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n   Başkanlık görevini yeni başkana devreden Fatmanur 
Eroğlu, “2 senedir başkanlık yapıyordum, bugünden 
itibaren artık eski başkanım. Yeni başkanımızı tebrik 
ediyorum. u 3’DE

Kağıthane 
Belediyesi 

Kent Konseyi 
bünyesinde 

çalışmalarını 
yürüten Çocuk 

Meclisi bir araya 
gelerek yeni 

dönem başkanını 
belirledi.

Kağıthane Belediyesi tara-
fından düzenlenen Ramazan 

etkinliklerine Türkiye’nin 
yakından tanıdığı Necmettin 

Nursaçan Hoca ‘Haset Hastalığı’ 
konulu söyleşisiyle katıldı.

2016-2017 Eğitim öğretim yılının 
başlamasıyla birlikte Kağıthane 

Belediyesi, eğitime verdiği destekleri 
de arttırdı. Kültür Merkezi  Nikah 

Salonu’nda gerçekleştirilen törenle 8 Bin 
öğrenciye çanta ve kırtasiye  malzemesi 

yardımında bulundu.
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Kağıthane Belediyesi tara-
fından düzenlenen Ramazan 

etkinliklerine Türkiye’nin 
yakından tanıdığı Necmettin 

Nursaçan Hoca ‘Haset Hastalığı’ 
konulu söyleşisiyle katıldı.

Geleneksel olarak gerçekleştirilen 
İstanbul 2. Bölge Belediye Başkanları 
toplantısı için Kağıthane’de bir araya 

gelen başkanlar İstanbul’u 6D ile gezdi.
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HUZUR SOKAĞI Turgut YILMAZ

n   Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu 
tarafından Macaristan’ın 1956 tarihli 
İhtilal ve Özgürlük Savaşı’nın 60. 
yıldönümü dolayısıyla bir anma 
resepsiyonu düzenlendi. u 13’DE

n   Kağıthane Belediyesi tarafından ücretsiz 
verilen yüzme ve basketbol eğitimlerine 
katılan otizmli bireyler, hem rehabilite 
sürecinde önemli mesafe kat ediyor, hem 
de becerilerini geliştirme imkanı yakalıyor.  
u 16’DA

n    Sağlık konusunda vatandaşların 
bilinçlenmesi için bir çok önemli 
çalışmaya imza atan Kağıthane 
Belediyesi, nikah salonunda Kolan 
Hastanesi ile ortaklaşa bir Tüp 
Bebek Semineri gerçekleştirdi.  

 u 6’DA

HAYATA
SPORLA 
TUTUNUYORLAR

Başkanlardan
6D’li  İstanbul Turu

Annelik Yolunda 
Yalnız Değilsiniz!

KÜLTÜR YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR
SULTAN SELİM KÜLTÜR KOMPLEKSİ

HAYIRLI OLSUN

Komplekste, 350 kişilik çok 
amaçlı salon, 240 metrekare-
lik fitness salonu, kafeterya, 70 

kişilik sinema salonu, 6D animasyon 
salonu, İSKİ ve PTT’nin birer şubesi, 
Sultan Selim Mahalle Muhtarlığı ile 
13 odasıyla Aile Hekimler Birliği de 

bulunuyor.
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 

Kılıç, Sultan Selim Mahallesi Kültür 
Kompleksi’nin hayırlı, uğurlu olması-
nı dileyerek, kompleksin güzel etkin-
liklere ev sahipliği yapacağını söyledi.

Önemli bir tesisi daha Kağıthane’ye 

kazandırmanın mutluluğunu yaşa-
dıklarını ifade eden Başkan Kılıç, “Bu 
haftasonu tüm küçük misafirlerimizi 
yeni hizmet kompleksimize bekliyo-
ruz. Kültür kompleksimizde gerçek-
leştireceğimiz etkinliklerle her yaştan 
insanımıza hizmet edeceğiz” dedi.

Kültürel alanda 
önemli işlere 
imza atan Kağıt-
hane Belediyesi, 
Gültepe Kültür 
Merkezi, Ha-
midiye Gençlik 
Merkezi ve 
Çağlayan Bilim 
Merkezi’nin 
ardından dev 
bir kompleksi 
daha vatandaş-
ların hizmetine 
sundu.

Kağıthaneli Çocuklardan
Demokrasi Dersi

MACAR ÖZGÜRLÜK 
MÜCADELESİ 
KAĞITHANE’DE ANILDI
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Kağıthane’mize dev bir 
kompleks daha…

Gazeteci-yazar Mümine Bucak, Kağıthane Belediyesi Kültür 

Etkinlikleri kapsamında “Hz. İnsan” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Çocuklar, dünyanın 
en temiz varlığıdır

Gültepe Kültür Merke-

zi’ndeki söyleşi kapsa-

mında Kağıthanelilerle 

buluşan Bucak, insanın Allah’ın 

yeryüzündeki halifesi olduğunu 

anımsattı.
Her doğan çocuğun koku-

sunda bile cenneti aradıklarını 

belirten Bucak, her anne-baba-

nın çocuğunu içtenlikle sevdi-

ğini hatırlattı. Bucak,  “Çocuklar 

gerçekten Hz. İnsan’dır, günah-

sız ve melektir. Bizim medeni-

yetimiz çocukları dünyanın en 

temiz varlığı olarak görür. Her 

zaman ‘çocuk kadar temiz ve 

masum olsak’ deriz. Bundaki 

mana ise Hz. İnsan olarak yara-

tılmamızdır” diye konuştu.

Bucak, insanların dünyaya 

geliş nedeninin Allah’a kulluk 

yapmak olduğunu dile getirerek, 

şöyle konuştu:

“Biz insanoğlu, Hz. İnsan 

kavramından ayrıldığımız an, 

barbarlaşmaya, vahşileşmeye ve 

başkalaşmaya başlıyoruz. Ru-

humuz, kalbimiz, yaratılışımız, 

fıtratımız temiz. Yüce Allah biz-

den iyi olmamızı beklerken, biz 

maalesef hızla bundan uzaklaşı-

yoruz. Anne ve babalarına mer-

hamet edenler, Hz. İnsan ruhu 

taşıyordur. Sadece kendinizi dü-

şünüp, başkalarını umursamaz 

hale geliyorsanız, kendimizi 

silkeleyip, Hz. İnsan olmaktan 

uzaklaştığımızı düşünelim. Ha-

yatımızı buna göre idame et-

tirmeliyiz. Hz. İnsan olmak bizi 

kurtuluşa götürecektir.”

