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Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 2018 - 2019 Eğitim Öğretim 
yılında öğrenim hayatına yeni başlayan ve hala okula devam eden 
öğrencilere başarılar diledi.  Başkan Kılıç, "Başta geleceğimizin teminatı 
çocuklarımızın, onları en iyi şekilde okutmak için çaba gösteren 
velilerimizin olmak üzere, vatanın her karış toprağında hizmet etmeyi 
kendine vazife bilerek fedakarca çalışan öğretmenlerimizin yeni eğitim ve 
öğretim yılını kutluyorum" dedi.

Vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, 
vatandaşların taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde 
alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla 
İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 
tarafından 81 ilde hayata geçirilmek üzere hazırlanan 
“Açık Kapı Projesi” Kağıthane Kaymakamlığı’nda 
faaliyetlerine başladı. > S.10

BAŞKAN KILIÇ'TAN
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJI

"AÇIK KAPI PROJESİ"
FAALİYETLERİNE BAŞLADI

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için hazırlıklarına devam eden Kağıthane Belediyesi, ilçede eğitim 
alanında yapılan çalışmalardan desteğini esirgemiyor. Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, yeni eğitim öğretim 
yılında başarılı çalışmalara imza atma gayreti içerisinde olduklarını belirterek, “İlçemizdeki tüm okulların 
eksiklerini tamamlıyoruz, çocuklarımızın en iyi ortamlarda eğitim alması amacındayız” dedi.  > S.5

"DAİMA 
YANLARINDAYIZ" 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin her yıl düzenlediği 
“Engelliler Kampı”nın 
Kağıthaneli konukları, Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
tarafından ziyaret edildi. > S.13

BELEDİYE 
PERSONELLERİNİN 
İLETİŞİM BECERİLERİ 
GELİŞTİRİLİYOR

Kağıthane Belediyesi, “Kurum 
İçi Aidiyet ve İletişim” semineri 
düzenledi. Başkan Fazlı Kılıç, 
“Biz sürekli halkla iç içeyiz ve 
iletişimi iyi kurmalıyız. İkincisi 
de kurumumuza sahip çıkmalı ve 
kurumumuzu da en iyi şekilde 
temsil etmeliyiz” dedi. > S.7

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümü kutlamaları 
kapsamında Kağıthane Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk 
sunuldu. İlçe meydanında düzenlenen törene, Kaymakam Hasan 
Göç, Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, askeri yetkililer ve siyasi 
partilerin temsilcileri ile muhtarlar katıldı. > S.3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “dövizlerinizi 
bozdurun” çağrısı üzerine harekete geçen Kağıthaneli esnaf ve 
sanatkarlar dövizlerini bozdurarak Türk Lirası’na sahip çıktı. 
> S.10

“30 Ağustos Zaferi
Milletimizin Gurur Nişanıdır”

Vatandaşlar
Türk Lirasına Sahip Çıktı

“HER ZAMAN
EĞİTİMİN DESTEKÇİSİ 

OLACAĞIZ”
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Fazlı KILIÇ
Belediye Başkanı

En iyi yatırım 
çocuğa ve 
eğitime yapılan 
yatırımdır…
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Baha Yapım ve Organizasyon

mustafa@bahaorganizasyon.org
0216 650 72 54 
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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

Sevgili Kağıthaneli komşularım sizleri sev-
gi ve saygıyla selamlıyorum. Bir eğitim 
öğretim yılına daha başlamanın sevinci 

ve heyecanı içindeyiz. Yüreği okula ilk kez baş-
lamanın heyecanı ile çarpan minik yavruları-
mıza, okuluna kavuşmanın mutluluğunu yaşa-
yan sevgili çocuklarımıza ve onurlu mesleği se-
çen değerli öğretmenlerimize 2018-2019 eği-
tim öğretim yılının başarılı ve hayırlı olması-
nı diliyorum.

İnsan hayatında aileden sonra en önem-
li basamak olan okul; bireyi hayata hazırla-
yan, gelişme ve çağdaşlaşma çabalarını başa-
rıya ulaştıran, eğitim imkânlarını sistemli bir 
şekilde sunan ve geleceğe ilişkin hedeflerimize 
ulaştıracak olan eğitim yuvasıdır. Hayatımızın 
önemli aşamalarından biri olan eğitim öğretim 
hayatında göstereceğimiz başarı, birer yetişkin 
olarak yaşayacağımız hayatın temeli ve temi-
natı olacaktır.

Kalkınma ve gelişme yolunda, ülkelerin en 
büyük gücü eğitimli, nitelikli, çalışkan insan 
varlığıdır. Eğitim, şüphesiz her dönemde bü-
tün toplumların öncelikleri arasında yer almış-
tır. Günümüzde de büyük bir hızla değişen ve 
gelişen milletler, dünya birincisi olma yarışla-
rını, bütün bireyler için sağlanan kaliteli  ve ni-
telikli bir eğitimle güçlendirip hızlandırmakta-
dır.

İlçemizde eğitim ve öğretim  kalitesinin 
daha üst seviyelere çıkarılması yönünde  son 
yıllarda  milli eğitim yatırımlarında büyük bir 
atılım gerçekleştirilmiş olup, gerek fiziki ge-
rekse teknolojik yatırımlar hızla devam etmek-
tedir.

Yeni eğitim öğretim yılına ilçemizdeki okul-
ları hazırladık. Okullarımızın bakım, onarım 
ve ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdik. Mad-
di ve manevi her anlamda ilçemizdeki öğren-
cilerimizin arkasında duruyoruz ve durmaya 
devam edeceğiz. En büyük amacımız, çocuk-
larımızı ve gençlerimizi bilim ve teknolojinin 
gerektirdiği şartlar yanında, pedagojik eğitim 
esasları doğrultusunda yetiştirip; yüreği insan 
sevgisi ile dolu, ahlaklı, manevi ve kültürel de-
ğerlerini benimseyen ve koruyan, ailesini, va-
tanını, milletini ve bayrağını seven ve bunları 
davranış haline getiren başarılı bireyler olarak 
yetiştirmektir. Unutmayalım ki ülkemizin mu-
asır medeniyet seviyesine ulaşması için bilgiyi 
üreten bir nesil yetiştirmek zorundayız.

