
YEMEK ARTIKLARI İSRAF OLMUYOR

Her yıl ilçedeki tüm 
mahallelerde ayrı ayrı 

yapılan Halk Meclisi ve Ka-
dın Kent Gönüllüleri toplan-
tılarında vatandaşların talep, 
istek ve önerilerini dinleyen 
ve yatırım planlamasında 
bunları dikkate alan  Kağıtha-
ne Belediyesi, konuyla ilgi-
li değerlendirme sonuç top-
lantılarına başladı.
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Turgut YILMAZHUZUR SOKAĞI

Kağıthane İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Muham-

met Çayır ve beraberinde 
okul yöneticileri, Başkan Faz-
lı Kılıç'a bir ziyaret gerçekleş-
tirerek eğitim alanında verdi-
ği desteklerden dolayı teşek-
kür ettiler.

Kağıthane Belediyesi 
tarafından özel olarak 

görevlendirilen ekipler 
her gün ilçedeki şirket, 
okul, restoran, pastane 

gibi kurumlardan gün 
içerisinde artan 

yemekleri toplayarak, 
sokak ve 

civardaki ormanlık 
arazilerde bulunan 

hayvanların karnını 
doyuruyor.

VATANDAŞ İSTİYOR
BELEDİYE YAPIYOR

EĞİTİME 
KATKILARINDAN DOLAYI 

BAŞKAN KILIÇ'A 
TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Sayfa 10

Kağıthane Belediyesi; çevre 
bilinci ve geri dönüşüm 

konusunda farkındalık 
oluşturarak, çocukların çevreye 

duyarlı bireyler olarak 
yetiştirilmesine katkı sağlıyor. 

İlçedeki okullarda çevre 
temizliği,cam, kağıt, plastik gibi 

atıkların geri dönüşümü 
hakkında çevre bilincini 

arttırmaya yönelik 
bilgilendirme ve bilinçlendirme 

amaçlı eğitimler veriliyor. 
Geçtiğimiz eğitim öğretim 

yılında yapılan çalışmalar ve 
verilen eğitimlerle önemli bir 

noktaya ulaşan Kağıthane 
Belediyesi,  60 bin çevre 

gönüllüsü çocuk kazandı.

Sayfa 6

ÇEVREYE DUYARLI 
NESİLLER YETİŞTİRİLİYOR

Sayfa 4

Sayfa 8
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Kağıthane Belediyesi 
İmtiyaz Sahibi
Fazlı KILIÇ
Kağıthane Belediye Başkanı

Genel Yayın Yönetmeni
Mevlüt ÖZTEKİN
Belediye Başkan Yardımcısı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Sedat Bika
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Sevgili Kağıthaneli komşularım, sizleri saygı 
ve sevgiyle selamlıyorum. Çevre bilincini geliştir-
mek ve geri dönüşümün yaygınlaştırılmasını sağ-
lamak için belediye olarak çalışmalar yapmakta-
yız. Bu  çalışmalarla toplumun her kesiminin ko-
nuyla ilgili bilinçlendirilmesini sağlamaya gayret 
göstermekteyiz. Dünyaya bırakabileceğimiz en iyi 
miras doğal bir çevre ve onu sürdürebilir kılan bi-
linçli nesillerdir.

Doğal kaynaklarımızın hızla tükenmeye baş-
ladığı günümüzde, hem kendimize hem de ço-
cuklarımıza geri dönüşüm alışkanlığı kazandır-
mak oldukça önemli. Bu sayede çocuklara çevre 
bilinci ve geri dönüşüm bilinci aşılayarak, daha te-
miz bir gelecek için en büyük adımlardan birini 
atabiliriz. 

Günümüzde çevre bilinci sadece kurumların 
dikkat etmesi gereken bir konu olmanın çok öte-
sine geçti. Dünyamızda yaşayan her bir bireyi il-
gilendiriyor; çünkü aldığımız nefesten bastığımız 
toprağa, yediğimiz içtiğimizden, karşısında keyif 
aldığımız manzaraya kadar her şey bizim doğa ile 
nasıl bir iletişim içinde olduğumuzla ilgili. Doğa-
nın karşılıksız olarak verdiği güzellikleri geri dö-
nüşü olmayan bir şekilde tüketmek ve sonraki ne-
sillere verimsiz topraklar, ağaçsız ormanlar, oksi-
jensiz hava, sağlıksız sular ve dev çöp dağları bı-
rakmak kötü bir miras olurdu. 

Değerli Kağıthaneliler, geri dönüşüm ve çev-
re bilinci kapsamında; ilçemizdeki okullarda ver-
diğimiz eğitim seminerleriyle, çocuklarımıza daha 
yaşanılabilir bir dünyanın kapılarını aralamakta-
yız. Okulların bahçelerine kurduğumuz eğitim ça-
dırlarında; cam, plastik ve metalin geri dönüşümü 
hakkında bilgiler vermekte, çocuklarımıza geri 
dönüşümün aşamalarını anlatmaktayız.

Çevre bilinci konusunda farkındalık oluştur-
duk ve geçtiğimiz yıl okullardan 300 tonluk geri 
dönüşüm malzemesi topladık. Verdiğimiz eğitim-
lerle, yaklaşık 60 bin  çevre gönüllüsü çocuk ka-
zandık. Okullarımıza dağıttığımız geri dönüşüm 
ve atık pil kutularıyla çevreci bilincini alışkanlık 
haline getiren bir nesil geliştirme hedefindeyiz.  

Birey ve toplum olarak ulaşmamız gereken 
nokta; sürdürülebilir bir yaşam, sürdürülebilir bir 
çevre olmalı. Bunun için bugün neler yapmalı-
yız, çevre bilincimizi nasıl daha üst seviyelere ta-
şıyabiliriz, insanları nasıl daha bilinçli yapabiliriz?  
Bir arayış içinde olmalı ve doğru yönde gitmeli ve 
herkesi bu yöne davet etmeliyiz. Ancak bu şekil-
de ilçemiz, şehrimiz, ülkemiz ve dünyamız bizim 
o sevdiğimiz haliyle kalabilir ve gelecek için hem 
bize hem yeni nesillere bir miras olarak bırakılabilir.

Kıymetli Kağıthaneli komşularım; ulusal ve 
uluslararası çevre ilkelerinde, “Herkes sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çev-
reyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre 
kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın öde-
vidir” denilmektedir. Bu nedenle her insan çevre-
ci olmak ve bu sorumluluğu taşımak zorundadır. 
Henüz vakit varken ve geç kalmadan, "bana ne" 
demeden hepimiz bu çabanın içinde olmalıyız. 
Hep birlikte sevgiye dayalı, çevreye saygılı bir ge-
leceğe merhaba diyelim. Sizleri bu düşüncelerle, 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Aşure dağıtma geleneğini 
yıllardır sürdüren Kağıtha-
ne Belediyesi'nin dağıttığı 

aşureler 5 bin kişiye ulaştı. Vatan-
daşlara aşureler ikramlık olarak ka-
selerde dağıtılırken, durumu elver-
mediği için evlerinde aşure kayna-
tamayan kişiler de evlerinden alıp 
getirdiği kapları aşurelerle doldur-
du. Başkan Fazlı Kılıç da eşi Fatma 
Kılıç ile birlikte vatandaşlara aşure 
ikram etti.

