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2015’te Kağıthane’nin 
Çehresi Değişti

İstanbul’da kentsel dönüşümün en hızlı yaşandığı ilçeler arasında yer alan ve şehrin yeni iş merkezlerinden biri hali-
ne gelen Kağıthane, Belediye Başkanı Fazlı Kılıç yönetiminde gerçekleştirilen yatırımlarla dolu bir yılı geride bıraktı.



Kıymetli Kağıthaneli komşularım, gazetemizin 
yeni sayısı ile tekrar birlikteyiz. Sizleri en içten duy-
gularımla selamlıyorum.

2015 yılının son günlerinde dönüp baktığımızda 
görüyoruz ki yatırımlarla dolu bir yılı geride bırakıyo-
ruz. Kağıthane halkı için belediye olarak sayısız eseri 
ve yatırımı gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.

Her zaman olduğu gibi geçtiğimiz ay içerisinde 
de ilçemiz ve ilçe sakinlerimiz için birbirinden hayır-

lı çalışmalara imza attık. 
Kağıthane’mizi daha 
güçlü bir ilçe haline ge-
tirecek olan bu hizmet-
lerin, sizlere günlük ya-
şamda önemli kolaylık-
lar sağlamasını temenni 
ediyorum.

Değerli komşuları-
mız, geçtiğimiz ay içe-
risinde birçok önem-
li kültürel faaliyete ev 
sahipliği yaptık. Mil-
li Arşiv Sitesi Kongre 

Salonu’nda Arşivcilik Gü-
nü ve Hazine-i Evrak’ın 
Kuruluşunun 169. Yıldö-

nümünü Kağıthane’deki Milli Arşiv Sitesi Kongre 
Salonu’nda kutladık.

Ülkenin gelecek yarınlarının inşa edilmesinde 
büyük emeği olan öğretmenlere ithaf edilen 24 Ka-
sım Öğretmenler Günü’nü, coşku ile kutladık. 3 A-
ralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Kağıthane 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kağıthane Kent Kon-
seyi Engelliler Meclisi işbirliği ile “Kağıthane’de Em-
pati Zamanı” isimli bir program düzenledik. Yine 
Prof. Dr. Hüsnü Murat Günaydın’ın “Stres ve Öf-
ke Yönetiminde Etkin İletişim” konulu eğitim prog-
ramıyla Kağıthane Belediyesi’nde çalışan verimliliği-
nin ve vatandaş memnuniyetinin artırılması amaçla-
dık. Aile ve Eğitim Danışmanlığı yapan, uzman psi-
kolog ve yazar Saliha Erdim ile Kağıthane Beledi-
yesi Gültepe Kültür Merkez’inde  “Eşler Arasında 
Güzel Geçim Stratejileri” konulu bir söyleşi gerçek-
leştirdik.

Değerli dostlar, sizlere son dönem içerisinde öne 
çıkan bazı çalışmalarımızdan da kısaca bahsetmek 
istiyorum. Kağıthane’de yıllardır yapılan ve artık bir 
gelenek haline dönüşen “Çevre Eğitimleri” bu yıl 
da devam ediyor. Her sene eğitim-öğretim yılı ile 
başlayan ve birçok öğrenciyle veliye erişerek çev-
re bilincini arttırmayı hedefleyen projemiz ile çalış-
malarımıza devam ediyoruz. Kağıthane Vadisi’nde 
bulunan, etrafı geniş çayırlar ve yüksek ağaçlarla 
çevrili ve İstanbul’un en gözde mesire alanlarından 
olan Hasbahçe mesire alanı, çeşitli kuşların barınma 
merkezi haline geldi.

Kültür sanat sezonumuz bu ay da çok çeşitli 
programlarla devam ediyor. Kağıthane Belediyesi, 
ekranların başarılı ve sevilen sunucusu Burak Sezen 
ile Kağıthaneli çocukları Gültepe Kültür Merkezi’nde 
buluşturdu. Her hafta birçok farklı etkinliği vatandaş-
larla buluşturan Sadabad Sahnesi ve Gültepe Kültür 
Merkezi başta olmak üzere belediyemizin tüm kültür 
sanat mekanlarındaki ücretsiz etkinliklerimize sizleri 
davet ediyoruz. Sevgili Kağıthaneli kardeşlerim, ga-
zetemizin yeni sayısını ilgiyle okuyacağınızı umuyor, 
sizleri Allah’a emanet ediyorum. 

e-posta: fazlikilic@kagithane.bel.tr
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Yatırım Yılı Oldu
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İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır’ın Kağıt-
hane Merkez’de bulunan Atatürk Anıtı’na bıraktığı 
çelengin ardından şehitler anısına bir dakikalık say-

gı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Töre-
nin ardından Sadabad Nikah Salonu’nda 24 Kasım Öğ-
retmenler Günü Programı devam etti.

“Öğretmenler, geleceği inşa eden mimarlardır”
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın katılımıyla bir-
likte başlayan programda günün anlam ve önemini be-
lirten film gösterimi gerçekleştirildi. Başkan Kılıç yaptığı 
konuşmada; “Çocuklarımız nasıl geleceğimizin sağlam 
yapıları, öğretmenlerimiz de çocuklarımızın mühendisi, 
geleceği inşa eden mimarlardır. Hepimizi yetiştiren, ha-
yatımıza yön veren bir öğretmen mutlaka olmuştur, ben 
de bugünün vesilesiyle bu kutsal mesleği icra eden tüm 
öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyor ve görevlerinde 
başarılar diliyorum.” dedi. 

Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen Öğretmen-
ler Günü Oratoryosu’nun ardından müzik dinletisiyle 
devam eden programın sonunda, öğretmenler gününe 
yönelik kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye gi-
ren öğrencilere ödül verilirken, emekli öğretmenlere ise 
plaket takdim edildi. Ayrıca stajyerlik dönemini bitire-
rek mesleğe başlayan öğretmenler de programda görev 
yemini etti.

Törenin ardından Başkan Fazlı Kılıç İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Muhammet Çayır’ı ziyaret ederek, öğretmenler 

gününü kutladı. İlçedeki eğitim seviyesi ve okulların ka-
litesinin artırılması üzerine görüş alışverişinde bulunu-
lan ziyaretin ardından Başkan Kılıç, akşam saatlerinde 
düzenlenen öğretmenler günü yemeğine katılarak öğ-
retmenleri programda yalnız bırakmadı.

Ülkenin gelecek yarınlarının inşa edilmesinde büyük emeği olan öğretmenlere ithaf edilen, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü, Kağıthane’de birçok etkinlikle kutlandı. Başkan Fazlı Kılıç, kutlama programında 
görevlerine devam eden, emekli olmuş ve mesleğe yeni başlayan öğretmenlerle buluştu.

Kağıthane’de
Öğretmenler Günü Coşkusu
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Belediyecilikte planlı ve prog-
ramlı çalışmanın berabe-
rinde başarıyı getirdiğini 
belirten Başkan Fazlı Kılıç; 

“11 yıldır her anı çalışarak, üreterek 
geçiriyoruz. Bünyemizde oluştur-
duğumuz Engelliler, Kadın, Çocuk, 
Gençlik ve Hayvansever Meclisleri-
miz ile ilçemizin bütününü kapsayan 
bir yönetim mekanizması oluşturduk. 
Kağıthane’yi yönetirken toplumun 
her kesimiyle iletişim halinde oluyo-
ruz” dedi.