Söyleşiye katılan Kağıthane 

Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da 

gazeteci-yazar Bucak’a teşekkür 

ederek, Kağıthane’nin simgesi 

lale plaketi ve çiçek takdim etti.

Kıymetli komşularım, sevgili Kağıthaneli 
hemşehrilerim, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Her geçen yıl daha büyük projeleri hayata ge-
çirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Son yıllar-
da hayata geçen kültür sanat yatırımlarımıza bir 
yenisini daha ekledik. Sultan Selim mahallemi-
ze çok amaçlı bir kültür kompleksi kazandırdık. 
Geçmişte hizmete açtığımız Gültepe Kültür Mer-
kezi, Hamidiye Gençlik Merkezi ve Çağlayan Bi-
lim Merkezi çok önemli çalışmalara ev sahipliği 
yaptı. Bu yatırımlarımızı yaşatan, her geçen gün 
önemini arttıran, etkinlikleri yakından takip eden 
tüm vatandaşlarımıza ve yine bu çalışmaları üre-
ten kültür sanat camiamıza çok teşekkür ediyo-
rum. İçerisinde 350 kişilik çok amaçlı salon, 240 
m2 fitness salonu, kafeterya, 70 kişilik sinema sa-
lonu, 6D animasyon salonu, İSKİ ve PTT şubeleri, 
Sultan Selim Mahalle Muhtarlığı ve 13 odalı Aile 
Hekimliği bulunan yeni tesisimizde ilk faaliyetle-
rimizi de gerçekleştirmeye başladık. Emeği geçen 
herkesi kutluyorum. 

Değerli Kağıthaneliler, yaptığımız bir çok hiz-
meti, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen projeleri-
mizi diğer belediyelerle de paylaşıyoruz. Geçtiği-
miz günlerde İstanbul 2. Bölge belediye başkan-
larını ilçemizde ağırladık. Projelerimizi konuştuk. 
Hizmet çıtamızı daha yukarılara nasıl çıkarabile-
ceğimizi istişare ettik. Kıymetli belediye başkanla-
rımızla birlikte 6D sinema izledik. Çocuklarımız, 
gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız ve tüm bi-
reylerimiz için hayata geçirdiğimiz yatırımları-
mızı tanıttık. Çalışmalarımızı takdirle karşılayan, 
tecrübelerimizi paylaştığımız tüm misafir beledi-
ye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. 

Yine geçtiğimiz ay içerisinde 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramımızı kutladık. Cumhuriyetimizin 
yıldönümü dolayısıyla çeşitli programlar gerçek-
leştirdik. Öte yandan 19 Ekim Muhtarlar Günü 
dolayısıyla bir dizi etkinlikler yaptık. Muhtarları-
mızla yakın diyaloğumuzu daha da güçlendirdik. 
Bizleri de ayrıca makamımızda ziyaret eden tüm 
muhtarlarımıza müteşekkirim. 

Bu arada Kağıthane Kent Konseyimizin genel 
kurulunu da yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. 
Başkanlık seçiminin de yapıldığı toplantıya katkı 
sunan tüm sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize 
teşekkür ediyorum. Ayrıca kent konseyi başkan-
lık görevine yeniden seçilen Meryem Tekbıyık ha-
nımefendiyi de tebrik ediyor, başarılarının deva-
mını diliyorum.

Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyor, Allah’a 
emanet ediyorum.
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Kağıthane 
Belediyesi 

Kent Konseyi 
bünyesinde 

çalışmalarını 
yürüten 

Çocuk 
Meclisi bir 

araya gelerek 
yeni dönem 

başkanını 
belirledi.

Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi Ço-
cuk Meclisi, 2’nci dönem başkanını 
seçti. 10 adayın mücadele ettiği baş-

kanlık seçiminde Zeynep Sude Aydoğdu 1 oy 
farkla meclis başkanı seçildi. Kuruluş amacı 
çocukların öncelikle sorumluluk bilinçlerini 
geliştirmek olan Kent Konseyi Çocuk Meclisi 
yeni dönem başkanlığı için kolları sıvadı. 2014 
yılından beri faaliyetlerini sürdüren Kağıtha-
ne Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi, 2 
yılda bir düzenlenen başkanlık seçimlerinin 
2’ncisini gerçekleştirdi. 10 adayın yarıştığı 
başkanlık seçiminde her bir aday projelerini 
tanıtan sunum yaptı. 70 üyeye sahip mecli-
sin faaliyetleri arasında okuma etkinliği, ağaç 
dikimi, şehir dışı kültürel geziler gibi pek çok 
etkinlik yer alıyor. Yapılan oylamada Zeynep 
Sude Aydoğdu, ikinci sıradaki rakibinden sa-
dece 1 oy fazla alarak başkanlık koltuğunun 

yeni ismi oldu.
“Bir oy farkla gelen başkanlık”
Bir oy farkla başkan seçilen Zeynep Sude 
Aydoğdu, “Başkanlık adayıydım ve başkan 
oldum. Arkadaşlarımız genelde Konya’ya git-
mek istiyor. Bu yıl bunu gerçekleştirmeyi dü-
şünüyorum. Aynı zamanda bir kitap projemiz 
var. O da gerçekleştirmek istediğim planlar 
arasında. Öncelikle kaybedeceğimi düşünü-
yordum. 1 oy farkla kaybetmek üzücü olacak-
tı. Başkan olduğum için mutluyum, zaten kay-
beden arkadaşım da yardımcım oldu” dedi.

“Demokrasiyi öğreniyoruz”
Başkanlık görevini yeni başkana devreden 
Fatmanur Eroğlu, “2 senedir başkanlık yapı-
yordum, bugünden itibaren artık eski başka-
nım. Yeni başkanımızı tebrik ediyorum. Biz 
burada kaynaşıyoruz, özgüvenimiz artıyor. En 

önemlisi burada arkadaşlarımız demokrasiyi 
öğreniyor. Reşit birey olarak ileride hiçbir bas-
kıya maruz kalmadan, dayatma olmadan oy 
kullanmayı öğreniyor” diye konuştu.

Başkan Fazlı Kılıç; ‘’Çocuklarımız de-
mokrasi bilinciyle hareket ediyor.’’
Programa Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç’da katıldı. Meclis salonuna giderek ço-
cukların bu seçim yarışında onlara destek olan 
Başkan Kılıç; ‘’Çocuklarımız bugün burada 
yeni başkanlarını seçecekler, onların böyle bir 
amaç için burada toplanmış olması oldukça 
sevindirici. Demokrasinin bilinciyle hareket 
ediyorlar ve oy kullanmanın önemini henüz 
bu yaşta kavrıyorlar. Ben tüm adaylara başarı-
lar diliyorum. Umarım hak edenin kazandığı 
bir seçim olur.’’ dedi.