Sevgili öğrenciler, tatilde güzel ve eğlence-
li vakit geçirerek dinlenmiş olduğunuzu umu-
yorum. Şimdi okula umutla ve heyecanla baş-
lama zamanı geldi. Unutmayın ki dersleriniz 
için göstereceğiniz ilgi ve çalışma azmi sizi ba-
şarıya götürecektir. Bu başarı da geleceğe emin 
ve sağlam adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır.

Değerli Kağıthaneli komşularım; geleceği-
mizin teminatı çocuklarımızı ne kadar iyi ye-
tiştirebilirsek ülkemizin yarınları da o kadar 
aydınlık olacaktır. Bu duygularla yeni eğitim 
öğretim yılının tüm eğitim camiasına ve velile-
rimize hayırlı olmasını temenni ediyor, öğret-
men ve öğrencilerimize üstün başarılar diliyo-
rum.

Malazgirt Zaferi’nin 947. 
yıl dönümü dolayısıy-
la Bitlis’in Ahlat ve 

Muş’un Malazgirt ilçelerinde 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
Okçular Vakfı tarafından anma 
etkinlikleri düzenlendi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla, Türkle-
rin Anadolu’ya giriş kapısı olan 
Ahlat’a giden Başkan Kılıç ardın-
dan Malazgirt Meydan Muhare-
besi Tarihi Milli Parkı’nda büyük 
bir coşku ile gerçekleşen anma 
etkinliklerine katıldı.

Malazgirt Zaferi’nin tarihin en 
büyük zaferlerinden biri oldu-
ğunu ifade eden Kağıthane Be-

lediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Bu-
gün 947. yıl dönümünü gururla 
kutladığımız Malazgirt Zaferi; 
Anadolu’nun yüzlerce yıldır yur-
dumuz olduğunun tescilidir. Bu 
vesile ile Sultan Alparslan olmak 
üzere aziz şehitlerimizi rahmetle 
anıyoruz” diye konuştu.

1071 Malazgirt Zaferi ruhuna da 
değinen Başkan Kılıç, “Gelece-
ğimizin teminatı Malazgirt ruhu 
üzerinden yüzlerce yıl geçmesine 
rağmen milletimizin yüreğinde 
hala diridir. Bugün de ülkemiz 
üzerinde oynan oyunlara tıpkı 
1071 yılında olduğu gibi gere-
ken cevabı 947 yıl sonra Malaz-
girt Meydanı’ndan veriyoruz” 
dedi.

“MALAZGİRT RUHU
ÜLKEMİZİN YÜREĞİNDE
DİRİDİR”

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 
Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, 
Malazgirt 
Zaferi’nin yıl 
dönümü nedeni 
ile düzenlenen 
anma töreni 
etkinliklerine 
katıldı.
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İlçe meydanında düzenlenen törene, 
Kaymakam Hasan Göç, Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, askeri yetkililer 

ve siyasi partilerin temsilcileri ile muhtar-
lar katıldı.

Tören kapsamında Kaymakam Göç, 
Başkan Kılıç ve 3. Kolordu Komutanlı-
ğı adına Albay Selim Hasgören, Atatürk 
Anıtı’na çelenk sundu. Kaymakam Göç, 
buradaki törenin ardından Kağıthane 
Kaymakamlığı’nda bayram tebriklerini 
kabul etti.

Başkan Kılıç’tan mesaj
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönü-
mü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bü-
yük zaferin, Türk milletinin egemenliğini 
kayıtsız şartsız tüm dünyaya haykırışı ol-
duğunu belirtti.

Başkan Kılıç mesajında şu ifadelere 
yer verdi:
“30 Ağustos Zafer Bayramı, 96 yıl önce 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutan-
lığında destan yazan milletimizin gurur 

nişanıdır. 30 Ağustos yokluklar içerisin-
de verilmiş bir mücadelenin, üstün savaş 
planı ve inançla büyük zafere dönüşmesi-
nin tarihe not düşüldüğü gündür. Bugün 
bağımsızlığımızın ve milli hakimiyetimi-
zin milletimize müjdelendiği, vatanımız 
için umutsuzluğun sona erdiği büyük 
zaferin günüdür. Milletimizin 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum.’’

“30 Ağustos Zaferi
Milletimizin Gurur Nişanıdır”

30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nın 
96. yıl dönümü 
kutlamaları 
kapsamında 
Kağıthane 
Meydanı’ndaki 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunuldu.
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Her bayram farklı bir siyasi parti 
başkanının ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen “Siyasi Parti 

Temsilcileri Bayramlaşma Programı” 
bu bayram Büyük Birlik Partisi’nin ev 
sahipliğinde yapıldı.

Katılım yoğundu
Programa Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’ın yanı sıra AK Parti İstanbul 
Milletvekili Şirin Ünal, AK Parti 
Kağıthane İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin, 
Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Yusuf 
Karademir, MHP İlçe Başkanı Barış 
Çatalbaş, CHP İlçe Başkanı Mehmet 
Ali Yüksel, Saadet Partisi İlçe Başkanı 
Halit Özgür Atak ve Demokrat Parti İlçe 
Başkanı Yusuf Karademir ile İlçe Emniyet 
Müdürü Birol Taşkoparan katılım sağladı.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
500 bin kişilik aile olan Kağıthane’de 
her zaman birlik ve beraberlik içerisinde 
olduklarını belirterek, katılım gösteren 
herkese teşekkür etti.

Türkiye gündemi konuşuldu
Yerel ve ulusal gündemin değerlendirildiği 
programda Türkiye’nin dış güçlere karşı 
ekonomik açıdan adeta bir savaş verdiği 
ve bu dönemi de birlik beraberlik içinde 
kısa sürede atlatılacağı belirtildi.

Ekonomide yaşanan duruma rağmen 
Kağıthane’de yatırımların hız kesmeden 
devam ettiği açıklanırken; metro 
projeleri, kültür merkezleri, alt yapı ve 
üst yapı çalışmalarının yakın zamanda 
tamamlanacağı açıklandı.

Ticaret Bakanlığı ve Kağıthane Be-
lediyesi işbirliğinde yeni eğitim 
öğretim dönemi için yapılan alış-

verişlerde velilerin bilinçlendirilmesi için 
“Güvenilir Okul Alışverişi Semineri” dü-
zenlendi. Kağıthane Belediyesi Meclis 
Salonu’nda düzenlenen seminere Kağıt-
hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Piyasa 
Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanı 
Meral Karaaslan, İTÜ Tekstil Bölümü 
Öğretim Üyesi Bülent Özipek ve çok sa-
yıda veli katıldı. Seminerde öğrencilere 
alınacak ürünlerin sertifikalarına, üretim 
yerlerine ve kalite belgelerine bakılması 
konusunda uyarılarda bulunuldu.