“Halkla İlişkiler Çok Önemli”              
Kitlesel iletişim kadar bireysel iletişi-
min de önemine değinen Başkan Kı-
lıç; “Her sabah vatandaşlarımızla saat 
08.00’da randevusuz olarak yüz yüze 
görüşüyoruz. Cep telefonu numara-
mızı isteyen herkesle paylaşıyoruz. Te-
lefonları bizzat kendim cevaplıyorum. 

Makam odasının kapısını kaldırttım, 
‘kapımız herkese açık’ mesajını veri-
yoruz. Halk Meclisleri ile her yıl ma-
hallelerimizi ziyaret ediyor, istek ve 
önerileri değerlendiriyoruz. Esnaf zi-
yaretleri gerçekleştiriyoruz. Kentin ile-

ri gelenleriyle sık sık bir araya gelerek 
görüş alışverişinde bulunuyoruz.  Çağ-
rı merkezimiz, kentin tüm ihtiyaçlarını 
karşılama noktasında bir ajanda görevi 
görüyor. Sosyal medya aracılığıyla da 
gençlerle iletişim kuruyoruz” dedi. 

Başkan Kılıç Gençlerle Bir Araya Geldi
Kağıthane Belediye 

Başkanı Fazlı 
Kılıç, Bahçeşehir 
Üniversitesi’nde 
ders verdi. “Yerel 

Yönetimlerde Halkla 
İlişkiler ve Sosyal 

Çalışmalar” dersine 
uzman olarak 

konuk olan Başkan 
Kılıç tecrübelerini 

paylaştı.

Kağıthane Belediyesi, 10 Aralık 2015 Dünya İn-
san Hakları Günü dolayısıyla önemli bir etkin-
liğe imza attı. “Sağlıklı Bir Havada Büyümek 

Her Canlının Hakkıdır” sloganıyla düzenlenen etkin-
likte, en çok çocukla sigara içilmez levhası tasarlama 
rekorunu kırdı.

970 Kağıthaneli öğrenci ile Hasbahçe İmam Hatip 
Ortaokulu Spor Salonu’nda gerçekleşen rekor dene-
mesine Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Guin-
ness Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural, Kağıtha-
ne İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır ve çok 

sayıda öğretmen katıldı. Etkinlikte çocukların ortak 
kararıyla sadece sigara içenlere değil sigara içmeyenle-
re de hitap ederek tasarlanan 3x5 metre boyutlarındaki 
levhayla da “Dünyanın En Büyük Sigara İçilmez Lev-
hası” adıyla ikinci bir rekor da kırıldı.

Etkinlik kapsamında konuşma yapan Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; “Bugün Dünya İnsan Hak-
ları Günü. Biz bu münasebetle öğrencilerimizle bir-
likte bir konuya dikkat çekmek için çalışma yaptık ve 
bir rekor denemesinde bulunduk. Bu aynı zamanda 10 
Aralık Dünya İnsan Hakları gününde sigara içmeyerek 

insanlara, çevresindeki tüm canlılara saygı gösterenlere 
de bir teşekkür etkinliğidir. En büyük “sigara içilmez” 
pankartını çocuklarımız oluşturdu. Yine çocuklarımızın 
her biri çeşitli pankartlarla sigara içmeyen büyüklerine 
teşekkürlerini iletti. “ şeklinde konuştu.

Dünyanın en büyük rekorlarından birinin gerçek-
leştirildiğini ifade eden Guinness Türkiye Temsilcisi 
Prof. Dr. Orhan Kural ise, “Kağıthane Belediyesi 12 
yıldır sigarayla kapsamlı mücadele ediyor. Bu vesileyle 
bugün burada dünyanın en büyük sigara içmeme reko-
runu gerçekleştirdik” diye konuştu.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde sigaranın zararlarına ve pasif içiciliğe dikkat çekmek isteyen 
970 öğrenci hazırladıkları pankartlarla “En Çok Çocukla Sigara İçilmez Levhası Tasarlama Rekoru” kırdı.

Kağıthaneli Çocuklardan 
Anlamlı Rekor 
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Bir Milletin Hafızasıdır

Kağıthane’deki Milli Arşiv Sitesi Kongre Salonu’nda 
10.’su düzenlenen Arşivcilik Günü ve Hazine-i 
Evrak’ın kuruluşunun 169. yıldönümü kutlandı. 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın da katıl-

dığı organizasyonda arşivciliğin ülkemizdeki yeri ve önemi-
ne dikkat çekildi.

İlk konuşmayı yapmak üzere sahneye davet edilen Türk 
Arşivciler Derneği Başkanı Yüksel Baycar; “Arşivci denince 
herkes tam olarak ne iş yaptığını bilmiyor, kütüphaneci zan-
nediyorlar, ama bizler bu işi insanlara daha iyi bir şekilde an-
latarak bu yargıları kırmaya çalışıyoruz. Arşivci, belge ve bil-
giyi tasnif eden, kataloglayan, koruyan, data girişlerini yapan, 
erişim uçlarını hazırlayan, gerektiğinde ihtiyaç sahiplerine 
ulaştıran kişilere denir ve bizler bu yönümüzle kayda değer 
her şeyin gelecek nesillere ulaştırılmasıyla görevliyiz.” dedi.   
Organizasyon kapsamında bir konuşma da Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç gerçekleştirdi. Başkan Kılıç; “Arşivler 
bir milletin ve ülkenin hafızasıdır. Arşivi olmayan bir devlet 
tarihinden kopmuş demektir ve kesinlikle düşünülemez. Bu 
yüzden arşivciliğin önemini daha net bir şekilde idrak et-
meliyiz.” şeklinde konuştu. Konuşmasının devamında ise 
Milli Arşiv Sitesi’nin Kağıthane’de bulunmasından dolayı 
memnuniyetini dile getiren Başkan Kılıç; “Bu çok önemli 
olan tesisin Kağıthane’de bulunmasından dolayı çok mut-
luyuz. Bu hususta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a da tesisin Kağıthane’ye kazandırılmasındaki 
desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” diyerek sözle-
rini noktaladı. Konuşmasının ardından ise Başkan Kılıç’a 
Milli Arşiv Sitesi’ne yapmış olduğu katkılardan dolayı bir 
plaket takdim edildi. Osmanlı Arşivi Daire Başkanı Seba-
hattin Bayram ise yaptığı konuşmada,  çalışmalarından ve 
arşivciliğin öneminden bahsetti. Konuşmasının sonunda 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a da desteklerin-
den dolayı teşekkür eden Bayram’a da yine plaket takdim 
edildi.  Protokol konuşmalarının ardından ‘Dünya ve Türk 
Sinemasında Arşivcinin İmajı’ adlı sergi konukların beğe-
nisine sunuldu. Programda ayrıca Kağıthane Belediyesi 
Kültür Yayınları’nın yer aldığı bir kitap standı da kuruldu.   

Serginin ardından ise etkinliğin ikinci bölümüne ‘Arşivcilik 
Eğitimi ve İstihdam Alanları’ adlı panel ile devam edildi. Ar-
şivcilik eğitiminin önemine vurgu yapılan panelin ardından 
İBB Halk Müziği Topluluğu’nun dinletisiyle program sona 
erdi. 

ARŞİV

Türk Arşivciler 
Derneği’nin 

bu yıl 10.’sunu 
düzenlediği 

Türk Arşivcilik 
Günü ve 

Hazine-i Evrak’ın 
Kuruluşunun 

169. Yıldönümü, 
Milli Arşiv 
Sitesi’nde 

düzenlenen 
etkinlikle 
kutlandı.