Muharrem ayı sevgi ve 
saygının sembolü
Vatandaşların gösterdiği ilgiden 
dolayı memnun olduklarını belir-
ten Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, “Muharrem ayını hem 
matem hem de muharrem ayı o-
rucu olarak tüm komşularımız de-
ğerlendirdiler. Biz de aşuremizi 
yaptık ve komşularımıza dağıtıyo-
ruz, onların da oldukça yoğun bir 
ilgisi var. Muharrem ayı saygı ve 
sevginin sembolü, aşure de yine 
birlik ve beraberliğin simgelerin-

den biri. Biz de Kağıthane’de her 
zaman olduğu gibi yine bir arada-
yız. Aramıza katılan ve iştirak eden 
herkese çok teşekkür ediyoruz” i-
fadelerini kullandı.

Programda ayrıca AK Parti İl-
çe Başkanı Faruk Gökkuş, Kent 
Konseyi Başkanı Meryem Tekbı-
yık, AK Parti Kadın Kolları Başka-
nı Meryem Karaköse ve mahalle 
muhtarları da vatandaşlara aşure 
ikram ettiler. 

KAĞITHANE AŞURE
ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU

Kağıthane Belediyesi'nin Prof. Dr. Orhan Kural ile liselere yönelik düzenlediği “Yaşanabilir Bir Çevre İçin El Ele 
Konferansları”, yeni eğitim-öğretim döneminde Cengizhan Anadolu Lisesi’nde başladı.

Muharrem ayı dolayısıyla, Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen Aşure Günü etkinliğin-
de binlerce kişiye aşure dağıtıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın  vatandaşlara aşure 

ikramında bulunduğu etkinliğe katılım yoğundu.

"Yaşanabilir Bir Çevre için El Ele"

Kağıthane Belediyesi'nin her yıl dü-
zenli olarak gerçekleştirdiği Prof. 
Dr. Orhan Kural ile liselere yöne-

lik “Yaşanabilir Bir Çevre İçin El Ele Konfe-
ransları”, 2017-2018 eğitim-öğretim döne-
minde Cengizhan Anadolu Lisesi’nde baş-
ladı. Bu yıl ilçedeki 10 farklı okulda gerçek-
leştirilecek konferansların ana konusunu 
çevre bilinci ve sağlıklı beslenme oluştu-
ruyor. Konferansa katılan Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç, Prof. Dr. Orhan 
Kural’a katılımlarında dolayı teşekkür e-
derek öğrencilerle bir süre sohbet etti. 
Konferansın açılış konuşmalarının ardın-
dan Prof. Dr. Orhan Kural öğrencilerle bilgi 
ve deneyimlerini paylaştı.

Öğrenciler bu konferanslarla farklılık 
yaratmayı öğrenecek
Konferansın çocuklara katacağı değerler-
den söz eden Prof. Dr. Kural, “Bir defa şu-
nu öğrenmiş olacaklar. Fast food’un ne 
kadar zararlı olduğunu, kolaların ne kadar 
zararlı olduğunu, israfın Müslümanlık’ta 
olmadığını, insanın ihtiyacı olduğu kadar 
alması gerektiğini, popüler kültürü de-
ğil kendi kültürümüzü sahiplenmeyi öğ-
renecekler. Ağaç sevgisini öğrenecekler. 
Hayvanları, özellikle onların dilleri yok, 
onları sahiplenmek, artan yemekleri ver-
meyi öğrenecekler. Belediye başkanımız 
şu an onu yapıyor. Onların dua edebilece-
ğini öğrenecekler. Farklılık yaratmayı öğ-

renecekler. Yanlış yapıldığı zaman gidip 
onlara anlatmayı öğrenecekler” açıklama-
sında bulundu.

“Buradaki gençlerimizi dürüst vatan-
daş olmaya davet ediyoruz”
Yurttaşlık bilgisinin de önemine değinen 
Prof. Dr. Orhan Kural, “Okulların birinci 
görevi eğitim- öğretim değildir. Buradaki 
gençlerimizi dürüst vatandaş olmaya da-
vet ediyoruz. Yanlışlıkla mücadele etme-
ye, doğruları da tasdiklemeye ve destek-
lemeye davet ediyoruz. Çünkü sadece o-
kullar okul derslerinden ibaret değil. Yurt-
taşlık bilgisi diye bir ders var. Bir amca ye-
re tükürüyorsa yanına gidip ‘Amca yanlış 
bir şey yaptınız. Yere bir şey düşürdünüz’ 
demeleri lazım. Bir taksi şoförü arabada 
sigara içiyorsa çocukların tepki göster-
mesi lazım. Yurttaşlık bilgisi böyle bir şey. 
Çocuklar olmadan bu iş yürümez. Halkın 
benimsemesi lazım. Yasalar çıkar ama uy-
gulamasını halk yapar” diye konuştu.

Konferansın sonunda öğrendiklerini 
gazetecilere anlatan Zeyid Alani isimli öğ-
renci, “İlk olarak israf konusunda daha bil-
gili olacağım. İkincisi de ben meyve sula-
rının çok masum olduğunu düşünüyor-
dum artık düşünmüyorum, sağ olsun ho-
camız bizi bilgilendirdi, bundan sonra da-
ha temkinli yaklaşacağım onlara, üçüncü o-
larak da diğer ülkelerde ki çocukların han-
gi şartlarda yaşadığını öğrendim ’’ dedi.
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VATANDAŞ İSTİYOR
BELEDİYE YAPIYOR
Her yıl ilçedeki tüm mahallelerde ayrı ayrı yapılan Halk Meclisi ve Kadın Kent Gönüllüleri toplantı-
larında vatandaşların talep, istek ve önerilerini dinleyen ve yatırım planlamasında bunları dikkate 

alan  Kağıthane Belediyesi, konuyla ilgili değerlendirme sonuç toplantılarına başladı.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Bahçeşehir Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu Hükümet Liderlik Okulu 
programında halkla ilişkiler ve sosyal çalışmalar konusunda tecrübelerini paylaşmak üzere öğrencilerle buluş-
tu. Yoğun katılımın gözlendiği programda, öğrenciler merak ettiği konularla ilgili Başkan Kılıç'a sorular yöneltti.

Andy-Ar ve ulusal bir gazete ta-
rafından yapılan anket sonucu 
Türkiye'de Halka En Yakın Başkan 

seçilen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, Bahçeşehir Üniversitesi'nin özel da-
vetlisi olarak Halkla İlişkiler ve Sosyal Ça-
lışmalar konularında tecrübelerini paylaş-
mak üzere Hükümet Liderlik Okulu prog-
ramında öğrencilerle bir araya geldi. Öğ-
rencilerin en çok merak ettiği konular; il-
çede gençlere yönelik faaliyetler, istih-
dam olanakları ve eğitim şeklindeydi.

Kağıthane'yi gençlerle birlikte 
yönetiyoruz
İçinde bulunulan çağı yakalamak için 
genç bakış açısının önemine değinen Baş-
kan Kılıç gençlerin yönetimde aktif rol al-
masına yönelik; “Şuan benim en yakın ça-
lışma arkadaşlarım yani yardımcılarımın 
ve ilgili birim müdürlerinin çoğunluğu 
gençlerden oluşuyor. Siyasete çok genç 
yaşlarda başlamış biri olarak gençlerin yö-
netimde aktif olmasını her zaman destek-
liyorum. Bildiğiniz üzere hükümetimiz de 
bu yönde ciddi adımlar atarak seçilme ya-
şını 18'e indirdi. Kağıthane'de Kent Konse-
yi bünyesinde Çocuk ve Gençlik Meclis-
leri kurduk. Burada çocuk ve gençlerimiz 
kendi jenerasyonlarının faydasına proje-
ler üreterek hayata geçiriyor ve biz de tüm 
bu projelerin ana destekçisi oluyoruz. Bu 
sayede onlara ilçede yönetime katılma 
imkanı sağladık. Beraberinde 2 adet dev 
spor kompleksi ve sinemadan söyleşiye, 
tiyatrodan sergiye içerisinde tüm kültür 
sanat faaliyetlerinin yapılabildiği 7 adet 
kültür ve bilim merkezimiz mevcut. Bu 
tesislerden tüm vatandaşlarımız ücret-
siz faydalanıyor. Bizi sevindirense genç-

lerin bu hizmetlerimize olan yoğun ilgi-
si. Gençlerimizin sadece yönetimde rol al-
masını sağlamıyor, onları geleceğin lider-
leri olarak görerek her anlamda donanım-
lı olmaları için var gücümüzle çalışıyoruz” 
açıklamasında bulundu. 

