarak, “Çocuklarımızın 
yeteneklerinin keşfedilmesi ve ardından 

becerilerinin gelişmesi için bu merkez-
leri kurduk. Ayrıca çocuklarımıza sun-
duğumuz bu güvenli ortamda eğlenerek 
sosyalleşiyorlar. Her yıl bütçemizin yüz-
de 25’ini eğitim yatırımlarına ayırıyoruz. 
Bizim için her çocuğun keşfedilmeyi 
bekleyen yetenekleri var. Ne kadar çok 
yeteneği keşfedip geliştirebilirsek, gele-
cek o kadar güzel olur” şeklinde konuştu.
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Çevre

ÇEVREYE DUYARLI 
NESİLLER YETİŞTİRİLİYOR

Çocuklara çevre 
bilincini aşılamak, 
geri dönüşümün 
önemini ve ülke 
ekonomisine 
katkısını anlatmak 
amacıyla yapılan 
“Çevre Eğitim 
Seminerleri” Ziya 
Paşa İlkokulu ile 
başladı.

Temizlik İşleri ve Çevre Koruma 
Müdürlüğü’nün koordinesinde, sı-
nıflarda gerçekleştirilen eğitimler 

öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Seminerlere katılan Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, belediye bütçesinin 
önemli bir oranını çevre koruma ve te-
mizlik işlerine ayırdıklarını belirterek, bu 
konuda vatandaşlara da önemli görevler 
düştüğünü söyledi.

“Çocuklarımıza 
çevre koruma bilinci aşılıyoruz”
Çevre koruma bilincinin insanlara küçük 
yaşlardan itibaren aktarılması gerekti-
ğine dikkati çeken Başkan Kılıç, göreve 
geldiklerinden bu yana okullarda bu tip 
eğitimler verdiklerini anımsatarak, “Bu 
eğitimlerle çocuklarımıza çevre koruma 

bilincini aşılıyoruz. Onlar da evde ailele-
rine dikkat etmeleri gerekenleri anlatıyor. 
Çocuklarımız atık yağların, pillerin ve pet 
şişelerin doğaya verdiği zararı öğrenince 
şaşkınlıklarını gizleyemiyor ve üzülüyor” 
diye konuştu.

“Gelecek nesillere temiz bir 
çevre teslim etmemiz gerekiyor”
Kılıç, çocukları geri dönüşüm çalışmala-
rına katılmaya teşvik ettiklerini ifade ede-
rek, “Öğrencilerimiz birer çevre gönüllü-
sü olma yolunda ilk adımı atmış oldular. 
Onları ve öğretmen arkadaşlarımızı tebrik 
ediyoruz. Temiz çevre bize emanet, onu 
gelecek nesillere iyi bir şekilde teslim et-
memiz gerekiyor” dedi. Seminerlerin ar-
dından çocuklara çevre eğitim seminerini 
unutmamaları için birer duvar saati hedi-
ye ediliyor.
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Roman vatandaşlara yönelik yü-
rüttüğü katılımcı ve bütünleştiri-
ci politikalar ve gerçekleştirdiği 

hizmetlerle dikkat çeken Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç, her hafta Cuma 
akşamları Yahya Kemal Spor Tesisi saha-
sında gerçekleştirdiği futbol maçında son 
olarak Roman gençlerle maç yaptı.

Dostluk maçında Başkan Kılıç’ın takı-
mında  Kaymakam Hasan Göç, belediye 
personeli ve TÜGVA Kağıthane Şube-
si temsilcileri yer alırken; karşı takımda 
Gültepeli Roman gençler top koşturdu.