Milli Arşiv Sitesi
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Hasbahçe İmam Hatip 
Ortaokulu’nda çocuklar 
tarafından büyük bir alkış 
ve sevgi seliyle karşılanan 

Başkan Kılıç, eğitim filmi gösterimi-
nin ardından yaptığı konuşmada; “Siz 
pırıl pırıl çocuklar bizim geleceğimiz-
siniz. İnanıyorum ki sizlerin içinden 
valiler, belediye başkanları, bakan-
lar, cumhurbaşkanları çıkacak. Sayın 
Cumhurbaşkanımız da sizler gibi, 
bize çok da uzak olmayan bir semtten, 
Kasımpaşa’nın bir okulundan çıkıp 
bu mevkilere yükseldi, eminim sizler 
de ileride çok iyi yerlere geleceksiniz. 
Bunun için önce çevremizi korumayı 
ve ona sahip çıkmayı çok önemseme-
lisiniz. Çevreye ve doğaya saygılı ol-
manız, insana da saygılı olduğunuzu 
gösterir.” dedi. 

Çevreyi Korumayı Alışkanlık Edinin
Başkan Kılıç’ın Cemil Meriç 
Ortaokulu’nda katıldığı program, ço-
cuklar tarafından büyük ilgi ile takip 
edildi. Programda, ülke ekonomisine 
katkı sağlayacak bilgilerin anlatıldığı 
çevre eğitim belgeseli izletildi. Prog-
ramın devamında öğrencilere konuş-
ma yapan Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; 
“Çevreyi ve doğayı korumak insanlar 
olarak bizim ilk vazifelerimizden biri 
olmalı. Sizler bu yaşta çevre ile barışık 
yaşamayı, doğayı kirletmemeyi ve ona 
sahip çıkmayı alışkanlık haline geti-
rerek, hayat felsefeniz yapmalısınız. 

Bu hem dünyamızın hem de ülkemi-
zin geleceği açısından çok önemli ve 
değerlidir. Bugün birçok ülke enerji 
ihtiyacını çöplerini geri dönüştürerek 
gideriyor. Dahası Güneş’ten, rüzgar-
dan ve denizlerden enerji elde ediyor. 
Gelecekte ülke olarak daha zengin 
ve mutlu olabilmemiz için bugünden 
enerji kaynaklarımızı doğru kullan-
malıyız.” dedi. 

Hedef 55 Bin Öğrenci
Kağıthane Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu eğitimlerde, 2015-2016 yılı 
eğitim döneminde 26 okuldan top-
lam 27 bin 500 öğrenciye erişildi. Yıl 
sonuna kadar 55 bin ilk ve orta de-
receli okulun öğrencilerine erişilme-
sinin hedeflendiği projede çocukların 
velilerine de eğitimler veriliyor. Yürü-
tülen proje kapsamında bir de yarış-
ma düzenleniyor. Yıl sonunda en çok 
atık toplayıp okula getiren öğrencilere 
çeşitli hediyeler verilecek. En çok öğ-

rencisi çöp toplayan okulun da ödüller 
alacağı yarışmada, şu ana kadar yakla-
şık 30 tona yakın geri dönüştürülebilir 
atık toplandığı belirtildi.

Kağıthaneli Çocuklar
Çevreyi Koruyor

Kâğıthane 
Belediyesi’nin,  diğer 
tüm belediye ve sivil 

toplum kuruluşlarına 
örnek teşkil eden 

uygulaması  “Çevre 
Eğitimleri”  tüm 

hızıyla sürüyor. Bu 
kapsamda Hasbahçe 

İmam Hatip 
Ortaokulu ve Cemil 

Meriç Ortaokulu’nda, 
Başkan Fazlı 

Kılıç’ın da katıldığı 
programlar 

düzenlendi. 
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Suriyeli Öğrencilere
Büyük Destek 

Okuldaki Suriyeli öğretmenlerin tercü-
manlığında Türkçe ve Arapça olarak 
öğrencilerle sohbet eden Başkan Kılıç’ı 

çocuklar neşeyle karşıladı. 
Ziyaret kapsamında okulda öğrenim gören 

çocuklara 3 bin adet öykü kitabı verildi. Daha 
önceki dönemlerde de Suriye Okulu’nu sık sık 
ziyaret eden Başkan Kılıç; “Bu çocuklar zor-
lukla istemeden topraklarını, vatanlarını terk 
ederek buralara geldiler. Hepsi bizim çocukla-
rımız, onları toplumumuza kazandırmak için 
biz de elimizden gelen desteği göstereceğiz. 
Hepsi evlerinden, memleketlerinden uzaklaş-

mış olabilirler ama eğitimlerinden uzaklaşma-
larına izin veremeyiz.” dedi. Ziyaret, Başkan 
Fazlı Kılıç’ın çocuklarla fotoğraf çektirmesi ile 
son buldu. Okuldaki çocuklar için daha önce 
de giyecek yardımı yapılmıştı. Dağıtılan kıya-
fetlerle birlikte kış mevsimini daha sıcak geçi-
ren çocuklar, eğitim dönemi başında  kırtasiye 
yardımı alarak yeni döneme hazır bir şekilde 
başladı. Hasdal İlköğretim Okulu’nda tahsis 
edilen sınıflarda eğitim gören Suriyeli çocuk-
lar, hem kendi dillerinde Suriyeli olan hocala-
rından ders alıyor, hem de Türkçe dersi alarak 
Türkçe öğreniyorlar.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 

Kılıç, Suriye Okulu’na bir ziyaret 

düzenledi. Okula giderek verilen 

eğitimleri bizzat takip eden Başkan 

Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili 

Ali Sarıkaya’nın destekleriyle 

bastırılan öykü kitaplarını Suriyeli 

öğrencilere hediye etti. 

Kağıthane Belediyesi Gültepe Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen programa 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 

Kılıç, Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, 
İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıl-
dız, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Muhammet Çayır ve çok sayıda öğrenci 
katıldı.

Nurettin Topçu’nun hayatının anlatıldı-
ğı belgesel ile başlayan programda Hüseyin 
Akın’ın yönettiği panelde Prof. Dr. Ergun 
Yıldırım, “Türk Düşünce Hayatında Nuret-
tin Topçu”, Dursun Ali Taşçı, ise “Nurettin 
Topçu’nun Maarif Dava”’ başlıklı konuşma 
yaptılar. Programda Nurettin Topçu’nun 
hayatından kesitlerin yer aldığı bir fotoğraf 
sergisi de yer aldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; 
‘’Türkiye düşünce tarihinin kendine özgü, 
yenilikçi ve cesur bir aydını olan Nurettin 
Topçu, ömrü boyunca yazdı ve yazdığı gibi 
de yaşadı. Kendisini tanıtmak, eserlerini ve 
felsefesini yaşatmak adına Kağıthane’de 
böyle bir organizasyon düzenledik. Böyle 
bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan 
mutluluk duyuyoruz.’’ dedi.