Kağıthaneli Çocuklardan
Demokrasi Dersi

HUZUR SOKAĞI Turgut YILMAZ
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Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın  ev 
sahipliğinde gerçekleşen toplantıda bir ara-
ya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 

Misbah Demircan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa 
Demir, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Zey-
tinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Gazios-
manpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bay-
rampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay ve AK Parti İstanbul 
İl Başkan Yardımcısı Ahmet Cin ile AK Parti İl Yöne-

tim Kurulu Üyesi Abdurrahman Dursun yaptıkları 
çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Sapphire Seyir Terası’ndaki toplantı sonrasında 
başkanlar 6D sinemaya girdi. Başkanlar,  İstanbul’un 
güzelliklerini  6D sinema ile  ‘İstanbul Turu’ atarak 
yaşadı.  

Başkan Kılıç, ziyaretin ardından belediye başkan-
larına kendi fotoğraflarının yer aldığı ve çeşitli geri 
dönüşüm atıklarından elde edilen kağıtlara işlenmiş 
fotoğrafları hediye etti.

Başkanlardan
6D’li  İstanbul Turu

Geleneksel olarak gerçekleştirilen İstanbul 2. Bölge Belediye Başkanları toplantısı 
için Kağıthane’de bir araya gelen başkanlar İstanbul’u 6D ile gezdi.

İstanbul’un 
en önemli ve 
güzel mesire 
alanlarından 

biri olan 
Hasbahçe’nin her 
yıl düzenli olarak 

gerçekleştirilen 
gölet temizleme 
çalışmaları tüm 
hızıyla sürüyor.

İstanbul’un en önemli ve güzel 
mesire alanlarından biri olan 
Hasbahçe’nin her yıl düzenli ola-

rak gerçekleştirilen gölet temizleme 
çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yaz 
mevsiminin sona ermesiyle birlik-
te başlanılan çalışmalarda göletteki 
tüm su boşaltılarak zeminde biriken 
pislikler özel fırça ve malzemelerle te-
mizleniyor. Kalıntıların temizlenme-
sinin ardından ise tazyikli suyla yapı-
lan yıkama işleminin ardından zemin 

tamamen temizlenerek arındırılıyor. 
İstanbul’un göbeğinde vatandaş-
lar için önemli bir dinlence yeri olan 
Hasbahçe’de bir çok çeşitli hayvanda 
yaşamını sürdürüyor. Hasbahçe’nin 
içinde bulunan gölette ise bir çok kuğu 
ve ördek yaşamlarını sürdürüyor. Gö-
letin temizlenmesi hem suyun daha 
canlı ve güzel bir görünüme kavuşma-
sını sağlarken, hayvanlar içinde daha 
sağlıklı bir hale gelmiş oluyor. 
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Hasbahçe Havuzunda Kış Temizliği 
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Kağıthane Belediyesi’nin Kağıthane’ye 
kazandırdığı son ve en önemli kültür 
alanlarından biri olan Sultan Selim Ma-

hallesi Kültür Merkezi kapılarını açtı. Yapımının 
tamamlanmasıyla birlikte hizmete açılan komp-
leksin ilk konukları ise çocuklar oldu. Program-
larda çocuklar önce iki arkadaş balığın bir başka 
arkadaşlarını kurtarmak için girdikleri mücade-
lede başlarına gelen olayları konu alan Cesur 
Balık 2 filmini izledi.

Sinema filminin ardından ise 350 kişilik çok 
amaçlı salonda ‘Kuklacı’ adlı çocuk tiyatrosunu 
izleyen çocuklar oldukça keyifli bir gün geçirdi. 
Tiyatro sırasında hem eğlenen hem de çevre, 
doğa ve beslenme ile ilgili önemli bilgiler öğ-
renen çocukların diğer eğlence noktası ise 6D 
sinema salonu oldu. Özel olarak tasarlanan sa-
lona 5’er kişilik gruplar halinde giren çocuklar 
macera dolu bir tren yolculuğu yaparken olduk-
ça heyecanlı dakikalar yaşadılar.

Sultan Selim Mahallesi Kültür Merkezi; 350 
kişilik çok amaçlı salon, 240 metrekarelik fitness 
salonu, kafeterya, 70 kişilik sinema salonu, 6D 
animasyon salonu, İSKİ ve PTT’nin birer şubesi, 
Sultan Selim Mahalle Muhtarlığı, otoparkı ile 13 
aktivite odasıyla Aile Hekimler Birliği’ni bünye-
sinde barındırıyor.

Çocuk programları ile birlikte ilk etkinlikle-
rine ev sahipliği yapan Sultan Selim Mahallesi 
Kültür Merkezi önümüzdeki günlerde de birçok 
yazar, sanatçı, akademisyen ve siyasetçiyi konuk 
olarak ağırlayacak. 

Kağıthane 
Belediyesinin 
Kağıthane’ye 
kazandırdığı 

son ve en 
önemli kültür 

alanlarından 
biri olan Sultan 

Selim Mahallesi 
Kültür Merkezi 

kapılarını açtı.

Dev Kompleks Kapılarını
İlk Çocuklara Açtı
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Annelik Yolunda 
Yalnız Değilsiniz!

Sağlık konusunda vatandaşların bilinçlen-
mesi için bir çok önemli çalışmaya imza 
atan Kağıthane Belediyesi, nikah salo-

nunda Kolan Hastanesi ile ortaklaşa bir Tüp 
Bebek Semineri gerçekleştirdi. Kağıthane Kent 
Konseyi öncülüğünde gerçekleşen ve vatan-
daşların yoğun ilgi gösterdiği seminerde salon 
tıklım tıklım dolarken bazı vatandaşlar progra-
mı ayakta takip etmek zorunda kaldı.

‘’Hastanın Hikayesi Teşhis için Çok Önemli’’
Çocuk sahibi olamamanın bir çok farklı nede-
ne dayandığını belirten Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı Tülay Çağlar, sorunun iyi bir 
şekilde tespit edilerek ona göre tedavi uygu-
lanması gerektiğini aktardı. Tedavi süresince 
bir çok farklı işlemler uyguladıklarını belirten 
Çağlar; ‘’Tedavide ilk olarak hastanın öykü-
sünü dinliyoruz. Daha önce ne gibi hastalık 
ve enfeksiyonlarla karşılaştığını bilmemiz çok 
önemli. Bunun yanında fizik ve genital muaye-
ne ile rahim ağzı ve tüplerinin değerlendirme-
sini yapıyoruz ve hormon testi de gerçekleştiri-
yoruz. ‘’ dedi.

Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Prof.Dr 
Kadir Savan ise, çocuk sahibi olamamanın sa-
dece kadının değil erkeğin de önemli bir soru-
nu olduğuna dikkat çekerek bütün sorumlulu-
ğun kadına yüklenmemesi gerektiğini aktardı.

‘’Fazla Kilolarının 
Çocuk Yapmanızı Engelleyebilir.’’
Sağlıklı bir gebelik için kilonun da çok önem-
li bir faktör olduğunu belirten uzmanlar, 
fazla kiloların gebe kalınmasını etkilediğini 
de aktardı. Konuyla ilgili bir konuşma ger-
çekleştiren Diyetisyen Büşra Düzyol, diyetin 
ekstra çaba harcanan bir şey değil günlük 
yeme alışkanlığı olduğunu belirtti. Normal 
dönem ile hamilelik döneminde daha farklı 
beslenmenin önemine de değinen Düzyol; 
‘’Gebelik döneminde normalde duyduğu-
muzdan daha fazla besine ihtiyaç duyabili-
riz. Bu yüzden yeteri kadar protein, demir ve 
çinko almalısınız.’’ dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlardan 
gelen soruları yanıtlayan uzmanlar, ne ya-
pılması ve nasıl yapılması gerektiği ile ilgili 
ayrıntılı cevaplar verdiler.

5 Şanslı Kişiye Ücretsiz Tüp Bebek Tedavisi
Seminerin ardından yapılan çekilişle birlik-
te 5 şanslı kişiye ücretsiz tüp bebek tedavisi 
de verildi. Kurada adı okunan vatandaşlar 
sevinç gözyaşları dökerken, bir çok kişiye de 
ücretsiz test imkanı sunuldu. Böylece çeki-
lişte ismi okunan 5 vatandaş Kolan Hasta-
nelerinden ücretsiz tüp bebek tedavi hizmeti 
alabilecek.

Sağlık 
konusunda 

vatandaşların 
bilinçlenmesi 

için bir çok 
önemli 

çalışmaya 
imza atan 

Kağıthane 
Belediyesi, 

nikah 
salonunda 

Kolan 
Hastanesi ile 
ortaklaşa bir 

Tüp Bebek 
Semineri 

gerçekleştirdi. 

GAZETE KAĞITHANE | KASIM 2016 | Sayı 55
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Geri dönüşüm çalışmalarına 
önem veren ve çevreci belediye 
anlayışıyla hareket eden Kağıt-

hane Belediyesi, bu duyarlılığını öğren-
cilere de aktarmak amacıyla bir yarışma 
düzenleyecek.

İlçe genelindeki 28 ilk ve orta okul-
da eğitim gören ve yarışmaya katılacak 
yaklaşık bin 500 öğrenci, bu yolla hem 
çevre bilicine sahip olacak hem de bir-
birinden güzel hediyeleri kazanma fır-
satı yakalayacak.

Yarışmada, ilk üçe giren okullara lap-

top, en çok plastik kapak, atık pil ve atık 
yağ toplama kategorilerinde ilk üçe gir-
me başarısı gösteren öğrenciler de bi-
siklet kazanma şansını yakalayacak.

Yarışma kapsamında son toplama 
tarihi 26 Mayıs 2017 Cuma olarak belir-
lenirken, ödül töreni de 5 Haziran 2017 
Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Yarışma hakkında detaylı bilgiye de 
Kağıthane Belediyesi’nin 444 23 00 nu-
maralı çağrı merkezinden ulaşılabile-
cek.

Kağıthane Belediyesi, Belediye Baş-

kanı Fazlı Kılıç’ın liderliğinde çevrenin 
korunması adına da önemli çalışmala-
ra imza atıyor.

Bu çalışmalar kapsamında her yıl ge-
leneksel olarak gerçekleştirilen Çevre 
Eğitimleri kapsamında yılda ortalama 
60 bin öğrenciye daha temiz bir çev-
re için eğitimler veriliyor. Bu toplantı-
lara katılan Başkan Kılıç da öğrencile-
re daha temiz bir Kağıthane için yapı-
lan çalışmaları ve alınması gereken ön-
lemleri anlatıyor.

Kağıthane Belediyesi 
tarafından her yıl 
geleneksel olarak 

gerçekleştirilen Geri 
Dönüşüm Yarışması 

kapsamında en çok geri 
dönüşüm malzemesi 
toplayan öğrencilere 

çeşitli ödüller verilecek.

KAĞITHANELİ ÇOCUKLARIN HEDEFİ:
GERİ DÖNÜŞÜM REKORU 

Not: Fotoğraflar 2015 yılına aittir.
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Her canlının ilçedeki yaşamını kolaylaştıran 
Kağıthane Belediyesi,  kedi- köpek evlerinden sonra 
şimdi de kuşlar için yem tezgahları hazırladı. Kuşlar 

artık yerde değil daha yüksek bir tezgaha konan 
ekmek ve yemlerle besleniyor.

Kağıthane Belediyesi, ilçede ya-
şayan tüm canlılar için  hizmet 
üretmeye devam ediyor. Kur-

duğu Hayvan Severler Meclisi ile bir 
ilke imza atan belediye şimdi de kuş-
ların yaşamlarını kolaylaştırdı. İlçede  
19 mahalleye yerleştirdiği kedi-köpek 
evi ile yem makinelerinin ardından 
kuşların beslenmesini kolaylaştıran  22 

noktaya yerden yüksek yem tezgahları 
yerleştirildi.  Aynı zamanda vatandaş-
lar tarafından  kuşlar için yere atılan 
ekmek parçacıklarının üzerlerine ba-
sılmasının da önleneceği yem tezgah-
ları kuşların kolaylıkla fark edebilecek-
leri alanlara yerleştirildi. Kuşlar, tezgah 
üzerine bırakılan yem yada ekmeklerle 
karınlarını daha kolay doyuruyor. 

Her Canlı İçin 
Özel Hizmet

HAYKONFED  İLETİŞİM MERKEZİ 
Yoğun Katılımla Açıldı

M      aslak’taki Nazmi Akbacı İş 
Merkezi’nde gerçekleştirilien 
açılışta konuşan Başkan Kılıç, 

belediye olarak hayvanların temiz bir 
çevrede, iyi koşullarda yaşamaları için 
çaba gösterdiklerini söyledi.

Her mahalleye kedi ve köpek barınma 
evi yaptıklarını belirten Başkan Kılıç, “Bu 
evlerin temizliklerini periyodik aralıklar-
la yapıyoruz. Sokaklarda, caddelerde bi-

zimle yaşayan dostlarımız için elimizden 
geleni yapıyoruz. Veterinerliğimiz aracı-
lığıyla bir çok havyanı rehabilite ederek 
sahiplendirdik” dedi.

