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İstanbul Karadenizliler Derneği 
tarafından, Kağıthane Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
ve bu yıl 13.’sü düzenlenen  
Karadenizliler Festivali 
ilçeye renk kattı. > S.5

Kağıthane Belediyesi, 
“Muharrem Ayı” dolayısıyla 
Hamidiye Gençlik Merkezi’nde 
bulunan Yaşlılar Evi’ndeki 
vatandaşlara aşure ikramında 
bulundu. > S.5

KARADENİZLİLER İLÇEYİ COŞTURDU YAŞLILAR EVİ SAKİNLERİNE
AŞURE İKRAMI

Tiyatrodan sinemaya, söyleşiden konsere birçok etkinliği ilçe sakinleri ile buluştu-
ran Kağıthane Belediyesi, 2018-2019 yılı kültür sanat sezonunun perdelerini arala-
dı. Yeni sezonda; Kağıthane’de hizmet veren 8 farklı kültür merkezinde birbirinden 
güzel programlar Kağıthaneli vatandaşları bekliyor.  > S.8

İŞ DÜNYASI
KAĞITHANE’Yİ 
KONUŞTU
Son dönemde yatırımcıların en 
çok rağbet gösterdiği ilçelerin 
başında gelen Kağıthane’nin 
dünden bugüne yaşadığı 
değişim ve dönüşüm, Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç tarafından iş 
insanlarına anlatıldı. > S.6

“BURADA
MİSAFİR DEĞİL; 
EV SAHİBİSİNİZ”
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinden 
davet edilen 40 kişilik heyet 
İstanbul kültür turunun ardından 
Kağıthane'yi gezdi. > S.11

Kağıthane’de; Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla, “BENİ UNUTMA” 
adlı seminer gerçekleştirildi. Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi 
tarafından, Hamidiye Gençlik Merkezi’nde düzenlenen seminere katılan 
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Topçular, Alzheimer’ın ilerleyen yaşla 
beraber arttığını söyledi. > S.4

Kağıthane Belediyesi’nin spora yapmış olduğu yatırımlar madalyalarla 
karşılık buluyor. Son olarak Kağıthane Belediyesi Spor Kulübüne 
bağlı güreşçi Murat Sezmiş, Balkan Şampiyonu oldu. Saraybosna’da 
düzenlenen 2018 Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda 92 kiloda şampiyon 
olan Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü’ne bağlı Güreşçi Murat Sezmiş 
17 yaşında büyük bir başarı elde etti. > S.14

"Organik Beslenmek
Alzheimer Hastalığını Önlüyor"

Sportif Yatırımlar
Madalyalarla Karşılık Buluyor

KAĞITHANE'DE 
PERDELER AÇILIYOR
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Kağıthane Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
Fazlı KILIÇ
Kağıthane Belediye Başkanı

Genel Yayın Yönetmeni
Levent DİRİCE
Belediye Başkan Yardımcısı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Sedat BİKA
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Kıymetli Kağıthaneli komşularım; yaz ay-
larını geride bıraktığımız şu günlerde ta-
biat bizleri farklı iklim ve renkleriyle kar-

şılıyor. Yaz boyunca hasret kaldığımız yağmur-
lar, ardından gelen toprak kokusu ve ferah ha-
vasıyla sonbaharı doğrusu özlemiştik. Tabiat 
bizlere sonbaharı müjdelerken, biz de sizlere 
açılışını yaptığımız 2018-2019 kültür sanat se-
zonunun müjdesini veriyoruz. Yeni sezonda il-
çemizde hizmet veren 8 farklı kültür merkezin-
de birbirinden güzel ve bir o kadar anlamlı kül-
tür sanat programlarında buluşacağımızı ümit 
ediyorum. 

Sultan Selim Kültür Kompleksi, Kağıtha-
ne Şehir Müzesi ve Kütüphanesi, Çağlayan Bi-
lim Merkezi, Gültepe Kültür Merkezi, Hamidiye 
Gençlik Merkezi, Sadabad Kültür Merkezi, Sey-
rantepe Kültür Merkezi ve Gürsel Mahalle Ko-
nağı en güzel ve anlamlı etkinliklerimizin ad-
resleri olacak. 

İlçemizde sosyal ve kültürel anlamda deği-
şim hamlesi çerçevesinde ünlü isimleri vatan-
daşlarımızla buluşturuyoruz. İnsanların tele-
vizyonda görmek için uykularından feragat et-
tikleri, izleyebilmek için bilet bulma yarışına 
girdikleri isimleri Kağıthanelilerin ayağına ge-
tirerek adeta ücretsiz bir sanat şöleni düzenli-
yoruz. Atölyeler, söyleşiler, konserler, tiyatro 
gösterimleri, sergiler ve kültür sanat kursları ile 
dopdolu bir kültür sanat yılı daha geçireceğiz.

Değerli Kağıthaneliler; bir ülkenin ekono-
misi, sanayi gücü, tarım sektörü, çalışma haya-
tı, yaşam tarzı ve düzeyine bakıldığında o ülke-
nin sanat ve kültür anlayışı ile birlikte uygarlık 
düzeyi de ortaya çıkar. İlerlemek, gelişmek iste-
yen ülkeler de öncelikle uygar olmak zorunda-
dırlar. Uygarlık adına da kültürü ve sanatı baş 
tacı etmek zorundalar. Çünkü bu iki üst düzey 
süzgecinden ve kontrolünden geçmeyen, deste-
ğini almayan sanayi düzeyi, tarım gücü ve eko-
nomi asla medeni ülkelerin düzeyine ulaşamaz. 
Gandhi’nin “Kültür yoksunluğunun sonu hep 
aynıdır; sefil bir uygarlık ve eli kulağında bir çö-
küş” deyişinde yatan gerçek gibi...