Gençlere yeni iş fırsatları sunuyoruz
Eskiden bir sanayi alanı olarak anılan 
Cendere Vadisi'nin şimdilerde eğitim, bi-
lişim ve yönetim merkezine dönüştüğü-
nü ifade eden Başkan Kılıç, bunun gençle-
rin istihdamına büyük katkı sağlayacağı-
nı belirtti: “Buradaki sanayi alanlarını şeh-
rin dışına taşıdık. Yerine yeni eğitim ve tu-
rizm alanları, ofis projeleri yükseliyor. El-
bette ki sözünü ettiğim bu yerlerde büyük 
istihdam olanakları açığa çıkıyor. Yanı sıra 
belediyemiz bünyesinde İstihdam ve Ka-
riyer Merkezi adıyla yeni bir birim oluştur-
duk. Buraya başvuruda bulunan gençleri-
mizi tecrübe ve eğitimlerine göre işveren-
lerle buluşturuyoruz.”

Türkiye'nin geleceği için birinci 
öncelik 'Eğitim' 
Programda Başkan Kılıç'a yöneltilen soru-
lardan bir diğeriyse çocuk ve gençlerin bi-
limsel çalışmalar yapmaları konusundaki 
belediye faaliyetleri oldu. Başkan Kılıç bu 
soruyu, ''Ülkemizin yarınlarının güzel ol-
masını istiyorsak öncelikle eğitime büyük 
önem vermeliyiz. Çocuk ve gençlerin bi-
limle tanışmaları, bilimsel çalışmaları te-
oriden pratiğe geçirmeleri adına ilçemiz-
de Çağlayan Mahallesi'nde bir bilim mer-
kezi inşa ettik. Burada evrenin oluşum sü-
reci, fizik ve kimya alanlarında pratikler 
yapabilecekleri birçok materyal bulunu-
yor. Burayı ziyaret edip pratik yapıyorlar 

ve tamamıyla ücretsiz, her gün hizmete a-
çık bir kompleks. Ayrıca ilçemizdeki okul-
larda çocuklarımızın bilimsel projelerine 
destek oluyoruz. Onların ulusal ve ulus-
lararası bilimsel proje yarışmalarına katıl-
maları için tüm imkanlarımızı seferber e-
diyoruz. Bunların dışında ilçemizin farklı 
mahallelerine Yaşam Beceri Atölyeleri in-
şa ettik. Burada birçok dalda alanında uz-
man eğitmenler tarafından çocuklarımı-
za ücretsiz eğitimler veriliyor. Verilen eği-
timlerden biri de "Robot Tasarımı ve Prog-
ramlama." Bugün yaşları 8 ile 14 arasında 
değişen kardeşleriniz Kağıthane'de robot 
tasarlayıp programlayabiliyor. Türkiye'nin 
ve Kağıthane'nin dününe baktığımızda 
bugün gelinen nokta ve elde edilen bu 
başarılar bizlere gelecek adına umut veri-
yor'' şeklinde cevapladı.

Kağıthane’de her yıl 19  mahallede 
ayrı ayrı gerçekleştirilen Halk Mec-
lisi ve Kadın Kent Gönüllüleri top-

lantıları Başkan Fazlı Kılıç’ın öncülüğün-
de masaya yatırıldı. Toplantılarda vatan-
daşlardan gelen talep, öneri ve istekleri 
tek tek not alan ve bunların çözüme ka-
vuşturulması noktasında çalışmalara ay-
nı dönemde başlayan Başkan Fazlı Kılıç, 
bu çalışmaları değerlendirmek üzere baş-
kan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahal-
le muhtarları ile toplantılara başladı.

Başkan: “Her talebi takip ediyoruz.”
Kağıthane Belediyesi’nde gerçekleşen 
toplantıda her vatandaştan gelen talep 
ve isteklerin yerine getirilip getirilmedi-
ğini aldığı notlardan tek tek takip etiği-
ni belirten Başkan Kılıç, muhtarlardan 
da  varsa eksikleri tespit ediyor. Bu çerçe-
vede Seyrantepe, Yeşilce ve Sultan Selim 
Mahallesi’nin  değerlendirme sonuç top-
lantıları tamamlandı. Belediye’de yapılan 
toplantıya  katılan Yeşilce Mahalle Muhta-
rı Yalçın Vurkun,  Başkan Fazlı Kılıç’ın her 
mahalle ile yakından ilgilenerek belediye 
yatırımlarına  yön verdiğini  söyledi. Muh-
tar Vurkun, “Mahalle toplantıları herke-
se açık. Başkan ve ekibi vatandaşları din-
liyor ve buna göre de bir çalışma progra-
mı oluşturuluyor. Geçen yıl mahallemiz-
de yapılan toplantıyı değerlendirmek için 
belediyeye davet edildim. Mahallemizde-
ki  sorunlarını vatandaşın taleplerini ko-
nuştuk. Şunu rahatlıkla  söyleyebilirim 

ki geçen yılki toplantıda vatandaşlar tara-
fından iletilen konuların tamamı şuan çö-
züme kavuşmuş durumda, Başkan Fazlı 
Kılıç’ın yakın ilgisi ve çözümler nedeniyle 
memnunuz.  Mahallem adına teşekkür e-
diyorum” şeklinde konuştu.  

Toplantılar devam edecek
Değerlendirme sonuç toplantıları önü-
müzdeki günlerde diğer 16 mahallenin 
muhtarları,  meclis üyeleri ve başkan yar-
dımcıları ile devam edecek.  Belediye bu 
yıl da yapılacak halk meclisi ve kadın kent 
gönüllüleri toplantılarıyla yine vatandaş-
ların talep ve istekleri  doğrultusunda ça-
lışmalarına yön verecek.

GELECEĞİN LİDERLERİNE
TECRÜBE DERSİ
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl Ekim ayının ilk haftasında kutlanan Camiler ve 
Din Görevlileri Haftası, Kağıthane Müftülüğünce, Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde “Cami, Şehir 
ve Medeniyet” konulu bir program ile düzenlendi.

Temiz Kağıthane İçin ÇALIŞIYORUZ

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ 
HAFTASI KUTLANDI

Kağıthane’de 
vatandaşlara daha 

sağlıklı yaşam 
alanları sunmak için 

temizlik çalışmalarını 
aralıksız sürdüren 
belediye ekipleri, 

özel yıkama araçlarıyla 
ilçedeki cadde ve 

sokakları su ile 
düzenli olarak yıkıyor.

Kağıthane Belediyesi, vatadaşlara 
hijyenik yaşam alanları sunmak i-
çin temizlik çalışmalarını aralıksız 

sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ta-
rafından yürütülen çalışmalar kapsamın-
da ilçede bulunan cadde ve sokaklar dü-
zenli olarak temizleniyor. Aralıklı olarak 
devam eden çalışmalarla ilçenin daha ya-
şanılabilir hale getirilmesi ve estetik gü-
zelliğinin korunması amaçlanıyor.

