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YAPTIK
KAZANDIRDIK34

İlçeye değer katan projeleri hayata geçirmeye devam eden Kağıthane Belediyesi; alt ve üst yapı çalışmalarını tüm hızıyla 
sürdürürken, yapımı tamamlanan 34 farklı eserin açılışını da önümüzdeki üç ay boyunca farklı tarihlerde yapıyor. Halka 
hizmet için her dakikanın kıymetini bildiklerini belirten Başkan Fazlı Kılıç, “Dev yatırımlarla her geçen gün daha da 
büyüyen ve gelişen Kağıthanemizi geleceğe taşıyoruz. Söz verdiğimiz gibi 34 eserimizi daha ilçemize kazandırdık” dedi.

GÜRSEL MAHALLESİ / MAHALLE KONAĞI

SULTAN SELİM MAHALLESİ / OTOPARK

SULTAN SELİM MAHALLESİ / KÜLTÜR  MERKEZİ

SEYRANTEPE MAHALLE KONAĞI

GÜZELDERE MAHALLE KONAĞI 
SOSYAL HİZMET MERKEZİ

HAMİDİYE MAHALLESİ / SPOR KOMPLEKSİ
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Kağıthane Belediyesi; etkinlikler 
kapsamında 27 Ekim Cuma akşa-
mı Seyrantepe Kültür Merkezi'nde, 

“Kurtuluş Türküleri” adlı bir program ger-
çekleştirdi. Programda Kurtuluş Savaşı 
döneminde halkın dilinde yer etmiş tür-
küler seslendirildi.

Katılımın yoğun olduğu programda 
Kağıthaneliler; Çanakkale İçinde, İzmir'in 
Kavakları, Hey Onbeşli, Yanık Ömer, Ye-
men Türküsü gibi eserlere hep bir ağız-
dan eşlik etti.

28 Ekim Cumartesi günü ise Kağıtha-
ne Meydanı'nda düzenlenen törende ilçe 
protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çe-
lenkler bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene 
vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

29 Ekim Pazar günüyse etkinlikler 
Kaymakamlık'ta düzenlenen Tebrikat Tö-
reni ile başladı. Tebrikat Töreni'nde Kay-
makam Hasan Göç, Piyade Albay Selim 
Hasgören ve Belediye Başkanı Fazlı Kılıç i-
le birlikte tebrikleri kabul etti.

Kıbrıs Gazileri de unutulmadı
Tebrikat Töreni'nin ardından kutlamalar 

Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda İH-
KİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi öğrencilerinin düzenlediği prog-
ramla devam etti. Programa özel davetli o-
larak Kıbrıs Gazileri de katıldı.

Programda davetliler ilk olarak Kurtu-
luş Savaşı dönemi fotoğraflarından olu-
şan sergiyi gezdi. Serginin ardından kon-
ferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunmasıyla kutlama programı 
başladı. Geniş katılımın gözlendiği prog-
ramda öğrenciler tarafından hazırlanan 
video sunumu, Desen Desen Anadolu De-
filesi, müzikal ve tiyatro oyunu sergilendi. 
Programda ayrıca Kağıthaneli Kıbrıs Gazi-
leri kürsüye davet edilerek; kendilerinden 
Kıbrıs Harbi'nde yaşadıkları olaylar hak-
kında bilgi alındı.

Cumhuriyet'e sahip çıkacak sizlersiniz
Programda Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç ülkenin bugünlere kolay gelme-
diğini belirterek, “Tarih boyunca hep var 
olma mücadelesi verdik. Tarihin tanık-
lık ettiği en büyük savaşlarda ön cephede 
hep biz vardık. Bugün de içeride ve dışa-
rıdaki düşmanlara karşı amansız bir mü-
cadele içerisindeyiz. Ülkemizin kalkınma-
sı, gelecekte daha güçlü ve güzel bir Türki-
ye hayal ediyorsak en başta gençlerin ken-
dini iyi yetiştirmesi lazım. Cumhuriyete i-
leride sahip çıkacak olan sizlersiniz. Cum-
huriyetin kazanılması için Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk başta olmak üzere canla-
rını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimi-
zi rahmet ve minnetle anıyorum” diye ko-
nuştu.

Program ilçedeki okullarda düzenle-
nen çeşitli yarışmalarda başarı elde eden 
öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son 
buldu.
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Topkapı / İstanbul

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

Kıymetli Kağıthaneli komşularım sizleri sev-
giyle selamlıyorum. Göreve gediğimiz ve hizme-
te başladığımız ilk günden itibaren, her gün gü-
zel ilçemiz Kağıthane için “daha ileriye” diyerek, 
sağlam adımlar atarak bugünlere geldik. İlçemiz 
için yeni alanlar ve yeni imkanlar üretmeye çalı-
şıyoruz. İstanbul’un medeniyet merkezlerinden 
biri olan Kağıthanemizi geliştirmeye gayret gös-
teriyoruz.