“Centilmence bir maç oldu”
Başkan Kılıç maç çıkışı yaptığı açıklama-
da, Roman vatandaşlarla her fırsatta bir 

araya geldiklerini dile getirerek, “Centil-
mence bir maç oldu. Roman gençlerimiz 
arasında oldukça yetenekli futbolcular da 
var. Bu yeteneklere sahip çıkarak geliş-
tirme hedefiyle, bu spor tesisini hizmete 
açtık. Roman vatandaşlarımızın hep ya-
nında olmaya devam edeceğiz. Bu karşı-
laşmada da olduğu gibi kazanan hep sevgi 
ve dostluk olacak” diye konuştu.

Anma töreni Kağıthane meydanında 
bulunan Atatürk Anıtı’na; Kay-
makamlık Makamı, Garnizon Ko-

mutanlığı ve Belediye Başkanlığı’nın çe-
lenklerinin sunulması ile başladı. Çelenk 
sunumunun ardından saat 09.05’te sirenle-
rin çalması ile Ulu Önder Atatürk’ün anısı-
na 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının 
ardından anma töreni Kağıthane Kültür 
Merkezi’nde devam etti. Buradaki tö-
rende öğrencilerin hazırladığı oratoryo, 
Atatürk’ün sevdiği şarkılar ile türküler 
seslendirildi ve harmandalı oyunu oy-
nandı.

KAZANAN HEP 
DOSTLUK OLACAK

KAĞITHANELİLER 10 KASIM'DA 
MEYDANLARDAYDI

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜG-
VA) Kağıthane Temsilciliği tarafından düzenlenen futbol maçına ka-
tılarak, Gültepeli Roman gençlerle maç yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yıl 
dönümünde Kağıthane’de düzenlenen bir dizi programla anıldı. 
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KAĞITHANE GELECEĞE HAZIR
Merkezi konumu ile öne çıkan Kağıthane’de ilçeye değer katan projelerle değişim ve dönüşüm hızla devam ediyor. Alt ve üst yapı çalışmalarını, kültür-sanat, spor ve eğitim faaliyetlerini aralıksız 
sürdüren Kağıthane Belediyesi, Başkan Fazlı Kılıç öncülüğünde geleceğe sağlam adımlarla ilerliyor. 14 yıldır yapılan çalışmalar Kağıthane’nin değişimindeki boyutları gözler önüne seriyor. 

8 KÜLTÜR MERKEZiYLE 
KÜLTÜR VE SANATTA ATILIM

Sadabad Kültür Merkezi
Gültepe Kültür Merkezi
Sultan Selim Kültür Merkezi
Çağlayan Bilim ve Kültür Merkezi
Gürsel Konağı ve Kültür Merkezi
Seyrantepe Konağı ve Kültür Merkezi
Hamidiye Gençlik ve Kültür Merkezi
Şehir Müzesi ve Kütüphanesi

•Tiyatro  •Sinema  •Konser  
•Söyleşi  •Sergi  •6D Film

Habertürk'ün ANDY-AR'la 
yaptığı araştırma sonucu: 

TÜRKiYE'NiN HALKA EN YAKIN 
BELEDiYE BAŞKANI FAZLI KILIÇ

•Her sabah 08.00’da vatandaşla 
  randevusuz görüşme

•Kapısı olmayan makam odası

•24 saat kameralarla canlı izlenebilirlik 

•Cep telefonundan birebir erişim imkanı 

•Halk meclisleri ve esnaf ziyaretleri  

•İstişare toplantıları 

•Kadın Kent Gönüllüleri programları  

•Kent Konseyi Meclisleri

Tamamlanan Ulaşım Ağları: 
•Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı 
•Kağıthane Dolmabahçe Tüneli 
•Metrobüs
Devam Eden Ulaşım Ağları: 
•Gayrettepe-Kağıthane Merkez- 
  İstanbul Havalimanı Metro Hattı 
•Mahmutbey-Nurtepe-Kağıthane Merkez- 
  Çağlayan–Mecidiyeköy Metro Hatları
Projedeki Ulaşım Ağları: 
•Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli 
•Seyrantepe-Hamidiye-Alibeyköy Otogar Metro Hattı
•Tarihi Dekovil Hattı