Kültür sanat faaliyetlerimizde öncelikli 
amacımız ilçemizdeki çocuklarımızın kendile-
rini geliştirmelerine olanak sağlamak. Biliyoruz 
ki kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal etkinlik-
ler çocukların farklı zeka alanlarının gelişimini 
(müzik, ritmik, duygusal, sosyal vb.), öğrenme 
becerilerini güçlendiren etkinliklerdir. Bu et-
kinlikler çocukların kişisel gelişimi için gerek-
li olan ekip çalışmasına uyum, iletişim, kendini 
ifade edebilme gibi becerilerin gelişimi için de 
oldukça önemlidir. Dolayısıyla iyi bir nesil ye-
tiştirebilmenin yolu kültür, sanat, spor ve sos-
yal etkinliklerden geçmektedir…

Kıymetli Kağıthaneli komşularım; hizmet-
lerimizle kültür sanatı lüks olmaktan çıkara-
rak bir yaşam tarzı haline dönüştürdük. Sevgi-
niz ve desteğinizle 14 yıldır her alanda olduğu 
gibi; kültür sanat alanında da lider bir Kağıtha-
ne inşa ettik. Her şeyin en güzelini hak eden siz 
değerli Kağıthaneli komşularımı sevgi ve say-
gıyla selamlıyorum…

Bilgilendirme toplantısına 
Başkan Fazlı Kılıç, Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlü-

ğünden yetkililer ile Kadın Kent 
Konseyi katıldı. Toplantıda ruh-
satsız veya ruhsata aykırı olarak 
yapılmış olan yapılara Yapı Kayıt 
Belgesi düzenlenerek bu yapıla-
rın kayıt altına alınması, böylece 
bu yapıların imar sorunlarının çö-
zülmesine dikkat çekildi. Ayrıca 
vatandaşların mağdur olmaması 
ve imar barışından faydalanabil-
mesi için başvuruların son güne 
bırakılmaması konusunda uyarı 
yapıldı. İmar Barışı hakkında me-
rak edilenler de toplantıda cevap-
landı. 

“Vatandaşın devletle olan ihti-
laflı durumu ortadan kalkıyor”
Toplantıya katılan ve vatandaşla-
ra İmar Barışı hakkında konuşan 
Başkan Kılıç, “Bu toplantıdaki 

amacımız vatandaşlarımızın yet-
kili kişilerden bilgi edinmesi ve 
konunun daha sağlıklı işlenmesi. 
İmar Barışı ile vatandaşın, dev-
letle olan ihtilaflı durumunu orta-
dan kaldırılıyor. Hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” şeklinde ko-
nuştu.

KENT KONSEYİ KADIN 
MECLİSİNE İMAR BARIŞI 

ANLATILDI

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

Kağıthane Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata 
geçirilen ve TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşan İmar Barışı 
düzenlemesi ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.
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Aslı B. Kutludağ: Son 16 yılda yerel yö-
netimler konusunda çok büyük adımlar 
atıldı ve atılmaya da devam ediyor. Bu 
yerel yönetimlerden birisi de Kağıthane. 
Döneminiz içerisinde Kağıthane’de neler 
yapıldı, ilçeye ne gibi yenilikler getirildi? 

Başkan Fazlı Kılıç: Şu anda Hasbah-
çe’deyiz. Kağıthane’nin tam merkezinde 
bulunan 500 dönümlük millet bahçesinin 
içerisindeyiz. İlçe halkı çevredeki mahal-
lelerden buraya yürüyerek geliyor, 24 saat 
burada dinlenebiliyorlar. Parklarımızda 
24 saat kayıt yapan güvenlik kamerala-
rımız var, ücretsiz internet erişimimiz de 
var. Yine parklarımızda çocuklarımız için 
mini lunapark, futbol ve basketbol sahala-
rımız, güreş ve cirin alanımız var. 

Havası en temiz ilçe
Kağıthane genelinde 300’den fazla par-
kımız bulunuyor. Göreve başladığımız-
da ilçe genelinde park sayısı 49 iken, şu 
an 300’ü aştık. 2004 yılından bu yana 
onbinlerce yeni ağaç diktik. Kentsel dö-
nüşüm çalışmaları, kaliteli yakıt kullanıl-
ması, sanayi alanlarının kaldırılması ile 
İstanbul’da havası en temiz ilçe olduk. 
Avrupa Birliği standartları ölçüsünde de 
temiz havaya sahibiz. 

Olası depremlere karşı önlemler alındı
Aslı B. Kutludağ: İstanbulluların nefes 
almak için böyle bahçelere ihtiyacı var. 
Biliyoruz ki Kağıthane olası bir depreme 
karşı da hazırlıklı. Parklarınız zannediyo-
rum toplanma alanı olarak da kullanıla-
cak. Bizlere toplanma alanlarınızdan da 
bahsedebilir misiniz?

Başkan Fazlı Kılıç: Hem ilçemizdeki so-
kaklarda hem de parklarımızda toplanma 
alanlarımız var. Parklarımızın bir kısmını 
da özellikle deprem parkı olarak düzen-
ledik. Parklarımızın altlarında deprem 

malzemelerini bulundurduğumuz depo-
lama alanlarımız var. Ayrıca bu parklarda 
şu anda da kullandığımız güneş ve rüzgar 
enerjisi ile enerji elde ediyoruz. Yani ken-
di enerjimizi de kendimiz üretiyoruz. 

Yine ilçemizde her sokakta depremle il-
gili tabelalarımız da var. Deprem anında 
sokak sakinleri hangi bölgede toplana-
caklarsa belirledik. Kağıthane’de yapı 
stoğunun %67’sini yenileyerek yapıları 
depreme hazırlıklı hale getirdik. Dönü-
şüm hızla devam ediyor.

300 binin üzerinde vatandaşımız gü-
venli alanlarda yaşıyor
Dönüşümün devam etmesi için de bir 
takım çalışmalar oluşturup plan ça-
lışmaları yaptık. Gecekondu önleme 
bölgeleri oluşturduk, sanayinin dönü-
şümünü oluşturduk. Böylece 130 bin 
bağımsız bölüm ürettik. 442 bin nüfuslu 
Kağıthane’de 300 binin üzerinde vatan-
daşımız güvenli alanlarda yaşamlarını 
sürdürüyor. 

14 yıl içerisinde yapmış olduğumuz ça-
lışmalar ile Kağıthane geleceğe hazır bir 
ilçe haline geldi. İlçemizle ilgili şöyle bir 
algı vardı: Şehrin uzağında, önümüzde-
ki 30-40 yıl içerisinde gecekondulaşarak 
oluşmuş bir yerleşim merkezi algısı var-
dı. Ancak Kağıthane tarihi bir yerleşim 
merkezi. Bizler Kağıthane’nin bu yönünü 
ortaya çıkarmak adına çok hızlı şekilde 
yazılı eserler ortaya çıkardık. Ayrıca tüm 
tarihi yapılarımızı da restore ederek kul-
lanıma açtık. Böylece Kağıthane’nin bir 
tarihi yerleşim yeri olduğunu vurgulamış 
olduk. 

Ayrıca şehir merkezinde yaşayan insanla-
rın bir şehir merkezinde ihtiyaç duyduk-
ları her şeyi bu ilçede bulabilmeleri için 
altyapılar oluşturduk.