Kağıthane; kültür merkezlerinden, mahalle 
kompleksilerine, sosyal tesislerden bilim mer-
kezlerine, spordan sağlığa tüm imkanlarıyla bü-
yüyor. İç içe geçmiş tarihi ve modern dokusu, 
ulaşımı, alt yapısı, meydanları, köprüleri, tünel-
leri, parkları ve ticaret merkezleriyle Kağıthane-
miz, İstanbul’un yeni gözdesi.

Sevgili Kağıthaneliler; önümüzdeki üç ay bo-
yunca 34 yeni açılış  gerçekleştireceğiz. Sultan 
Selim Mahalle Komplesi ile ilk açılışımızı yaptık. 
Hamidiye’de yüzme havuzu, Seyrantepe ve Gür-
sel Mahalle Kompleksleri, tarihi eserlerin resto-
rasyonları, park ve bahçeler, kitap tanıtım çalış-
maları gibi pek çok eserin açılış programlarıy-
la, Ocak ayına kadar sizlerle olacağız. Kağıtha-
nemizin dört bir yanında yaptığımız yatırımla-
ra vatandaşlarımızın ilgisini görmek bizleri mut-
lu ederken, projelerin bitmiş hallerini görmek 
de bizleri heyecanlandırıyor. Birbirinden değerli 
dev yatırımların, bizleri ilk günden itibaren yal-
nız bırakmayan ve heyecanımıza ortak olan tüm 
Kağıthanelilere hayırlı olmasını diliyorum.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde cumhuri-
yetimizin 94. yıl dönümünü coşkuyla kutladık. 
Cumhuriyet; vatan için canından olmayı göze 
alanların, kadınıyla erkeğiyle, tüm yüreklerin ve 
bağımsızlık yolunda kenetlenmiş ellerin müca-
dele tarihidir. Türkiye Cumhuriyeti, 94 yıldır kar-
şısına çıkan zorlukların üstesinden gelerek yolu-
na devam etmiş, bilhassa son dönemdeki atılım-
lar sayesinde, bugün dünyanın yükselen güçleri 
arasında yer almayı başarmış bir devlettir. Büyü-
yen ekonomisi, güçlü demokrasisi, temel insani 
değerlere olan bağlılığı, ilkeli ve vizyoner dış po-
litikasıyla Türkiye, bölgesinde ve dünyada bir il-
ham kaynağı olmayı günümüzde de sürdürmek-
tedir.

En son 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar, 
milletimizin devletiyle ne kadar bütünleştiği-
ni tartışmasız şekilde bir kez daha teyit etmiştir. 
Milletimiz, yeni işgal girişimlerine karşı da, İs-
tiklal Harbi'ndeki kararlılıkla mücadele edeceği-
ni, o gece tüm dünyaya göstermiştir. FETÖ men-
subu hainlerin silahlarına göğsünü siper ederek, 
özgürlüğüne, demokrasisine, hükümetine ve 
devletine sahip çıkan milletimizin azmi, Cum-
huriyetimizin 100. yıldönümü olan 2023 hedef-
lerimize ulaşma konusundaki en büyük güven-
cemizdir. 

Sürekli daha iyiye ulaşmak için atılan her te-
melin, açılan her kapının ve kesilen her kurdele-
nin siz kıymetli Kağıthaneli komşularıma hayırlı 
olmasını temenni ediyor, sizleri sevgi ve saygıy-
la selamlıyorum.

İlçedeki 19 mahallenin muhta-
rını toplu olarak ağırlayan Baş-
kan Fazlı Kılıç, muhtarların gü-

nünü tebrik etti. Yaptıkları çalış-
malarda muhtarlardan gelen talep 
ve bilgileri değerlendirerek hareket 
ettiklerini belirten Başkan Fazlı Kı-
lıç, "Muhtarlar bizler için oldukça 
önemli. Onlar bazı noktalarda ma-
hallelerinin nabzını bizden daha i-
yi tutuyorlar biz de devamlı olarak 
onlarla iletişim halinde kalarak her 

koşulda ortak hareket ediyoruz. 
Bugün de 19 Ekim Muhtarlar Gü-
nü dolayısı ile bir araya geldik. Hep-
sinin muhtarlar gününü kutluyo-
rum’’ şeklinde konuştu.

Hatıra fotoğrafının çekimi-
nin ardından sona eren ziyaretten 
muhtarlar da oldukça memnun 
ayrıldı. Başkan Fazlı Kılıç’a teşek-
kürlerini ileten muhtarlar buradan 
Çağlayan Kule restoranda gerçekle-
şen yemeğe katıldılar. 

BAŞKAN FAZLI KILIÇ: 
"Muhtarlar Mahallenin Nabzını Tutuyor"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Kağıthane'de de 
bir dizi tören ve etkinliklerle kutlandı.