ULAŞIMIN YENi MERKEZi
KAĞITHANE

YAŞAM BECERi
ATÖLYELERiMiZLE  

YETENEKLERi GELiŞTiRiYORUZ

•Görsel Sanatlar
•Eğitici Drama
•Mutfak
•Kuran-ı Kerim
•Masal Diyarı
•Müzik (Piyano, Keman ve Gitar)
•Robot Tasarımı ve Programlama
•Akıl Oyunları ve Düşünme Stratejileri

16 MAHALLE KONAĞIMIZLA 
HiZMET AYAĞINIZDA 

•Aile sağlığı merkezi
•Yaşam beceri atölyeleri
•Toplantı salonu
•İSMEK
•Muhtarlık
•PTT
•Spor salonu
•Otopark

KAĞITHANE KENTSEL 
DÖNÜŞÜMLE %67 YENiLENDi

•Tarihi doku korundu

•Riskli yapılar kaldırıldı

•Sanayi alanları şehir dışına çıkarıldı

•110 bin bağımsız bölüm yenilendi 

•26 bin aile tapusuna kavuşturuldu

SPORLA SAĞLIKLI YAŞAM

•25 farklı branşta ücretsiz eğitim
•Çok amaçlı 2 dev spor tesisi
•13 kapalı spor salonu
•8 çim saha
•Geleneksel sporlar için özel sahalar
•Buz pisti
•Kadınlara özel spor merkezleri
•Okullara spor malzemesi dağıtımı
•Ferdi sporculara nakdi yardımlar
•Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımlar

iHTiYAÇ SAHiPLERiNiN
HER AN YANINDAYIZ

•Sosyal Mağaza
•Aşevi
•Aile Danışma Merkezi
•Eğitim yardımları
•Yaşlılar Evi
•Hasta yatağı temini ve ev temizlikleri
•Geleneksel sünnet şölenleri
•Mahalle iftarları
•Eşya yardımı
•Taziye yemeği ve ziyaretleri
•Ulusal ve uluslararası yardımlar

TARiHi ESERLERiMiZE
SAHiP ÇIKIYORUZ

•Kasap ve Asri Mezarlık 
  Duvar Çeşmeleri
•Çeşme-i Nur
•Atiye Sultan Sarayı
•II. Abdülhamid Çeşmesi
•Sadabad Camii
•Poligon Çeşmesi
•II. Mahmud Nişan Taşı
•Karakolhane Koğuşu
•Daye Hatun Camii
•Merkez Karakolu
•Daye Hatun Sıbyan Mektebi
•Tarihi demiryolu gün 
  yüzüne çıkarıldı
•Kağıthane Açık Hava 
  Müzesi kuruldu
•Kağıthane Şehir Müzesi kuruldu

PARK SAYIMIZI 
6 KAT ARTIRARAK 

300’ÜN
ÜZERiNE ÇIKARDIK

•3 adet yeni mesire alanı
•24 saat kameralarla canlı takip
•Ücretsiz internet
•Fitness ve spor aletleri
•Spor sahaları
•Hobi bahçesi

•Engelliler Meclisi
•Hipoterapi
•Hidroterapi
•Sportif eğitimler
•Geleneksel Empati Günleri
•Şile ve Florya'da yaz kampı
•Şehir içi ve şehirlerarası geziler
•Ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması
•Hayatı kolaylaştıran altyapı çalışmaları