Seminerin ardından Ticaret Bakanlığı ve 
Kağıthane Belediyesi ekipleri ilçe gene-
linde bulunan kırtasiyelerde denetimde 
bulundu. Yapılan denetimlerde ürünlerin 
sertifikaları kontrol edilerek, üretim yer-
leri ve içerisinde barındırdığı kimyasal 
karışımların değerleri gibi sağlık açı-
sından önem arz eden kısımlar kontrol 
edildi.

“Ticaret Bakanlığımız ile 
eğitim yapmış olduk”
Her eğitim öğretim döneminin başlama-
sında kırtasiye malzemeleri alınırken 
sağlığın önemini vurguladıklarını dile 
getiren Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, “Özellikle okul alışverişlerinde, al-
mış olduğumuz kırtasiye malzemelerinin, 
kıyafetlerin sağlığa zararlı olmaması için 
biz yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Beledi-
ye olarak dağıttığımız ürünlerde sağlığa 
zararlı olmamasını şart koşuyoruz. Da-
ğıttığımız ürünlerin kontrollerini de ya-
pıyoruz. Ayrıca velilerimizin bu konu da 
bilgilenmesi için Ticaret Bakanlığımız ile 
eğitim yapmış olduk” ifadelerini kullandı.

GELENEK DEVAM EDİYOR

Kağıthane Belediyesi ve Ticaret Bakanlığı İşbirliğinde

Kırtasiye Denetimi Yapıldı
2018-2019 Eğitim 
– Öğretim Yılı’nın 
başlamasıyla Ticaret 
Bakanlığı ve Kağıthane 
Belediyesi ekipleri, 
ilçe genelinde kırtasiye 
denetimleri yaptı. 
Denetimlerde ürünlerin 
sertifikaları kontrol 
edilerek, üretim 
yerleri ve içerisinde 
barındırdığı kimyasal 
karışımların değerleri 
incelendi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın ilçede birlik ve beraberliğin 
tesisi için başlattığı ve her yıl geleneksel hale gelen siyasi partilerle 
bayramlaşma programına bu yıl Büyük Birlik Partisi ev sahipliği yaptı.
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Eğitim

“HER ZAMAN
EĞİTİMİN DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ”
2018-2019 Eğitim Öğretim 
Yılı için hazırlıklarına devam 
eden Kağıthane Belediyesi, 
ilçede eğitim alanında yapılan 
çalışmalardan desteğini 
esirgemiyor. Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, yeni eğitim 
öğretim yılında başarılı 
çalışmalara imza atma 
gayreti içerisinde olduklarını 
belirterek, “İlçemizdeki 
tüm okulların eksiklerini 
tamamlıyoruz, çocuklarımızın 
en iyi ortamlarda eğitim alması 
amacındayız” dedi.

Eğitim alanında yapılan çalışma-
lardan desteğini esirgemeyen 
Kağıthane Belediyesi, ilçedeki 

okulların bakım ve onarım çalışmalarını 
tamamlayarak yeni eğitim öğretim yılına 
hazır hale getirdi. 

Okullardaki eksiklikler giderildi
İlçede bulunan tüm okulların bakım, 
onarım ve yenileme işlemleri yapıldı. 
Yine okulların; ıslak zeminleri, doğal-
gaz tesisatı, elektrik ve su tesisatı gözden 
geçirildi. Tadilat ve boyama işleri ta-
mamlandı. Okulların yemekhanelerinde 
tespit edilen eksikler de giderildi. Bazı 
okulların çatı tadilatlarının yapılmasının 
yanı sıra konferans salonlarında bulunan 
eksiklikler de tamamlandı. Ayrıca ilçede-
ki okullar Kağıthane Belediyesi Sağlık 
İşleri Müdürlüğü tarafından ilaçlanarak 
dezenfekte de edildi.

“İlçede eğitim kalitesini arttırmaya 
çalışıyoruz”
Öğrencilerin tertemiz okullarda eğitim 
almalarının onların en doğal hakkı ol-
duğunu söyleyen Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, “İlçemizde eğitimin 
kalitesinin artması için her türlü çalışma-
yı yapmaya devam ediyoruz. Her zaman 
eğitimin yanında ve destekçisi olmaya 
devam edeceğiz. Eğitime yapılan ya-
tırım, modern Türkiye’nin geleceğine 
yapılmış en büyük yatırımdır” diye ko-
nuştu. 

Üniversite öğrencilerine maddi destek
İlçede eğitime her anlamda katkı sağ-
layan Kağıthane Belediyesi tarafından; 
üniversite öğrencilerine karşılıksız eği-
tim yardımları da yapılıyor. Kağıthane’de 
ikamet eden ve şehir dışında öğrenim 
gören üniversite öğrencilerine belediye 
tarafından maddi destek sağlanıyor. 

Binlerce öğrenciye kırtasiye yardımı
Kağıthane’deki okulların bakım ve ona-
rım çalışmalarının tamamlanmasının 
yanı sıra, yine Kağıthane Belediyesi 
tarafından; yeni eğitim öğretim yılının 
başlamasıyla birlikte binlerce öğrenciye 
kırtasiye malzemesi yardımı da yapılı-
yor. Öğrencilere maddi ve manevi her 
türlü desteği verdiklerini belirten Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Ülkemizin 
muasır medeniyet seviyesine ulaşması 
için bilgiyi üreten bir nesil yetiştirmek 
zorundayız. Türkiye'nin modern dünya-
nın öncüleri arasındaki yerini almasına 
katkı sağlayacak bireyler yetiştirmek 
için bundan önce olduğu gibi bundan 
sonra da çalışmaya devam edeceğiz.En 
iyi yatırım çocuğa ve eğitime yapılan ya-
tırımdır” dedi. 

Yeni eğitim-öğretim yılı, 17 Eylül 2018 
tarihinde başlarken, 21 Ocak 2019’da 
da ilk yarı yıl tatiline girecek. İkinci yarı 
yıla  4 Şubat’ta başlayacak olan okullar 
yaklaşık 3,5 aylık eğitimden sonra 14 
Haziran 2019 günü yaz tatiline girecek.
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Yaşam

Başkan Kılıç:
"Sokak hayvanları yalnız değil"

Kağıthane 
Belediyesi ve 
Kent Konseyi 
Hayvanseverler 
Meclisi birlikte 
sokak hayvanları 
için bir program 
düzenledi.