DEĞİŞİM
DEVAM EDİYOR

Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı 
Kılıç, A Haber 
ekranlarına Aslı 
Bilger Kutludağ’ın 
sorularını 
Hasbahçe’den 
yapılan canlı 
yayında yanıtladı, 
Kağıthane’de 14 
yılda yaşanan 
değişim ve 
dönüşümü anlattı. 
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Programa Kağıthane Kaymakamı 
Hasan Göç, Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, belediye baş-

kan yardımcıları, Kağıthane’deki kamu 
kurumları yöneticileri, mahalle muhtarla-
rı ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaymakam Hasan Göç ve Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç programdan önce masala-
rı tek tek dolaşarak şehit aileleri ile gazi-
lerin istek ve taleplerini dinleyip ailelerle 
sohbet etti.

“Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk 
duyuyorum”
Kaymakam Hasan Göç programda yaptı-
ğı konuşmasında, “19 Eylül Gaziler Günü 
vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan 
büyük mutluluk duyuyor ve bu program-
da emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum. Ebediyete inkal eden şehitlerimize 

Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimi-
ze sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” 
dedi. 

“Şehit yakınları ve gazilerimize sahip 
çıkmak yegane görevimiz”
Gaziler Günü ile ilgili düşüncelerini dile 
getiren Başkan Fazlı Kılıç ise, “Şehitleri-
miz ve gazilerimiz yüce milletimizin en 
önemli ortak paydalarından bir tanesi, 
bölünmez bütünlüğümüzün teminatları-
dır. Cennet yurdumuzda ay yıldızlı bay-
rağımızın dalgalanması için canlarını ve 
kanlarını feda eden şehitlerimize, gazile-
rimize ve onların bizlere emaneti olan ai-
lelerine sahip çıkmak yegane görevimiz-
dir, boynumuzun borcudur” diye konuştu.

Programın sonunda şehit aileleri ve ga-
ziler, protokol ile bol bol hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

Kağıthane Belediyesi Kent Konse-
yi tarafından, Hamidiye Gençlik 
Merkezi’nde düzenlenen semine-

re katılan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ba-
rış Topçular, Alzheimer’ın ilerleyen yaşla 
beraber arttığını söyledi.

Alzheimer’ın, zihinsel faaliyetleri etkile-
yen ilerleyici bir hastalık olduğuna dik-
kati çeken Topçular, “Alzheimer, yaşlılık 
veya beyin dokusunda meydana gelen 
yıkım sonucu ortaya çıkıyor. Kazanılmış 
yeteneklerin kaybıyla sonuçlanan bir has-
talık” dedi.

Prof. Dr. Barış Topçular, hastalığın ge-
nellikle unutkanlıkla başladığı belirte-
rek, şunları kaydetti:
“Bir beyin hastalığı genellikle de unut-
kanlıkla başlıyor. Zihinsel faaliyetle-
rimizi etkileyen ilerleyici bir hastalık, 

genellikle 65 yaş sonrasında daha sık 
görüyoruz. Ancak biraz yaşam koşulları, 
biraz çevresel faktörlerle 40'lı yaşlardan 
itibaren görülmeye başlanmış durumda. 
Önlemek için beslenmemiz çok önemli, 
doğal, organik beslenmek gerekiyor. Ne 
kadar işlenmiş gıdalardan uzak durursak 
o kadar avantajlıyız. Spor çok önemli, 
bir dil öğrenmek ya da yeni bir faaliyete 
katılmak hastalığa karşı önemli koruyucu 
faktörlerden. Alzheimer, ilerleyen yaşla 
beraber artıyor.” Prof. Dr. Topçular, sunu-
munun ardından katılımcıların hastalığa 
ilişkin soruları yanıtladı.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER ONURUNA 
YEMEK PROGRAMI DÜZENLENDİ

"ORGANİK BESLENMEK
ALZHEİMER HASTALIĞINI ÖNLÜYOR"

Kağıthane’de; Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla, “BENİ UNUTMA” adlı 
seminer gerçekleştirildi.

Kağıthane 
Kaymakamlığı ve 
Kağıthane Belediyesi 
işbirliği ile Gaziler 
Günü etkinlikleri 
kapsamında şehit 
aileleri ve gaziler 
onuruna Hamidiye 
Sosyal Tesisleri’nde 
yemek programı 
düzenlendi.
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Yaşam

KARADENİZLİLER İLÇEYİ 
COŞTURDU

İstanbul Karadenizliler Derneği tarafından, Kağıthane’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen ve bu yıl 13.’sü düzenlenen Karadenizliler Festivali ilçeye renk kattı.

Kağıthane Belediyesi ve İstanbul 
Karadenizliler Derneği’nin or-
taklaşa organize ettiği program 

ilk gün yoğun bir katılımla başladı. Meh-
ter Takımı gösterisi ile açılışı gerçekleş-
tirilen festivalde ilk akşam Karadeniz 
müziğinin sevilen isimlerinden olan 
Apolas Lermi de bir konser verdi.

“Karadeniz kültürünü yakından tanı-
mak için bir fırsat”
Festivalin Karadeniz kültürünün yaşa-
tılması ve gelecek nesillere aktarılması 
adına oldukça önemli olduğuna vurgu 
yapan Başkan Fazlı Kılıç, “Kağıthane 
ailesi olarak böyle bir festivale destek 
olmak ve ev sahipliği yapmaktan dolayı 
büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu 
festival hem Karadeniz kültürünü daha 
yakından tanımak isteyen vatandaşları-
mız için bir fırsat hem de bu kültürün ya-
şatılması ve gelecek nesillere aktarılması 
adına bir şans… Tüm vatandaşlarımız 
burada 10 gün boyunca çok güzel vakit 
geçirdiler” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal 
ve AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı 
Mevlüt Öztekin’in de katıldığı program-
da birçok sivil toplum kuruluşu ve der-
nek de hazır bulundu. Hasbahçe Etkinlik 
Alanı’nda 10 gün boyunca süren festi-
valde İsmail Türüt, Cimilli İbo ve Zey-
nep Başkan gibi birçok ünlü Karadenizli 
sanatçı da sahne aldı. 