ENGELLERi
BiRLiKTE AŞIYORUZ

HAYVAN AMBULANSIMIZ 
SOKAKTAKi DOSTLARIMIZIN 

HiZMETiNDE

•Türkiye’de ilk olarak Hayvanseverler Meclisi
•Tam teşekküllü Hayvan Rehabilitasyon Merkezi
•Sokak hayvanlarına özel ambulans hizmeti
•300’ün üzerinde kedi ve köpek evi
•100’ün üzerinde besleme noktası
•Kuş evleri
•Aşılama, kısırlaştırma, muayene, numaralandırma
•Sahiplendirme
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Kağıthane Kaymakamlığı ve Ka-
ğıthane Belediye Başkanlığı’nın 
desteklediği kampanya kapsa-

mında 4 farklı noktada kan bağışı mer-
kezi oluşturuldu. Vatandaşlar, Kağıthane 
Belediyesi Meclis Salonu, Çeliktepe Ma-
halle Konağı önü, Yaşar Doğu Ortaokulu 
köşesi parkı ve Daye Hatun Camii önün-
de kurulan kan merkezlerine giderek Türk 
Kızılayı’na kan bağışında bulundu. Kan 
bağışı kampanyasına Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç’ın yanı sıra İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Muhammed Çayır ve İlçe 
Müftüsü Mevlüt Haliloğlu da katıldı.

394 ünite kan toplandı
Kampanya kapsamında 394 ünite kan 
toplandı. Kampanyaya ilişkin konuşan 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
Türk Kızılayı’nın sadece Türkiye için 
değil, tüm dünya için önemli bir yardım 
kuruluşu olduğunu söyledi.

Depremde, selde, hastalıkta ve diğer do-
ğal afetlerde Türk Kızılayı’nın zaman ve 
mekan fark etmeksizin yardıma koştu-
ğunu ifade eden Başkan Kılıç, “Yeri gel-
diğinde bir damla kanın bile önemi çok 
büyük oluyor. Biz de Türk Kızılayı’nın 
başlatmış olduğu kan bağışı kampanya-
sına destek veriyoruz” açıklamasında bu-
lundu.

Toplanan kanların ihtiyaç sahiplerine ula-
şacağını dile getiren Başkan Kılıç, her za-
man göreve hazır olduklarını belirterek, 
katılım gösteren herkese teşekkür etti.

KAĞITHANE UMUT OLDU

Türk Kızılayı Kağıthane Şube Başkanlığı tarafından, “Kağıthane’nin Damarlarındaki Kan, 
Ülkesi İçin Akar” sloganıyla gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.
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KAĞITHANE'DEN 
22 DAKİKADA 
İSTANBUL
HAVALİMANI'NA

Dünyanın en büyük havalimanı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla açılışı yapılan İstanbul Havalimanı’nına yeni metro ağıyla Kağıthane'den 
22 dakikada ulaşılabilecek.

Türkiye, dünyanın en büyük ve yeni 
havalimanına kavuştu. Tamam-
landığında 500 uçak kapasitesi 

ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle 
dünyanın en büyük ve en modern hava-
limanı olacak yeni havalimanı görkemli 
bir törenle açıldı. Açılış töreninde ko-
nuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok 
merak edilen soruyu yanıtladı ve havali-
manın adını İstanbul Havalimanı olarak 
açıkladı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılında 
açılan İstanbul’un yeni havalimanının 
açılış programına, dünyanın dört bir ya-
nından 50’nin üzerinde devlet başkanı ve 
hükümet temsilcisinin yanı sıra Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Ca-
hit Turhan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal ve çok sayıda üst düzey 
davetli katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstabul 
ülkemizin en değerli markası”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
İstanbul Havalimanı'nın açılışında katı-
lımcılara, havalimanının lale figürlü, mi-
marlık ödüllü 90 metre yüksekliğindeki 
hava trafik kontrol kulesinin minyatürü 
şeklinde tasarlanan kürsüden seslendi. 
Erdoğan yaptığı konuşmada açılışı yapı-

lan yeni havalimanının isminin “İstanbul 
Havalimanı” olduğunu açıklayarak, “İs-
tanbul bizim sadece en büyük şehrimiz 
değil, aynı zamanda ülkemizin en de-
ğerli markasıdır. Paha biçilmez bu şehre 
yaptığımız böylesine bu büyük eser, işte 
bunun için adını 'İstanbul' verdik. Hayırlı 
olsun” dedi. 