Bu çalışmaları yürütürken çeşit-
li kurum ve kuruluşlarla da işbirliği 
yaptıklarını dile getiren Başkan Kılıç, 
HAYKONFED’in yeni iletişim merkezi-
nin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık 

da kendilerine verdiği destekten dolayı 
Başkan Kılıç’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından iletişim mer-
kezinin açılışı, Başkan Kılıç, CHP 24. 
Dönem Milletvekili Melda Onur, Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürü 
Osman Demirel, HAYKONFED Başka-
nı Nesrin Çıtırık ve bazı siyasi partilerin 
temsilcileri ile dernek yöneticileri tarafın-
dan yapıldı.

Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, 

Hayvanların Yaşam 
Hakları Konfederasyonu 

(HAYKONFED) Eğitim 
ve İletişim Merkezi’nin 

açılışına katıldı.

GAZETE KAĞITHANE | KASIM 2016 | Sayı 55
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Kağıthane Kaymakamı 
Hasan Göç, Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç ve 

askeri yetkililer, kaymakam-
lık makamında gerçekleştiren 
törenle bayram tebriklerini 
kabul etti.

Daha sonra Kağıthane Be-
lediyesi Nikah Salonu’nda 
yapılan kutlama programına 
katılan Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin neferleri ol-
maktan dolayı mutlu oldukla-
rını söyledi.

Cumhuriyetin kurucusu, 
Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşlarını 
rahmet ve minnetle andıkla-
rını ifade eden Başkan Kılıç, 
“Cumhuriyetimizi ilelebet 
yaşatacak ve ileriye taşıyacak 
olan bizleriz. Bunun en önem-
li örneğini 15 Temmuz Dar-
be Girişimi gecesi gösterdik. 
Namlusunu Cumhuriyet’in 
bekçilerine çeviren üniforma 
giymiş teröristlere en büyük 
cevabı verdik. Meydanları boş 

bırakmadık, bırakmayacağız” 
dedi.

Kağıthane Kaymakamı Ha-
san Göç de halkın iradesinin 
hep ön planda olduğuna deği-
nerek, tek söz sahibinin millet 
olduğunu kaydetti.

Göç, milletin gücünün üs-
tünde bir güç tanımadıklarını 
anlatarak, “Bugün Cumhuri-
yetimizin kuruluşunun 93. 
yıl dönümü. Bizler birlik ve 
beraberlik içinde yaşamaya 
devam ettikçe daha çok 93 yıl-
lar göreceğiz. Herkesin bayra-
mını tebrik ediyorum” diye 
konuştu.

Tören kapsamında öğren-
ciler tarafından günün anlam 
ve önemini anlatan şiirler 
okunarak, oratoryo sahnelen-
di.

Başkan Kılıç ve Kayma-
kam Göç, törenin ardından 
ilçe genelinde gerçekleştiri-
len şiir, resim ve kompozis-
yon yarışmalarında dereceye 
giren öğrencilere çeşitli hedi-
yeler verdi.

CUMHURİYETİMİZ 
93 YAŞINDA

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 93. yıldönümü, Kağıthane’de düzenlenen 
çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklere vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

GAZETE KAĞITHANE | KASIM 2016 | Sayı 55
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Toplantıda şehirdeki huzur 
ve kalkınmanın temelinde 
esnafın işlerinin iyi gitme-

si olduğunu belirten Başkan Kılıç; 
‘Türkiye belirli bir istikrara kavuştu 
ve bu istikrarla birlikte 2023 hedefle-
rine emin adımlarla ilerliyor. Her ne 
kadar 15 Temmuzda yaşadığımız acı 
hadise gibi içte ve dışta düşmanlar 
olsa da Türkiye hepsiyle baş edebile-
cek güçte. Dünyanın en güçlü ilk on 
ekonomisi arasına girmeyi hedefler-
ken burada tüm vatandaşlara görev-
ler düşüyor. Mahalledeki esnafın da 
2023 hedefleri olmalı. ‘2023’e kadar 
işleri nasıl büyütürüm, kaliteyi nasıl 
arttırırım, kaç kişiye daha istihdam 
sağlarım?’ diye düşünmeli. Her yıl 
esnaf ziyaretleri adı altında tüm ma-
hallelerdeki esnaflarımızı yerlerinde 
ziyaret ediyoruz.  Esnaf dükkanını 
bırakıp yanımıza gelemeyebiliyor. Bu 
nedenle biz ona gidiyoruz. İhtiyaçla-
rı önerileri neyse yerinde tespit edip 
imkanlar ölçüsünde karşılıyoruz. Bü-
yük ve güçlü bir ülke olmak istiyorsak 
bunu hep birlikte başaracağız’’ dedi.

Türkiye’de Esnafa En Yakın 
Başkan

Toplantıda söz alan Esnaf Bülteni 
Dergisi sahibi ve YENİDER Başkanı 
Eşref Küçükateş Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın ‘milli ve yerli 
milletvekili’ sözünden ilhamla  ‘Milli 
ve Yerli Esnaf Buluşmaları’ toplantıları 
tertiplediklerini belirterek; ‘’Bize göre 
milli ve yerli esnaf, ülkesinin kazancı 
için çalışan, üreten ve topluma zararlı 
ürünlerin kullanımına aracılık etme-
yen esnaftır. Bu toplantılarla şehir 
yöneticilerini esnaflarımızla buluştu-
ruyor ve çeşitli fikir önerilerinin dile 
getirilmesine zemin oluşturuyoruz. 
Fazlı Kılıç başkanımızı ben ilk esnaf 
ziyaretleriyle tanıdım. 2004 yılından 
buyana aralıksız tüm ekibiyle birlikte 
şehirdeki esnafı tek tek ziyaret ediyor. 
Kendisi kamuoyunda yapılan araştır-
ma sonuçlarına göre Türkiye’de halka 
en yakın başkan seçildi. Bana göre 
de kendisi Türkiye’de esnafa en yakın 
başkandır.’’ dedi.

Konuşmaların ardından toplantı-
ya katılan esnaflar istek ve önerilerini 
aktarırken karşılıklı tanışma ve fikir 
alışverişinde bulundu. 

Başkan Kılıç: Esnafın da
2023 Hedefleri Olmalı
Yeniden İnşa Derneği (YENİDER) ve Esnaf Bülteni Dergisi tarafından 

Demirkapı’da düzenlenen ‘Türkiye Nöbeti Milli ve Yerli Esnaf 
Buluşmaları’ toplantısına özel davetli olarak katılan Kağıthane 

Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, İstanbul’un farklı ilçelerinden esnaflarla 
bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi.

