
KAĞITHANE’DE YAŞAM VE MEKAN KALİTESİ ARTIYOR

Özellikle son yıllarda afet 
anında acil toplanma yeri 

olarak belirlenen park, mey-
dan ve arazilerin imara açılıp ko-
nutlaştırılması gündem olurken 
Kağıthane’de ise bu durumun 
tam tersi yaşanıyor. İmarlı arsalar 
kentsel dönüşüm ile park ve yeşil 
alanlara dönüştürülerek acil top-
lanma yerleri olarak belirleniyor.
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Turgut YILMAZHUZUR SOKAĞI

Son dönemlerde temiz-
lik ürünlerinin sebep ol-

duğu ölüm ve yaralanma ha-
berleri basında artarken, Ka-
ğıthane Belediyesi ev te-
mizliği konusunda farkında-
lık yaratmak adına “Temizlik 
Ürünlerinin Doğru Kullanı-
mı” isimli bir seminer gerçek-
leştirdi.

İlçenin imaj ve sosyal 
yaşamını büyük 

ölçüde değiştiren 
Kağıthane Belediyesi, 

yatırımlarına ara 
vermeden devam ediyor. 

Seyrantepe Mahallesi’nde 
yapımına başlanan ve 

önümüzdeki aylarda 
hizmete açılacak olan 

mahalle konağı 
inşaatında sona gelindi.

OLASI AFETLERE
KARŞI ÖNLEM 

ALINDI

EVİNİZİ TEMİZLERKEN
BUNLARA DİKKAT EDİN!

Sayfa 12

Eğitim alanında yapılan 
çalışmalarda desteğini 

esirgemeyen Kağıthane 
Belediyesi, aynı hizmet 

anlayışıyla mesaisine 
devam ediyor. 

İlçedeki okulların 
bakım ve 

onarım çalışmaları 
tamamlanarak yeni 

eğitim-öğretim yılına 
hazır hale getirildi. 

Öte yandan Kağıthane 
Belediyesi tarafından, 

üniversite öğrencilerine 
verilecek olan 

eğitim yardımı için 
başvurular başladı.

Sayfa 5

KAĞITHANE BELEDİYESİ
GELECEĞİNE SAHİP ÇIKIYOR

Sayfa 6

Sayfa 13
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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 sev-
gi ve saygıyla selamlıyorum. Geleceğe yönelik ya-
tırımlarımız her geçen gün katlanarak devam et-
mekte. Bu yatırımlar arasında birinci önceliğimiz, 
hizmet anlayışımızın rotası olan insan odaklı hiz-
met yer almaktadır. En iyi hizmet ve yatırım insan 
için yapılandır. Orta ve uzun vadede geleceğimi-
zi sağlam temeller üzerine inşa etmek adına genç-
lerimize, insanımıza verdiğimiz önem ve değer bu 
güne kadar olduğu gibi bu günden sonra da katla-
narak devam edecektir.

İnsan var olduğundan beri, yeni şeyler öğren-
mek ve bilgiye sahip olmak istemiştir. Gelişmiş 
toplumlarda bilgi; güç ve otoritedir. Bilgiye ulaş-
mak için ise modern teknoloji ile donatılmış ku-
rumlara ihtiyaç vardır. Bu kurumlar okullardır. Ka-
ğıthane Belediyesi olarak, çocuklarımızın okulları-
mızda daha rahat eğitim ve öğrenim görebilmele-
ri adına bize düşen hizmetleri artırarak yerine ge-
tirmeye gayret göstermekteyiz. Öğrencilerimizin; 
yeni bilgiler, yeni dostluklar, güzel günler ve ay-
dınlık fikirlere kavuşma adına hareket etmekteyiz.

Bu düşüncelerle hareket ederek; yeni eğitim 
öğretim yılımız başlamadan önce, ilçemizde bulu-
nan 29 okulun bakım ve onarım çalışmalarını ta-
mamladık. Okullarımızı kaliteli bir eğitime hazır 
hale getirerek, çocuklarımızın daha sağlıklı ortam-
larda eğitim alabilmesine ortam hazırladık. Kağıt-
hane Belediyesi olarak sizlerden gelen taleplere 
cevap vermeye devam ediyoruz. Okulların yaz ta-
tili dönemleri dışında eğitim öğretim yılı içinde de 
destek vermeye devam edeceğiz.

Öte yandan sizlerden gelen talepler doğrultu-
sunda devam ettirdiğimiz, İstanbul dışında öğre-
nim gören üniversite öğrencilerimize verdiğimiz 
eğitim yardımı için başvurularımız başladı. Eğiti-
me verdiğimiz desteği Türkiye’nin birçok yerinde 
okuyan gençlerimiz ile sürdürmekteyiz. 

Değerli Kağıthaneliler, geçtiğimiz günlerde 
tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 
“okul öncesi güvenlik” konulu toplantımızı ger-
çekleştirdik. Ülkemizin geleceği olan çocuklar ve 
gençlerin, eğitim öğretim yılını huzurlu ve güvenli 
bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla “güvenlik” ko-
nusu gündeme getirdik. Okullarımızda güvenli-
ğin en üst düzeye çıkarılması, okul güvenlik ka-
meralarının tamamlanması, uyuşturucu ve uyuş-
turu maddelerle mücadele gibi konuları masaya 
yatırdık. 

En değerli varlıklarımız olan çocuklarınız biz-
lere emanet. Okullarımızın ve okul çevrelerinin 
güvenliği çok önemli. Birlik olarak okul çevrelerin-
de güvenliği sağlayarak, bu konuda büyük bir ba-
şarı elde edebiliriz. En büyük mücadelemiz mad-
de bağımlılığı konusunda olacak. Okul yönetim-
leri, okul aile birlikleri, kamu kurumlarımız ve be-
lediyemiz ile madde bağımlılığı konusunda canla 
başla mücadele vereceğiz.

Sevgili Kağıthaneli komşularım, sizleri bu duy-
gu ve düşünceler içinde selamlarken; 2017-2018 
Eğitim - Öğretim yılının sevgili öğrencilerimize, 
öğretmenlerimize, eğitim yöneticilerimize, çalı-
şanlarına ve velilerimize  hayırlı olmasını diler, ba-
şarı ve esinliklerle dolu bir eğitim-öğretim yılı ol-
masını temenni ederim.

Ramazan ve Kurban Bayra-
mı öncesi, yılda 2 kez ger-
çekleştirilen bayramlaşma 

törenine müdürlüklere bağlı ola-
rak çalışan tüm personeller katıl-
dı. Başkan Fazlı Kılıç çalışan perso-
nellerle tek tek tokalaşarak herke-
sin bayramını kutladı.

Hem belediye bünyesinde hem 
de ilçe içinde vatandaşlar ve çalışan-

larla daima sa-
mimi ve ya-
kın ilişki-
ler kurma-

yı kendi-
ne görev e-

dinen Başkan 
Fazlı Kılıç, 

personelle-
re yönelik 

y a p t ı ğ ı 

konuşmasında bayram tebrikleri-
ni iletti. Kurban Bayramı’nın hem 
ülkemiz hem de İslam alemi için 
hayırlar getirmesi temennisinde 
bulunan Başkan Fazlı Kılıç, “He-
pinize şimdiden hayırlı bayramlar 
diliyorum. Önümüzde 10 günlük 
bir bayram tatilimiz var, tatili sev-
diklerimizle birlikte güzel bir şekil-
de değerlendirip inşallah güzel bir 
şekilde işlerimizin başına dönece-
ğiz. Şimdiden kurban kesecek per-
sonelimize Allah kabul etsin diyo-
ruz” açıklamasında bulundu.