Sokaklar ayrıntılı şekilde yıkanıyor
Çöplerin alınması ve süpürme çalışmala-
rının yapılmasıyla başlayan temizlik çalış-

maları, özel dezenfektanlarla yapılan ay-
rıntılı yıkama çalışmalarıyla devam edi-
yor. Yıkama çalışmalarının yanı sıra ma-
hallelerde yer alan boş arazi, yeşil alan ve 
parkların da temizliği yapılıyor.

Kağıthaneli vatandaşlara daha yaşanı-
labilir bir Kağıthane için hareket ettiklerini 
belirten Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç, “Daha temiz  bir Kağıthane için ça-
lışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sokakları-
mız, caddelerimiz düzenli olarak temiz-
leniyor. Rutin temizlik işerimizin yanın-
da vatandaşlarımızdan gelen taleplere de 
cevap veriyoruz” açıklamasında bulundu.

Her yıl belirli temalar çerçevesin-
de düzenlenen ve bu yıl da “Ca-
mi, Şehir ve Medeniyet” tema-

sıyla kutlanan Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası, Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde ger-
çekleşen bir programla icra edildi. Bu yıl 
da Kağıthane Belediyesi’nin katkılarıyla, 
İlçe Müftülüğü’nün organize ettiği progra-
ma; Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç, Kağıthane Müftüsü Mevlüt Haliloğlu i-
le din görevlileri katıldı. 

Gerçekleştirilen programda konuşan 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
“Toplum olarak bizi birbirimize bağlayan, 

bir araya getiren önemli değerlerimiz var. 
Toplanma, bir araya gelme yeri anlamına 
gelen camiler de bu konuda son derece ö-
nemli yer tutuyor. Camiler; manevi inşası-
nın yanı sıra fiziki yapısıyla da İslami sim-
gelerle bezelidir. Şehrin merkezinde bulu-
nan; kubbesi, minareleri, minberi ve mih-
rabıyla bir bütünün muntazam parçaları-
dır. Müslümanları aynı safta buluşturan 
cami ve mescitler; birey ve toplumu kar-
deşlik, eşitlik ve dayanışma paydasında 
toplarlar. Din görevlileri bu konuda büyük 
görevler üstlenir, cemaate yardımcı olma-
ya çalışırlar” ifadelerini kullandı.

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Kağıthane Belediyesi öğrencilere yönelik olarak 
yaptığı çevre bilinçlendirme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Her yıl ilçedeki tüm okullarda veri-
len çevre eğitimleri ile çocuklar-
da çevre bilinci ve farkındalık o-

luşturan Kağıthane Belediyesi, geçtiğimiz 
eğitim öğretim yılında sadece okullar-
dan 300 tonluk geri dönüşüm malzeme-
si topladı. Yapılan çalışmalar ile birlikte ö-
nemli bir noktaya ulaşan Kağıthane Bele-
diyesi bu sayede 60 bin çevre gönüllüsü 
çocuk kazandı.

Çevre bilincinin arttırılması 
hedefleniyor
Bu yıl da çevre çalışmalarına devam eden 
Kağıthane Belediyesi, ilçede eğitim ve-
ren özel ve devlet okullarına geri dö-
nüşüm ve atık pil kutuları dağıttı. 
Öğretmenlerin de yardımıyla ço-
cuklarda geri dönüşüm ve çevre bi-
lincinin arttırılması hedeflenirken 
atık ürünler ile çöplerin birbirin-
den ayırt edilerek bu davranı-
şın çocuklarda alışkanlık hali-
ne getirilmesi amaçlanıyor.

Geri dönüşüm kutuları 
okullarda yerini aldı
Toplamda 22 adet büyük geri dö-
nüşüm konteyneri, 16 adet pet şişe 
konteyneri, 48 adet ek mavi kon-
teyneri, 30 adet mavi kapak ve a-
tık pil kutusu okullara teslim e-
dildi. Geçen yıl 59 okuldan top-
lam 300 tonluk geri dönüşüm 
malzemesi toplayan Kağıthane 
Belediyesi’nin bu yılki hedefi i-
se 500 ton olarak açıklandı. Atık 
malzemelerin dışında geçen yıl 

okullardan ayrıca 140 tonluk geri dönüş-
türülmek üzere ders kitabı toplandığı da 
belirtildi.

Liselerde Prof. Dr. Orhan Kural’ın su-
numuyla çevre seminerleri ve söyleşileri 
gerçekleştiren Kağıthane Belediyesi ilk ve 
ortaokul öğrencileri için her yıl uyguladı-
ğı çevre eğitim programlarına da başladı. 
Okullarda verilen eğitimlerin ardından o-
lumlu sonuçlar alan Kağıthane Belediye-
si temelden çocukları çevre konusunda e-
ğiterek gelecek yıllara da yatırım yapmış 
oluyor.

KAĞITHANE BELEDİYESİ 
GELECEĞE YATIRIM YAPIYOR
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Kağıthane Belediyesi yaz ayları sü-
resince ilçedeki okulların tama-
mında bakım, onarım, çevre dü-

zenlemesi ve temizlik çalışmaları yap-
tı. Ayrıca Kağıthane Belediyesi tarafın-
dan, ilçede ihtiyaç sahibi toplam 13 bin 
öğrencinin eğitim hayatlarının aksama-
ması için kıyafet ve kırtasiye ürünleri 
yardımında bulunulurken, on bine ya-
kın öğrencinin tatillerini daha verimli 
geçirebilmeleri adına  beceri kurslarında 

ve spor merkezlerinde ücretsiz eğitim-
ler de verildi.

“Belediyemizin desteği ile öğrenciler 
birçok alanda başarı elde etti.”
Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Mu-
hammet Çayır ve beraberinde okul yö-
neticileri eğitime verdiği desteklerden 
dolayı Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'a bir 
teşekkür ziyaretinde bulunarak plaket 
verdi. Ziyarette Milli Eğitim Müdürü Ça-

yır, “Belediyemizin eğitim-öğretime kat-
kılarından dolayı Başkan Kılıç'a teşek-
kür ediyoruz. Belediyemiz ilçemizdeki 
okullardan desteklerini esirgemiyor. Bu-
gün öğrencilerimiz bu destekler saye-
sinde gerek alan derslerinde, gerekse bi-
lim, kültür, sanat ve spor alanında ulusal 
ve uluslararası birçok başarı elde etti" di-
ye konuştu. 

Başkan Kılıç ise ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek konuya 

ilişkin düşüncelerini paylaştı: “Sadece 
bugünün sorunlarını çözmek bizi ileri-
ye götürmez. Gelecekte karşılaşabilece-
ğimiz sorunları da öngörmemiz ve çö-
zümler bulmamız lazım. Burada da ge-
leceğin liderleri olacak çocuk ve genç-
lerin iyi yetiştirilmesi öne çıkıyor. Eğiti-
me her konudan daha fazla öncelik ve-
rerek ilçemizin geleceğinin daha güzel 
olmasını sağlamış olacağımızı düşünü-
yorum.”

Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş Akat-
lar’daki Azerbaycan Konsoloslu-
ğuna giderek Mesim Hacıyev’e 

ziyarette bulunan Başkan Fazlı Kılıç bu 
kez başkonsolosu belediyede ağırladı. 
Hem Türkiye hem Azerbaycan günde-
mi hakkında bilgi alışverişinde bulunu-
lan ve yaklaşık bir saat süren görüşme-
de daha önce üzerinde konuşulan ko-
nular da tekrar ele alındı. 