YAŞLILAR EVİ SAKİNLERİNE 
AŞURE İKRAMI

Kağıthane Belediyesi, “Muharrem Ayı” dolayısıyla Hamidiye Gençlik Merkezi’nde 
bulunan Yaşlılar Evi’ndeki vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

AK Parti İstanbul 
Milletvekili Şirin Ünal, 
Kağıthane Belediye 

Başkanı Fazlı Kılıç ve AK Parti Kağıthane 
İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin, vakitlerini 
Yaşlılar Evi’nde geçiren vatandaşları 
ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

“Hepinizin dualarını bekliyoruz”
Kağıthane Belediyesi’nin yaşlılara çok 
güzel bir imkan sağladığını belirten 
Milletvekili Şirin Ünal, vatandaşlara 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın selamlarını iletti. Muharrem 
Ayı içerisinde olduklarını anımsatan 
Ünal, Aşure Günü’nün birlik, beraberlik 
ve kardeşlik günü olduğunu ifade ederek, 
“Sizlerle bir arada olmak mutluluk 
verici. Birlikte ikram edilen aşurelerin 
tadına baktık. Umarım ağız tadımız hiç 
bozulmaz. Kısa bir süre sonra meclis 
çalışmalarımız başlıyor. Hepinizin 
dualarınızı bekliyoruz” dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
da, “İdrak ettiğimiz Muharrem Ayı ve 
Aşure Günü’nün tüm İslam alemine 

huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. 
Biz Kağıthane’de 500 bin kişilik mutlu 
ve mesut bir aileyiz. Her günümüzün bu 
şekilde geçmesini temenni ediyoruz” diye 
konuştu.

AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı 
Mevlüt Öztekin de, peygamberimiz Hz. 
Muhammed’in (s.a.v) torunu Hz. Hüseyin 
ve beraberindekilerin Kerbela’da şehit 
edildiğini anımsattı. Tüm şehitlere 
Allah’tan rahmet dileyen Öztekin, birlik 
ve beraberlik mesajları verdi. Ünal, 
Kılıç ve Öztekin konuşmaların ardından 
vatandaşlarla birlikte ikram edilen 
aşurenin tadına baktı.
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Haber

İŞ DÜNYASI 
KAĞITHANE'Yİ KONUŞTU

Son dönemde yatırımcıların en çok rağbet gösterdiği ilçelerin başında gelen Kağıthane’nin 
dünden bugüne yaşadığı değişim ve dönüşüm, Belediye Başkanı Fazlı Kılıç tarafından iş 
insanlarına anlatıldı.

Perpa Ticaret Merkezi’nde düzen-
lenen istişare toplantısına başta 
iş dünyasının önde gelen isimleri 

olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve 
gazeteciler katıldı. Başkan Fazlı Kılıç 
tarafından Kağıthane’de son 14 yılda ya-
şanan değişim ve dönüşümün ele alındığı 
toplantıda, Kağıthane’deki yatırım fırsat-
ları değerlendirildi.

Göreve geldikleri günden bu yana 
Kağıthane'nin çehresini baştan sona ye-
nilediklerini belirten Başkan Fazlı Kılıç, 
“Yaptığımız birçok proje ile Kağıthane'yi 
neredeyse tamamen yeniden inşa ettik. 
Kentsel dönüşüm kapsamında yapı stoğu-
muzun %67’sini yeniledik. Kağıthane lo-
kasyon olarak İstanbul’un tam ortasında 
yer alıyor. Mevcut metro hattına ilave 2 
yeni metro hattının inşası tamamlanmak 
üzere. Bunlara ek olarak 4 raylı sistem 
hattı da proje aşamasında. Cendere Vadi-
si’ndeki fabrika, depo ve imalathanelerin 
yıkılmasıyla yeni konut ve ofis projeleri 
yükselişe geçti. Havasının İstanbul’da 
en temiz ilçelerden biri olması da 
Kağıthane’yi daha yaşanılır kılıyor. Gi-
derek ekonomik ve kültürel anlamda zen-
ginleşen demografik bir yapıya sahibiz. 
Şişli Etfal Hastanesi’nin Seyrantepe’ye 
taşınması Türk Telekom Arena’nın bölge-
ye getirdiği hareketlilik de gözle görülür 
nitelikte” diye konuştu.

Borçsuz belediye
Kağıthane’ye yapılan yatırımların planlı 
yatırımlar olduğunu vurgulayan Başkan 
Kılıç, “Her an halkla iç içeyiz. Gelen ta-
lepleri ivedilikle değerlendiriyor ve çözü-

me kavuşturuyoruz. Vatandaşın gerçekten 
ihtiyacı olacak, uzun ömürlü hizmetler 
üretiyoruz. Tüm tarafları dinler ve vatan-
daşın ihtiyacını en akılcı yoldan çözüme 
kavuşturursanız; o sorun bir daha önünü-
ze gelmez. Siz de fazladan hem para hem 
de zaman kaybetmemiş olursunuz. İşte bu 
anlayış, bizi borçsuz belediye yapıyor” 
dedi.

İş insanlarının görüş ve önerilerini de tek 
tek dinleyen Başkan Fazlı Kılıç, yeni fi-
kirlere her zaman açık olduklarını belirte-
rek buluşmanın oldukça verimli geçtiğini 
açıkladı. Yaklaşık iki saat süren progra-
mın ardından günün anısı olarak Başkan 
Fazlı Kılıç'a, Atatürk temalı fotoğraf çer-
çevesi takdim edildi. Başkan Kılıç, prog-
ramı düzenleyen YAPDER Başkan Vekili 
Mehmet Gözcü ve Ekonomi Gazetecileri 
Derneği Başkanı Celal Toprak’a teşekkür 
etti.
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Manşet

Başkan Kılıç, BAU’nun konferans 
salonunda düzenlenen program-
da, Hükümet ve Liderlik Oku-

lu (HLO) üyesi öğrencilerden Berke 
Erşan’ın moderatörlüğünde, halkla ilişki-
ler çalışmalarını anlattı.

Kağıthane’de 500 bin kişilik mutlu bir 
aile olduklarını belirten Başkan Kılıç, 
kültür etkinlikleri, nikah ve ev ziyaretleri 
gibi programlarla her zaman vatandaşlarla 
birlikte olduklarını söyledi. 2004 yılında 
Kağıthane Belediye Başkanı seçildiğini 
anımsatan Kılıç, o tarihten bugüne halkla 
iç içe olduklarını ifade ederek, "Vatandaş-
la aramızda engel olmaması için makam 
odamızın kapısını kaldırdık. Her sabah 
8’de makam odamıza geliyoruz ve halkı-
mızla görüşüyoruz. Vatandaşlarımız ran-
devu almaya gerek kalmaksızın bizimle 
görüşebiliyor" dedi.