İlk olarak Belediye Meclis 
Salonu’nda gerçekleşen törene, 
belediye binası müdürlükleri bün-
yesinde çalışan personel katılır-
ken, Kağıthane Belediyesi Nikah 

Salonu’nda gerçekleşti-
rilen törene de be-
lediye binası dı-
şında görev ya-
pan müdürlükle-

rin personelleri ka-
tıldı. Oldukça sami-

mi bir ortamda ger-
çekleşen bayram-
laşmada çalışan-
lar da birbirlerine 
bayram tebrikleri-
ni ilettiler.

BELEDİYE AİLESİ BAYRAMLAŞTI
Kağıthane Belediyesi'nin her bayram öncesi son çalışma gününde geleneksel olarak 
düzenlediği bayramlaşma töreni, belediye meclis salonu ve nikah salonunda olmak 

üzere iki aşamada gerçekleştirildi.

Kağıthane Belediye
Başkanı Fazlı Kılıç’ın 

2004 yılında
göreve geldiği

tarihten bu yana,
her bayram

geleneksel olarak
gerçekleştirilen

siyasiler arasındaki
bayramlaşma töreni,

bu yıl Cumhuriyet Halk
Partisi İlçe Başkanlığı

ev sahipliğinde yapıldı.

GELENEKSEL SİYASİ PARTİLER 
BAYRAMLAŞMASINDA

BİRLİK ÇAĞRISI

Kağıthane’de faaliyet gösteren siya-
si partilerin temsilcilerinin yanı sı-
ra Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü 

Birol Taşkoparan’ın da katıldığı bayram-
laşma programı samimi bir sohbet orta-
mında gerçekleşti. 

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Ali Yüksel'in ev sahipliğinde ger-
çekleştirilen programa, Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı Soner Çatalbaş, Saa-
det Partisi İlçe Başkanı Halit Özgür Atak, 
Anavatan Partisi Eski İlçe Başkanı Hüse-
yin Tüfekçi katılırken, Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç programda “birlik” çağ-
rısında bulundu.

M. Ali Yüksel: "Umuyorum ki Türkiye'nin 
siyasi atmosferi hep bu masa gibi olur."
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı 

Mehmet Ali Yüksel ev sahibi sıfatıyla ilk 
sözü alarak, “Bu masada Türkiye'nin bel-
ki de en temel ihtiyacını karşılıyoruz. Çün-
kü siyaset bazen bizlerin gerildiği, bizler-
den dolayı da ulusumuzun gerildiği dö-
nemlere sahne oluyor. Umuyorum ki 
Türkiye'nin siyasi atmosferi hep bu ma-
sa gibi olur. Her zaman farklı düşüncede 
olan insanlar bir araya gelebilir. Memleke-
tin meselelerini bu olgunlukta, bu saygı 
ve sevgi çerçevesinde konuşabilir” ifade-
lerini kullandı.

Programda konuşan Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç ise düşüncelerini 
şu sözlerle aktardı: “Siyaset istişare etme-
yi gerektirir. 13 yıl önce bu bayramlaşma 
programlarını başlattığımızda amacımız 
ilçenin siyasileriyle görüş alışverişi yapa-
rak Kağıthane için en iyisini uygulamak 

hem de siyasetin dilini pozitif, birleştirici 
ve yapıcı bir zemine çekmekti. Bugün de 
bunu başardığımızı görüyorum."

Başkan Fazlı Kılıç: "Dua ve yardımları-
mız dünyada zulme uğrayan kardeşle-
rimizle beraberdir."
Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan 
dramlara da değinen Belediye Başkanı Kı-
lıç, “Allah insanlara sayılamayacak kadar 
nimet vermiş. İnsanlar bu nimetleri adil 
bir şekilde paylaşsa hiç kimsenin birşeye 
ihtiyacı kalmaz. Paylaşmak yerine ne ya-
zık ki insanlık savaşıyor. Bugün İslam bel-
delerinde son olarak Myanmar'da din kar-
deşlerimizin katledildiğini görüyoruz. Du-
a ve yardımlarımız dünyada zulme uğra-
yan kardeşlerimizle beraberdir" şeklinde 
konuştu. 

Hayırlı Olsun
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ZAFER BAYRAMI COŞKUSU Okullar
Yeni Eğitim Öğretim Yılına Hazır30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü tüm yurtta olduğu gibi 

Kağıthane’de de ilçe protokolün katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Kağıthane Meydanı’nda düzenle-
nen 30 Ağustos Zafer Bayramı tö-
renine; Kağıthane Kaymakamı Ha-

san Göç, Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç, askeri ve mülki erkan, Kağıthane il-
çe kamu kurum ve kuruluş amirleri, sivil 
toplum kuruluşlarının yöneticileri, muh-
tarlar ve vatandaşlar katıldı.

Zafer Bayramı’nın 95. yılı nedeniy-
le yapılan kutlama programı, sabah sa-
at 9.00’da, Kağıthane Meydanı’ndaki tö-
ren alanında bulunan Atatürk Anıtı’na çe-
lenk sunma töreni ile başladı Şehitlerimiz 
için saygı duruşunda bulunularak İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardından Kağıtha-
ne Hükümet Konağı’na geçilerek kayma-
kamlık makamında tebrigat töreni düzen-
lendi.

30 Ağustos milletin gurur nişanıdır
Vatandaşların Zafer Bayramı’nı kutlayan 
Başkan Fazlı Kılıç, 30 Ağustos Zaferi’nin, 
millet egemenliğinin tüm dünyaya hay-
kırışı olduğuna dikkat çekerek, , “30 Ağus-
tos Zafer Bayramı, Gazi Mustafa Kemal A-
tatürk komutanlığında destan yazan mil-
letimizin gurur nişanıdır. Bugün vatanı-
mızın için umutsuzluğun son bulduğu 
büyük zaferin günüdür. Milletimizin 30 
Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitleri-
mize Allah’tan rahmet diliyorum” açıkla-
masında bulundu.

Kağıthane Belediyesi, ilçede bulu-
nan  29 okulun eksik ve ihtiyaçla-
rını gidererek yeni eğitim öğretim 

yılına hazır hale getirdi.  İlçede eğitim ve-
ren okulların ihtiyaçları bir bir tespit edi-
lirken, okul yönetiminin bildirdiği talepler 
de dikkate alınarak  yaz tatili boyunca ça-
lışma yapıldı. Böylece 29 okul 2017-2018 
Eğitim-Öğretim yılına hazır hale geldi.

Yaz tatili nedeniyle eğitim ve öğretime 
ara veren  29 okulun eksik ve ihtiyaçları-
nı tespit edildi. Bu tespitlerle birlikte okul 
yönetiminin de taleplerini dikkate alarak 
çalışma başlatan belediye ekipleri, okulla-
rın eksiklerini tamamladı.