GAZETE KAĞITHANE | KASIM 2016 | Sayı 55
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Başkanı Kılıç ve ilçedeki protokol üye-
leri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın geçen yıl 19 Ekim tarihini 

muhtarlar günü etmesi dolayısıyla muhtar-
larla buluştu.

Programda konuşan Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, muhtarların özel günü-
nü tebrik etti.

Muhtarların her fırsatta vatandaşın ya-
nında olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, 
“Muhtarlarımız, görev yaptığı yerin her 
şeyi. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarını 
temsil ediyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi 
akşamı muhtarlarımız da şehit oldu. Bu on-

ların demokrasiye ne kadar önem verdikle-
rinin göstergesidir” dedi.

Yerel yönetimler olarak her zaman muh-
tarların yanında olduklarını anlatan Başkan 
Kılıç, “Cumhurbaşkanımızın muhtarlara 
önem vermesi, onların toplum önündeki 
konumunu da güçlendirdi. Bu durumdan 
ötürü sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu.

Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç de 
muhtarların önemli bir görev yürüttüğünü 
kaydetti.

15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi ve son-
rasında yapılan Demokrasi Nöbetleri’nde 

halkla birlikte meydanlarda olduğunu 

anımsatan Göç, önceki dönemlere göre 

muhtarların özlük haklarında da iyileştir-

meler yapıldığına dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Başkan Kılıç, 

Kaymakam Göç,  AK Parti Kağıthane İlçe 

Başkanı Faruk Gökkuş, İlçe Emniyet Mü-

dürü Birol Taşkoparan, CHP Kağıthane İlçe 

Başkanı Mehmet Ali Yüksel ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Muhammet Çayır, tarafın-

dan muhtarlara, Milli İrade Nöbet Beratı da 

verildi.

Kağıthane 
Belediye 

Başkanı Fazlı 
Kılıç, 19 Ekim 

Muhtarlar Günü 
dolayısıyla ilçe 

genelinde görevli 
muhtarları 

Nurtepe Sosyal 
Tesisleri’nde 

misafir etti.

Başkanı Kılıç ve ilçedeki protokol 
üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl 19 

Ekim tarihini muhtarlar günü etmesi do-
layısıyla muhtarlarla buluştu.

Programda konuşan Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç, muhtarların özel 
gününü tebrik etti.

Muhtarların her fırsatta vatandaşın 
yanında olduğunu ifade eden Başkan 
Kılıç, “Muhtarlarımız, görev yaptığı yerin 
her şeyi. Tüm kamu kurum ve kuruluş-
larını temsil ediyor. 15 Temmuz Darbe 
Girişimi akşamı muhtarlarımız da şehit 
oldu. Bu onların demokrasiye ne kadar 
önem verdiklerinin göstergesidir” dedi.

Yerel yönetimler olarak her zaman 
muhtarların yanında olduklarını anla-
tan Başkan Kılıç, “Cumhurbaşkanımızın 
muhtarlara önem vermesi, onların top-
lum önündeki konumunu da güçlen-

dirdi. Bu durumdan ötürü sayın Cum-
hurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” diye 
konuştu.

Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç de 
muhtarların önemli bir görev yürüttüğü-
nü kaydetti.

15 Temmuz Darbe Girişimi gece-
si ve sonrasında yapılan Demokrasi 
Nöbetleri’nde halkla birlikte meydan-
larda olduğunu anımsatan Göç, önceki 
dönemlere göre muhtarların özlük hak-
larında da iyileştirmeler yapıldığına dik-
kati çekti.

Konuşmaların ardından Başkan Kılıç, 
Kaymakam Göç,  AK Parti Kağıthane 
İlçe Başkanı Faruk Gökkuş, İlçe Emniyet 
Müdürü Birol Taşkoparan, CHP Kağıtha-
ne İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır, 
tarafından muhtarlara, Milli İrade Nöbet 
Beratı da verildi.

Muhtarlardan
Başkan  Kılıç’a Ziyaret

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 19 Ekim Muhtarlar Günü 
dolayısıyla Kağıthane’de görev yapan muhtarları makamında ağırladı.

MUHTARLAR 
BAŞKAN FAZLI KILIÇ’IN 
MİSAFİRİ OLDU
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Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın göreve geldikten sonra 
Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan  özel 
ekip, belediye hizmetlerinin adeta oto kontrol sistemi 

gibi çalışıyor. Motorize Tim olarak görev yapan 19 kişi, büyük 
mahallelerde ve ulaşımı zor olan noktalar ile ani müdahale 
gerektiren ihbar ve şikayetleri yerinde değerlendiriyor. Özel 
ekibin 19’u da yaya olarak görev yapıyor.

İstanbul’un ilki
İstanbul’da ilk kez Kağıthane Belediyesi’nde oluşturulan 

özel ekip,  belediyeye gelen ihbar ve şikayetleri teknolojik 
imkanlar ile takip ediyor.  Kendilerine tahsis edilen tablet-
lere gelen bildirimler üzerine direkt olarak adrese bölgesine 
giden ekip,  tespit ve müdahalede bulunuyor. Yapılan tespit-
te belediyeyi ilgilendiren bir konu ise ilgili birime bilgi veri-
lerek müdahale sağlanıyor. Gerektiğinde ceza yazma yetkisi 
de bulunan ekibin değerlendirdiği  ihbar veya şikayetin be-
lediyeyi ilgilendirmemesi durumunda da ilgili kuruma yön-
lendiriliyor. Böylece vatandaşın ihbar veya şikayeti mutlaka 
sonuçlandırılıyor.  Ayrıca şikayet sahibi vatandaşa da tele-
fonla bilgi veriliyor.

G  ültepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
programa konuşmacı olarak katılan AK Par-
ti Eski İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu, 

İzzetbegoviç’i  ‘Açık Okul’ olarak nitelendirdi. Kan-
su, “Herkesin ondan öğreneceği çok şey vardı. Her 
alanda kendisini çok iyi yetiştirmiş bilge bir liderdi. 
İslam dininin her alanda yayılması için önemli ça-
lışmalar yaptı” dedi.