Habertürk ve Any-Ar tarafından yapı-
lan ankette, ‘Türkiye’de halka en yakın 
belediye başkanı’ seçilen Kılıç, dileyen 
vatandaşın kendisine telefonla da ulaşabi-
leceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Telefonumuz sürekli açık. Vatandaşla 

aramıza kesinlikle engel koymuyoruz. 
Makam odamızda kameralar var, odayı 
internet üzerinden canlı izleyebilirsiniz. 
Şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket 
ediyoruz. Esnaf ziyaretleri, halk meclis-
leri ve kadın kent gönüllüleri toplantıları 
düzenleyerek vatandaşlarımızın istek ve 
taleplerini yerinde dinliyoruz. Cenazeler-
de de komşularımızı yalnız bırakmıyoruz. 
Her aşamada yanlarında olmaya gayret 
ediyoruz." 

Başkan Kılıç, konuşmasının ardından 
salondaki öğrencilerin çeşitli konularda 
yönelttiği soruları yanıtladı ve hatıra fo-
toğrafı çektirdi.

Edirne Belediyesi Bando Ta-
kımı, Edirne'nin meşhur ci-
ğer kebabı ve yöresel folklor 

gösterilerinin olduğu fuara vatandaş-
lar yoğun ilgi gösterdi. Kağıthane 
Belediyesi'nin de bir standının bulun-
du fuarı Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç da ziyaret etti.

“Desteğimizi belirtmek amacıyla 
buradayız”
Fuarda bir selamlama konuşması ger-
çekleştiren Başkan Fazlı Kılıç tüm 
vatandaşlara “hoşgeldiniz” diyerek, 
“Sizlere Kağıthane'nin selamları-
nı getirdik. Bizler de uzun yıllardır 
Rumeli Dernekler Federasyonu ile 
birlikte birçok çalışma yürütüyoruz 
ve birçok konuda da federasyona 
elimizden gelen desteği sağlıyoruz. 
Çok güzel işler ortaya çıkıyor, bugün 
düzenlenen bu organizasyon da on-
lardan biri... Bizler de hem bu güzel 
atmosferi yaşamak hem de destekle-

rimizi belirtmek amacıyla buradayız” 
ifadelerini kullandı. 

Alanda bulunan standları da tek tek 
dolaşan Başkan Fazlı Kılıç, Kağıt-
hane Belediyesi standında konuklara 
el yapımı kağıdın hangi işlemlerden 
geçerek ortaya çıktığını da gösterdi.

"HALKA EN YAKIN BAŞKAN"
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

KAĞITHANE BELEDİYESİ
RUMELİ BALKAN TANITIM GÜNLERİNDEYDİ

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından bu yıl 
9.’su düzenlenen, "Yerel Yönetimler Akademisi" ne katıldı.

Rumeli Dernekler Federasyonu tarafından; Rumeli, Trakya ve Balkan Türkleri'nin kültürünün tanıtıl-
ması amacıyla Beylükdüzü’nde gerçekleştirilen tanıtım günlerine Kağıthane Belediyesi de katıldı.
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Kültür-SanatKültür-Sanat

KAĞITHANE'DE PERDELER AÇILIYOR
Tiyatrodan sinemaya, söyleşiden konsere birçok etkinliği ilçe sakinleri ile buluşturan Kağıthane Belediyesi, 2018-2019 yılı kültür sanat sezonunun perdelerini 
araladı. Yeni sezonda; Kağıthane’de hizmet veren 8 farklı kültür merkezinde birbirinden güzel programlar Kağıthaneli vatandaşları bekliyor.
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Sosyal

Kağıthaneli minikler Hayvan Hak-
ları Koruma Günü’nde sessiz 
dostlarını unutmadı. Kağıthane 

Belediyesi Hayvan Barınağı’nı ziyaret 
eden Aşık Veysel İlköğretim Okulu öğ-
rencileri kedi ve köpeklerle vakit geçirdi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü 
dolayısıyla Kağıthaneli öğrenciler, Kağıt-
hane Belediyesi hayvan barınağını ziyaret 
etti. Bu anlamlı günde sessiz dostlarını 
unutmayan öğrenciler, yaşıtlarına ve ebe-
veynlerine “Hayvanlara Sahip Çıkalım” 
mesajı verdi.

Barınakta kalan hayvanların yeni yuva-
larını beklediğine dikkat çeken Başkan 
Kılıç, çocuklarına hayvan sevgisi kazan-
dırmak isteyen ailelerin hayvan barına-
ğını sık sık ziyaret etmesini istedi. En iyi 
şekilde hizmet vermek için çalışmalarına 
devam ettiklerini ifade eden Başkan Fazlı 
Kılıç, “Vatandaşların ve özellikle çocuk-
ların barınağı ziyaret etmeleri sadece bizi 
değil, ilgiye ve sevgiye muhtaç olan hay-
van dostlarımızı da mutlu ediyor” diye 
konuştu.

Kağıthane Belediyesi tarafından 
restorasyonu tamamlanarak ye-
niden hizmete açılan at ahırında 

çalışmalarını sürdüren Hilmi Emekli ve 
sedefkarlar, Osmanlı’dan kalan Sedef Kak-
ma Sanatı’nı gelecek nesillere aktarmayı 
amaçlıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da 
Emekli ve ekibini çalışmalarını sürdürdük-
leri atölyelerinde ziyaret ederek eserleri 
yakından inceledi. Eserleri gayet başarılı 

bulduklarını belirten Başkan Kılıç, “Hilmi 
Emekli hocamız ve ekibi bu güzide sanatı 
ilerletmekte kararlı. Biz de kendilerine ge-
reken desteği veriyoruz. Bugün de burada 
eserleri inceleme fırsatı bulduk. Hepsi bir-
birinden değerli. Emeklerinden dolayı hep-
sine teşekkür ediyoruz” dedi.

Kadim Sanatları İhya Derneği Başkanı ve 
Sedefkar Hilmi Emekli de desteklerinden 
dolayı Başkan Kılıç’a teşekkür ederek, ça-
lışmalar hakkında bilgi verdi.

SEDEF KAKMA SANATINI YAŞATIYORLAR

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN
ANLAMLI ZİYARET

Osmanlı Devleti döneminde yaygın olarak kullanılan Sedef Kakma Sanatı,  Kağıthane’de usta 
eller tarafından yaşatılıyor. Kadim Sanatları İhya Derneği üyeleri, dernek başkanı ve Sedefkar 
Hilmi Emekli öncülüğünde birbirinden değerli eserler ortaya koyuyor.
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Sosyal

“BURADA MİSAFİR DEĞİL; 
EV SAHİBİSİNİZ”

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinden davet edilen 40 kişilik heyet İstanbul kültür 
turunun ardından Kağıthane'yi gezdi.