Sosyal Medya Fenomeni Yasemin 
Sakallıoğlu ve yüzlerce hayvan-
severin katıldığı programda sokak 

hayvanları için mama toplandı. Farkında-
lık programında hayvanseverler, İstanbul 
genelindeki sokak hayvanlarına dağıtıl-
mak üzere 500 kiloya yakın mama getirdi.

“Tüm canlıları içine alan bir yönetim 
anlayışı belirledik”
Programa Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç da katıldı. Başkan Kılıç “So-
kak hayvanları sahipsiz değiller; çünkü 
Kağıthane’deler. Türkiye’de ilk kez so-
kak hayvanlarına yönelik bir meclis Ka-
ğıthane Belediyesi tarafından kuruldu. Bu 
sayede sokaktaki canlarımız için birçok 
projeyi ivedilikle hayata geçirebiliyoruz. 
Sadece insan odaklı değil, tüm canlıları 
merkezine alan bir yönetim anlayışı için-
de çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Fenomen Yasemin Sakallıoğlu sosyal 
medya üzerinden yaptığı çağrıyla farkın-
dalık programına takipçilerini davet etti. 
Burada takipçileriyle buluşan Sakallıoğ-
lu, Kağıthane Belediyesi’nin sokak hay-
vanları için örnek çalışmalar yaptığını 
söyledi. Sakallıoğlu,  “Belediye Başkanı-
mız Fazlı Kılıç’a bu anlamlı projeye des-
tek verdiği için teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.
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BELEDİYE PERSONELİNİN 
İLETİŞİM BECERİLERİ 

GELİŞTİRİLİYOR
Kağıthane Belediyesi, “Kurum İçi Aidiyet ve İletişim” semineri düzenledi. 
Başkan Fazlı Kılıç, “Biz sürekli halkla iç içeyiz ve iletişimi iyi kurmalıyız. 
İkincisi de kurumumuza sahip çıkmalı ve kurumumuzu da en iyi şekilde temsil 
etmeliyiz” dedi.

Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül'ün 
sunumuyla Kağıthane Belediye 
Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen 

“Kurum İçi Aidiyet ve İletişim” semineri 
boyunca katılım sayısı bini aştı. Verilen 
iletişim ve aidiyet semineri ile çalışanlar 
ve vatandaşlar arasında  güçlü bir bağ 
oluşturulması planlanırken, Kağıthane  
semtinde bir bütün olarak aidiyet duygu-
suyla yaşanması hedefleniyor.

“İletişimimiz kuvvetleniyor”
Seminere katılan Kağıthane Belediye-
si çalışanı Şefika Temel, “Böyle güzel 
imkanlar sağladığı için belediyemize 
ve Başkanımız Fazlı Kılıç'a da teşekkür 
ediyoruz. Bu eğitimlerden memnunuz. 
İletişimiz kuvvetleniyor ve bilmediğimiz 
konuları da öğreniyoruz” dedi.

15 yıldır Kağıthane Belediyesi Temizlik 
İşleri'nde çalışan Musa Tecer, verilen 
eğitimlerle iletişim becerilerinin yüksel-
diğini dile getirdi. Tecer, “Belediyemiz 
çok güzel çalışıyor ve eskiden 10 tane 
park vardı, şimdi 320 tane parkımız var. 
En eskilerden biriyim ben burada. Daha 
önce çalışan sayısı azdı ama şimdi 150-
200 kişiden fazla çalışanımız var” diye 
konuştu.

“Belirli bir farkındalık oluşturmak is-
tiyoruz”
Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül ise Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın 
halka en yakın profilde bir başkan oldu-
ğunu ifade ederek, “Kurum çalışanları-
nın kurumsal aidiyetlerini pekiştirmek 
adına yapılan bir çalışma olarak tanım-
layabiliriz. Bütün personeli bu eğitim 

sürecine dahil ederek bin sayısını aşmış 
bulunmaktayız. İletişim becerilerini ge-
liştirmeye yönelik özel bir çabanın temel 
oluşturduğunu söyleyebiliriz. Halkın 
beklentilerini karşılamak adına belediye-
nin göstermiş olduğu çabayı çalışanın bi-
linciyle pekiştirerek, belli bir farkındalık 
oluşturmak istiyoruz.
 
Katılımcılarında kendini özel hissettik-
lerine dair burada yaptıkları paylaşım-
lar da bizi oldukça memnun etti. Kağıt-
hane Belediye ailesinin aslında bu aile 
anlayışını gayretiyle başlamış olduğu-
muz bu yolculukta amacımız bundan 
sonra aynı farkındalığı Kağıthane sa-
kinlerine de ulaştırabilmek” açıklama-
larında bulundu.

“Biz Kağıthane'de 500 bin kişilik bir 
aileyiz”
“Biz Kağıthane'de 500 bin kişilik aile-
yiz” diye sözlerine başlayan Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Belediye 
olarak da 2 bin kişilik bir çalışma grubu-
yuz. Çalışma arkadaşlarımıza iletişim ve 
kurumsal aidiyet ile alakalı hocalarımız 
bilgiler verdi. Biz sürekli halkla iç içeyiz 
ve iletişimi iyi kurmalıyız. İkincisi de 
kurumumuza sahip çıkmalı ve kurumu-
muzu da en iyi şekilde temsil etmeliyiz. 
Bunlarla ilgili olarak bilimsel bir eğitim 
aldık. Çok faydalı oldu. Hocalarımıza ve 
arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” 
dedi.

Seminerin ardından Başkan Fazlı Kılıç, 
katkılarından dolayı Prof. Dr. Kamile 
Perçin Akgül'e teşekkür ederek, çiçek 
takdim etti.
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ÇevreÇevre

Hazırlıklı Olmak
Hayat Kurtarır

Kağıthane'de sadece 
insan odaklı değil; 
içerisinde bulunan 
tüm canlıların da 
yaşam standartlarını 
yükseltmek amacıyla 
2004 yılından 
bugüne çalışmalar 
sürdürülüyor. Evde, 
sokakta, okulda, 
işyerinde kısacası 
Kağıthane'nin her 
köşesinde huzur ve 
güvenli yaşamın 
tahsisi için gerekli 
tedbirler Kağıthane 
Belediyesi tarafından 
alındı.