Azerbaycan’ın kendileri için çok bü-
yük bir önemi olduğunu vurgulayan 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
“Kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın değer-
li konsolosunu ağırlamaktan dolayı bü-
yük bir memnuniyet duyuyoruz. Birlik-
te neler yapabileceğimizi görüştük. Ken-
disini ziyaret ettiğimizde de birçok proje 
üzerinde fikir alışverişinde bulunmuş-
tuk. Bu projelerle ilgili daha emin adım-

lar atmak adına yaptığımız bu ikinci gö-
rüşme de gayet olumlu geçti. Ziyaretle-
rinden dolayı Sayın Hacıyev’e teşekkür 
ederiz” dedi.
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EĞİTİME KATKILARINDAN DOLAYI 
BAŞKANA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

BAŞKONSOLOS HACIYEV’DEN İADE-İ ZİYARET

Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır ve beraberinde okul yöneticileri, Başkan Fazlı 
Kılıç'a bir ziyaret gerçekleştirerek eğitim alanında verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Birçok farklı konsolosluğa gerçekleştirdiği ziyaretler ile uluslararası ilişkiler geliştiren Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev’i belediye binasında ağırladı.

TEŞEKKÜRLER KAĞITHANE
5 Yılda 255 Bin Ağaç Kesilmekten Kurtuldu

Kağıthane Belediyesi, 
ilçe genelindeki

geri dönüşüm ve
atık toplama 

çalışmalarına
ara vermeden
devam ediyor. 
Geri dönüşüm 

çalışmalarıyla, 5 
yılda 255 bin ağaç 

kesilmekten
kurtarıldı.

Çevre kirliliğini önlemek ve enerji is-
rafını engellemek amacıyla hareket 
eden Kağıthane Belediyesi, ilçede-

ki vatandaşları bilgilendirmeye devam e-
diyor. Kağıthane Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontol Müdürlüğü’ne bağlı Geri Dönü-
şüm Birimi Ekipleri; mahallelerde, ev ve iş 
yerlerine geri dönüşüm hakkında bilgilen-
dirici broşür ve mavi poşet dağıtarak vata-
danşlara geri dönüşümün ülkemize ve do-
ğaya katkısını anlatıyor.

27 bin ton atık toplandı
Değerlendirilebilir atıkların geri kazanı-
mı için çalışan ekipler; mahallelerden, ev 
ve iş yerlerinden geri dönüşüm malze-
melerini topluyor. İlçe genelinde başlatı-
lan “Geri Dönüşüm” çalışmalarına, Kağıt-
haneli vatandaşlar cevap verdi. Kağıtha-
nelilerin geri dönüşüme sağladığı katkı ile 
27 bin ton atık toplanarak, 5 yılda 255 bin 
ağaç kesilmekten kurtarıldı. Çalışmaların 
sonucunda günlük toplanan atık miktarı 
14 ile 17 ton arasında değişiyor.

Her gün çevreye hiç düşünmeden fır-
latılan çöpler doğaya zarar vermesinin ya-
nı sıra binlerce yıl boyunca da kaybolma-
dan doğada bulunmaya devam ediyor. Bir 
cam şişe 4 bin yıl boyunca doğada kaybol-
mazken, pet şişe ise 400 yıl boyunca do-
ğada bulunmaya devam ediyor. Çevreye 
zarar vermesinin yanı sıra görüntü kirlili-
ği de oluşturan atıkların geri dönüştürüle-
rek çevreden temizlenmesi ise hem ülke-
nin hem dünyanın geleceği açısından bü-
yük önem taşıyor.

Geleceğin olmazsa olmaz 
devlet politikası
Çevre kirliliğini önlemenin yanı sıra bir 
çok yönden ülke ekonomisine de katkı 
sağlayan geri dönüşüm çalışmaları geli-

şen dünyada kaynakların azalması ve kü-
resel çevre sorunlarından dolayı çok da-
ha önemli bir yer teşkil ediyor. Doğal kay-
nakların korunmasına doğrudan katkı sağ-
layan, enerji tasarrufuna imkan veren geri 
dönüşüm, geleceğin olmazsa olmaz devlet 
politikalarından biri olarak öngörülüyor.
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Kağıthane Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarının herhangi bir sağlık sorunun 
da onların imdadına yetişecek olan ’Hayvan Ambulansı’nın açılışını gerçekleştirdi. Veteriner hekimlerin görev 

yaptığı ambulans, 7-24 sokak hayvanları için alarmda olarak, olası bir durumda anında müdahale edecek.

Yurdun çeşitli bölgelerinde va-
tan savunması yaparken gazi 
olan vatandaşlar, Kağıthane 

Kaymakamlığı’nın koordinesinde, be-
lediyenin de destekleriyle Nurtepe Sos-
yal Tesisleri’nde gerçekleştirilen prog-
ramda protokolle buluştu.

Etkinliğe katılan Kaymakam Hasan 
Göç ve Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, et-
kinliğe aile bireyleriyle katılan gazilerin 
masalarını tek tek gezerek sohbet etti.

Kaymakam Göç: “Sizlere çok şey 
borçluyuz.”
Kaymakam Göç, burada yaptığı konuş-

mada, Türkiye Cumhuriyeti’nin bö-
lünmez bütünlüğü için şehit olanla-
ra Allah’tan rahmet, gazilere de sıhhat 
diledi. Şehit ve gazilere minnettar ol-
duklarını belirten Göç, “Sizlere çok şey 
borçluyuz. Sizlere, ailelerinizle birlikte 
mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz” 
açıklamasında bulundu.

Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da bu 
milleti bölmeye kimsenin gücünün 
yetemeyeceğini dile getirerek, Gaziler 
Günü’nde gazilerle bir araya gelmenin 
mutluluğu içinde olduklarını kaydetti.

Şehit ve gazilerin anılarını ilelebet 
yaşatacakların ifade eden Kılıç, şunla-
rı kaydetti: “Bu milletin evlatları vatan 
için ya şehit oldu ya gazi. Bunun en son 
örneğini 15 Temmuz Darbe Girişimi ge-
cesi yaşadık. Bu milletin ekmeğini yi-
yip, suyunu içen gafiller, öz milletinin 
üzerine kurşun yağdırdı. Şehit ve gazi-
lerimiz oldu ama millet darbecilere cen-
net vatanımızı bölme fırsatı vermedi.”

Programa, MHP Kağıthane İlçe Baş-
kanı Barış Çatalbaş, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Muhammet Çayır ve İlçe Müf-
tüsü Mevlüt Haliloğlu ile şehit yakınla-
rı ve gaziler katıldı. 

Tüm dünyada 4 Ekim’de çeşitli et-
kinliklerle kutlanılan Dünya Hay-
van Hakları Koruma Günü Ka-

ğıthane Belediyesi tarafından da unu-
tulmadı. Kent Konseyi Hayvanseverler 
Meclisi tarafından organize edilen ve Ka-
ğıthane Belediyesi  Meclis Salonu’nda 
gerçekleştirilen programda, sokak hay-
vanlarının hakları ile ilgili olarak farkın-
dalık yaratmak adına bir dizi etkinlik ger-
çekleştirildi.

Ali Fuat Cebesoy Ortaokulu öğrenci-
lerinin oluşturduğu koro, hayvanları ko-
rumanın ve onlara sahip çıkmanın öne-
mine değinen mini  konser verdi. Elle-
rinde hayvan resimleri ile sahneye çıkan 
koro, birbirinden güzel şarkılar seslen-
dirdi. Koro gösterisi sonrası sahneye çı-
kan öğrenciler  de kendi yazdıkları oyu-
nu sergiledi. Hayvanlara kötü davranan 
arkadaşlarını bu davranışlarından vazge-
çirmeye uğraşan çocukların konu edildi-
ği  oyun izleyicilerden  büyük bir alkış aldı.