“İstanbul en önemli transit merkezi 
konumuna geldi”
“Coğrafi olarak ülkemiz özellikle de İs-
tanbul tarih boyunca hep stratejik bir 
konumda yer almıştır” diye konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul Ha-
valimanımızın hizmete girmesiyle Tür-
kiye; kuzey, güney, doğu, batı aksları 
arasındaki en önemli transit merkez ko-
numuna gelmiştir. Havalimanımız hitap 
ettiği bu geniş alanda 60 ülkeyi ve 20 tril-
yon dolarlık ekonomileri birbirine bağlı-
yor. Ülke olarak küresel ekonomilerin en-
tegrasyonunda sahip olduğumuz kilit rolü 
bu havalimanıyla daha da ileriye taşıyo-
ruz. Burası önemli bir hat, dolayısıyla biz 
İstanbul Havalimanı'nı sadece ülkemize 
değil, bölgemize ve dünyaya yaptığımız 
bir büyük hizmet olarak görüyoruz. İn-
şallah İstanbul Havalimanımız, insanları 
kavuşturup tanıştıracak, sevgiyi çoğaltıp, 
gönülleri abad edecek, ülkemize, bölge-
mize ve dünyaya hayırlı bir hizmet ol-
muştur” şeklinde sözlerini tamamladı. 

“Metroların merkezi Kağıthane”
İstanbul Yeni Havalimanı açılışına ka-
tılan ve Kağıthane’de ulaşım konusun-
da verilen öneme değinen Başkan Kı-
lıç, “İstanbulumuzun yükselen yıldızı 
Kağıthane’de mevcut metro hattına ilave 
olarak şu an yapım aşamasında olan 2 
metro hattı inşa ediliyor. Metro projele-
rinin tamamlanmasıyla; Kağıthane - Yeni 
Havalimanı arası 22 dakika, Kağıthane 
- Mecidiyeköy arası 4,5 dakika, Kağıt-
hane- Beşiktaş arası 10 dakika, Kağıtha-
ne - Üsküdar arası 26 dakika olacak ve 
Kağıthane metrolar ile ulaşımın merkezi 
konumuna gelecek” dedi.
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Kağıthane’de Muhtarlar Günü ne-
deniyle program düzenlendi. 
Program; muhtarların Atatürk 

Anıtı’na çelenk sunumunda bulunması İs-
tiklal Marşı’nı okuması ile başladı. Prog-
ramda muhtarlar adına Gültepe Mahallesi 
Muhtarı Bilal Daş bir konuşma gerçekleş-
tirildi.

“Tüm muhtarlarımıza çalışmalarında 
esenlikler diliyorum”
Kutlama programında muhtarlar daha 
sonra Kağıthane Kaymakamı Hasan 
Göç’ü ziyaret etti. Kaymakam Hasan 
Göç muhtarlarla yaptığı konuşmasında 
muhtarlık kurumunun 186 yıllık bir geç-
mişi olduğunu, yerel demokrasinin en 
eski örneğini oluşturduğunu belirterek, 
“Halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına 
gelmiş muhtarlarımız, son derece önem-
li bir makamda bulunmaktadırlar. Bugün 
vesilesiyle, tüm muhtarlarımıza çalışma-
larında kolaylık ve esenlikler diliyor, 19 
Ekim Muhtarlar Günü’nü en kalbi duygu-
larımla kutluyorum” dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
da ilçede görevli muhtarları makamın-
da misafir etti. Muhtarlarla mahallelerin 
genel durumu ile sorun ve ihtiyaçları 
hakkında değerlendirme de yapan Baş-
kan Kılıç Kağıthane’nin genel asayiş ve 
güvenlik durumu hakkında da iştişarede 
bulundu.