Okullardaki yenilemeler tamamlandı
Okulların;  ıslak zeminleri, doğalgaz te-
sisatı, elektrik ve su tesisatı gözden geçi-
rildi. Tadilat ve boyama  işleri tamamlan-
dı. Okulların yemekhanelerinde tespit e-
dilen eksikler de giderildi. Bazı okulların 
çatı tadilatlarının yapılmasının yanı sıra 
konferans salonlarında bulunan eksiklik-
ler de tamamlandı. Eğitime verdikleri ö-
nemin altını çizen ve okullara destek ol-
maya devam edeceklerini belirten Kağıt-
hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç,  “Yeni  
eğitim öğretim yılının başladı. Biz de kısa 
bir süre kala okullarda yaptığımız çalışma 
ve yenilemeleri tamamladık. Okullarımızı 
yeni eğitim yılına hazır hale getirdik. Yıl i-
çinde de okullarımıza destek vermeye de-

vam edeceğiz. Önemli olan çocuklarımı-
zın daha iyi ve sağlıklı bir ortamda eğitim 
görebilmelerini sağlamak” 
ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim-öğretim yılı, 18 Eylül 
2017’de başladı,  22 Ocak 2018’de de  ilk 
yarı yıl tatiline girecek. İkinci yarı yıla 2 
Şubat’ta başlayacak olan okullar yaklaşık,  
3,5 aylık eğitimden sonra  8 Haziran 2018 
günü yaz tatiline girecek.

Kağıthane'deki okullar yeni eğitim öğretim yılına 
hazır hale getirildi. İlçedeki eğitim kurumlarında  
bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını 
belirten Başkan Fazlı Kılıç, "Çocuklarımızın daha 
sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını sağlamak 
amacındayız" ifadelerini kullandı.
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OLASI AFETLERE 
KARŞI ÖNLEM ALINDI

Özellikle son yıllarda afet anında acil toplanma yeri olarak belirlenen park, meydan ve arazilerin imara açılıp 
konutlaştırılması gündem olurken Kağıthane’de ise bu durumun tam tersi yaşanıyor. İmarlı arsalar kentsel 

dönüşüm ile park ve yeşil alanlara dönüştürülerek acil toplanma yerleri olarak belirleniyor.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi i-
le özellikle İstanbul’da başlayan deği-
şim ve dönüşüm tüm hızıyla sürüyor. 

Bu bağlamda kentsel dönüşüm çalışma-
ları ile aynı zamanda olası bir depreme de 
hazır hale gelen Kağıthane’de gerekli ted-
birler alınmış durumda.

Kağıthane Belediyesi’nin kentsel dö-
nüşümde sağladığı kolaylıklar ve destek-
lerinin sonucunda 2004 yılından bugü-
ne ilçede bulunan bağımsız bölümlerin 
%57’si depreme dayanıklı, fen ve sağlık 
kurallarına uygun hale getirildi. İlçedeki 
toplam 180.226 adet  bağımsız bölümün 
13 yılda kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 
birlikte 102.943'ü yenilendi.

Acil toplanma yerleri çoğaltıldı
Kentsel dönüşümün yanısıra depreme 
hazırlık konusunda bir diğer hayati öne-
me sahip konu da afet anında vatandaş-
ların biraraya gelebilecekleri, barınma, 
sağlık, gıda gibi insani ihtiyaçların karşıla-
nacağı acil toplanma yerlerinin hazır edil-
mesi. Son yıllarda acil toplanma yeri ola-
rak belirlenen park, meydan ve arazilerin 
imara açılıp konutlaştırılması ve bu ne-
denle vatandaşların afet anında acil top-
lanma yeri bulamayacak olması günde-
me taşınırken, Kağıthane’de ise bu duru-
mun tam tersi olarak imarlı araziler park, 
meydan ve yeşil alanlara dönüştürülü-
yor ve buralar mahallelerin acil toplan-
ma yerleri olarak belirleniyor. Ayrıca her 

bir sokakta vatandaşların kolay ulaşabil-
mesi için acil toplanma yerlerini işaret e-
den levhalar asılı.

48 adet 155 bin m2’lik toplanma alanı
Kağıthane’de bu kapsamda 54 parsel i-
mardan yeşil alana çevrilmiş olup, 14 par-
selin yeşil alana dönüştürülmesi süreci 
devam ediyor.

Acil toplanma alanı olarak da 48 a-
det 155 bin m2’lik toplanma alanı ve üç 
adet 85 bin m2’lik çadır alanı bulunuyor. 
İstanbul’da kilometreye düşen park sayı-
sında birinci ilçe olan Kağıthane’de top-
lam 285 adet park bulunuyor. Bunun ya-
nı sıra  dört adet deprem parkı ve içinde 
yaşam malzemeleri bulunan 15 adet o-
fis konteynerler da afet durumlarında a-
cil müdahale için kullanıma hazır şekilde 
tutuluyor.

Başkan Kılıç: “Vatandaşlarımızı 
afetlere karşı bilinçlendiriyoruz.”
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kağıt-
hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “17 A-
ğustos Depremi’ni unutmamız mümkün 
değil. 2004 yılında göreve geldiğimizde 
Kağıthane’yi olası bir depreme karşı hazır 
hale getirmek için büyük gayret göster-
dik. Kentsel dönüşüm çalışmaları ile bir-
likte acil toplanma yerlerinin belirlenme-
si ve bunlara yenilerinin eklenmesi birin-
ci önceliğimizdi. Bunu başardık ve aka-
binde kamuya açık park ve yeşil alanla-

rın sayısını çoğalttık. Afet anında acil ya-
şam malzemelerini muhafaza edecek lo-
jistik depolarımızı hazır hale getirdik. Bel-
ki hepsinden daha önemlisi, vatandaşla-
rımızı afetlere karşı bilinçlendiriyoruz. 
Gerek okullarda gerek ev ve iş yerlerinde 
konuyla ilgili farkındalık oluşturacak pro-
jeler uyguluyoruz. Sonuçta deprem değil, 
ihmal ve bilgisizlik istenmeyen sonuçları 
doğuruyor” açıklamasında bulundu.

BAŞKAN FAZLI KILIÇ’TAN 
MEMLEKET ZİYARETLERİ

Kağıthane 
Belediye Başkanı 

Fazlı Kılıç, 
bir dizi

temaslarda
bulunmak için
gittiği Sivas ve 

Erzincan’da
Kağıthaneli

hemşehrileriyle
buluştu.

İlçedeki çalışmaları yerinde inceleyen 
ve vatandaşların taleplerine cevap ve-
rebilmek adına mesaisisinin büyük 

bölümünü Kağıthane’de geçiren Başkan 
Fazlı Kılıç, kurban bayramı tatilinde Kağıt-
haneli komşularının şehir dışındaki etkin-
liklerine katıldı. Sivas ve Erzincan’ı ziyaret 
eden Başkan Kılıç, Kağıthaneli hemşehri-
leriyle hasret giderdi. 