Programa katılan Kent Konseyi Baş-
kanı Meryem Tekbıyık, Hayvanseverler 
Meclis Başkanı Dilek Gülten ve Haykon-
fed Başkan Yardımcısı Nihal Aydın sokak 
hayvanları için yaptığı hizmetlerden do-
layı Başkan Fazlı Kılıç’a plaket ve çiçek 
takdim etti.

“Yaz ve kış sürekli hayvanlarımızın 
yanındayız”
Öte yandan, Kağıthane Belediyesi tara-
fından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü 
dolayısıyla sokak hayvanları için “Hay-
van Ambulansı” hizmete açıldı. Hayvan-
ların acil sağlık sorunlarında imdadına 

yetişecek olan “Hayvan Ambulansı” 7/24 
hizmet vererek sokak hayvanlarının ya-
nında olacak.

Hayvanseverler vatandaşlarla bir-
likte hayvan ambulansının açılışını ya-
pan Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç, "Bugün 4 Ekim Hayvanları Koru-
ma Günü. Biz Kağıthane Belediyesi ola-
rak bir ilk yaptık, hayvanseverler mecli-
si oluşturduk, kent konseyi bünyesinde. 
Hayvanseverler meclisiyle birlikte; ya-
zın ve kışın sürekli sokak hayvanlarının 
yanındayız. Hem çalışma arkadaşları-
mız, veterinerlerimiz, 24 saat hizmet ve-
ren rehabilitasyon merkezimizle birlik-
te, şimdi bir de buna ilaveten sokak hay-
vanlarımı için ambulans oluşturduk. Re-
habilitasyon merkezlerimizle, ambulan-
sımızla, veterinerlerimiz ve gönüllü Ka-
ğıthanelilerimiz ile birlikte sokak hay-
vanlarımızı hiç yalnız bırakmıyoruz. Yaz 
ve kış onlarla birlikteyiz. Sokak hayvan-
larımızla ilgili bir ihbar olduğunda vete-
riner hekimlerimiz ambulansımızla bir-
likte yardıma ihtiyacı olan hayvanımızın 
yanına gidiyor, ambulansımız donanımlı 
bir ambulans, hayvanımıza acil olan mü-
dahaleyi yapıyor ve rehabilitasyon mer-
kezimize getirilerek tedavi ediliyor” diye 
konuştu.

HAYVAN HAKLARI GÜNÜ'NDE 
HAYVAN AMBULANSI HİZMETE SUNULDU

BAŞKAN FAZLI KILIÇ:  
"GAZİLERİMİZ BAŞ TACIMIZ"

Yemek Artıkları İsraf Olmuyor
Kağıthane Belediyesi, başlattığı proje ile sokak hayvanlarını besliyor. Kağıthane Belediyesi tarafından özel ola-
rak görevlendirilen ekipler her gün ilçedeki şirket, okul, restoran, pastane gibi kurumlardan gün içerisinde ar-

tan yemekleri toplayarak, sokak ve civardaki ormanlık arazilerde bulunan hayvanların karnını doyuruyor.

İlçede belirlenen noktalara her gün dü-
zenli olarak yemek artıklarının bırakıl-
masından hayvanseverler de oldukça 

memnun.

Artık yemekler çöpe gitmiyor, 
hayvanların karnı doyuyor
Yemeklerin sokak hayvanlarına dağıtıl-
masından mutlu olduğunu dile getiren iş-
letme sahibi Turgut Öztürk, “Eskiden biz 
kendimiz uğraş harcıyorduk, artan ye-
mekleri israf olmasın diye ormana götü-
rüyorduk, çiftliklere veriyorduk. Çiftlikle-
rin imkanı var ama sokak hayvanlarının 
bir imkanı yok. Belediye böyle bir uygula-
ma başlattı, biz de düzenli olarak israf ol-
masın diye yiyecekleri veriyoruz. Hem de 
de bu yükten kurtulmuş oluyoruz. Bizden 
üç günde 10-15 kilogram arası yemek çıkı-
yor. İsraf olmuyor bu yemekler artık, çöpe 
gitmiyor ve hayvanların karnı doymuş o-
luyor’’ dedi.

Uygulama öncesi yemeklerin çöpe a-
tıldığından bahseden Rabia Kambur, “Ye-
mek artıkları çöpe gitmesin, hayvanlar ye-
sin diyoruz. Belediyeden arkadaşlar her 
akşam gelip artan yemekleri topluyor. Es-
kiden yemekler çöpe gidiyordu, şimdi be-
lediyemiz sağ olsun sokak hayvanları için 
başlattığı uygulama sayesinde yemek ar-
tıkları artık sokak hayvanlarını doyuruyor. 
Bu uygulamadan memnunuz” ifadelerini 
kullandı.

Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç ve Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Gaziler Günü dolayısıyla 
ilçedeki gazilerle bir araya geldi.
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Yeni Kültür Sanat Sezonu 
Açılışında Rap Müzik Coşkusu

Kağıthane’de kültür 
sanat sezonu başladı. 

Yıl boyunca devam 
edecek etkinliklerin 

ilk gününde sahne 
alan rap müzik 
sanatçısı Resul 

Aydemir, 
dinleyenlerine 

keyifli anlar yaşattı.

Her yıl on binlerce vatandaşa üc-
retsiz olarak birçok kültür sanat 
etkinliği sunan Kağıthane Bele-

diyesi sezonu açtı. Sultan Selim Kültür 
Merkezi'nde gerçekleşen konsere, yakla-
şık 300 kişi katıldı. Çoğunluğunu çocuk-
ların ve gençlerin oluşturduğu dinleyici-
ler, “O Ses Türkiye” programı ile hayran 
kitlesi kazanan rap müzik sanatçısı Resul 
Aydemir'in şarkılarına hep bir ağızdan eş-
lik etti. Resul Aydemir, şarkı aralarında va-
tandaşlarla sohbet etti.

“Kültür ve sanat etkinliklerimiz 2018 
Mayıs’a kadar devam edecek”
Etkinliğe katılan Kâğıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç, “Kültür ve sanat etkinlikle-
rimiz 2018 Mayıs ayı sonuna kadar devam 
edecek. Bugün de sezonun açılışını yap-

tık. Ücretsiz sinema, tiyatro ve 6D sinema-
larımız gösterilmeye başladı. Bu sene 2 et-
kinlik alanında daha programlarımız ola-
cak. Çocuklarımız, hafta içi derslerini çalı-
şacak; hafta sonu da ücretsiz sinema ve ti-
yatrolarımıza gelerek bizler ile beraber o-
lacak. Yetişkinlerimiz ise konserlerle, söy-
leşilerle bizimle olacak. Biz Kâğıthane’de 
500 bin kişilik bir aileyiz. Kültür, sanat ve 
spor gibi yaşamın her alanında halkımızla 
birlikteyiz” ifadelerini kullandı.

Kültür sanat etkinliklerine, Seyrante-
pe Kültür Merkezi  ile Gürsel Mahalle Ko-
nağı da ev sahipliği yapacak. Resul Ayde-
mir konseri ile başlayan Ekim ayı etkin-
likleri, 31 Ekim akşamı Gültepe Kültür 
Merkezi’nin ev sahipliğini yapacağı “Os-
manlı Kıraathanesi” adlı söyleşi ile sona 
erecek.  