Nurettin Topçu Kağıthane’de Anıldı
Yazar ve 

akademisyen 
Nurettin Topçu, 

vefatının 40. 
yılı dolayısıyla 

düzenlenen, 
“Bir Entelektüel 
Olarak Nurettin 

Topçu” etkinlikleri 
kapsamında, 

Gültepe Kültür 
Merkezi’nde 
düzenlenen 

programla anıldı.
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Yapılan Çalışmalardan Bazıları;
Fevzi Çakmak Bağlantı Yolu
Çağlayan Bilim ve Gençlik Merkezi
Çağlayan Kumru Sokak Çocuk Parkı
Çağlayan Taksi Durağı
Davet Sokak Mesire ve Park Alanı
Hamidiye Rabak Sokak Parkı 
Hamidiye Sosyal Konutlar
Hamidiye Mahallesi Onur Sokak Parkı
Hamidiye Gençlik Merkezi Yaşlılar Evi ve Çocuk Parkı
Hamidiye Yüzme Havuzu
Hamidiye Mahallesi Spor Parkı
Seyrantepe Mahalle Konağı
Şirintepe Mahalle Konağı
Harmantepe 112 Acil Merkezi

Talatpaşa Mahalle Konağı
Şehit Doğan Kılıç Parkı
Gülibrişim Sokak Parkı
Güzeldere Konağı
Gürsel Yeraltı Otoparkı ve Çocuk Parkı
Yunus Emre Kültür Merkezi
Yaşar Doğu Parkı
Yahya Kemal Turin Taksi Durağı
Yahya Kemal İmren Sokak Parkı
Buz Pateni Pisti
Emniyet Evleri Taksi Durağı
Ortabayır Mahalle Konağı
Gülizar Sokak Çocuk Parkı
Merkez Mahallesi Lalezar Parkı 
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beceri ve Yetenek Merkezi

2015’te Kağıthane’ye Kazandırılan Ödüller

Kızılay faaliyetlerine sağladığı katkılardan dolayı Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, ödüle layık görüldü. 

Kağıthane Belediyesi, dünya çapında en çok kullanılan 
sosyal ağ olan Facebook tarafından, “Sosyal Medya Hiz-
met Rozeti” ile ödüllendirildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Uluslararası Rabia 
Platformu tarafından “Rabia Ödülü” ne layık görüldü.

Kağıthane Belediyesi’nin desteği ile tasarlanan “Senju” 
isimli robot, Japonya’da düzenlenen “All Japan Sumo 
Robot Tournament Turnuvası’nda dördüncü oldu.

2015 yılı içerisinde be-
ceri ve yetenek 
merkezi, buz pa-

teni pisti, kültür merkezi, yüzme havuzu, 
çocuk parkları, taksi durakları, mahalle 
konakları, bağlantı yolları ve birçok tesis 
Kağıthanelilerin hizmetine sunuldu. 

Kağıthane’de, spor salonundan kon-

ferans salonuna kadar birçok faaliyetin 
aynı anda gerçekleştirileceği Çağlayan 
Bilim ve Gençlik Merkezi Projesi’nde 
sona gelindi.  Yeni sosyal konutların inşa 
edildiği Kağıthane’de Yaklaşık 50 yıldır 
süren tapu davası ise binlerce vatandaşı 
mutlu edecek bir şekilde sonuçlandı.

Eğitimde de öncü belediyeler ara-

sında yer alan Kağıthane Belediyesi, 
Türkiye’de bir ilk olan yaşam beceri atöl-
yelerini kurdu ve öğrencilere çevre du-
yarlılığı kazandırmak, hayvan sevgisini 
aşılamak ve geri dönüşümün önemini 
anlatmak amacıyla eğitim seminerleri 
düzenledi. 

Vatandaşların entelektüel ve kültürel 

ihtiyaçlarını da karşılamak için zengin 
ve interaktif bir online hizmet platfor-
mu özelliği taşıyan “Dijital Kütüphane” 
uygulamasını başlattı. Uygulama ile 
Gazete Kağıthane, dergi, katalog, bül-
ten, broşür, faaliyet ve hizmetlerin hem 
güncel hem de kolay bir şekilde takip 
edilmesini sağladı.

İstanbul’da kentsel 
dönüşümün en hızlı 
yaşandığı ilçeler 
arasında yer alan 
ve şehrin yeni iş 
merkezlerinden 
biri haline gelen 
Kağıthane, Belediye 
Başkanı Fazlı 
Kılıç yönetiminde 
gerçekleştirilen 
yatırımlarla dolu bir 
yılı geride bıraktı. 

2015’te Kağıthane’nin 

Çehresi Değişti
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Sarayın Valide Sultan Odası’nın önünde, ayrı bir 
sahanlık üzerine yapılan Perdeli Köşk’ün başlan-
gıcından bu yana bütün denemelerde hep aynı 

yerde bulunduğu günümüze kadar gelebilmiş ve klasik 
usülde inşa edilmiş rıhtım duvarlarından anlaşılmakta-
dır. Ahmed döneminde inşa edilmiş seyir köşkü, su se-
viyesi üzerine taşın hale getirilmiş şekilde kurulan bü-
yük taş konsollar üzerine oturtulmuştur. Böylece bütün 
kanal uzunluğuna hakim büyük büyük bir perspektif 
açılmıştır. 

İkinci saray yapılırken, harap halde olan köşk, ye-
niden inşa edilmiştir. Bu köşk, Sultan Abdülaziz zama-
nında yapılan üçüncü Sadabad Sarayı inşası sırasında 
olduğu gibi konulur. Sultan Abdülhamid döneminde,  
abdesthane ilave ettirilir. Köşkün her iki tarafından, 
basamakla temel konsollarının üzerine çıkılabilir ve 
köşkün etrafı tamamen dönülebilir. Köşkün çevresini 
dönen mermer zemin üzerinde yılan kıvrımı misali su 
oldukları vardır ve içinden su akar. Sadabad alanının 
başıboş olduğu zamanda bazı küçük parçalar toplanıp 
belediye deposuna kaldırılmıştır. Günümüze gelebilmiş 
bu parçalar, Kağıthane Açık Hava Müzesi’nde sergilen-
mektedir.

Perdeli Köşk, 1832’de Heinrich Meyer tarafından 
ölçülüp, kubbe yüksekliği ve saçak ölçüleri tespit edi-
lir. 1953 yılında fotoğraf ve kalıntılardan yararlanılarak, 
planı yeniden çıkarılmıştır. Uslûbu barok ile ampir ara-
sında olduğu halde eski ûsul ve geleneğe göre yapılmış 
olan Çadır Köşkü, bu tipteki köşklerin sonuncusu ol-
ması bakımından oldukça kıymetli bir eserdir.

Tamamen açık olan köşkün planı, daire biçiminde ve 
üç çıkmalıdır. Çıkmalar, orta bölüme göre birer kademe 
yükseltilmiştir ve sedirleri taşımaktadır. Yuvarlak bölü-

mün ortasında, aynı biçimde bir havuz vardır. Korkuluk 
duvarları, sütun boşlukları çeşitli motifleriyle süslen-
miştir. Tavan, basık bir kubbe şeklinde geniş, saçakları 
yukarıya kalkık bir şekildedir. Çatı ise bir topuzda birle-
şen dört bölümden oluşmaktadır. Kış yüzler, ağır dola-
ma perdelerle korunmuştur. 

İkinci ve üçüncü sarayı gören ikinci köşk, tahmini 
olarak 1. Dünya Savaşı’nın son yıllarında veya hemen 
ertesinde, üzerine çınarın devrilmesiyle yıkılır. Zaman 
içinde köşkün çoğu parçası yok olmuştur. Yapının, geçti-
ğimiz yıllarda toplanan çok az sayıda parçası toplanmış, 
çeşitli çalışmalarla toprak altından çıkarılan parçalarıyla 
birlikte Kağıthane Açık Hava Müzesi’nde sergilenmek-
tedir. 1996 yılında yapılan bir çalışma ile yapının daire-
sel iç temel kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Köşkün, kendi 
yerine yeniden inşa edilmesi üzerine çalışmalar devam 
etmektedir.

Osmanlı Mirası 
Perdeli Köşk

İlk olarak 1. Sadabad 
Sarayı ile birlikte inşa 

edilmiştir. Çeşitli 
dönemlerine ait gravür, 

plan çizimi ve fotoğrafları 
mevcuttur. Tahminen 1. 
Dünya Savaşı yıllarında 

veya hemen ertesinde 
yanı başındaki anıtsal üç 
çınardan birinin üzerine 
devrilmesiyle tamamen 

dağılmış ve parçaları 
kaybolmuştur. Yapının 

temel kalıntıları 1996 
yılında yapılan çalışmalar 

ile ortaya çıkarılmıştır.