“Muhtarlarımızın hizmetlerinin 
hatırlanmasına vesile olan 
hükümetimize teşekkür ediyoruz”
19 Ekim Muhtarlar Günü’nün önemine 
değinen Başkan Kılıç, “Mahallelerdeki 
vatandaşların devlet kurumlarıyla olan 

ilişkisinde rol alan muhtarlar halkın ter-
cihi ve seçimini temsil etmesi sebebiyle
oldukça önemli görevler üstenmişlerdir. 
Bu sebeple hizmetlerinin yıl içerisinde 
böylesi bir günle hatırlanmasına sebep 
olan hükümetimize teşekkür ediyor ve 
kamu hizmetlerinin köylere ve mahallele-
re daha hızlı bir biçimde ulaşmasını sağ-
layan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar 
Günü'nü kutluyor, çalışmalarında kolay-
lıklar diliyorum” diye konuştu.

İlçe genelinde görevli muhtarlar, “Muhtarlar Günü” nedeniyle birtakım etkinlikler 
düzenleyerek Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç ile Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç’ı makamında ziyaret etti. 

MUHTARLARDAN
BAŞKAN KILIÇ’A ZİYARET
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GRUP TİLLO GÖNÜLLERE SESLENDİ

KAĞITHANE’DE RADYO FESTİVALİ

İlahileriyle ünlü 
Grup Tillo, Sultan 
Selim Kültür 
Merkezi’nde 
Kağıthanelilerle 
buluştu. Çeşitli 
dillerde ilahiler 
seslendiren grup, 
vatandaşlarla dua 
etti.

Kağıthane Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Radyo Festivali, Türkiye'nin en 
sevilen radyocularını bir araya getirdi.

Kağıthane’de kültür sanat etkin-
likleri hız kesmeden devam edi-
yor. Farklı dillerde söyledikleri 

ilahilerle dikkat çeken ve ses getiren 
Grup Tillo konseri Sultan Selim Kültür 
Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşti. 
Grup Tillo'nun ilahilerine zaman zaman 
izleyiciler de eşlik ederken tefler eşliğin-
de Salavat-ı Şerif getirildi.

“Her ay ücretsiz birçok etkinlik 
düzenliyoruz”
Program sonunda sahneye davet edilen 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
sanatçılara teşekkür etti, ilçede düzen-

lenen kültür sanat etkinliklerine 
değinerek, “Vatandaşlarımıza 
her ay ücretsiz birçok etkinliği 
gerçekleştirmenin sevincini ya-
şıyoruz. Konserler, söyleşiler, 
tiyatro ve sinema gösterim-
leri gibi pek çok etkinlik 
gerçekleştiriyoruz ve bu 
akşam da gördük ki Ka-
ğıthane halkı bu durum-
dan memnun. Katılım 
yoğun oldu hepinize ve 
değerli sanatçılarımı-
za teşekkür ediyoruz” 
dedi.

Emniyetevleri Mahallesi Bosna 
Hersek Parkı’nda gerçekleştirilen 
festivale 22 Ulusal Radyo katıldı. 

Cenk Sarıkaya, Mehmet Ayan, Hop De-
dik Ayhan gibi aralarında önemli isim-
lerin de bulunduğu radyocular, nostaljik 
maket radyonun içinden yaptıkları canlı 
yayınlarla dinleyicilerle bir araya geldi.

Festivale Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç da ilgi gösterdi.  Yayıncıların 
hepsini tek tek ziyaret eden Başkan Faz-
lı Kılıç, radyo programlarına da konuk 
olarak katılarak radyocular ile sohbetler 
gerçekleştirdi.

“Radyo Festivali’ni 
geliştirerek büyüteceğiz”
Festivale katılmaktan duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Başkan Fazlı Kılıç, 
“Bir hafta boyunca bir çok radyocu bu-
raya gelerek kurduğumuz platformdan 
tüm Türkiye'ye yayınlarını gerçekleştir-
diler. Biz de programlara katılım göster-
dik. Vatandaşların da hem burda hem de 
radyo başında yoğun bir ilgiyle takip et-
tiğine tanık olduk. Bunlar bizi oldukça 

mutlu etti. Bu festivalin bu yılın ikincisi 
organize ettik, inşallah önümüzdeki yıl-
larda daha da çok geliştirerek bu organi-
zasyonu büyüteceğiz.'' dedi.