İçişleri Bakanlığı'nın “Kardeş Şehir-
ler Projesi” kapsamında İstanbul'un 
Kağıthane ve Diyarbakır'ın Kocaköy 

ilçeleri kardeş şehir oldu. Proje kapsa-
mında Kağıthane Belediyesi, kardeş şe-
hir Kocaköy'e taziye evi ve park, Dicle 
ilçesine de prestij cadde ve park hizmeti 
götürdü. Kültürlerarası iletişimin ve ye-
relde işbirliğinin güçlenmesi adına atılan 
adımların devamı olarak da Kocaköy 
ilçesinden davet edilen 40 kişilik heyet 
Kağıthane’yi ziyaret etti.

Kocaköylü vatandaşlar Kağıthane’ye 
hayran kaldı
Heyet, İstanbul kültür turu kapsamında 
önce vapurla Boğaz gezisi yaptı, ardın-
dan Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde tarihi 
yerleri gezdi. İstanbul turunun ardından 
Kağıthane’ye gelen heyet, kardeş şehrin 
tarihi ve modern yerlerini uzman rehber-
ler eşliğinde yerinde gözlemleme fırsatı 
buldu. Sadabad Camii ve çevresi, El Ya-
pımı Kağıt Atölyesi, Sapphire Seyir Tera-
sı ve Şehir Müzesi Kağıthane’de gezilen 
yerler arasındaydı. İlçedeki vatandaşların 
yoğun ilgisiyle karşılanan heyet gezi yer-
lerinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

“İkinci bir Türkiye yok”
Kağıthane Belediyesi tarafından organize 
edilen gezi programı 3 gün sürdü. Misafir 
heyet adına verilen yemekte Kocaköylü 
vatandaşlarla buluşan Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç, kardeşliğe vurgu 
yaparak, “Anayurt bildiğimiz bu toprak-
larda bin yıldır biriz ve beraberiz. Doğu-
suyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle Tür-
kiye dünyanın her açıdan önemsediği bir 
ülke. Bizim için ikinci bir Türkiye yok. 
Birileri 15 Temmuz’da bu ülkeyi boyun-
duruk altına almaya çalışsa da, birileri 

terörle ülkeyi bölmeye kalksa da, birileri 
ekonomik darbelerle bizlere diz çöktüre-
ceğini zannetse de biz bir ve beraber ol-
duğumuz sürece her zorluğun üstesinden 
geliriz. Her oyunu bozar, kendimiz oyun 
kurarız. Bir kez daha Kâğıthanemize hoş 
geldiniz. Burada misafir değil, ev sahibi 
sayılırsınız” diye konuştu.

“Kardeşliğimiz 
güçlenerek devam edecek”
Heyet adına teşekkürlerini ileten AK Par-
ti Kocaköy İlçe Başkanı Eşref Türe ise 
Kağıthane’yi çok beğendiklerini ve Ka-
ğıthane halkının misafirperverliğinden 
çok memnun kaldıklarını ifade ederek, 
“İnanın Kocaköy’de en çok Kağıthane 
konuşuluyor. Kardeş Şehir Projesi kap-
samında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar 
neticesinde Kocaköylüler, Kağıthane’de-
ki çalışmaları yakından takip eder oldu-
lar. Burası hem tarihi hem de İstanbul’un 
merkezinde modern bir şehir. Türki-
ye’deki tüm yenilikleri buradan görebili-
yoruz. İlerleyen zamanlarda işbirliğimiz 
ve kardeşliğimiz güçlenerek devam ede-
cek” dedi. Yemek programının sonunda 
heyetler günün anısı olarak hediyeleşerek 
bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Kültür-Sanat

KAĞITHANE'DE AHİLİK 
COŞKUSU

Kağıthane 
Kaymakamı Hasan 
Göç, Kağıthane 
Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç ve 
İstanbul Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği Başkanı Faik 
Yılmaz’ın katılımıyla 
Hasbahçe Mesire 
Alanı’nda Ahilik 
Haftası kapsamında 
etkinlikler 
düzenlendi.

Ahilik Haftası etkinliklerinde 
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Mehteran Takımı bir kon-

ser verdi. Tiyatro oyuncuları da ahilik 
geleneklerini temsil eden bir oyun 
sergiledi. Törende İlin Ahisi Muzaffer 
Karaca’ya da kaftan giydirilip, şed ku-
şandırıldı.

Yılmaz: “Ahilik 1 haftaya sığmaya-
cak yüce değerlere sahip”
Törende konuşan Başkan Faik Yılmaz, 
Ahilik Haftası’nın esnafın bayramı ol-
duğunu ifade etti ve Ahilik değerleri-
nin sadece 1 haftaya değil tüm bir yıla 
yaymak istediklerini kaydetti. Başkan 
Yılmaz, şöyle devam etti: “Ahilik, 
insanın doğumundan ölümüne kadar 
sarılması gereken bir ahlak manzume-
sidir. Ahilik, dürüst esnaflıktır; Ahilik 
ülkesini, milletini seven kimse demek-
tir; Ahilik birlik beraberlik demektir. 
Anadolu yüzyıllar boyunca medeni-
yetin beşiği olmuş, insanlığın yolunu 
aydınlatan birçok fikre ve kişiye ev 
sahipliği yapmıştır. O fikirlerden biri 
de hiç şüphesiz pirimiz üstadımız Ahi 
Evran Veli’nin kurucusu olduğu Ahilik 
Teşkilatı olmuştur. Ahiliği sadece bir 
meslek örgütü olarak görmek ahiliği 
hafife almak olur. Ahilik asırlar boyun-
ca bir harç görevi görerek bu topraklar-
da güzel ahlakın, birliğin ve bereketin 
asırlar boyunca hüküm sürmesine vesi-
le olmuştur. İşte böyle sağlam temeller 
üzerine kurulu Ahilik anlayışını inşa 
eden, anlayışını ilmek ilmek işleyerek 
nesilden aktarılmasını sağlayan başta 

Ahi Evran Veli’yi ve Ahi büyüklerini 
burada sizlerin huzurunda rahmetle ve 
minnetle anıyorum.”