Merhum liderin annesinin, İslami açıdan iyi ye-
tiştirilmiş bir kişi olduğuna dikkati çeken Kansu, 
“Bilge Kral da bu şekilde yetiştirildi. İyi bir şekilde 
geleceğe hazırlandı. Aliya, savaş yıllarında eşi Hali-
de Teyze’yi Türk milletine emanet etmişti. ‘Ben onu 

ancak Türk milletine emanet edebilirim’ demişti. 
Çünkü ona işkence edebilirlerdi, hakaret edebilir-
lerdi. Devletimiz Halide Hanımı İstanbul’da misafir 
etmişti. ” diye konuştu.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da Bilge 
Kral’ın önemli bir siyasi kişilik olduğunu dile geti-
rerek, İzzetbegoviç’in Bosna Hersek’in bağımsızlık 
mücadelesini kazanmasında önemli rol oynadığına 
dikkati çekti.

Anma programı kapsamında sanatçı Adem Tuz-
çu da Bilge Kral’ı anlatan şarkılarından oluşan bir 
konser verirken Başkan Kılıç,  Kansu ve Tuzcu’ya 
Kağıthane’nin simgesi lale ve çiçek takdim etti.

KAĞITHANE’DEKİ
MOTORLU TİMLER

SORUNLARI YERİNDE
TESPİT EDİYOR

İstanbul’da ilk kez Kağıthane Belediyesi’nin 
kurduğu 19’u motosikletli 38 kişilik özel ekip 

ilçeyi mahalle mahalle gezip  denetleyerek tüm 
aksaklıkları yerinde tespit ediyor. Bu tespitlere 

göre ilgili birimin müdahalesini sağlayan özel ekip, 
günümüz teknolojisiyle donatılmış durumda.

Bosna Hersek başta olmak 
üzere dünya tarihinin en 

önemli isimlerinden biri olan 
ve derin bilgi birikiminden 

dolayı ‘Bilge Kral’ olarak anılan 
Aliya İzzetbegoviç, vefatının 13. 

yılında Kağıthane Belediyesi 
tarafından düzenlenen 

programla anıldı.

BİLGE KRAL 
KAĞITHANE’DE 

ANILDI
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MACAR ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ 
KAĞITHANE’DE ANILDI

Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Macaristan’ın 1956 tarihli İhtilal ve Özgürlük Savaşı’nın 60. 
yıldönümü dolayısıyla bir anma resepsiyonu düzenlendi. Kağıthane’deki konsolosluk binasında gerçekleşen 

resepsiyonda, gazete kupürleri ve fotoğraflardan oluşan sergiyle o dönemki olaylar anlatıldı.

Macaristan İstanbul Başkonsolosu 
Balazs Hendrich anma progra-
mında yaptığı konuşmada "23 

Ekim 1956’da Macarlar o devrin en büyük 
devleti, Sovyetler Birliği’ne ve hayatın her 
alanını felce uğratan komünist zulüm, sür-
günler, hapis cezaları, korku, dehşet ve ya-
bancı iktidara baş kaldırdılar.  İhtilalde Macar 
ruhunun en önemli karakteristiği anlaşıldı: 
esaret istemediler, en önemli değer olan öz-
gürlük ve ulusal egemenlik için kadere baş 
kaldırıp hayatlarını tehlikeye atarak Sovyet 
tanklarına karşı durmaya hazırlardı’’ ifadele-
rini kullandı.

Resepsiyona Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç da katılırken davetliler arasında 
İşadamı Adnan Polat ve Bülent Eczacıbaşı, 
İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Ma-

car Müsteşar Levente Magyar gibi isimler yer 
aldı.

Türk ve Macar halklarının uzun bir dö-
nem ortak bir tarihi paylaştığını ifade eden 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç;’’ 1956 
Macar Özgürlük Savaşı’nın Türkiye’de de 
yakından takip edildiğini burada kurulan 
sergide gözlemleyebiliyoruz. Bilhassa fotoğ-
raflar çok etkileyici.  Macar halkı o dönem 
esareti kabul etmeyerek   özgürlükleri için 
canları pahasına mücadele etmişler. Söylene-
bilir ki; Türk ve Macar halkları birçok konuda 
birbirine benzer özelliklere sahip’’ şeklinde 
konuştu.

Davette ayrıca 1956 İhtilali hakkında ‘Ma-
car Rapsodisi’ adlı şiir yazan Türk şairi, Şinasi 
Özdenoğlu’nun kızı Bilge Özdenoğlu babası-
nın şiirini okudu. 
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30 KUŞ 
KAĞITHANE’DE KANATLANDI

Kağıthane 
Belediyesi 
tarafından 

gerçekleştirilen 
kültür etkinlikleri 

kapsamında 
sahne alan 

şair Dursun 
Ali Erzincanlı, 

şiirleriyle 
Kağıthanelilere 

duygulu anlar 
yaşattı.

Kağıthane Belediyesi tara-
fından yapımı tamam-
lanarak, hizmete giren 

Sultan Selim Mahallesi Kültür 
Kompleksi’nin ilk önemli misa-
firi, şiirleriyle herkesin gönlünde 
taht kuran Dursun Ali Erzincanlı 
oldu.

Komplekste vatandaşlarla 
buluşan Erzincanlı, birbirinden 
güzel eserlerini Kağıthaneliler 
için seslendirdi.

Erzincanlı’nın, 15 Temmuz 
Darbe Girişimi Gecesi, Özel 
Kuvvetler Komutanlığı’nı 
basmaya gelen hainlere karşı 
kahramanca mücadele ederken 

30 kurşunla şehit edilen astsubay 
Ömer Halisdemir için yazdığı 
“30 Kuş” adlı eseri, salondakilere 
duygulu anlar yaşattı.

Programa katılan Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
katılımından ötürü Erzincanlı’ya 
teşekkür ederek, hizmete açılan 
Sultan Selim Mahallesi Kültür 
Kompleksi’nin hayırlı olmasını 
diledi.

Burada birçok önemli ismi 
ağırlayacaklarını ifade eden 
Başkan Kılıç, programın sonunda 
Erzincanlı’ya çiçek takdim ede-
rek, fotoğraf da çektirdi.

BU ÜLKEYİ 
İLELEBET YAŞATACAĞIZ

Anma töreni kapsamında Kaymakam Hasan Göç, 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve Garnizon 
Komutanı Kurmay Albay Erkan Kılıç, 2 dakikalık 

saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 
meydandaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Anma töreni, daha sonra Kağıthane Belediyesi Nikah 
Salonu’nda, Kağıthane Çok Programlı Anadolu Lisesi 
tarafından gerçekleştirilen programla devam etti.