14 GAZETE KAĞITHANE | EKİM 2018 | Sayı 78

Haber

Kağıthane Belediyesi meme kanse-
rine farkındalık oluşturmak ama-
cıyla bir seminer gerçekleştirdi. 

Medical Park Florya Hastanesi’nden 
Prof. Dr. Selin Kapan’ın konuşmacı ola-
rak yer aldığı seminerde kadınlara hasta-
lığın semptomları ve bilinmesi gerekenler 
anlatıldı.

“8 kadından biri meme kanseri riski 
taşıyor”
Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu’nda 
gerçekleşen seminere vatandaşlar da yo-
ğun bir ilgi gösterdi. Meme kanserinin 
kadınlarda görülen en yaygın kanser türü 
olduğunu belirten Doktor Kapan, “Son 
20 yılda çok büyük aşamalar kaydedilmiş 
olmasına rağmen meme kanseri halen ka-
dınlarda arasında en sık görülen kanser 
türlerinden biri. Ortalama 8 kadından biri 
meme kanseri riski taşıyor ve bu da çok 
ciddi bir rakam olarak karşımıza çıkıyor” 
dedi.

Meme kanserinin semptomlarından da 

bahseden Doktor Kapan, “Her hastalık-
ta olduğu gibi meme kanserinde de belli 
semptomlar mevcut. Bunlar; genellikle 
meme üzerinde ağrısız, sert yapılı bir ha-
reket ve zamanla büyüyen şişlikler olarak 
görülebiliyor. Yine meme boyutunda ve 
renginde gözle görülür bir şekilde deği-
şim olması da meme kanserine işaret edi-
yor.  Bu tarz bir durumla karşılaştığınızda 
veya şüphelendiğinizde derhal bir hekime 
başvurmanız gerekiyor” diye konuştu.

Aşırı alkol tüketimi de meme kanseri 
sebepleri arasında
Genetik faktörlerin bu kanser çeşidinde 
de en önemli etken olduğuna dikkat çe-
ken Kapan, “Genetik faktörün yanı sıra 
meme dokusunun yoğun olması, geç me-
nopoz,  aşırı alkol tüketimi gibi faktörler 
de meme kanserinin oluşmasına yardımcı 
olabilir” ifadelerini kullandı. Programa 
Başkan Fazlı Kılıç'da katıldı. Sunumla-
rından dolayı Doktor Selin Kapan'a teşek-
kürlerini ileten Başkan Fazlı Kılıç, bir de 
çiçek takdiminde bulundu.

Macaristan'ın bağımsızlık ve öz-
gürlük gününün 62. yıldönümü 
sebebiyle, Macaristan İstanbul 

Başkonsolosluğu’nda bir kutlama prog-
ramı düzenlendi.  Başkonsolos Balázs 
Henerıch’in ev sahipliğinde gerçekleşen 
etkinliğe Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç da katıldı.

Türkiye ve Macaristan milli marşlarının 
okunmasıyla başlayan kutlamada açılış 
konuşmasını yapan Başkonsolos Balázs 
Henerıch, Macaristan-Türkiye ilişkileri-
nin son derece olumlu bir seyir izlediği-
ni, siyasi diyaloğun, karşılıklı üst düzey 

ziyaretler ve istişare mekanizmaları çer-
çevesinde yoğun bir tempoda sürdürüldü-
ğünü belirtti. 