Kaynak: Kağıthane Tarih Envanteri
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Hasbahçe
İstanbul’un Gözde Mesiresi

“Kuş Cennetine Döndü”

Doğanın güzel yüzü dört mevsim, hem 
vatandaşlarımızı hem hayvanlarımızı 
tarihi Hasbahçe’de karşılıyor. Kağıthane 
Vadisi’nde bulunan, etrafı geniş çayırlar 

ve yüksek ağaçlarla çevrili ve İstanbul’un en gözde 
mesire alanlarından olan Hasbahçe Mesire Alanı, 
çeşitli türden kuşların barınma merkezi haline gel-
di. Vatandaşların dinlenme alanı olmasının yanı sıra 
hayvanların da uğrak mekanı haline gelen Hasbah-
çe, son dönemlerde papağanlar, yaban ördekleri ve 
martıların yuvası oldu.

Hasbahçe’nin Sevimli Ziyaretçileri
Hasbahçe’de bulunan yüzlerce ağaç ve göleti ken-
dilerine yuva belleyen; papağan, karga, serçe, martı, 

kumru, ağaçkakan ve yaban ördeklerinin de içinde 
bulunduğu birçok hayvan Hasbahçe’nin çehresini 
değiştiriyor. Kağıthane’ye nerden geldikleri belirle-
nemeyen ve daldan dala uçarak çıkardıkları seslerle 
piknikçilerin ilgi odağı olan papağanlar yaklaşık 10 
yıldır Hasbahçe’de bulunuyor. Burada kendilerine 
dost edindikleri kargalarla birlikte kardeşçe yaşa-
yan papağanlar, vatandaşların ilgisini çekmeye de-
vam ediyor.
Yaban ördekleri ve leylekler ise sonbahar ve ilkba-
har aylarında Hasbahçeye geliyor. Evcil ördekler 
ile birlikte Hasbahçe’de göletini kendilerine mes-
ken tutan ördekler belli bir  süre sonra göç yolu-
na devam ediyor. Kağıthane Belediyesi Veterinerlik 
İşleri Müdürlüğü özellikle kış aylarında yiyecek 

bulamayan kuşlar, ördekler, kedi ve köpekler için 
Hasbahçe’nin değişik alanlarına yiyecek bırakarak 
doğal hayata hizmetini sürdürüyor. 

Gültepe Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen programa Kağıt-
hane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, Başkan Yardımcıları ve 

çok sayıda vatandaş katıldı. Eğlenceli 
üslubuyla tanınan ve ekranların sevilen 
yüzü olan Bekir Develi, sahnede anlattığı 
hikâyelerle Kağıthanelileri eğlendirirken 
düşündürdü. Bekir Develi, kendisinin 
yazıp sahnelediği eseriyle, izleyicilerden 
büyük beğeni topladı. Yurt içi ve yurt dı-
şında yaptığı gösterilerle adından çokça 
söz ettiren sanatçı, eğlenceli üslubuyla 
sahneyi doldurdu. Başkan Fazlı Kılıç’ın, 
Bekir Develi’ye çiçek takdimi ile devam 
eden program, çekilen hatıra fotoğrafı ile 
sona erdi.

Bekir Develi Gültepe Kültür Merkezi’ndeydi
Kağıthane Belediyesi’nin düzenlediği programda sahne alan Bekir Develi, “Hacıların Çocuğuyum” isimli gösterisiyle konuklara keyifli dakikalar yaşattı.
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Kağıthane Belediye Meclis Salonu’nda 
gerçekleştirilen eğitimde; “Stres ve 
Öfke Yönetimi ile Etkin İletişim” ko-

nularında Prof. Dr. Hüsnü Murat Günaydın 
tarafından bilgi verildi. Her birimden perso-
nelin katıldığı eğitim programında; çalışan 
verimliliğinin ve vatandaş memnuniyetinin 
artırılması amaçlandı. Karşılıklı diyalog ve 
örnekler ışığında verilen eğitimde; günlük 
rutin sorunlar ve bu sorunlara yönelik çö-
züm önerileri değerlendirildi.

“Dedikodu Yapmayın, Yaptırmayın”
Stresin ana sebeplerinden birinin “dedi-
kodu” olduğunu belirten Prof. Günaydın; 
“Dedikodu yapmayın ve yaptırmayın. 

Dedikodu hemen yayılır ve kimin yaptı-
ğı çok kısa zamanda anlaşılır. Sonrasında 
ise ailelerde geçimsizlik, iş yaşamında ve-
rimsizlik ve arkadaşlıklarda huzursuzluk 
başlar. Tüm bunların sonucunda stresin 
artmasıyla kişilerde zamanla sağlık so-
runları da baş gösterir. Dedikodunun 
başladığı an konuyu değiştirebilir, değiş-
tiremediğiniz durumlarda ise ortamdan 
uzaklaşmanız gerekir” dedi.

Öfkeli İnsanla İletişim 
Günlük yaşamda stresin kaçınılmaz ol-
duğunu belirten Prof. Dr. Hüsnü Murat 
Günaydın, stresin kimi zaman berabe-
rinde öfkeyi de getirdiğine dikkat çekti. 

Öfkeli bir kişiyle iletişimde tavsiyelerin 
sıralandığı eğitimde; “Sakin kalınarak, öf-
keye sebebiyet veren konuları belirleyip 
sorunun çözümüne odaklanılması” hu-
susunda öneriler verildi. Prof. Dr. Hüsnü 
Murat Günaydın, “empati”nin önemine 
de dikkat çekti. 

Stresten korunmak için; düzenli uyu-
manın, dengeli beslenme ve spor yap-
manın önemine değinen Prof. Günaydın, 
“Günlük yaşamda mümkün olduğu ka-
dar pozitif olunması” gerektiğinin altını 
çizdi. Eğitim sonunda Prof. Günaydın 
başta Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a ve 
eğitime katılım sağlayan personele te-
şekkür etti.

Belediye Personeline
Etkin İletişim Eğitimi

Kağıthane 
Belediyesi 

personeli 
“Stres ve Öfke 
Yönetiminde 

Etkin İletişim” 
konulu eğitim 
toplantısında 

Prof. Dr. 
Hüsnü Murat 

Günaydın’dan 
bilgi aldı. 

Kağıthane Belediyesi’nin kat-
kılarıyla yapılan Yaşar Doğu 
Okulu Zeka Oyunları Sınıfı’nın 

açılışına Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Muhammet Çayır, okul müdürü ve ve-
liler katıldı.

Zekâ oyunlarının zihni açan, aklı 
çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran bir 
eğitim metodu olduğundan bahse-
den Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 

Kılıç; “Bu sınıfla çocuklarımız teoriği 
hızlı bir şekilde pratiğe dönüştürüyor. 
Öğrenciler akıl yürütme, problem çöz-
me, iletişim, Türkçeyi etkili ve güzel 
konuşma, eleştirel düşünme, yaratıcı 
düşünme, araştırma, karar verme, bilgi 
teknolojilerini kullanma ve girişimcilik 
konularını modern eğitim sisteminin, 
oynayarak ve eğlenerek öğrenme yön-
temleriyle ilçemizde bulunan okullar-
da öğreniyor.” şeklinde konuştu.