Kentsel dönüşümle Kağıthane’nin 
%67’si yenilendi. Altyapı ve 
üstyapı çalışmaları hızlı ve et-

kin bir biçimde Kağıthane Belediyesi 
tarafından tamamlandı. Afet alanında 
ve sonrasında can ve mal kaybını ön-
lemeye yönelik planlar hazırlandı, va-
tandaşların afetlere karşı bilinçlenmesi 
için birçok eğitim programı gerçekleş-
tirildi. Tarihi eserlerin afetlerden zarar 
görmemesi için gerekli restorasyon ça-
lışmaları da tamamlandı.

Kağıthane’de olası afetlere karşı:

Toplanma alanları oluşturuldu
Kağıthane’de oluşacak herhangi bir 
afet durumunda toplanma alanları bu-
lunmakta. Toplama alanları afet riski 
bulunmayan alanlardan seçildi. Yer-
leşim yeri için mümkün olduğunca 
mahalle ölçeğinde, mahalle toplanma 
alanları belirlendi. Mahalle toplanma 
alanlarının tabelaları mahallelinin daha 
önceden bilmesi için cadde ve sokakla-
ra yerleştirildi.

İmarlı alanlar yeşil alana çevrildi
2004 yılından günümüze kadar 
Kağıthane’de 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı tadilatı ile 22.830 m2 yer, 
yeşil alana çevrildi. Yine 2004 yılında 
49 olan park sayısı Başkan Fazlı Kılıç 
dönemiyle birlikte son 14 yılda 6 kat 
arttırılarak 300'ün üzerine çıkarıldı. İl-
çede olası bir afet sonrası Aşevi ve Nur-
tepe Sosyal Tesisleri’nde günlük 22 bin 
kişiye yemek sağlanacak şekilde plan-
lama yapıldı. 

İlçe yapı stoğunun %67’si yenilendi
Kağıthane sınırlarında 38.673 dükkan, 

162.274 konut olmak üzere toplamda 
204.894 adet bağımsız bölüm bulunu-
yor. 2004 yılından bugüne kadar yaptı-
rılan ruhsatlı dükkan 6.947 ve 118.478 
konut olmak üzere bağımsız bölüm sa-
yısı toplam 125.425’e ulaştı. 2004 yı-
lından bugüne ilçede bulunan bağımsız 
bölümlerin yaklaşık olarak %67’si dep-
reme dayanıklı, fen ve sağlık kuralları-
na uygun hale geldi.

Heyelana karşı 88 bin m2 perde du-
var örüldü
Coğrafi yapısı açısından tepelerden olu-
şan bir ilçe olan Kağıthane’de  olabile-
cek bir heyelan riskine karşı belediye 
sınırları içinde  yer alan mahallerde he-
yelan saha çalışmaları ile 2004 yılından 
bu yana 88 bin m2 beton perde duvar, 3 
bin m2 taş duvar yapıldı.

Su baskınlarına önlem alındı
Sel ve su baskınları da hayatı olumsuz 
etkileyen, zarar veren can ve mal kay-
bına sebep olan doğal afetlerdendir. Sel 
ve su baskınlarının zararlarını en aza 
indirmek için 2004 yılından bu yana 90 
km yağmur suyu kanalı yapıldı.

Kış şartlarıyla 24 saat kesintisiz mü-
cadele ediliyor
AKOM tarafından Kağıthane 
Belediyesi’ne gelen uyarılar dikkate 
alınarak kar yağışlarının hayatı olum-
suz etkilemesine fırsat verilmeden, Fen
İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü, Çevre Müdürlüğü, Zabıta Mü-
dürlüğü personellerinin ve ilgili başkan 
yardımcılarının katılımıyla 24
saat usulüne göre çalışan kriz masası 
kurularak ulaşım güvenli bir şekilde 
sağlanıyor.
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Gündem

Döviz kurunda yaşanan yükselişin 
ardından Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzeri-

ne Kağıthaneli esnaf ve iş adamları dö-
vizlerini bozdurdu. Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç da esnafa destek 
verdi.

ABD ile Türkiye arasında yaşanan geri-
lim nedeniyle yükselişe geçen dolara ve 
altın fiyatlarına tepki gösteren Kağıtha-
neli esnaf ve iş adamları, Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan'ın “dolarınızı 
bozdurun” çağrısına kayıtsız kalmadı. 
Kağıthaneli esnaf ve iş adamları banka-
ya giderek ellerindeki binlerce dolar ve 
altını Türk Lirası'na çevirdi. Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da esnaf-
la beraber bankaya gelerek destek oldu. 
Uzun kuyruğun oluştuğu bankada va-
tandaşlar, dövizlerini bozdurarak Türk 
Lirası'na sahip çıktı.

“Birlik ve beraberlik için 
bir aradayız”
Tür Lirası'na sahip çıkılması gerektiğini 
ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, “Bugün burada Kağıtha-
ne esnaf odalarımız ve iş adamlarımız 

dolar ve dövizlerini bozdurarak Türk 
Lirası'na sahip çıkıyorlar. Her zaman 
da bu anlamda milli ve yerli düşünce 
içerisindeler. Biz de teşekkür etmek 
için yalnız bırakmadık. 15 Temmuz'da 
ülkemizi darbeyle bölmeye çalışanlar 
şimdi de ekonomik darbe ile ülkemizi 
bölmeye çalışıyorlar; ama 81 milyon 15 
Temmuz'da olduğu gibi bugün de ülke-
mize, memleketimize, milletimize ve 
Başkanımıza sahip çıkacağız. Bugün o 
birlik ve beraberliğin simgesi olarak bir 
aradayız” dedi.

“Biz her zaman 
devletimizin milletimizin yanındayız”
Kağıthane Esnaf Odası Başkanı Ömer 
Osmanoğlu, “Ülkemizde başlatılan bu 
ekonomik savaşı protesto etmek için, 
devletimizin yanında olmak için bütün 
esnaflar olarak dolarlarımızı bozdurma-
ya geldik. Biz her zaman devletimizin 
milletimizin yanındayız. Bize yapılan 
ilk saldırı değil. Çanakkale'de, Kıbrıs'ta 
son olarak 15 Temmuz'da şimdi de eko-
nomik olarak bizi yıldırmaya çalışı-
yorlar ama biz daha da kenetlendik ve 
milletimizin, Cumhurbaşkanımızın ya-
nındayız” diye konuştu.