“Türkler ve Macarlar birbirlerini dost 
olarak gören iki halktır”
Macar Milli Günü adına verilen resepsi-
yonda konuşan Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç, Türkiye ile Macaristan 
arasındaki münasebetlerin, her geçen yıl 
daha da derinleşmesinin memnuniyetle 
karşıladığını belirterek, “Türkler ve Ma-
carlar; ortak geçmişlerinin birikimi ve bi-
linciyle, birbirlerini anlayan ve dost ola-
rak gören iki halktır” ifadesini kullandı. 

Kağıthane 
Belediyesi Kent 
Konseyi Kadın 
Meclisi’nin 
düzenlediği Hasta 
Okulu Seminerleri 
“Meme Kanseri” 
konusuyla devam 
etti.

Macaristan'da 1956 yılında yapılan devrim sonrası ilan edilen “Macar Milli Günü” Kağıthane’de 
bulunan Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu’nda verilen bir resepsiyonla kutlandı.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

BAŞKAN KILIÇ MACAR MİLLİ 
GÜNÜ RESEPSİYONUNA KATILDI
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Spor

SPORCUYA BÜYÜK 
DESTEK

Kağıthane 
Belediyesi, 
ilçe genelinde 
bulunan 
amatör spor 
kulüplerine 
malzeme 
yardımı
yaptı.

Kağıthane Belediyesi Sadabad 
Nikah Sarayı’nda gerçekleşti-
rilen malzeme dağıtım törenine 

Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
amatör spor kulüpleri başkanları ve çok 
sayıda sporcu aileleri ile birlikte katıl-
dı. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı 
duruşunun ardından başlayan program-
da Başkan Kılıç, güreş dalında Balkan 
Şampiyonası’nda şampiyon olan Kağıt-
hane Belediyesi Spor Kulübü sporcusu 
Murat Sezmiş’e hediye takdim etti. Ka-
ğıthaneli sporcular, yeni spor malzemelerini 
Başkan Kılıç ve protokolün elinden aldı.

Programda Kağıthane Belediyesi tarafın-
dan amatör futbol spor kulüplerine 540 
adet futbol forması, 450 adet futbol ant-
renman topu, 60 adet futbol maç topu, 30 
adet taktik tahtası, 600 adet antrenman 
şortu, 600 adet antrenman yağmurluğu, 
1200 adet antrenman eşofman üstü, 600 
adet antrenman tişörtü, 600 adet antren-
man çorabı, 60 adet kaleci eldiveni, 600 
adet tekmelik, 30 adet kronometre, 150 
adet soğutucu jel kompres, 600 adet ant-
renman yeleği, 300 adet antrenman huni-
si, 60 adet antrenman düdüğü tahsis edil-

di. Amatör futbol kulüplerinin yanı sıra 
programda mücadele spor kuluplerine de 
malzeme desteğinde bulunuldu. Karate, 
taekwondo, muay-thai, basketbol, kick-
boks , masa tenisi ve atletizm dalların-
da faaliyet gösteren kulüplere toplamda 
4323 ürün dağıtıldı.

“Tüm çalışmalarımız ve gayretlerimiz 
sizlere feda olsun”
Kağıthaneli çocukların artık ülke dışında 
da Türk bayrağını dalgalandırdığını ifade 
eden Kağıthane Belediye Başkanı Kılıç, 
“Kağıthane Belediyesi olarak hem yaz 
spor okullarında hem de dört mevsim de-
vam eden spor etkinliklerimizle sizlerle 
beraber oluyoruz. Özellikle hem kulüp-
ler birliğimizin hem spor camiasının tüm 
yöneticilerinin bize vermiş oldukları fikir, 
öneri ve desteklerinden dolayı çok teşek-
kür ediyoruz. Çocuklarımızın özellikle alt 
yapı çalışmalarının ardından almış olduk-
ları başarılarla bizi son derece mutlu edi-
yor. Artık Türkiye’nin dışında da çocuk-
larımız Türk bayrağımızı dalgalandırıyor. 
Sizlere yapılan her yatırımın son derece 
önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm ça-
lışmalarımız, tüm gayretlerimiz sizlere 
feda olsun” dedi.
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