Çevre Dostu Bir Ordu Yetiştiriyoruz
Kağıthane Belediyesi tarafından çevreci bireylerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Çevre Eğitim 

Semineri’ne katılan öğrenciler, atıkların geri dönüşümüne tanıklık etme fırsatı yakalıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç’ın bizzat katılımıyla düzen-
lenen eğitime, ilçe genelindeki o-

kullarda eğitim alan binlerce öğrenci katı-
lıyor. Çocuklar, okul bahçelerine kurulan 
eğitim çadırlarında cam, kağıt, plastik ve 
metalin geri dönüşüm aşaması hakkında 
bilgi alıyor.

Öğrenciler geri dönüşüme şahit oluyor
Eğitimlere katılan Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, kendilerine emanet 
edilen çevreyi, gelecek nesillere temiz 
bir şekilde bırakılması gerektiğini söyle-
di. Belediye olarak bu konuda üzerlerine 
düşen görevi yerine getirmeye çalıştıkla-
rını belirten Başkan Kılıç, “Çevreye verdi-
ğimiz değerin bir göstergesi olarak yıllar-
dır öğrencilerimizle buluşup, çevre hak-
kında bilgi veriyoruz” dedi.

Öğrencilere geri dönüşüm çalışma-
larını uygulamalı olarak anlattıkları-
nı dile getiren Başkan Kılıç, birey-
lerde çevre bilincinin küçük yaş-
larda oluşmaya başladığına dikkat 
çekerek, “Öğrencilerimiz çok he-
vesli. Camın, plastiğin, kağıdın ve 
metalin dönüşümüne şa-
hitlik edip, akıllarında-
ki sorulara cevap bul-
maya çalışıyorlar” 
diye konuştu.

Seminerler devam edecek
Başkan Kılıç, eğitimin ardından 

ahşap tangram hediye ettiği öğ-
rencilerle hatıra fotoğrafı da çek-
tirdi. Kemal Halil Tanır İlkoku-

lu ile başlayan, Metehan İlkoku-
lu ile devam eden seminerler, 

12 Aralık 2017 tarihine kadar 
sürecek. 

DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ’NDE 
YAŞLILAR UNUTULMADI

Radyo Şenliği Kağıthane’deydi

Kağıthane Belediyesi tarafından yaşlıların günlük vakitlerini geçirmeleri için yapılan Kağıthane 
Yaşlı Yaşam Evi’ne gelen vatandaşlar, Dünya Yaşlılar Günü’nde yalnız bırakılmadı.

Kağıthane Belediyesi tarafından, Türkiye’nin en sevilen radyoları ve radyo programcılarının 
katılımlarıyla, Hasbahçe’de Kağıthane Radyo Şenliği düzenlendi.

Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç ve eşi Fatma Kılıç, AK Parti 
Kağıthane İlçe Başkanı Faruk Gök-

kuş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Meryem Ka-
raköse ile Kent Konseyi Kadınlar Meclisi 
Başkanı Meryem Tekbıyık, Hamidiye Genç-
lik Merkezi’ndeki yaşam evini ziyaret etti.

Burada yaşlılarla görüşerek bir süre 
sohbet eden Başkan Kılıç ile beraberinde-
kiler, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çek-
tirdi. AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı’na 
üye kadınlar da merkezde bulunanlara a-
şure ikramında bulundu.

Başkan Kılıç: “Bu güzel günde 
yaşlılarımızı yalnık bırakmadık.”
Başkan Kılıç, Kağıthane Yaşlı Yaşam 
Evi’nde içten ve samimi bir ortam oluştu-
ğunu belirterek, merkezde her türlü sos-
yal çalışmalar yapıldığını söyledi. Beledi-
ye olarak yaşlıların ihtiyaçlarıyla yakın-
dan ilgilendiklerini ifade eden Başkan Kı-
lıç, “Bu güzel günde de yaşlılarımızı yalnız 
bırakmak istemedik. Birlikte ikram edilen 
aşureden tattık, sohbet ettik, istek ve ta-
leplerini not aldık” ifadelerini kullandı.

Kağıthane Yaşlı Yaşam Merkezi
Hafta içi 08:00-17.00 saatleri arasında a-
çık olan Kağıthane Yaşlı Yaşam Evi, üye-
lik sistemiyle, 65 yaş üstü vatandaşla-

ra hizmet veriyor. Merkezde yaşlılara, 
Kur’an-ı Kerim, resim, iğne oya-

sı, okuma-yazma, ebru, kırk-
yama, seramik, dekoratif 

ahşap boyama ve takı ta-
sarım eğitimleri veriliyor. 

Bunların yanı sıra dü-
zenlenen kültür turla-

rıyla İstanbul’un tari-
hi ve kültürel yerleri 

gezdiriliyor. 

Bu yıl ilki gerçekleştirilen ve birçok 
sevilen radyo programcısının ka-
tıldığı Radyo  Etkinliği Hasbah-

çe’deydi. Ekim ayının ilk haftası düzen-
lenen etkinlikte; Star FM, Karadeniz FM, 
İstanbul’un Sesi , Radyo Ritim, Medya FM, 
Aral FM ve Radyo Seymen Hasbahçe’de 
kurulan özel alanda canlı yayınlarını ger-
çekleştirdi. Başkan Fazlı Kılıç’ın da zaman 
zaman konuk olarak ağırlandığı radyo 
programlarında Kağıthane gündemi, yatı-
rımlar ve çalışmalar da konuşuldu.

Organizasyon geliştirilerek
devam edecek
Böyle bir organizasyona ev sahipli-
ği yapmaktan dolayı duydukları mem-
nuniyeti dile getiren Başkan Fazlı Kılıç, 
“Hasbahçe’de değerli radyocuları ağırla-

maktan dolayı büyük bir memnuniyet 
duyduk. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz 
organizasyonu ilerleyen yıllarda daha da 
geliştirerek gerçekleştirme hedefindeyiz. 
Tüm vatandaşlarımızı bu alandaydı. Va-
tandaşlarımız buraya gelerek hem tanış-
mak istedikleri radyocular ile tanışma im-
kanı hem de radyo yayınlarının nasıl ya-
pıldığını görme imkanı bulabildiler” açık-
lamasında bulundu.
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Kültür Sanat Röportaj
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Hüseyin Karaaslan 
(43 yaşında, Memur)

Daha çok Sadabad Kültür Merkezi’nde-
ki oyunlara gidiyoruz. Kültür sanat fa-
aliyetlerinde anlamında Kağıthane Be-
lediyesi çok aktif. Burada önce sinema 
gösterimi oluyor. Daha sonra tiyatro 
gösterimi başlıyor. Bu iki gösteri ara-
sındaki zamanda da Hamidiye Genç-
lik Merkezi’nin önündeki bu parkta ço-
cuklarla vakit geçirebiliyoruz. 

ETKİNLİKLERİNDE ON NUMARA
KÜLTÜR SANAT TAKVİMİ

Kağıthane Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünye-
sinde; tiyatrodan sinemaya, konserden söyleşiye bir-
çok etkinlik gerçekleştiriliyor. Hamidiye Gençlik Mer-
kezi’ndeki tiyatro gösterisine gelen vatandaşlarla kül-
tür sanat faaliyetlerini konuştuk. Vatandaşlar, kültür 
sanat etkinliklerine verdiği önemden dolayı Başkan 
Fazlı Kılıç’a teşekkür etti. 