Kağıthane’de Zeka Geliştiren Sınıflar
Eğitim seviyesi yüksek ülkelerde yaygın olarak bulunan “Zeka 
Oyunu Sınıfı” uygulaması, Kağıthane Belediyesi’nin katkılarıy-
la yapılan Yaşar Doğu Okulu’nda faaliyete geçti. 
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Kağıthane Belediyesi, 3 Aralık Dünya En-
gelliler Günü dolayısıyla, Kağıthane İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kağıthane 
Kent Konseyi Engelliler Meclisi işbirliği 

ile engellilere yönelik  “Kağıthane’de Empati Zama-
nı” isimli program düzenledi. Program Selahaddin 
Korkmaz Özel Eğitim İş Okulu’nda eğitim gören 
engelli çocukların, el becerileri ile yaptıkları süs eş-
yaları ve resimlerden oluşan sergi açılışı ile başla-
dı. İşitme engelli gençlerin de işaret dili ile İstiklal 
Marşı okuduğu program çeşitli gösterilerle devam 
etti. Şarkıların da söylendiği programda engelli ço-
cuklar doyasıya eğlendi. Programa AK Parti İstanbul 
Milletvekili Şirin Ünal, Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Faruk 
Gökkuş, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Mu-
hammed Çayır, çok sayıda engelli ve aileleri katıldı. 

Baba - Oğul Türkü Söyledi
Otizm hastası minik Erinç, babası Ergin Canpolat’la; 

Aşık Veysel Şatıroğlu’nun “Uzun İnce Bir Yoldayım” 
isimli türküsünü söyledi.  Babasının sazına eşlik 
eden minik Erinç, sahne performansıyla dinleyen-
lerin büyük beğenisini topladı.

“Sevgi Her Engeli Aşıyor”
Programda konuşma yapan Başkan Fazlı Kılıç, 
“Kağıthane’de 500 bin kişilik bir aileyiz. Bir aile 
duygusu ve mensubiyetiyle Kağıthane’deki çocuk-
larımızın, gençlerimizin, yetişkinlerimizin, engelli 
vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya çalışı-
yoruz. Bu özel günde engelli çocuklarımızla, engel-
li komşularımızla birlikte olduk ve bu birliktelikten 
çok mutlu olduğumuzu bir kere daha ifade ediyo-
rum. Hepimiz birer engelli adayıyız. Birçok arka-
daşımız bu olayı yaşadı. Bizim geçmişte, birlikte 
ilçe başkanlığı yaptığımız bir arkadaşımız, Kadıköy 
İlçe Başkanıydı. Bir trafik kazasında engelli oldu. 
Sonra Milletvekili olarak bizleri temsil için Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne gitti. Hepimizin, herkesin 

her türlü engeli olabilir ama hiçbirimizde sevgi en-
geli olmasın. Birbirimizi sevelim, ülkemizi sevelim, 
milletimizi ve bayrağımızı sevelim, insanları seve-
lim, çevreyi sevelim. Sevgi her engeli aşıyor. Biz de 
Kağıthane’de sevgi ile her engeli, her zaman aşma-
nın çabası içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

En Sessiz İstiklal Marşı

Kağıthane 
Belediyesi, 3 Aralık 

Dünya Engelliler 
Günü dolayısıyla, 

“Kağıthane’de Empati 
Zamanı” isimli bir 

program düzenledi. 

Kağıthane Belediyesi’nin deste-
ğiyle özel eğitim kurumlarında 
eğitim alan engelli öğrenciler, 

yıl boyunca hazırladıkları ürünleri satışa 
sundu. Yaptıkları yüzlerce çeşit ürünle 
öğrenciler, hayatlarında ilk kez para ka-
zanmanın sevincini yaşadı. Öğrencilerin 
ürettiği yüzlerce ürünün görücüye çıktı-
ğı sergiye vatandaşlar yoğun ilgi göster-
di. Serginin açılış programına Kağıtha-
ne Kaymakamı Hasan Göç,  Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthane 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet 
Çayır ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Açılışta, katılımcılara öğrencilerin ha-
zırladığı ürünlerden ikram edildi.

Engelli çocukların hayatın her ala-

nında bulunduğunu belirten Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; “Öğrencile-
rimiz sportif, kültürel ve ekonomik her 
alanda yer alıyor. Bugün de çocukları-
mızın güzel bir çalışmasına şahitlik et-
tik. Çocuklarımız burada ürünlerini ser-
gileme imkanı buldu. Bu güzel ortamı 
oluşturan herkese teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Çocukların İlk Müşterisi Başkan Kılıç Oldu
Kağıthane 

Belediyesi’nin 
sağladığı 

imkanlarla 
hazırlanan 

yüzlerce ürün 
satışa sunuldu.  

Etkinlikte, 
öğrenciler 

ilk kez para 
kazanmanın 

sevincini yaşadı.
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Kağıthane Kaymakamlığı Tapu 
Müdürlüğü, Kağıthane’nin 1989 
yılında Kağıthane’nin ilçe olarak 

Şişli’den ayrılmasıyla faaliyete başladı. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve 
İstanbul Kadastro Müdürlüğü ile koor-
dineli bir şekilde çalışarak, taşınmazlara 
ilişkin her türlü tescil işlemini yapıyor 
ve mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi 
altında muhafaza ediyor. 

Kontrol ve Denetim
Devletin sorumluluğu altındaki tapu si-
cillerinin düzenli bir biçimde tutan Ka-
ğıthane Tapu Müdürlüğü; taşınmazlarla 
ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu iş-
lemleri ile tescil işlerinin yapılmasını si-
ciller üzerindeki değişikliklerin takibini, 
denetlenmesini, sicil ve belgelerin ar-
şivlenerek korunmasını sağlıyor. Taşın-
maza yönelik olarak aracılık faaliyetleri 
düzenliyor ve bu faaliyetlerin belirlenen 
usul ve esaslarını denetliyor. Gerçek 
ve tüzel kişilerin verilerinden fayda-
lanmasına olanak sağlayan Kağıthane 
Tapu Müdürlüğü, tapu planlarının ye-

nilenmesini ve güncellenmesini sağla-
makla kalmıyor, bunlara ilişkin kontrol 
ve denetim hizmetlerini de yürütüyor. 
Vatandaşların taşınmazları ile ilgili hak 
ve menfaatlerini korumanın yanı sıra, 
görev alanıyla ilgili konularda, gerekli 

kuruluşlar ile işbirliği yaparak müşterek 
projeler planlayıp, yürütüyor. Yasalarla 
belirlenmiş olan tapu sicil prensipleri 
ışığında, taşınmazların hukuki ve tek-
nik durumlarını hakkında çalışmalar 
yürütüyor.

Kağıthane’de Tapular Güvende

 İlçe Tapu 

Müdürlüğü 

Faruk Tekin 

yönetiminde, T.C. 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın 

politikalarını ve 

stratejik planlarını 

etkin ve verimli 

bir şekilde yerine 

getirmeye devam 

ediyor.

Kağıthane İlçe Tapu Müdürü 
Faruk Tekin

Kağıthane Kaymakamlığı bünyesinde 
çağdaş ve başarılı hizmetler sunarak 
büyük bir atılım gerçekleştiren ve so-

rumluluklarının bilincinde olan Kağıthane 
Nüfus Müdürlüğü, nüfus ve vatandaşlık hiz-
metlerini mevzuat çerçevesinde koordineli bir 
biçimde yürütüyor. Kağıthane Nüfus Müdürü 
Ali İhsan Ceylan ve müdürlük çalışanları bu 
noktada Kağıthane halkının büyük saygı ve 
güvenini kazanıyor. 

Kağıthane Nüfus Müdürlüğü, nüfus cüzdanı 
ve uluslararası aile cüzdanı düzenliyor. Aile kü-
tüklerinin düzgün bir şekilde tutulmasını, gün-
cellenmesini ve muhafaza edilmesini sağlıyor.