Vatandaşlarla en üst düzeyde iletişi-
min kurulması, vatandaşların talep-
lerinin etkin ve hızlı bir şekilde alı-

narak takip edilmesi ve sonuçlandırılması 
amacıyla İçişleri Bakanlığı Strateji Geliş-
tirme Başkanlığı tarafından 81 ilde hayata 
geçirilmek üzere hazırlanan “Açık Kapı 
Projesi” Kağıthane Kaymakamlığı’nda fa-
aliyetlerine başladı.

Valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde 
oluşturulan Açık Kapı Büroları’na vatan-
daşlar bizzat başvuracakları gibi, www.

acikkapi.gov.tr adresi üzerinden, Android 
ve IOS uyumlu mobil telefonlara yüklenen 
“Açık Kapı” uygulaması ile de başvuru 
yapabiliyor.

Öte yandan “Açık Kapı” bankolarında 
ağırlıklı olarak halkla ilişkiler, sosyoloji, 
psikoloji, rehberlik ve psikolojik danış-
manlık, sosyal hizmet uzmanlığı bölüm-
lerinde ihtisas yapmış; Türkçe’ye hakim, 
iletişim becerileri, temsil ve ikna kabiliye-
ti gelişmiş,  sorun çözmeye yatkın ve tec-
rübeli personeller görevlendirildi.

"AÇIK KAPI PROJESİ"
FAALİYETLERİNE BAŞLADI

KAĞITHANELİLER
TÜRK LİRASINA SAHİP ÇIKTI
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 
“dövizlerinizi 
bozdurun” çağrısı 
üzerine harekete 
geçen Kağıthaneli 
esnaf ve sanatkarlar 
dövizlerini 
bozdurarak Türk 
Lirası’na sahip çıktı.
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Eğitim

Yaşam Beceri Atölyeleri 
Sosyal ve Çalışkan Öğrenciler Yetiştiriyor

Kağıthane’de yaşayan 
9-15 yaş arası 
öğrencilerin eğitiminde, ev 
ve okuldan sonra üçüncü 
bir eğitim yeri olan 
Yaşam Beceri Atölyeleri, 
öğrencilere hem rahat 
çalışabilecekleri hem 
de sosyal ve kültürel 
aktivitelere aktif katılma 
ortamı sunuyor. 

Mehmet Akif Ersoy, Ortabayır, 
Talatpaşa, Çeliktepe, Şirintepe, 
Hürriyet ve Harmantepe 

Mahalleleri’nde hizmet veren Yaşam 
Beceri Atölyeleri, öğrencilere okul 
dışındaki zamanlarını daha faydalı 
geçirme imkanı sağlıyor. Binlerce 
öğrencinin eğitim aldığı bu merkezlerde, 
okulda gördükleri derslerine takviye 
dersler alan öğrenciler etüt ve satranç 
odaları, kütüphane, tiyato ve sinema 
salonunda keyifli ve dolu dolu vakit 
geçirebiliyor.

Yeteneğe göre aktivite mevcut
Yaşam Beceri Atölyeleri’nde etüt 
sınıfları, internet, kütüphane, kulüpler 
ve sosyal faaliyetler bir arada bulunuyor. 
Her yıl yüzlerce öğrenciyi modern eğitim 
teknikleri ve uzman eğitim kadrosuyla 
misafir eden Yaşam Beceri Atölyeleri, 
çocukların ana derslerine de destek 
veriyor. Alanlarında uzman eğitmenlerin 
rehberliğinde günlük hayatın stresinden 
uzak, ders ve sınav kaygısı olmadan 
eğitim alan öğrenciler, istedikleri her 
konuda rehberlik hizmeti alabildikleri 
gibi, kabiliyet ve ilgilerine göre çeşitli 
sosyal etkinliklere de katılabiliyor.

“Beceri Atölyeleri çocukların sosyal 
yaşamlarını geliştiriyor”
Öğrencilerinin eğitim hayatlarını 
destekleyen Yaşam Beceri Atölyelerini 
sık sık ziyaret eden Başkan Kılıç, 
“Çocuklarımız, arkadaşlığı dostluğu, 
sevgiyi ve paylaşımı Yaşam Beceri 
Atölyeleri’nde öğreniyor. Yaşam Beceri 

Atölyeleri; güvenli ve kontrollü bir 
alanda ders çalışmalarını, kitap okuma 
alışkanlığı kazanmalarını, kültürel ve 
sosyal yaşamlarını geliştirmelerini, 
boş vakitlerini yararlı bir şekilde 
değerlendirmelerini sağlamak amacıyla 
kurulmuş sosyal mekanlardır” ifadelerini 
kullandı. 
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Kültür-Sanat

İSTANBUL’UN TEK
EL YAPIMI KAĞIT ATÖLYESİ
El yapımı 
kağıt geleneği 
Kağıthane'de 
yaşatılmaya 
devam ediyor.

Kağıthane bugün nasıl ki 
İstanbul'un her anlamda merkez 
ilçesiyse; geçmişte de kadim 

medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Roma 
ve Bizans'tan sonra özellikle Osmanlı 
döneminde Kağıthane, şiirlere konu 
olan güzellikte bir yaşam alanıyken aynı 
zamanda medeniyetin sembollerinden 
olan kağıt, el değirmenlerinde burada 
üretiliyordu.

İlçe adını İstanbul'un fethi sırasında 
dere kenarında bulunan kağıt 
imalathanelerinden almış olup konuyla 
ilgili Evliya Çelebi'nin meşhur 
Seyahatname'si kaynak gösterilebilir.

Teknolojinin ilerleyişiyle hayata geçen 
sanayileşme hamleleri neticesinde el 
yapımı kağıt atölyeleri kapanarak yerini, 
seri üretim yapan kağıt fabrikalarına 
devretmiştir. Göç ve şehirleşmeye 
bağlı olarak da Kağıthane'deki kağıt 
fabrikaları zamanla şehrin dışına 
taşınmış ve ilçeye adını veren kağıdın 
üretimi durmuştur.

Başkan Kılıç kültürel değerlerin 
yaşatılmasına önem veriyor
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç'ın 2004 yılında göreve gelmesiyle 
birlikte birçok alanda olduğu gibi 
özellikle tarihi yapıların ve kültürlerin 
yaşatılması konusunda yoğun bir 
çalışma içine girildi.