Erzincan İliç’te Açılış Programı
İlk ziyaretini Erzincan’ın Refahiye ilçesi-
ne yapan Başkan Kılıç, Refahiye Kültür ve 
Dayanışma Derneği Yönetimi ile bir ara-
ya geldi. Buradaki ziyaretlerin ardından İ-
liç ilçesine geçerek vatandaşlarla bayram-
laştı. Erzincan İliç Sarıpınar Köyü’nde, köy 
derneği tarafından yaptırılan sosyal tesis 
ve mesire alanı açılış programına da katı-

lan Fazlı Kılıç, Erzincan İliç’ta bulunan Çö-
rekli, Çilesiz ve Bozyayla Köyleri’ni de zi-
yaret ederek bayramlaşma programlarına 
katıldı. Kağıthaneli Erzincanlılar başkan-
larıyla hoşça vakit geçirebilme fırsatı buldu.

Sivas Bal ve Kültür Festivali
Başkan Fazlı Kılıç, Erzincan'ın ardından, 
ziyaretlerinin ikinci gününde ilk durağı 
Sivas’ın Akıncılar ilçesi Elibüyük Köyü ol-
du. Köyde bulunan vatandaşlara yürütü-
len çalışmalar hakkında bilgi veren Baş-
kan Kılıç, bölge halkı ile  bayramlaştı. Bu-
radaki ziyaretlerin ardından Sivas Zara’ya 
geçen Başkan Fazlı Kılıç, Bal ve Kültür 
Festivali’ne katılarak hemşehrileriyle fi-
kir alışverişinde bulundu. Zara ilçesinin 
Eymir, Şerefiye, Tödürge, Burhaniye, Ilıca, 
Canova köylerini de ziyaret edebilme fır-

satı bulan Fazlı Kılıç, Canova Köyü’nde 15 
Temmuz Şehidi Halil Kantarcı’nın ailesini 
ziyaret ederek, şehidimizin ailesini yalnız 
bırakmadı.

Ziyaretlerin son durağı ise Sivas’ın 
Kangal ilçesi oldu. Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç; AK Parti Sivas Millet-
vekili Hilmi Bilgin ve Sivas Kangal Sivil 
Toplum Kuruluşu üyeleri ile tarihi Alaca-
han Kervansarayı’nı ziyaret ederek bay-
ramlaştı. Fazlı Kılıç, tarihi mirasımız Os-
manlı Camii, Balıklı Kaplıca, Aşık Ruhsa-
ti Türbesi ve Kangal Köpeği Yetiştirme Te-
sislerini de gezebilme imkanı buldu.

Gerçekleştirdiği şehir dışı ziyaretler-
le hemşeherilerini yalnız bırakmayan Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, böl-
ge halkının misafirperverliğinden olduk-
ça memnun kaldığını ifade etti.



GAZETE KAĞITHANE | EYLÜL 2017 | Sayı 65 GAZETE KAĞITHANE | EYLÜL 2017 | Sayı 65

Tüm yurtta olduğu gibi 2017-2018 
ders zili Kağıthane’de de çaldı. Ye-
ni eğitim öğretim yılının ilk günün-

de Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde 
yapımı tamamlanan Fındıklı İlköğretim 
Okulu’nu ziyaret etti. Başkan Kılıç, yapımı 
tamamlanan okulu gezerek öğrencilerle 
yakından ilgilendi. Öğrencilerle bol bol fo-
toğraf çektiren Başkan Kılıç, okulun arka 
bahçesine de ağaç dikti. Okula ilk adımla-
rını atan öğrenci ve velilerinin heyecanla-
rı ise görülmeye değerdi.

‘’8 bin öğrencimizin çanta, defter ve ka-
lem ihtiyaçlarını karşıladık’’
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
“2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının hem 
Kağıthane’deki hem de Türkiye’deki tüm 
çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. 
Bugün burada yeni yapılan 24 derslik, di-
ğer bölümleriyle birlikte yaklaşık 40 bö-
lümlük  okulumuzu hizmete açtık. Bu ve-
sileyle Cumhurbaşkanımıza, Başbakanı-
mıza ve Milli Eğitim Bakanımıza çok te-
şekkür ediyoruz. Çocuklarımız gördüğü-
nüz gibi cıvıl cıvıl, onlar yeni eğtim-öğre-
tim yılında hiçbir eksikleri kalmasın diye 
yanlarında oluyoruz. 8 bin öğrencimizin 
çanta, defter ve kalem ihtiyaçlarını karşıla-
dık. Çocuklarımız eğitim öğretime başla-
dığında hiçbir eksikleri kalmadan ders dö-
nemine başlamış oluyorlar. Aynı zaman-
da her yıl okullarımızdaki ihtiyaç sahibi o-

lan çocuklarımıza kıyafet desteğinde bu-
lunuyoruz. Bu sene de yine 5 bine yakın 
çocuğumuza ayakkabı, pantolon, gömlek, 
mont gibi kıyafet desteğinde bulunduk. 
Çocuklarımız aç, açık kalmasın her türlü 
ihtiyaçlarını karşılayalım güzel bir eğitim 
alsınlar istiyoruz. Devlet, millet ve yerel 
yönetimler olarak, güzel Kağıthanemizin 
güzel çocuklarına sahip çıkmaya çalışıyo-
ruz” diye konuştu.

4’üncü sınıfa başlayacağını söyleyen 
Zeynep Şavval, “Tatil güzel geçti, deni-
ze gittik. Bugün okul başlıyor. Çok mutlu-
yum’’ ifadelerini kullandı.

Çocuğunu yeni eğitim-öğretim yılının 
ilk gününde yalnız bırakmayan Nursel 
Güleryüz, “Çocuğum da ben de heyecan-
lıyız. Oğlum çok mutlu, öğretmenlerini ve 
arkadaşlarını özledi” şeklinde konuştu.

İmece İlkokulu'nda düzenlenen top-
lantıya, Kağıthane Kaymakamı Ha-
san Göç, Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 

İlçe Emniyet Müdürü Birol Taşkoparan 
ve okul müdürleri ile muhtarlar katıldı. 

Kaymakam Hasan Göç: “Denetimlere 
hız vereceğiz.”
Toplantıda, okul önlerinde alınacak gü-
venlik önlemleri, servislerin denetimle-
ri ve okullardaki fiziki eksikliklerin gide-
rilmesi için yapılabilecek çalışmalar ko-
nuşuldu. Kağıthane Kaymakamı Hasan 
Göç, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğ-
rultusunda tüm il-
lerde güvenlik 
toplantısı yapıl-
dığını söyledi. 
Başarılı ve so-
runsuz 

bir yıl geçirmek için kaymakamlık, em-
niyet ve yerel yönetimlerin üzerine dü-
şen vazifeleri yerine getirmeye gayret 
ettiğine değinen Göç, “Okul çevrelerin-
de denetimlere hız vereceğiz. Mobil e-
kiplerimiz okul çevresinde yaşanabile-
cek olumsuzluklara anında müdahale 
edecek. Uyuşturucu satıcılarına karşı ö-
zellikle daha da dikkatli olacağız. Genç-
lerimizin kötü emelli insanların ağına 
düşmesine izin vermeyeceğiz. Servis ve 
şoförlerin denetimlerini de artıracağız” 
şeklinde konuştu.