Ahilik değerleri 
yeniden şaha kaldırılacak
Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç 
ve Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç konuşmalarında Ahilik teşkila-
tının önemine değindi. Ahilik teşkila-
tının en zor dönemlerde büyük görev 
üstlendiğini belirten Kaymakam Ha-
san Göç ve Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç, Türkiye’ye başlatılan Haçlı 
Seferleri’nin yine bu teşkilat sayesin-
de aşılacağını söyledi. Tören sonunda 
Başkan Faik Yılmaz, Kağıthane’deki 
etkinliklerin düzenlenmesindeki katkı-
larından dolayı Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç’a temsili bir Ahi Evran maketi 
takdim etti.
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Spor

GÜREŞİN KALBİ 
KAĞITHANE’DE ATTI

Sporun her alanında adından söz ettiren Kağıthane Belediyesi, uluslararası arenada da boy göstermeye devam ediyor. 
Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde başlayan ve 10 ülkeden yaklaşık 150 sporcunun katılımıyla bu yıl 14’ncüsü düzenlenen 
Uluslararası Türk Dünyası Fevzi Şeker Güreş Turvası sona erdi, turnuvanın galibi Türkiye oldu.

Kağıthane Belediyesi ve İstanbul 
Gençlik Hizmetleri ve Spor Mü-
dürlüğü işbirliğinde bu yıl 14. 

kez düzenlenen Uluslararası Türk Dün-
yası Fevzi Şeker Yıldızlar Serbest Güreş 
Şampiyonası kıyasıya mücadelelere sah-
ne oldu. Uluslararası Güreş Federasyonu 
programında olan turnuvaya; Türkiye ile 
birlikte Rusya, Bulgaristan, Makedon-
ya, Moldova, Ukrayna, Azerbaycan, Irak 
ve Gürcistan katıldı. Yahya Kemal Spor 
Kompleksi’nde gerçekleştirilen turnuva-
da Türkiye adına İstanbul karması ve mil-
li takım mindere çıktı.

Farklı coğrafyalarda yaşayan Türk top-
lumları arasında dostluğu pekiştirmek ve 
merhum şampiyon güreşçi Fevzi Şeker’in 
Türk güreşine katmış olduğu sporcu ka-
rakterini ölümsüzleştirmek maksadıyla 
düzenlenen turnuvanın şampiyonu Türki-
ye oldu. Turnuvalarda Azerbaycan ikinci, 
Makedonya ise üçüncülüğü elde etti.
Turnuvalara destek amaçlı spor camiasın-
dan birçok isim katılırken, Türkiye Güreş 
Federasyonu Başkanı Musa Aydın Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç’a, güreş sporuna 
verdiği destekten ötürü şilt takdim ederek 
teşekkür etti.

"Spor altyapısı olarak da 
büyük çalışmalarımız var"
Örnek sporcuları unutmadıklarını ve 
onların anısına etkinlikler yaptıklarını 
dile getiren Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, “Biz çocuklarımızın, gençle-

rimizin, yetişkinlerimizin güvenli alan-
larda yaşamlarını, sporlarını, kültürlerini 
sürdürebilmeleri için yoğun bir emek 
sarf ediyoruz. Gelirlerimizin de yüz-
de 25’ini burada değerlendiriyoruz. Bu 
anlamda spor altyapısı olarak da büyük 
çalışmalarımız var. Spor kulübümüzü de 
oluşturduk. 20’in üzerinde ayrı branşta 
spor yapıyoruz. Örnek sporcularımızı da 
unutmuyoruz. Vefa duygusuyla onların 
anısına da etkinlikler yapıyoruz. Spor ve 
kültür önemli. Kitleleri, ülkeleri, insanları 
birbirine yaklaştıran en önemli etkinlik. 
Biz spor ve kültür vasıtasıyla insanları bir 
arada tutuyoruz” dedi.

"Kağıthaneli minik sporcuların gele-
cek hedefleri büyük"
11-13 yaş kategorisinde 2018 Türkiye 
Güreş Şampiyonu olan Kağıthane Bele-
diyesi sporcusu Ali Emirhan Tanrıver ise 
dedesinin de güreşçi olduğunu belirte-
rek, “Antrenmanlar biraz yorucu oluyor. 
Bazen kazalar çıkabiliyor. Bazen güreşe 
gelemiyoruz. Dinlenmek zorunda kalı-
yoruz. Bazen güreş olmuyor üzülüyoruz. 
Antrenmana gelince ben çok mutlu olu-
yorum. Antrenman yapınca duygularım 
canlanıyor. Benim dedem güreşçiydi. 
Hem onun anısına güreşe gittim hem de 
onun ağabeyi de güreşçiydi. Onların anı-
sına güreşe gittim. Bütün hocalarım ve 
belediyenin adına birinci oldum. Kendi-
mi çok mutlu hissediyorum ve Belediye 
Başkanımıza yardımları için çok teşekkür 
ediyorum“ diye konuştu.
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Saraybosna’da düzenlenen 2018 Yıl-
dızlar Balkan Şampiyonası’nda 92 
kiloda şampiyon olan Kağıthane 

Belediyesi Spor Kulübü’ne bağlı Güreşçi 
Murat Sezmiş 17 yaşında büyük bir başarı 
elde etti.

Spora çok küçük yaşlarda başlayan genç 
güreşçi, Kağıthane Belediyesi’nin ilçede 
hizmete açtığı spor tesislerinde profes-
yonel sporculardan eğitim aldı. Azmiyle 
kısa sürede Milli Takım kadrosunda yer 
almayı başaran Murat Sezmiş, 2018 Yıl-
dızlar Balkan Şampiyonası’nda 92 kiloda 
şampiyon oldu.

“Bizlere bu gururu yaşattığı için spor-
cumuzu tebrik ediyorum”
Şampiyon güreşçiyi tebrik eden Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
Kağıthane’nin adının dünyada artık ma-
dalyalarla duyulduğunu ifade ederek, 
“Gençlerimizin sokakta zamanlarını ve 
enerjilerini boşa geçirmelerindense; ring-
lerde, beceri atölyelerinde, kütüphane-
lerde kendilerini yetiştirmeleri için çaba 
sarf ediyoruz. Sadece bu yaz ayında 24 
farklı branşta 15 bine yakın çocuğumuza 
ücretsiz sportif eğitim verdik. Alanında 
uzman eğitmenlerimiz eşliğinde çocuk ve 
gençlerimize sporu sevdirdik. Kağıthane-

li çocuk ve gençlerimize Murat Sezmiş 
abilerini örnek almalarını tavsiye ediyo-
rum. Bizlere bu gururu yaşattıkları için de 
sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyorum” diye konuştu.

“Yeni şampiyonluklar için mücadele 
edeceğim”
Şampiyon Güreşçi Murat Sezmiş ise yap-
tığı açıklamada, “Emeklerimin karşılığını 
şampiyonluklarla alıyorum. Şimdi yeni 
şampiyonluklar için mücadele edeceğim. 
Başkanımız Fazlı Kılıç’a spora ve sporcu-
ya verdiği desteklerden ötürü çok teşek-
kür ediyorum” dedi.