Araştırmalar neticesinde ilçeye adını 
veren el yapımı kağıtçılık geleneği 
ortaya çıkmış ve ivedilikle bu geleneğin 
yaşatılması için çeşitli projeler 
geliştirilmiştir. Takvim yaprakları 30 
Mayıs 2012 tarihini gösterdiğinde bu 

geleneğin yaşatılması için majör bir 
proje olan Kağıthane Belediyesi'ne 
ait El Yapımı Kağıt Atölyesi'nin 
açılışı bizzat Başkan Kılıç tarafından 
gerçekleştirilerek hizmete sunulmuştur.

Atık kumaşlardan el yapımı kağıt                                                                           
Kağıthane Belediyesi El Yapımı 
Kağıt Atölyesi'nde bugün; atık 
kumaş ve kağıtlardan el yapımı 
kağıt üretilmektedir. Atık kumaş ve 
kağıtların atölyede  işlenerek el emeği 
ile yeniden kağıda dönüştürülmesi 
sonucunda geri dönüşüme katkı 
sağlanarak doğayı ve çevreyi koruyucu 
bir tutum sergilenmektedir. Atölyede 
üretilen kağıtları ebru, origami, 
krigami, karikatür, baskı, kolaj, rölyef,  
karakalem, zarf, tebrik kartı, davetiye, 
dokulu kağıt, tohumlu kağıt, kısaca 
kağıdın kullanılabileceği her alanda 
kullanmak mümkündür.

Atölyeyi hafta içi 08.30-17.00 saatleri 
arasında ziyaret edebilir, tamamen 
ücretsiz bir şekilde buradaki çalışmalara 
katılabilirsiniz. Her yaştan öğrenci 
grubunu da misafir eden atölye; isteyen 
kişilere yine ücretsiz olarak el yapımı 
kağıtçılık eğitimi vermektedir.

Adres: Merkez Mah. 
Hasbahçe Cad. Sadabad 

Camii yanı No:35 
Kağıthane

Telefon: 0212 321 58 63
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Sosyal

"DAİMA YANLARINDAYIZ" 

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin her 
yıl düzenlediği 
“Engelliler Kampı”nın 
Kağıthaneli konukları, 
Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç 
tarafından ziyaret 
edildi.

Beraberinde AK Parti Kağıthane 
İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin ile 
kapma giden Kılıç, buradaki Ka-

ğıthaneli aileler ile görüştü. Engelli ya-
şamı ve engellilerin toplumsal sorunları 
üzerine şikayet ve temennileri dinleyen 
Kılıç, karşılıklı bilgi alışverişinde bu-
lundu. Florya Kampı’nın kendileri için 
çok büyük avantaj olduğunu söyleyen 
engelli aileleri, bu olanağı sağlayan her-
kese teşekkür etti.

“Engelli olmak kusur değil”
Engelli vatandaşların yaşamındaki sı-
kıntıların farkında olduklarını belirten 
Başkan Fazlı Kılıç ise gerçekleştirdik-
leri projelerle bu konuya hassasiyet 
gösterdiklerini, engelli vatandaşların 
her türlü sosyal ihtiyaçları konusunda 
da yardımcı olduklarını söyledi. Engelli 
vatandaşlara gereken önemi verdikle-

rini de belirten Başkan Kılıç, “Engelli 
vatandaşlarımızın yaşama sevincini diri 
tutacak en küçük çalışma dahi bizim 
için çok önemli ve değerlidir. Engelli 
olmak bir kusur değil, bu vatandaşları-
mızın günlük yaşamını idame ettirirken 
zorlukların azaltılamaması kusurdur. 
Desteklerimiz daimi olacaktır” diye ko-
nuştu.

İBB’nin sağladığı kamp olanağının 
kendileri için de sevindirici olduğunu 
ifade eden Kağıthane Belediye Baş-
kanı, kamptan olumlu izlenimlerle ay-
rıldı. Bilindiği üzere Florya Engelliler 
Kampı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından organize ediliyor ve her yıl 
Mayıs ile Ekim ayları arasında faaliyet 
gösteriyor. Dönem boyunca ise her il-
çeden belirli sayıda aileyi birer haftalık 
periyotlarla konuk ediyor.



Haber
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Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, bir dizi ziyaret için 
gittiği Sivas, Erzincan, Giresun ve Ordu’da Kağıthaneli 
hemşehrileriyle buluştu.

Başkan Fazlı Kılıç ilçedeki çalışma-
ları yerinde incelemek ve halkın 
taleplerini dinlemek için mesisi-

nin büyük bölümünü Kağıthane’de geçi-
rirken, vakit buldukça Kağıthaneli hem-
şehrilerinin şehir dışı etkinliklerine de 
katılıyor. Kurban Bayramı tatilinde Sivas, 
Erzincan ve Ordu’yu ziyaret eden Başkan 
Kılıç, hemşehrileriyle hasret giderdi. 

İlk durak Sivas
İlk ziyaretini Sivas’ın Suşehri, Zara, Ha-
fik ve Koyulhisar ilçelerine gerçekleştiren 
Başkan Kılıç, buradaki köy derneklerinin 
düzenlediği etkinliklere katıldı. Suşehri, 
Hafik, Doğanşar ve Koyulhisar’da ziya-
retlerini tamamlayan Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, Zara ilçesinde bu yıl 
18’incisi düzenlenen Zara Bal ve Kültür 
Festivali etkinliğine katıldı.  

Erzincan’da Bal Festivali
Sivas'ın ardından Erzincan'a geçen Baş-
kan Kılıç, Refahiye ilçesi Çayırlı Yeşil-
yayla Köyü'nde Hz. Ali Cem Evi açılış 
programına katıldı. Hemşehrileriyle bir-
likte olmaktan mutluluk duyduğunu dile 
getiren ve Erzincanlı hemşehrileriyle va-
kit geçiren Başkan Fazlı Kılıç; AK Parti 

Kağıthane İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin, 
AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı 
Fatih Akın, Kağıthane Sivaslılar Derneği 
Başkanı Özcan Aslan ve Başkan Yardım-
cısı Şaban Demirel ile birlikte Erzincan’ın 
Refahiye ilçesinde her yıl geleneksel ola-
rak düzenlenen Bal Festivali’ne katıldı. 