Öğrencilerin eğitimlerinde hassas 
olunmalı
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
da okulların fiziki açıdan hazır hale ge-
tirilmesi için çalışma yaptıklarını da be-
lirtti. Öğrencilerin eğitimleri konusunda 

hassas olunması gerektiğine değinen 
Başkan Kılıç, “Ailelerin en kıymet-

li varlıkları çocuklar, eğitim öğre-
tim kurumları itibarıyla bize e-
manet. Biz, onları en iyi şekil-
de eğitim öğretim imkanların-
dan faydalandırmak zorunda-
yız. Eğitim öğretim hizmetle-
rine sadece iş ya da görev o-
larak bakılmamalı. Elbette 

ki bu görev ama onun yanında her şey-
den önce vicdani bir sorumluluk. Va-
tan, devlet ve millet meselesi çünkü e-
ğitim dediğimiz zaman aslında her şey-
den bahsetmiş oluyoruz” ifadelerine yer 
verdi.

Okul çevrelerindeki güvenlik ön-
lemleri için tüm birimlerin desteğini 
beklediğini ifade eden Başkan Fazlı Kı-
lıç, “Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde 
aynı nitelikte toplantılar gerçekleşmek-
te.  Okullarımızın ve okul çevresinin gü-
venliği çok önemli, bu nedenle devleti-
mizin tüm birimleriyle bu güvenliği, bu 
nitelikli hizmeti sunmak için nasıl çalış-
malar yapmamız gerektiğini değerlen-
dirmek üzere bir araya geldik. El birli-
ğiyle okullarımızı ve okul çevresinin gü-

venliği ile ilgili çalışmalar yaparak bu ko-
nuda ciddi başarı elde edebiliriz. Bu kap-
samda; okul aile birlikleri, okul idaresi ve 
kamu kurumlarımızın işbirliği yapması 
lazım. Bu mücadeleyi yaparken hepimi-
zin aklının en önemli köşesine madde 
bağımlığı ile mücadeleyi koyması gere-
kir. Mücadelemizi canla başla sürdüre-
ceğiz” dedi.

Toplantıya katılan okul müdürleri ve 
muhtarlar da yöneticilere istek ve talep-
lerini iletti. Kağıthane Kaymakamı Ha-
san Göç ve Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
da toplantının sonunda yaptıkları de-
ğerlendirmede, dile getirilen konuların 
ilgili birimlerce titizlikle ele alınacağını 
ve belediye olarak bu işlerin takipçisi o-
lacaklarını belirtti. 
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OKULLAR DAHA GÜVENLİ KAĞITHANE’DE 
DERS ZİLİ ÇALDIKağıthane'de

2017-2018 
eğitim öğretim 

yılının 
başlamasına 

kısa bir süre kala,
okul önlerinde

alınacak 
tedbirlerin 

görüşüldüğü
güvenlik toplantısı 

gerçekleştirildi.

Kağıthane’de ilköğretim ve ortaöğretimde eğitim alan on binlerce öğrenci, ders başı yaptı. Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, ders başı yapan öğrencileri ziyaret etti.
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Çocuklara ev ve okullarından son-
ra üçüncü güvenli alanlar oluş-
turmak için büyük bir çaba gös-

teren Kağıthane Belediyesi’nin fark-
lı mahallelerde hizmete açtığı Yaşam 
Beceri Atölyeleri’nin güz dönemi ka-
yıtları başladı. Kağıthane’nin; Ortaba-
yır, Talatpaşa ve Mehmet Akif Ersoy 
Mahallesi’nde bulunan ve birçok bele-
diyeye örnek proje olan Yaşam Beceri 
Atölyeleri’nde akıl oyunları ve düşün-
me stratejileri, görsel sanatlar, eğitici 
drama, robot tasarım ve programlama, 
mutfak, ahşap maket yapımı, ilkyardım 
ve Kuran-ı Kerim dersleri veriliyor. Ka-
ğıthane Belediyesi yoğun talep üzerine  
4 farklı mahallede daha Yaşam Beceri 
Atölyesi açmaya hazırlanıyor.

Yılda 2 bine yakın çocuk eğitim gördü
Geçtiğimiz yaz döneminde toplam 600 
çocuğun eğitim aldığı atölyelerde yılda 
2 bine yakın çocuk farklı branş ve dal-
larda kendilerini geliştirme ve eğitme 

fırsatı yakalıyor. 26 Eylül’de derslere 
başlanacak olan atölyelerde eğitim al-
mak isteyen öğrenciler kimlik fotokopi-
si ve bir adet vesikalık fotoğraf ile Orta-
bayır (0212 325 17 02), Talatpaşa (0212 
220 27 21) ve M. Akif Ersoy (0212 320 39 
17)  mahallesinde bulunan yaşam bece-
ri atölyelerine giderek kayıtlarını yaptı-
rabilirler. Herhangi bir tarih kısıtlaması-
nın bulunmadığı kayıtlar sınıf konten-
janları dolana kadar sürecek. 
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VATANDAŞ
KURBAN HİZMETLERİNDEN

                             MEMNUN KALDI   
Kağıthanelilerin, kurbanlık alış veriş ve kesimleri için hazırlanan kurban satış alanı bu yıl da ilçe sakinlerinin 

bayramı gönül rahatlığıyla karşılamalarını sağladı.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Ar-ge 
İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ne katılarak incelemelerde bulundu.

Kağıthane’de bugüne kadar binlerce çocuğun eğitimine ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayan Yaşam Beceri 
Atölyeleri’nde güz dönemi öğrenci kayıtları başladı. Birçok farklı branşta 7-18 yaş arası öğrencilere eğitim verecek 

olan atölyeler çocuklara, yeteneklerini keşfetmeleri adına büyük bir şans sağlayacak.

Kağıthane Belediyesi, kurbanlık 
alım ve kesim merkezleri kuru-
lan alanlarla güvence altına alın-

dı. İlçenin farklı noktalarında kurulan 
kurbanlık satış ve kesim yerleriyle ilçe 
sakinleri kurban kesimlerini güvenilir 
ortamlarda gerçekleştirdi.

Kağıthane Belediyesi’nin Anadolu 
Caddesi viyadük altında hizmete açtı-
ğı Kurban Satış ve Kesim Alanı, ilçe sa-
kinlerinin olduğu kadar bayram öncesi 
hayvanlarını bölgeye getiren satıcıların 
da yüzünü güldürdü.

7/24 Güvenlik Hizmeti
Kurban satış ve kesim alanında hazır  
bulundurulan tuvaletler, sürekli sıcak 
su barındıran duş kabinleri,  aydınlat-
ma ve çay ocakları da hizmet verdi. Ku-
rulan kurbanlık satış yerinin güvenliği 
ise 24 saat görev yapan zabıta personeli 
ve özel güvenlik görevlileri tarafından 
sağlandı.

Kurbanlık alırken ve kesim yapı-
lırken dikkat edilecek hususlar ile ilgi-
li bilginin de aktarıldığı kurbanlık satış 
alanında hayvanların kimlik, kan tes-
ti ve evrakları kontrol edildikten sonra 
satışları onaylandı. 

Bu yıl da güvenilir ve hijyenik or-
tamlarda kurban alışverişlerini yapan 
Kağıthaneliler, belediyenin kurban hiz-
metinden memnun kaldıklarını belir-
terek, Kağıthane Belediyesi'ne teşek-
kür etti.

Kurban alanlarında aralıksız temizlik
Öte yandan kurban alanlarının hijyeni-
ni sağlamak amacıyla Kağıthane Bele-
diyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekip-
leri, kurban alanlarında görev aldı. Kur-
ban bayramı öncesinde alanlarda ça-
lışan ve alandaki hayvan gübreleri-
nin  tahliyesi sağlayan temizlik ekiple-
ri, Kurban Bayramı’nda da aralıksız hiz-
met vermeye devam etti.  