Buradaki programda konuşan Başkan Fazlı Kılıç, 
Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirte-
rek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ilelebet yaşatacaklarını 
söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülke-
yi zor şartlarda savunduğunu ve birden çok düşmanla 
mücadele ettiğini anımsatan Başkan Kılıç, “O zamanki 
düşmanlıklar bugün de devam ediyor. O zamanlar Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti’nin toprak bütünlüğüne göz diken 
düşmanlar, bugün farklı oyunlar oynayarak ülkemizi böl-
meye çalıştı. 15 Temmuz Darbe Girişimi bunun en büyük 
göstergesi. Bizim milletimiz bu oyuna gelmedi ve vatanını 
canı pahasına korudu” dedi.

Kaymakam Göç de Atatürk’ün kendilerine bu ülkeyi 
miras bıraktığını ifade ederek, bunun bilincinde hareket 
ettiklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her ferdinin ulus-devlet 
anlayışıyla hareket ettiğine dikkati çeken Göç, “Atatürk ve 
silah arkadaşlarına çok şey borçluyuz. Onları rahmet ve 
minnetle anıyoruz. Onların çizdiği yolda gidiyoruz. Düş-
manlara fırsat vermeyerek, bu toprakları ilelebet koruyaca-
ğız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Göç, Başkan Kılıç 
ve Garnizon Komutanı Kurmay Albay Kılıç, 10 Kasım 
Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla ilçe 
genelinde düzenlenen resim, şiir ve koşu yarışmalarında 

dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 78. 
yıldönümünde Kağıthane’de düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Belediye 

Başkanı Fazlı Kılıç, o zamanki düşmanlıkların devam ettiğini belirterek, “Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ni ilelebet yaşatacağız” dedi.

GAZETE KAĞITHANE | KASIM 2016 | Sayı 55



15

Haber

15

Sivil Toplum

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunma-
sıyla başlayan programda Kent Konseyi’nin 
yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili olarak 

bir film izletildi. Genel kurula katılan ve  Kent 
Konseyi’ne aynı zamanda  konsey bünyesinde 
çalışan tüm meclislere Kağıthane’ye kattıkları de-
ğerden dolayı teşekkürlerini sunan Başkan Fazlı 
Kılıç; ‘’Kent Konseyimiz ilk günden itibaren ilçe 
genelinde bir çok önemli çalışmaya imza attı. Biz 
de her zaman kendilerine destek olmaya çalıştık 
ve çalışmalarını memnuniyetle takip ettik. Bugün 
tekrar bir başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. Yeni 
dönem için şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyo-
rum.’’ dedi.

Başkan Fazlı Kılıç’ın ardından yapılan açık oy-
lamada ise oy birliğiyle önceki dönemde de baş-
kanlık yapan Meryem Tekbıyık tekrardan baş-
kanlığa seçildi.

Kendisine tekrar bu görev verildiği için mutlu 
olduğunu belirten Meryem Tekbıyık;  ‘’Tüm üye-
lerimize beni tekrar  bu görev için uygun görmele-
rinden dolayı teşekkür ediyorum.  Sayın Belediye 
Başkanımız Fazlı Kılıç’a ve başkan yardımcılarına 
da teşekkür ediyorum. Onların destekleri olma-
sa bu filmde izlediğimiz hiç bir etkinlik ve prog-
ramı hayata geçiremezdik. Bu dönemde de yine 
onların destekleriyle bir çok faaliyette bulunarak 
Kağıthane’yi daha ileriye taşıyabilmek adına eli-
mizden geleni yapacağız. ‘’ dedi.

Konuşmaların ardından tüm üyeler ve katı-
lımcılarla bir hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kağıthane 
Belediyesi 

bünyesinde 
kurduğu bir 

çok meclisle 
birbirinden 

farklı ve anlamlı 
çalışmalara 

imza atan 
Kent Konseyi, 
olağan seçimli 

genel kurulunu 
Kağıthane 
Belediyesi 

Meclis 
Salonunda 

gerçekleştirdi.

KENT KONSEYİ
BAŞKANINI SEÇTİ
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Sosyal Medyada
Kağıthane

Engelli vatandaş-
lara yaptığı hizmet-
lerle her zaman yer a-
lan Kağıthane Bele-
diyesi, yüzme ve bas-
ketbol dersleriyle o-
tizmli vatandaşların 
rehabilite sürecinde 
en büyük destekçile-
ri oluyor.

Yahya Kemal 
Spor Kompleksi’nde 
görevlendirilen ant-
renörler,  otizmli bi-
reylere haftanın  6  
günü yüzme,  4 günü 
de basketbol eğitimi 
veriyor.  Kursiyerler 
burada top sektirme, 
top sürme, basket at-
ma ve yüzme eğitim-
leri alıyor.en

 b
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Kağıthane Belediyesi’nin, Kağıthane’ye kazandırdığı en önemli spor alanlarından biri olan Yahya Kemal Spor 
Kompleksi’nde doktorlar tarafından havuzda fiziksel aktivite yapması önerilen, 

otizmli veya engelli çocuklar da faydalanıyor.

Aynı zamanda ilkokul 3. sınıf öğrencisi  olan Eyüp Alım, 
zorluk çektiği konuşmasında herkesin kendisiyle yakın-
dan ilgilendiğini belirterek, ‘Basketbolu çok seviyorum. 

Kursa anne ve babamla geliyorum. Bana iyi geliyor’ dedi.
Otizmli oğlunu kursa  getiren  Reyhan Aşıkan da belediye ta-

rafından gerçekleştirilen bütün spor faaliyetlerine katılmaya ça-
lıştıklarını belirterek herkesin faydalanması gerektiğine dikkat 
çekti. Aşıkan,  “Oğlum geçen yıl okulundan mezun oldu ve ne 
yapacağımızı düşünürken, spor faaliyetleri açıldı. Bizim için mü-
kemmel oldu. Basketbol ve yüzmenin bütün derslerine katılma-
ya çalışıyoruz. Bu noktada gelen öğrencilerin azlığı bizi üzüyor. 
İnşallah veliler daha duyarlı olur ve bu imkanlardan yararlanır” 
dedi.

Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde spor eğitmeni olarak görev 
yapan Ömer Yurttaş da kursiyerlere günlük olarak fiziki aktivi-
teler de yaptırdıklarını söyledi. Eğitime katılanların çok istekli 
olduklarına dikkat çeken Yurttaş,  “Bu durumdan biz de aileleri 
de çok memnunuz. Çocuklarımızın bu tarz etkinliklere katılması 
hayata daha sıkı bağlanmalarına neden oluyor. ” diye konuştu.

Yüzmede salı, perşembe ve cumartesi günleri erkeklere, çar-
şamba, cuma ve pazar gürleri de bayanlara eğitim verilirkenn, 
çarşamba, perşembe ve cuma günleri de iki guruba basketbol 
dersi veriliyor.

HAYATA
SPORLA 
TUTUNUYORLAR