Şehir dışı ziyaretleri ile vatandaşların her 
daim yanında olmaya özen gösteren Baş-
kan Fazlı Kılıç burada yaptığı konuşma-
sında, “Kağıthaneli birçok vatandaşımız 
bayram tatilleri için memleketlerine gitti. 
Bizler de fırsat buldukça sıladaki Kağıt-
haneli hemşehrilerimizle buluşuyor, has-
ret gideriyoruz. Bu yıl 17. kez düzenle-
nen Bal Festivali Erzincan ilimize hayırlı 
uğurlu olsun” diye konuştu.

Son durak Ordu oldu
Erzincan’dan Giresun’un Şebinkarahisar 
ilçesine geçen Başkan Kılıç burada da 
Kültür Sanat ve Ceviz Festivali’ne katı-
lım sağladı. Kağıthane Belediye Başka-
nı Fazlı Kılıç’ın son durağı Ordu oldu. 
Ordu’nun Akkuş ilçesinde vatandaşlarla 
buluşan Başkan Kılıç, buradaki temasla-
rının ardından şehir dışı ziyaretlerini ta-
mamladı.

BAŞKAN KILIÇ TÜRKİYE TURUNDA
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Spor

15 TEMMUZ RUHU 
YEŞİL SAHALARDA YAŞATILDI
Kağıthane Belediyesi 
Spor İşleri Müdürlüğü 
koordinesinde 15 Temmuz 
Şehitlerini Anma Futbol 
Turnuvası düzenlendi. 
Yahya Kemal ve Sadabad 
sahalarında gerçekleşen 
müsabakalarda 16 futbol 
takımından 350’ye yakın 
sporcu mücadele etti.

Öğrencilerin yaz tatillerini sportif 
etkinliklerle verimli bir şekilde 
değerlendirmesi adına birbirin-

den farklı ve renkli çalışmalara imza 
atan Kağıthane Belediyesi Spor İşleri 
Müdürlüğü, eğitim çalışmaları ve et-
kinlikler esnasında milli ve manevi de-
ğerler konularında katılımcı öğrencileri 
bilinçlendirmeyi de ihmal etmiyor.

“350’ye yakın sporcu mücadele etti”
Kağıthane Belediyesi tarafından 15 
Temmuz Şehitlerini Anma Futbol 
Turnuvası’nın 3’ncüsü düzenlendi. 15 
Temmuz ihanet kalkışmasında hayatını 
kaybeden şehitlerin anısına düzenlenen 
futbol turnuvasında Kağıthane’de faa-
liyet gösteren 16 farklı spor kulübünde 
forma giyen 350’ye yakın U-15 katego-
risindeki sporcular, yeşil sahada centil-
mence mücadele etti.

“Gençlerimize milli değerlere sahip 
çıkma duygusunun aşılanmasını hedef-
liyoruz”
Turnuvaya ilişkin konuşan Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “15 Tem-
muz hain darbe girişiminde şehit düşen 
kahramanlarımızın anısına Kağıthane 
Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğümü-
zün her yıl organize ettiği ve ilçemizin 

güzide kulüplerinin katılım sağladığı 
turnuvada, gençlere; sporun yalnızca 
rekabet değil; vefa, saygı, milli değer-
lere sahip çıkma gibi unsurlarında aşı-
lanmasını hedefledik” diye konuştu.
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KAĞITHANE
GERİ DÖNÜŞÜMÜN FARKINDA

Endüstriyel üretimin 
getirdiği çevre kirliliği, 
doğal kaynakların hızlı 
tüketimi insanlığın ve 
dünyanın geleceğini 
tehdit ediyor. Gün 
geçtikçe yenilenebilir 
doğa, yenilenebilir enerji 
çağımız için çok daha acil 
hale geldi. Bu gerekliliğin 
önemini kavrayan 
Kağıthane Belediyesi geri 
dönüşüme büyük 
önem veriyor. 

Teknolojik gelişmeler dünyanın her 
noktasını her insan için birkaç sa-
niyelik zamanlarda ulaşılır kılıyor. 

Dolayısıyla dünyanın herhangi bir nokta-
sında yaşanan gelişmeler, en uzak köşedeki 
insanları da doğrudan etkiliyor. Bu sebep-
le daha sağlıklı bir çevre, yaşanılabilir bir 
dünya artık herkes için birincil öneme sa-
hip hale geldi.

Kağıthane Belediyesi bu bilinçle; doğa ve 
yaşam duyarlılıklarını önemseyip gereğini 
yapmanın bir sonucu olarak çevre bilinci 
etkinlikleri düzenliyor, hizmetlerini buna 
göre gerçekleştirip bu konudaki gelişmele-
ri takip ediyor.

Ayrıştırıyor, 
dönüştürüyor ve önemsiyorlar
Nasıl ki, kağıt atölyesi tarihe sahip çıkışın 
yanı sıra doğaya ve çevreye saygılı gele-
neksel üretimin merkezi durumundaysa, 
Kağıthane Belediyesi için katı atık geri 
dönüşüm tesisi de bu alandaki duyarlılığın 
ifadesi. Ayazma Caddesi üzerindeki temiz-

lik araçları servis alanı içerisinde kurulan 
tesis, mahallelerden toplanan evsel atıkları 
niteliklerine göre ayrıştırıyor ve yeniden 
endüstriye kazandırıyor. Böylece ilçe sınır-
ları içinde önemli bir tasarrufun sahibi olu-
nuyor. Geri dönüşüm tesisi, gerek belediye 
çalışmalarını yerinde gösterip anlatmak 
amacıyla ilçe sakinlerine yönelik yapılan 
“Kağıthane’yi Birlikte Keşfedelim” turları 
ile gerekse okulların çevre konulu dersleri 
için öğrencilere yapılan gezilerde önemli 
bir uğrak yeri durumunda. 

Geri dönüşüm üzerine seminerler ve ya-
rışmalar Kağıthane’de
Okullarda pil veya pet şişe kapağı toplan-
masını ödüllü yarışmalara dönüştürmek, 
çevre konulu yarışmalar ile paneller, kon-
feranslar, seminerler düzenlemek, çevre 
konulu çizgi filmler hazırlamak, konula-
bilecek her noktaya kağıt çöpü kutuları 
koymak ve birikenleri düzenli almak, atık 
yağları toplamak gibi faaliyetlerin kurum-
sallaştırılması hep çevre bilincine hizmet 
edecek biçimde kurgulanıyor.