Ar-Ge Merkezleri, üniversiteler, 
teknoparklar ve organize sanayi 
bölgelerinde geliştirilen inovatif 

projeleri aynı platformlarda buluştura-
rak, projelerin yatırıma dönüşmesine ve 
ticarileşmesine katkıda bulunmak ama-
cıyla, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde bu 
yıl ikincisi gerçekleştirilen Ar-Ge İnovas-
yon Zirvesi ve Sergisi’ne katılan Başkan 
Fazlı Kılıç incelemelerde bulundu. Alan-
daki stantları tek tek dolaşan Başkan Faz-
lı Kılıç projelerle ilgili bilgi aldı. 

Başkan Fazlı Kılıç'a ziyaretinde Özel 
Kalem Müdürü Levent Dirice eşlik etti.

İnovasyon Zirvesine katılım yoğun
Mimar Mühendisler Grubu “MMG”nin 
öncülüğünde düzenlenen  program-
da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli 
Savunma Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı 

himayelerinde Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstan-
bul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye-
si, TÜBİTAK, DEİK ve TOKİ’nin katkıları ile 
yapılan projeler tanıtıldı.

İki gün boyunca Lütfi Kırdar Kongre 
Merkezi’nde ziyaretçilere açıklan sergiye 
10 binin üzerinde katılımcının iştirak et-
tiği belirtildi. 

YAŞAM BECERİ ATÖLYELERİ’NDE KAYIT ZAMANI! BAŞKAN FAZLI KILIÇ’TAN AR-GE VE 
İNOVASYON ZİRVESİ'NE ZİYARET

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 
EĞİTİM YARDIMI

Kağıthane Belediyesi’nin ilçede ikamet eden ve İstanbul dışındaki devlet üniversitelerinde eğitim gören 
öğrencilere verdiği eğitim yardımı için başvurular başladı.

Eğitim alanında yaptığı yatırım 
ve desteklerle öğrenci ve velile-
rin yanında olan Kağıthane Be-

lediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencileri bu 
yıl da unutmadı. Belediye, ilçede ika-
met edip, İstanbul dışındaki devlet üni-
versitelerinde lisans ve lisans üstü eği-
tim alan öğrencilere tek sefere mahsus 
maddi destekte bulunacak.

Öğrencilerin eğitim yardımından 
faydalanabilmeleri için belli şartlar bu-
lunuyor. Bu şartlar içerisinde İstanbul 
dışında 4 yıllık fakültede okuyor veya 
yüksek lisans yapıyor olmak, sınıfta 

kalmamış olmak gerekiyor. Diğer yan-
dan öğrencinin eğitim yardımı alabil-
mesi için anne veya babasından en az 
birinin de Kağıthane sınırları içerisinde 
ikamet etmesi gerekiyor.

Eğitim yardımına ilişkin başvuru 
şartları ve istenen belgelere Kağıthane 
Belediyesi’nin www.kagithane.istan-
bul internet sitesinden ulaşılabilecek. 
Eğitim yardımı için başvuralar 20 Ekim 
tarihine kadar belediyenin internet si-
tesinden yapılabilecek. Başvuruya iliş-
kin 0212-321 40 40 numaralı telefon-
dan detaylı bilgi alınabilecek.
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KAĞITHANE’DE YAŞAM VE MEKAN 

KALİTESİ ARTIYOR
İlçenin imaj ve sosyal yaşamını büyük ölçüde değiştiren Kağıthane Belediyesi, yatırımlarına ara 
vermeden devam ediyor. Seyrantepe Mahallesi’nde yapımına başlanan ve önümüzdeki aylarda 

hizmete açılacak olan mahalle konağı inşaatında sona gelindi.

Kağıthane Belediyesi’nin ilçeye yap-
tığı yatırımlar ve kazandırdığı tesis-
lerin sayısı her geçen gün artıyor. 

Mahallelerin yaşam standartlarını yük-
seltecek ve birçok hizmeti tek bir noktada 
toplayarak vatandaşa kolaylık sağlayacak 
olan mahalle konakları bir bir yükseliyor. 
Bu bağlamda Seyrantepe Mahalle Konağı 
inşaatında da sona yaklaşıldı.

Toplam 6000 m2’lik alana inşa edilen 
binada, 200 kişilik sinema-tiyatro salonu, 
muhtarlık, 112 acil birimi, İSMEK, spor sa-
lonu, idari birimler ve otopark yer alacak. 
Hem mahallenin gelişimine hem de va-
tandaşlara önemli bir katkı sağlayacak o-
lan merkez; kültürel, sosyal ve sportif bir-
çok aktiviteye ev sahipliği yapacak.

750 m2’lik seyir terası ve yeşil alan
Seyrantepe Mahalle Konağı ayrıca Kağıt-
hanelilerin dinlenmek için kullanabilece-
ği 750 m2’lik bir seyir terası ve yeşil alana 
da sahip olacak. 70 araçlık otoparkıyla da 
kompleks mahallenin trafik akışına büyük 
kolaylık sağlayacak. Mahalle konağı hiz-
mete açıldığında beraberinde otopark ve 
yeşil alanların sayısında da artış olacak. 

“Yeni tesis sosyal yaşamın
hareketlenmesine yardımcı olacak”
Tüm mesailerini Kağıthaneli vatandaşla-
rın yaşam standartlarını arttırmak için har-
cadıklarını belirten Belediye Başkanı Fazlı 

Kılıç, “Kağıthane’nin her bir noktasında te-
sislerimiz hızla yükseliyor. Bu tesisler sa-
dece bizim kuşaklarımız için değil, gele-
cek kuşaklar için de çok faydalı olacak. Va-
tandaşların gündelik yaşamını kolaylaş-
tırmanın ötesinde yeni otopark ve yeşil a-
lanlarıyla hem trafiğin rahatlamasına hem 
de sosyal yaşamın hareketlenmesine yar-
dımcı olacak”diye konuştu.

Son dönemlerde temizlik ürünlerinin sebep olduğu ölüm ve yaralanma haberleri basında ar-
tarken, Kağıthane Belediyesi ev temizliği konusunda farkındalık yaratmak adına “Temizlik 

Ürünlerinin Doğru Kullanımı” isimli bir seminer gerçekleştirdi.

Kağıthane Belediyesi Meclis Salo-
nunda vatandaşlar için ücretsiz o-
larak gerçekleştirilen seminerde, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gö-
zetimi ve Denetimi Daire Başkanı Meral 
Karaaslan ile İstanbul Üniversitesi Kimya 
Bölümü’nden Prof. Dr. İsmail Boz vatan-
daşlara aydınlatıcı bilgiler verdi.

Temizlik ürünleri birbirleriyle
karıştırılmamalı
Temizlik ürünlerinin sebep olduğu ölüm-
lü kazaların son yıllarda artmasına dikkat 
çeken Meral Karaaslan, temizlik yaparken 
kadınların düştüğü hataları da dile getirdi. 
Özellikle Türk kadınlarının ürünleri birbi-
riyle karıştırmasının ölümcül sonuçlara 

yol açtığını belirten Karaaslan, 
“Türk hanımlarımızın titizli-

ği malum, bu yüzden evle-
rimiz daha temiz olsun di-
ye maalesef yağ çözücü 

temizlik malzemelerini 
çamaşır suyuyla karıştı-

rarak hata yapıyorlar. 