Kağıthane Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma 
Futbol Turnuvası’sında final heyecanı yaşandı. İlçede faaliyet gösteren 16 kulübün katılımıyla 
gerçekleştirilen turnuvanın şampiyonu Seyrantepe Ofspor oldu.

Kağıthane Belediyesi’nin spora yapmış olduğu yatırımlar madalyalarla karşılık buluyor. 
Son olarak Kağıthane Belediyesi Spor Kulübüne bağlı güreşçi Murat Sezmiş, Balkan 
Şampiyonu oldu.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit 
olan vatandaşlar anısına Kağıtha-
ne Belediyesi tarafından düzenle-

nen futbol turnuvası sona erdi. “15 Temmuz 
Şehitlerini Anma Futbol Turnuvası” Yahya 
Kemal ve Nurtepe Mahallesi’nde bulunan 
futbol sahalarında 16 takımın katılımıyla 
gerçekleştirildi. Turnuvanın galibi ise Sey-
rantepe Ofspor oldu. Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç ve protokolün katılım 
sağladığı turnuvada dereceye giren takımlar 
kupa ve madalyalarını aldılar. 

“Şehitlerimizin hatıralarını yaşatıyoruz”
15 Temmuz şehitlerine Allah’tan rahmet, ya-
ralılarına da acil şifalar dileyen Başkan Faz-
lı Kılıç, “Turnuva vesilesiyle 15 Temmuz 
şehitlerimizi bir kez daha derin rahmet ve 
minnet duygularıyla anıyor, hatıralarını ya-
şatıyoruz. Allah, milletimize bir daha böyle 
acılar yaşatmasın. Bir diğer yandan turnuva-
mızda futbolun tüm güzelliklerine tanıklık 
ediyoruz. Organizasyonun düzenlenmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA FUTBOL 
TURNUVASI'NIN GALİBİ: SEYRANTEPE OFSPOR

SPORTİF YATIRIMLAR 
MADALYALARLA KARŞILIK BULUYOR
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YAZ SPOR OKULLARI’NDAN 
MUHTEŞEM   KAPANIŞ

Kağıthane Belediyesi'nin 
ilçedeki çocuklara spor 
sevgisi aşılamak ve 
Kağıthane'den geleceğin 
olimpiyat sporcularını 
yetiştirmek adına yıl 
boyunca sürdürdüğü 
spor okullarının yaz 
mevsimi kapanış töreni 
gerçekleştirildi.

Hasbahçe Futbol Sahası’nda ger-
çekleştirilen kapanış törenine, yaz 
ayları boyunca 24 ayrı branşta 

eğitim almış çocuklar ve aileleri katıldı. 
Tüm grupların ayrı ayrı kortej halinde 
yaptıkları yürüyüş ile başlayan törende 
gerçekleştirilen gösteriler de izleyiciler-
den olumlu not aldı.

Sporculara katılım belgesi verildi
Yahya Kemal ve Hamidiye Spor Komp-
leksleri ile Merkez Mahallesi buz pisti, 
tenis kortu, Hasbahçe Futbol Sahası ve 
atletizm pisti gibi çeşitli noktalarda yaz 
tatili boyunca ücretsiz spor eğitimi alan 
öğrenciler programın sonunda katılım 
belgelerini teslim aldı.

“Kağıthane’den olimpiyat sporcuları-
mızın çıktığını göreceğiz”
Spor ve kültür sanata büyük yatırımlar 
yaptıklarını belirten Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, “Yaz tatilinde aileleri 
ile birlikte İstanbul'da kalan çocuklarımı-
zın bu dönemi verimli bir şekilde geçir-
mesi adına spor okullarımızda eğitim al-
ması bizler için çok önemli. Hem kış hem 
yaz döneminde her yıl binlerce çocuğu-

muza farklı branşlarda bu eğitimleri ve-
rerek onların hem kişisel gelişimine hem 
sosyal hayatlarına katkıda bulunuyoruz. 
Umuyoruz ki ileride buralardan olimpiyat 
sporcularımızın da çıktığını göreceğiz” 
dedi.

Yaz boyunca 13 bin çocuğa ücretsiz 
spor eğitimi
Yaz boyunca  toplam 13 bin çocuğa veri-
len ücretsiz eğitimlerin yanı sıra yapılan 
mini yarışmalarla birçok farklı branşta 
birçok çocuğa Kağıthane Belediyesi'nin 
lisanslı sporcusu olma hakkı da sağlandı. 
Malzeme ve ekipmanların da tamamen 
Belediye tarafından sağlandığı spor okul-
larında öğrenciler yeteneklerine uygun 
branşlara yönlendirilerek eğitimlerini ta-
mamladı.
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BAŞKAN KILIÇ: 
“EĞİTİME VERDİĞİMİZ DESTEKLERİ

ARTTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ”

2018 - 2019 eğitim öğretim yılı resmen başladı. Ders zilinin 
çalmasıyla birlikte ülke genelinde 20 milyona yakın öğrenci ders 

başı yaptı. Tüm yurtta olduğu gibi Kağıthane'de de ilk gün heyecanı 
yaşandı. Emniyet Evleri Mahallesi Ticaret Odası İlköğretim 

Okulu’nda düzenlenen törenle Kağıthane'de eğitim sezonu da 
resmen başlamış oldu.

Eğitim öğretim yılının tüm öğrenci 
ve öğretmenlere hayırlı olmasını 
dileyen Kağıthane Belediye Baş-

kanı Fazlı Kılıç, “Bu yıl da birçok fark-
lı alanda eğitime verdiğimiz destekleri 
arttırarak sürdürmeye devam edeceğiz. 
İlçemizdeki okulların yaz tatili boyunca 
bakım, onarım ve çevre düzenlemelerini 
tamamladık. Okullarımız yeni sezona her 
anlamda modernize olmuş şekilde başla-
dılar. Yanı sıra ilçemizde ihtiyaç sahibi 
10 bine yakın çocuğumuza da sırt çantası, 
kalem, defter ve çeşitli kırtasiye malze-
melerinden oluşan hediyelerimizi teslim 
ettik” dedi.

Yeni eğitim sezonunun açılış programına 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın 
yanı sıra Kağıthane Kaymakamı Hasan 
Göç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı 
Mevlüt Öztekin ve Kağıthane İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Muhammet Çayır da ka-
tıldı. Öğrencilerin şiirler okuyarak halk 
oyunları gösterileri düzenlediği program 
veliler tarafından da oldukça beğenildi.