.
Nüfus ve Danışmanlık
Nüfus yapısı, nitelikleri ve bunlardaki gelişme-
lere göre takip edilecek politikaların tespitine 
dair çalışmaları ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde 

çalışan Kağıthane Nüfus Müdürlüğü, belirle-
nen esasların yürütülmesini, nüfus hizmetleri 
konusunda eğitim için gerekli plan ve prog-
ramları hazırlayıp, uygulanmasını sağlıyor. 
Nüfus ve vatandaşlık konularında danışman-
lık yaparak ilgili birimler arasında koordinas-
yonu sağlıyor.

Halka İlişkiler Önemli
Nüfus Müdürlüğü görev çevresindeki nü-
fus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini 
sağlayarak, nüfus olaylarına ait istatistikler 
tutuyor. Halka ilişkilerin öneminin bilincin-
de olan Kağıthane Nüfus Müdürlüğü, halkın 
hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla bir-
çok başarılı çalışmaya imza atıyor. Nüfus hiz-
metlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde 
yürütülmesi için çalışmalarına hızla devam 
ediyor.  

Kağıthane 
Nüfus 

Müdürlüğü 
Çalışıyor

Kağıthane İlçe Nüfus Müdürü

Ali İhsan Ceylan
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International All Japan Sumo Robot 
Tournament 2015 isimli yarışmada 
yaptıkları robotlarla Türkiye’yi temsil 
edecek olan ekip, Japonya’ya gitme-

den önce Kağıthane Belediyesi’ne gelerek 
Başkanı Fazlı Kılıç’ı makamında ziyaret etti. 

Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan 
ekibin, yarışmaya katılabilmesi için sponsor 
olan Kağıthane Belediyesi Başkanı Fazlı Kı-
lıç; “Gençlerimiz geçen yıl Dünya 4.‘sü oldu. 
Bu sene inşallah daha başarılı olacaklar” 
dedi. Yaptıkları robotlar hakkında Başkan 
Kılıç’a bilgi aktaran ekip lideri Kaan Eroğlu; 
“Bu yıl da inşallah Başkanımız Fazlı Kılıç’ın 
destekleriyle derece kazanacağız” dedi.

Gençler Başarıya Doymuyor
Gençlere her alanda destek olunması ge-
rektiğini belirten Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç, “Gençlerimiz Japonya’da 
düzenlenen dünya robot yarışmasına ka-
tılacaklar. Aynı yarışmada geçen yıl dünya 
4.’sü oldular. Bu sene inşallah daha başarılı 
olacaklar. Başarıya doymayan gençlerimizi 
böyle güzel çalışmalar yaptıkları için tebrik 

ediyoruz.” diye konuştu.
Bu yıl yarışmaya daha sıkı ve özverili 

bir şekilde hazırlandıklarını belirten ekip 
lideri Kaan Eroğlu, “Sumo robot, sumo gü-
reşlerinden esinlenerek Japonya’da yapılan 
bir turnuva. Geçtiğimiz aylarda bu alanda 
yapılan yarışlarda derece aldık, bunun va-
sıtasıyla da Japonya’ya gidiyoruz. Burada 
da Allah nasip derece alacağız.” şeklinde 

konuştu. Yarışmaya Başkan Fazlı Kılıç’ın 
destekleri sayesinde katıldıklarını belirten 
Kaan Eroğlu; “Kağıthane Belediye Başkanı 
Sayın Fazlı Kılıç’ın destekleri ile robotumu-
zu yapıyoruz. Onlar olmasa bu bütçeleri 
karşılamamız mümkün değil.  Kağıthane 
Belediyesi’nin destekleriyle ulusal ve ulus-
lararası yarışmalara katılım sağlıyoruz” diye 
konuştu.

ROBOTLAR JAPONYA’DA 

Marmara 
Üniversitesi 

öğrencilerinden 
oluşan Hi-Tech 

ekibi, Japonya’da 
gerçekleşecek 

olan yarışmaya 
katılmadan önce 

kendilerine 
sponsor olan 

Kağıthane 
Belediyesi’ne 

gelerek,  Başkan 
Fazlı Kılıç’ı 
ziyaret etti.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde, 
MÜSİAD ile TÜRKSAT’ın işbirliği ile 
düzenlenen “Uydu, Uzay ve Teknoloji 

Günleri” nin açılış programına; Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı 
Akif Çağatay Kılıç ve Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç’ın da aralarında bulun-
duğu çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye’nin, uzay eko sistemi rekabe-
tinde yerel eko sisteminin varlığı ve bu 
varlığın geliştirilmesinin hedeflendiği et-
kinlikte; 2 gün boyunca fuar, konferans, 
sempozyum ve eğitim programları dü-
zenlendi. E-devlet ile alakalı hizmetlerini 
sunmak ve yeni teknolojileri yerinde gör-
mek amacıyla programa katılan Kağıthane 

Belediyesi, etkinlikte bir stant açtı. Bu kap-
samda bilgi duvarları, dijital kütüphane, 
sosyal medya hesapları, mobil uygulama-
lar, e-belediye hizmetleri, süreç bazlı kent 
bilgi sistemi ve coğrafi bilgi sistemi gibi 
Kağıthane Belediyesi’nin dijital hizmetleri 
tanıtıldı. 

Kağıthane Uydu, Uzay ve Teknoloji Günleri’nde!

Kağıthane 
Belediyesi, 

Müstakil Sanayici 
ve İş Adamları 

Derneği (MÜSİAD) 
ve TÜRKSAT 

iş birliğiyle 
düzenlenen “Uydu, 

Uzay ve Teknoloji 
Günleri” ne katıldı.

ER MEYDANINDA
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Gültepe Kültür Merkezi
Aralık Ayında da Dolu Dolu
Dopdolu içeriği ile herkesin beğenisini kazanan Gültepe Kültür Merkezi, birçok farklı 

etkinliği vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Kağıthane’de Gültepe Kültür 

Merkezi’nde; çocuk ve yetişkinlere yönelik oyunlar sahneleniyor, filmler gösteriliyor ve 
söyleşi etkinlikleri düzenleniyor.

İÇİMDE AKAN NEHİR
 
Hazar Kafkas, Ciddi sağlık sorunlarıyla yaşamını 
sürdürmektedir.  Babasından kalan ev dışında beş 
parası olmayan Kafkas, uzun yıllar sonra kasabası-
na döner.  

Gültepe Kültür Merkezi - Salon 1
26 Aralık Cumartesi 20.00
29 Aralık Salı 20.00

SAFAHAT
 
Mehmet Akif Ersoy’un 1933 yılında basılan ”Sa-
fahat” adlı şiir kitabından alıntılar içeren oyunun 
odağında, şimdiki zamanda yaşayan insanlara bir 
haykırışı dile getirmektedir. 

Gültepe Kültür Merkezi - Çok Amaçlı Salon
24 Aralık Perşembe 20.00

DORAEMON
 
Japon yapımı animasyon Stand by Me 
Doraemon’un yönetmenliğini Tony Oliver 
ve Ryuichi Yagi, senaryosunu ise Takashi
Yamazaki üstleniyor.

Gültepe Kültür Merkezi - Salon 2
19 Aralık Cumartesi 11:00
20 Aralık Pazar 11:00
22 Aralık Salı 10:30
24 Aralık Perşembe 10:30-14:00

120

Balkan Harbi’nin etkisinin devam ettiği 
günlerde, 120 kahraman çocuk başların-
da Musa çavuş ve birkaç asker ile birlikte 
yola koyulurlar. Bu olay vatanı için yaşına 
bakmaksızın canını veren çocuklarımızın 
adını isimsiz kahramanlar olarak tarihe 
yazdırmıştır. 