Bu karışımlardan sonra zehirli gazlar or-
taya çıkıyor. Bu da; zehirlenme, yanık ve 
ölümlere yol açıyor. Ortaya çıkan zehrin 
dünya literatüründe başka bir örneği yok. 
Lütfen temizlik ürünlerini birbirleriyle ka-
rıştırmayalım” açıklamasında bulundu.

Ürünü alırken mutlaka etiketleri 
okunmalı
Uygun etiketlerin nasıl olması gerektiği i-
le ilgili bilgi de aktaran Karaaslan, “Ürünü 
alırken öncelikle etiketlerini de inceleme-
miz gerekiyor. Etiketlerin üzerinde ne gibi 
sonuçlara yol açabileceği yazıyor. Bunun 
dışında çocuğumuz için alerjik madde ba-
rındırıp barındırmadığını da görme şan-
sımız oluyor. Tüketicilerimiz ürünü kul-
lanmadan önce bunları etiketten okuya-
rak bilmelidir. Özellikle tuz ruhu, kireç çö-
zücü ve lavabo açıcı gibi ürünleri kullanır-
ken çok daha fazla dikkat etmeliyiz. Kul-
lanırken eldiven, gerekirse maske giyme-
li, gıda ürünlerinden uzak tutmalı ve baş-
ka maddeler ile karıştırmadan kullanma-
lıyız” dedi.

Güvenilir markalar tercih edilmeli
Prof. Dr. İsmail Boz kalitesiz temizlik ü-
rünlerinin tercih edilmemesini belirte-
rek, “Burada en önemli şeylerden bir tane-
si kullanılan  ürünlerin merdiven altı ve a-
çık ürünlerden seçilmemesi. Alışveriş ya-
parken güvenilir markalar ve  uzun süre-
dir raflarda görülen markalar tercih edil-
melidir. Çünkü bu ürünlerde temizliği ya-
pan aktif madde oranlarının etiketlerde 
yazan miktarlarda olduğu garanti edilmiş-
tir; ama merdiven altı ürünlerde farklı ü-
reticiler kafalarına göre yasalara uymadan 
üretim yaptıkları için bu ürünlerden alı-
nan fayda etiketli ürünlerden alınan fay-
daya göre çok daha düşük olmaktadır. Fi-
yat olarak bunlar belki daha ucuz ürünler; 
ancak tüketicilerin verdikleri para ile te-
mizlik malzemesi almadıklarını rahatlıkla 
söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.  

Prof. İsmail Boz: “Temizlik ürünleri
birer kimyasal silahtır.”
Temizlik maddelerinin sanıldığı kadar 
masum olmadığını da söyleyen Prof. Dr. 
İsmail Boz, “Bunların hepsi aslında kim-
yasal silahlardır. Kullanırken herkese dik-
katli olmalarını tavsiye ediyorum. Bu ü-
rünler güzel renkler ve güzel kokular ile 
satışı artsın diye bir sürü kimyasal işlem-
den geçiriliyor. Bu ürünleri çocuklarımız-
dan uzak tutmak çok önemli, çocuklar bu 
ürünleri normal bir içecek sanarak içebi-
liyor, ailelerin çok dikkatli olması gereki-
yor” diye sözlerine ekledi.

Semineri takip eden ve iki çocuk an-
nesi olduğunu belirten Zeynep Usta i-

se, “Buraya temizlik yaparken yaptığımız 
yanlışlar var mı diye öğrenmek için gel-
dim. İki tane çocuğum var onları da dü-
şünmek zorundayım. Onun için daha dik-
katli olmalıyım” dedi.

Amaç farkındalık yaratmak 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da 
semineri vatandaşlar ile birlikte takip et-
ti. Seminerde konuşan Başkan Fazlı Kılıç, 
“Temizlik yaparken ürünlerin doğru kul-
lanılması çok önemli. Biz de bu anlamda 
bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Yıl i-
çinde de özellikle çocuklarımızı tiyatro o-
yunları ile bilmedikleri şeyleri yiyip içme-
meleri konusunda uyararak eğitiyoruz” a-
çıklamasında bulundu.

EVİNİZİ TEMİZLERKEN 
BUNLARA DİKKAT EDİN!
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BAŞKAN KILIÇ ULUSLARARASI
TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ilçenin dünya şehirleriyle bağının güçlenmesi adına ulus-
lararası temaslarını sürdürüyor. Başkan Kılıç gerçekleştirdiği konsolosluk ziyaretlerine

Sudan Başkonsolosluğu ile devam etti.

İki ülke arasında yerel anlamda işbirli-
ğinin artırılması için gerçekleşen ziya-
rette Başkan Kılıç, Sudan'ın İstanbul 

Başkonsolosu Dr. Emad Mirghani Alto-
hamy ile bir araya gelerek görüş alışveri-
şinde bulundu. Bir saatten uzun süren gö-
rüşmede yerel gündem maddeleri, şehir-
cilik, kültür ve turizm konuşuldu.

Osmanlı’dan günümüze tarihsel bağ-
larımız mevcut

Ziyareti değerlendiren Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç, “Sudan, halen Af-
rika’daki en kapsamlı ilişki ve işbirliğine 
sahip olduğumuz başlıca ülkelerden biri. 
Osmanlı'dan günümüze tarihsel bağları-
mız mevcut. Ekonomik işbirliğimizse her 
geçen gün artıyor. Ulusal düzeyde yakala-
dığımız bu başarıyı yerel anlamda da ar-
tırmak istiyoruz. Ülkelerimizin sahip ol-
duğu kültürel zenginlikler daha hızlı kal-
kınmamızı sağlıyor" ifadelerine yer verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti di-
le getiren Başkonsolos  Altohamy ise ko-
nuşmasında Türkiye'nin desteğini her 
zaman yanlarında hissettiklerini be-
lirtti. Sudan'da Türkçe öğrenmek is-
teyenlerin oranının fazlalığına de-
ğinen  Altohamy, “Türkiye her ko-
nuda güçlü bir ülke. Dünyanın gözü 
kulağı Türkiye'de. Sudanlı gençler 
Türkiye'yi çok yakından takip edi-
yor. Birçoğu Türkçe öğrenmek, Türk 
kültürüyle tanışmak istiyor” diye konuştu.

İstanbul'un dünyanın sayılı metropol-
lerinden olduğunu belirten Başkonsolos  
Altohamy, “Bu şehirdeki yenilikleri hem 
yakından takip ediyor hem de bizzat için-
de yaşadığımız için deneyimleme şansı-
na sahip oluyoruz. Şehircilik alanında-
ki projelerde Kağıthane'nin adını sıklıkla 
duymaktayız. Kağıthane'deki Sudanlı va-
tandaşlarımızı ziyaret ettiğimizde orada  
planlı bir şehirleşme görüyoruz” dedi.