2017-2018 sezonunu 
birbirinden değerli et-
kinliklerle açmanın gu-
rurunu yaşayan Kağıt-
hane Belediyesi, kültür 
sanata verdiği değerle 
Kağıthanelilerin haya-
tına renk katıyor. Bu yıl 
kültür sanat etkinlik-
leri Seyrantepe Kültür 
Merkezi, Gültepe Kül-
tür Merkezi, Sultan Se-
lim Kültür Merkezi, Ha-
midiye Gençlik Merke-
zi, Gürsel Mahalle Ko-
nağı, Çağlayan Bilim 
Merkezi ve Kağıtha-
ne Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştirilecek.

Gülşah Sucu 
(40 yaşında, Ev hanımı)

Geçen sene her hafta sonu sinemaya 
ve tiyatroya geliyorduk. Bu sene de et-
kinlikler başladı ve Hamidiye Genç-
lik Merkezi’ne geldik Sinemayı izledik, 
şimdi de tiyatronun başlamasını bek-
liyoruz. Oyunlar çok eğitici, beğeniyo-
ruz. Çocuğum da çok mutlu oluyor.

Duygu Gümüş 
(29 yaşında, Ev hanımı)

Ücretsiz olarak çocuklarımı sinemaya 
ve tiyatroya götürme imkanı bulabili-
yorum. Nufüs kalabalık olunca sine-
maya ya da tiyatroya gitseniz maliyeti  
fazla oluyor. Ancak Kağıthane Beledi-
yesi Kültür Müdürlüğü tarafından or-
ganize edilen kültür sanat faaliyetleri 
sayesinde çocuklarımızı bu etkinlikle-
re götürebiliyoruz.

Feyza Kaya 
(29 yaşında, Ev hanımı)

Belediyemizin kültür sanat faali-
yetlerinden çok memnunuz. Ha-
midiye Mahallesi’nde oturuyorum. 
Kağıthane’nin her yerinde olduğu gibi 
bu bölge de kültür sanat alanında çok 
aktif. Sinema ve tiyatro ile çocukları-
mız çok eğleniyor. Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç’a teşekkürlerimizi 
iletiyoruz.

Pınar Pacal 
(28 yaşında, Ev hanımı)

Kağıthane Belediyesi’nin bizlere sun-
duğu birbirinden farklı kültür sanat 
etkinlikleri bu yıl da yeniden başladı. 
Geçen kış her hafta sonumuzu bu fa-
aliyetlerle değerlendirdik. Bugün de 
Hamidiye Gençlik Merkezi’ndeki “Ke-
lebekler Özgür Olmalı” isimli tiyatro 
oyununu izlemeye geldik.

Aysun Öztürk 
(40 yaşında, Ev hanımı)

Kağıthane’de perdelerin açılmasıyla, 
her yıl olduğu gibi bu yıl da gösterilere 
gelmeye başladık. Çocuğum tiyatro ve 
sinema gösterilerini çok seviyor. Bura-
da oturuyoruz, faaliyetler de ücretsiz 
ve kaliteli olunca gelmeden duramı-
yoruz. Özellikle tiyatro oyunları eğitici 
ve öğretici. Çocuklara bu anlamda çok 
fayda sağlıyor.

Melek Varışlı
(32 yaşında, Ev hanımı)

Hamidiye Mahallesi’nde oturuyorum 
ve çevremizde bu tür etkinliklerin ol-
ması çok faydalı. Çocuklarımla ve ye-
ğenlerimle geldik. Daha önceleri bu fa-
aliyetlerden haberim yoktu, etkinlikle-
re katılmaya bu sene başladık. Sinema 
gösterimi oldukça güzeldi, şimdi de ti-
yatro gösterisinin başlamasını bekli-
yoruz. 

Sena Nur Bülbül 
(19 yaşında, Öğrenci)

Kardeşimi tiyatro gösterisini izlemek 
için getirdim. Çocuk tiyatroları gayet 
eğitici ve eğlenceli. Kardeşim de se-
verek geliyor. Kültür sanat anlamında 
belediyemiz elinden geleni yapıyor. 
Belediye Başkanımız Fazlı Kılıç’a te-
şekkür ederiz. 

KAĞITHANE, KÜLTÜR SANAT
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Sosyal Medyada
Kağıthane

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, her hafta cuma günleri ilçedeki 
farklı bir sivil toplum kuruluşu veya kamu kurumu temsilcileriyle 
halı saha maçları yapıyor. Maçlar, verilen kısa bir aranın ardından,  

Bartınlılar Derneği ile yapılan karşılaşmayla yeniden başladı.

Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, ilçedeki sivil top-
lum kuruluşu ve kamu ku-

rumu temsilcileri, muhtarlar, öğ-
renci grupları, emniyet mensup-
ları gibi toplumun geniş kesimiyle 

her hafta cuma 
günleri halı sa-
ha maçlarında 

buluşuyor.

Yaz tatiliyle kısa bir ara verilen 
maçlar Kağıthane'deki Bartınlılar 
Derneği ile yapılan karşılaşmayla 
yeniden başladı. Yahya Kemal Spor 
Kompleksi'nde gerçekleşen maç-
ta, Başkan Kılıç'ın yanı sıra ev sahi-
bi takımda Kaymakam Hasan Göç 
de vardı.

Başkan Kılıç karşılaşma sonrası 
oyuncuları tek tek tebrik ederken, 
“Burada amacımız sadece futbol oy-
namak değil. Maçlar sayesinde ilçe-
mizin ileri gelenleriyle bir araya gel-
me fırsatlarımızı çoğaltıyoruz. Hem 
spor yapıyor hem kuruluşların ihti-
yaçları veya ilçemizin güncel konu-
larıyla ilgili istişarede bulunuyoruz” 
açıklamasında bulundu.

Belediye ve İlçe Halk Eğitim 
Merkezi’nin yaz döneminde or-
taklaşa verdiği eğitime katılan 

kursiyerler, işaret dili tercümanı Ceren 
Ay’dan ders aldı. Eğitimlerini başarıy-
la tamamlayan kursiyerler için Kağıtha-
ne Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve İlçe 
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin 
Çömlek’in de katılımıyla sertifika töre-
ni yapıldı.

Gençlere birçok alanda eğitimler 
veriliyor
Törendeki konuşmasına salonda bulu-
nanları işaret diliyle selamlayarak baş-
layan Başkan Kılıç, belediye bünye-
sinde hizmet veren Hamidiye Gençlik 
Merkezi’nde birçok alanda eğitim ver-
diklerini söyledi. Yaz döneminin kendi-

leri için yoğun ve tempolu geçtiğini be-
lirten Kılıç, “Merkezimize gelen gençle-
rimize çeşitli sanat ve kişisel gelişim a-
lanlarında birbirinden değerli hocaları-
mız aracılığıyla eğitim veriyoruz” diye 
konuştu.

Eğitimlerin yıl boyu devam edeceği-
ne değinen Başkan Kılıç, sertifika alma-
ya hak kazanan kursiyerleri tebrik etti.

Kursiyerler sertifikalarını Başkan Kı-
lıç, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Çömlek ve Belediye Başkan Yardımcısı 
Mevlüt Öztekin ile Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü Sedat Bika’nın elinden aldı. Öte 
yandan kursiyerler, işaret diliyle İstiklal 
Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni 
söyledi, konuşma engelli bir vatandaşın 
günlük hayatta yaşadığı sıkıntıyı anla-
tan kısa bir de gösteri yaptı.

Kağıthaneli Gençler İşaret Dilini Öğrendi

BAŞKAN KILIÇ
FUTBOLDA DA BAŞARILI

Kağıthane Belediyesi Hamidiye Gençlik Merkezi’nde İşaret Dili Eğitimi alan 25 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.