Gültepe Kültür Merkezi - Salon 2
12 Aralık Cumartesi 11.00
13 Aralık Pazar 11.00
15 Aralık Salı 10.30
17 Aralık Perşembe 10.30-14.00

KUTUPTA MACERA
 
Spitsbergen adasında kar fırtınasına yakalanan 
üç çocuk, tek başlarına kalır ve aralarından hiçbi-
ri evlerinin nerede olduğunu bilmemektedir. Bu 
süreçte üçünün de karakteri, dirayeti, dostluğu ve 
fedakârlığı sınanacaktır. 

Gültepe Kültür Merkezi - Salon 1
26 Aralık Cumartesi 11.00
27 Aralık Pazar 11.00
29 Aralık Salı 10.30
31 Aralık Perşembe 10.30-14.00 

ÜÇ HAYDUT VE KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ
 
Ormanda kurtla karşılaşan Kırmızı Başlıklı Kız, 
yol kesip fakir insanların altınlarını çalan Üç 
Haydut’un varlığından haberdar olur. Altınları 
haydutlardan alıp, sahiplerine geri vermeye karar 
verir. Ancak bu durum Kırmızı Başlıklı Kız’ın san-
dığı kadar kolay olmayacaktır. 

Gültepe Kültür Merkezi - Çok Amaçlı Salon
26 Aralık Cumartesi 14.00
27 Aralık Pazar 14.00
29 Aralık Salı 14.00
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Sağlıklı ve huzurlu bir aile hayatının ipuçlarını veren 
Saliha Erdim, huzurlu bir aile ortamının oluşabilmesi 
için insanın önce kendisini sevmesi gerektiğini belirt-
ti, bunun çok önemli olduğunu aktaran Erdim; “Bir 

insan niçin kendisini sevmez? Başarısız olduğunu düşünür, 
bazı konularda eksik olduğunu düşünür, günahları olduğu-
nu düşünür. Böyle olması normaldir, eğer zaten hatalarımız 
olmasa bizler kul olmazdık. Biz kendimizi bizi Yaratandan 
ötürü sevmeliyiz. Allah, en büyük sanatkardır ve bizler onun 
en güzel eserleriyiz.” dedi. İnsanın yaratılmış en değerli varlık 
olduğunun altını çizen Erdim; “Allah biz insanları, bu dünyayı 
şereflendirmek üzere yeryüzüne gönderdi. Bizlere göz, kulak 
verdi. Bize bir kimlik, kişilik inşa etti. Peki biz Allah’ın yarattığı 
bir insanı sevmemeyi nasıl kendimizde hak görebiliriz?” dedi.  

Eşler arasında yaşanan en büyük sorunların temelinde 
iletişimsizlik ve empati eksikliği olduğunu da belirten Erdim; 
“Önemsiz gibi görünen sorunlar paylaşılmazsa, zamanında 
çözülmezse birikir ve daha büyük sorunlara dönüşür. Bu da 
kadın erkek arasındaki ilişkiye zarar verir, birbirimizi suçla-
maktan vazgeçmeliyiz ve fikirlerimize karşılıklı olarak say-

gı duymalıyız.” dedi. Kağıthanelilerin yoğun ilgi gösterdiği 
programda Erdim, zaman zaman seyircilere de sorular yönel-
terek onların da söyleşiye ortak olmalarını sağladı.

Aile ve Eğitim 
Danışmanlığı 
yapan uzman 

psikolog ve 
yazar Saliha 

Erdim, Kağıthane 
Belediyesi 

Gültepe Kültür 
Merkezi’nde 

“Eşler Arasında 
Güzel Geçim 

Stratejileri” 
konulu bir söyleşi 

yaptı.

Kağıthaneli çocuklar, birbirin-
den eğlenceli şarkılar ve sah-
ne gösterileri ile çocukların 

gönlünde taht kuran Burak Sezen’in 
şarkılarına neşe içinde eşlik ettiler. 
Konsere aileleriyle birlikte katılan 
çocuklar, harika bir gün geçirerek 
salondan mutlu ayrıldılar.

Televizyon ve radyo programla-
rının yanı sıra, söylediği birbirinden 
güzel çocuk şarkılarıyla tanıdığımız 
ve çocukların neşe kaynağı olan Bu-
rak Sezen, sahnede, ‘Türkiye’yiz Biz’, 
‘ Dayıcığım’, ‘Dandini’ gibi çocukla-
rın çok sevdiği şarkıları seslendirdi. 
Etkinlik, çekilen hatıra fotoğraflarıy-
la son buldu. 

Çocuklar “Burak Abi”yle Eğlendi
Kağıthane 

Belediyesi, 
ekranların 
başarılı ve 

sevilen sunucusu 
Burak Sezen 

ile Kağıthaneli 
çocukları Gültepe 

Kültür Merkezi’nde 
buluşturdu.

Aİle 
Mutluluğu 
İçİn Saygı 
Şart
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Kağıthane Belediyesi yüzme havuzu ve spor 
salonunda, engelli vatandaşlara su terapi-
si, futbol ve basketbol gibi alanlarda özel 

hizmet veriyor. Geçirdiği beyin kanaması ardından 
kısmı felç olan Şener Kesen (43), Yahya Kemal Spor 
Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu’nda uzman perso-
nel eşliğinde gördüğü “su terapisi” ardından hayata 
tekrar tutundu.

 “Psikolojim Düzeldi”
43 yaşındaki Şener Kesen, Kimya Mühendisi… 2008 
yılında iş seyahati yaparken uçakta beyin kanama-
sı geçirdi. Kaldırıldığı hastanede 3 ay yoğun bakıma 
kaldı. Beyin kanaması ardından kısmi felç geçiren 
Şener Kesen, bacaklarda ve konuşmada büyük sıkın-
tılar yaşadı. Çeşitli hastanelerde ve özel terapi mer-
kezlerinde tedavi gören Kesen,  son bir yıldır Yahya 
Kemal Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu’nda  
‘su terapisi’ görüyor.

“Burada Mutluyum”
35 yıldır Kağıthane’de yaşadığını belirten Şener Ke-
sen “Uzun süredir evden dışarı çıkmıyordum, adeta 
hayata küsmüştüm. İnternette Yahya Kemal Spor 
Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu’nu gördüm ve ge-
lip kaydımı yaptırdım. Spor İşleri Müdürü Mehmet 
Yüksel Kızıloğlu ile görüştüm ve bana çok yardımcı 
oldu. Haftanın 3 günü buraya geliyorum, kendimi 
daha sağlıklı ve mutlu hissediyorum.  Yahya Kemal 
Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu’nda herkes 
işini severek yapıyor ve bu sevgi bizlere de yansıyor. 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın ilçede 

engellilere yönelik çalışmalarını hayranlıkla izledi-
ğini ifade eden Şener Kesen; “Başkanımız Fazlı Kılıç 
tam bir toplum adamıdır. Her sokakta her mahallede 
onu görmek mümkündür. Engellilere yönelik çalış-

maları sayesinde kendimizi Kağıthane’de artık daha 
mutlu hissediyoruz” dedi. Kağıthane Belediyesi’nde 
haftada altı gün 50 özel insan Yahya Kemal Spor 
Kompleksi’nde eğitim alıyor. 

ENGEL TANIMIYOR

Kağıthane’de yaşama sevinci artan, 
yüzerek kendilerini daha özgür 

hisseden engelliler, bu vesileyle fiziki 
rehabilitasyonla kaslarının çalışması 

sayesinde alternatif tedavi olanağı buluyor.