Zeynep Demir 
(30 yaşında- Ev hanımı)

Hamidiye Spor Kompleksi’nin açılma-
sını dört gözle bekledik. Eskiden Yah-
ya Kemal Spor Kompleksi’ne gidiyor-
duk; ancak yolu ters geliyordu. Uzak 
olduğu için de gitmekte zorlanıyor-
duk. Buranın açılması çok iyi oldu. Be-
lediyemizin spor anlamında yaptığı 
yatırımlardan çok memnunum.

HAMİDİYE SPOR KOMPLEKSİ'NE 
VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİ

Kağıthane’nin spor anlamında gelişimine katkı sağla-
mak amacıyla açılan Hamidiye Spor Kompleksi’nde, 
sağlıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. İlçede spor 
yapma alışkanlığının kazanılması adına; uzman eğit-
menler eşliğinde, ücretsiz olarak yüzme, fitness, cim-
nastik, satranç ve masa tenisi dersleri veriliyor. Spor 
merkezine kayıt yaptırmaya gelen vatandaşlarla, ilçe-
nin spor faaliyetleri hakkında konuştuk.

Hakan Kaya
(24 yaşında- Kuaför)

Hamidiye Mahallesi’nde bir spor 
kompleksine çok ihtiyaç vardı. Bele-
diyemize bu anlamda teşekkür ediyo-
ruz. Burada yoğun bir talep var. Yetki-
liler ellerinden geleni yapıyorlar. Uz-
man eğitmenler eşliğinde spor yapa-
bilmek çok güzel.

Yasemin Demir 
(32 yaşında- Ev hanımı)

Hamidiye Spor Kompleksi ile ilgili yet-
kililerimize bir sorunumuzu dile ge-
tirmek istiyorum. Pazartesi günleri 
semt pazarı Hamidiye Spor Kompleksi 
önünde kuruluyor. Pazar tezgahları gi-
rişi kapatıyor ve komplekse girmekte 
oldukça zorluk çekiyoruz. Giriş kısmı-
na pazar tezgahlarının konulmamasını 
belediyemizden rica ediyoruz.

Menderes Ağca 
(42 yaşında- Serbest meslek)

Kağıthane Belediyesi Spor İşleri 
Müdürlüğü’nün faaliyetleri bizleri tat-
min ediyor. Burada ikamet ediyorum 
ve çocuğum daha önce belediyemizin 
spor okullarına gitti. Yetişkinler için 
de spor alanında birçok faaliyet oldu-
ğunu görüp kayıt yaptırdım.  

Melike Verda Aykın
(15 yaşında- Öğrenci)

Kağıthane Belediyesi’nin spor merkez-
lerine daha önce hiç gitmedim Burası 
da yeni açıldı. Belediyenin astığı afiş-
lerden kayıtların başladığını ve spor 
kurslarının verileceğini de görünce 
hemen başvurdum.

Nurettin Acar
(45 yaşında- Sigortacı)

Bu mahallede ikamet ediyorum ve Ha-
midiye Spor Kompleksi’nin açılması-
nı bekledik. Kızımı yüzme sporu için 
kayıt yaptırmaya getirdim. Belediye-
nin spor faaliyetlerinden ise olduk-
ça memnunum. Yetkililer bizlerle ya-
kından ilgileniyorlar ve oldukça güler 
yüzlüler.

Aygün Topal
(35 yaşında- Ev hanımı)

Kağıthane Belediyesi Yaz Spor 
Okulları’nda çocuğum eğitim aldı. 
Memnun kaldık ve spor merkexlerine 
giden arkadaşlarım da memnuniyetle-
rini dile getirince kayıt yaptırma ihti-
yacı duydum. 

Yurdagül Karamuk
(34 yaşında- Ev hanımı)

Kağıthane Belediyesi spor alanında 
çok yatırım yapıyor. Bizler de bu ilçe-
de yaşayan vatandaşlar olarak bu hiz-
metlerden faydalanıyoruz. Uzman 
eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor eği-
timi alabilmek bizleri memnun ediyor. 
Belediye başkanımıza teşekkür ederiz.

KAYIT TARiHi
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Sosyal Medyada
Kağıthane

 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ FUTBOL TURNUVASI'NDA
ŞAMPİYON SEYRANTEPE OF SPOR

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehadete ulaşan şehitlerimizin anısına bu yıl ikincisi dü-
zenlenen futbol turnuvası sona erdi. Turnuvanın şampiyonu ise Seyrantepe Of Spor oldu.

Kağıthane Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilen ve  Kağıthane’de 
faaliyet gösteren 18 amatör futbol klübü-

nün katılımıyla düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri-
ni Anma Futbol Turnuvası’nın kapanış maçında, 
Aslantepe'yi 4-0 yenen Seyrantepe Of Spor Kulü-
bü şampiyon oldu.

Kağıthane’deki amatör futbol kulüplerinin mü-
cadele ettiği turnuva çekişmeli ve bir o kadar gü-
zel maçlara sahne oldu. Final maçında Aslantepe i-
le Seyrantepe Of Spor karşı karşıya geldi. 90 daki-

kanın sonunda geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da Seyrantepe Of Spor şampiyon 

oldu.

Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde oynanan fi-
nal mücadelesini Başkan Fazlı Kılıç da izledi. Va-
tandaşların ve sporcuların yoğun katılımıyla muh-
teşem bir atmosferde gerçekleşen final töreninde 
dereceye giren takımlara Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç ve hazır bulunan protokol kupa ve 
madalyalarını takdim etti. 

Turnuvanın kapanış töreninde konuşan Baş-
kan Kılıç, “15 Temmuz’u asla unutmayacağız ve şe-

hitlerimizin adlarını sonsuza kadar ya-
şatacağız. Turnuvaya katılan spor-

cularımıza başarılar diliyorum” 
şeklinde konuştu. 

KAĞITHANELİ KADINLARA 
ÜCRETSİZ SPOR İMKANI

İlçede yaşayan 7’den 70’e herkesin spor yap-
ması için sürekli olarak teşviklerde bulu-
nan Kağıthane Belediyesi, kadın vatandaş-

lar için de spor eğitimi verecek. Şirintepe Spor 
Merkezi’nde verilecek olan hizmetlerin kayıtla-
rı ise devam ediyor.

Kaydı oluşturulan vatandaşlara yağ-kas öl-
çümü yapılarak kişiye özel egzersiz programla-
rı ile takiplerinin yapılacağı merkezde haftada 
iki gün birer saat boyunca kişiye özel ve grup-
lar halinde hizmet verilecek. Kadınlar aerobik, 
fitness, pilates, zumba, step gibi farklı alanlarda 
spor yapabilecek.

Kayıt olmak isteyen vatandaşlar hafta içi 
09.00 ve 17.00 saatleri arasında 2 adet vesikalık 
fotoğraf ve kimlik fotokopisiyle Şirintepe Spor 
Merkezi’ne giderek kendisine uygun gruplara 
ücretsiz kayıt yaptırabilecekler. Kontenjanlarla 
sınırlı olan kayıtlar kontenjanlar dolduğunda i-
se sona erecek.

Kağıthane Belediyesi; ilçede yaşayan kadın vatandaşların, sağlıklı bir vücuda kavuşabilmesi ve 
bilinçli şekilde spor yapabilmesini sağlamak adına faaliyetlerini sürüdürüyor. Ücretsiz spor imkanı 

sağlayan Şirintepe Spor Merkezi’nde kayıtlar devam ediyor.