Şeffaf belediyecilik anlayışıyla ilçedeki 19 mahallenin muhtarıyla iyi ilişki-
ler geliştiren Başkan Fazlı Kılıç, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahal-

le muhtarlarını belediyede ağırladı. 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 
COŞKUYLA KUTLANDI
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Sultan Selim Mahalle Kompleksi 
Büyük Coşkuyla Açıldı

Kağıthane
Belediyesi, ilçe 

sakinlerinin 
birçok ihtiyacını 

karşılayacak olan 
Sultan Selim 

Mahalle 
Kompleksi’ni 
hizmete açtı. 

Toplam alanı 21.445m2 olan ve 36,5 
milyon liraya mal olan Sultan Selim 
Mahalle Kompleksi ile prestij sokakla-

rın açılışı görkemli bir törenle gerçekleşti. Tö-
rene Çanakkale Milletvekili ve AK Parti Grup 
Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti İstanbul 
Milletvekilleri Ekrem Erdem ve Fatma Ben-
li, Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, Kağıt-
hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, belediye 
meclis üyeleri, muhtarlar, STK Temsilcileri 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kağıthane’siz bir İstanbul düşünülemez”
Çanakkale Milletvekili ve AK Parti Grup Baş-
kanvekili Bülent Turan açılış öncesinde yap-
tığı kürsü konuşmasında, “İstanbul’un me-
deniyet merkezlerinden biri olan Sadabad’ın 
göbeği Kâğıthane’deyiz. Kâğıthane’siz bir İs-
tanbul düşünülemez. Kâğıthane’nin gelişi-
mini, dönüşümünü görmeyen, İstanbul’un 
gelişimini ve dönüşümünü göremez. Çeper-
lerdeki çalışmalar bir yana, adeta merkez o-
lan Eyüp’ün komşusu, Haliç’in yanında ve 
Sadabad’ın merkezinde olan bu özel ilçemiz, 
İstanbul’un özeti ve en nadide ifadesidir” di-
ye konuştu.

“Hizmetlerimiz artarak devam edecek”
Kürsü konuşmaları sonrasında kompleksin 
açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri çok 
sayıda vatandaşla ile birlikte kompleksi gez-
di. Yeni yapılan 34 eserin daha 3 ay boyun-

ca belirli günlerde açılışlarının gerçekleşe-
ceğini kaydeden Kâğıthane Belediye Başka-
nı Kılıç, şunları söyledi: “Açılışını gerçekleşti-
receğimiz eserler içerisinde mahalle konağı, 
çocuk parkları, yeni tarihi eserlerin restoras-
yonları var. Birçok değişik alanda yaptığımız 
çalışmaları hizmete açacağız. Mahallemiz-
de çok önemli bir eseri açtık. Eserlerimizin 
Kâğıthane için hayırlı olmasını temenni edi-
yorum. Hizmetlerimiz artarak devam edecek.”

Sultan Selim Mahalle Kompleksi
Açılış sırasında protokol ile birlikte tesisi ge-
zen vatandaşlar, 400 kişilik 2 adet amfi sa-
lonu, 6D ve sinema salonları, İSMEK, muh-
tarlık, Aile Sağlığı Merkezi, seminer salonla-
rı ve iç bahçe, PTT ve İSKİ ödeme merkezi, 
kütüphane, spor merkezi, mescid, yeşil alan 
ve çocuk parkları olan Sultan Selim Mahalle 
Kompleksi'ne büyük ilgi gösterdi. Sultan Se-
lim Mahalle Kompleksi içerisinde bulunan 
hizmetler vatandaşlardan tam not aldı.

Sağlık, Spor Ve Sanat Alanlarında Hizmet
Kağıthane’ye kazandırdığı projelerle ilçenin 
çehresini değiştiren Kağıthane Belediyesi, a-
ralarında kültür merkezleri, spor kompleks-
leri, yaşam beceri atölyeleri, park ve prestij 
caddelerin de bulunduğu 34 eseri daha hiz-
mete açmaya hazırlanıyor.  Yapımı tamamla-
nan dev tesislerde vatandaşlara sağlık, spor 
ve sanat alanlarında hizmet verilecek.

İKBAL GÜRPINAR’DAN ŞİİR DİNLETİSİ
Sanatçı İkbal Gürpınar, Sultan Selim Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği şiir dinletisi programıyla 

Kağıthaneli vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kağıthane Belediyesi, kültür sa-
nat etkinlikleri kapsamında 
vatandaşları İkbal Gürpınar ile 

buluşturdu. Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç’ın da katıldığı program 
vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gör-
dü. 

Anlattığı hikayeler ve okuduğu şi-
irler ile Kağıthanelilerden büyük alkış 
alan Gürpınar; kendine has uslübuy-
la, Kağıthanelileri kimi zaman ağlatır-
ken kimi zaman da tebessüm ettirdi. 

Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç, kendilerine muhteşem bir ak-
şam yaşatan İkbal Gürpınar’a teşek-
kür ederek, “Birbirinden kıymetli ko-
nuklarımızı siz değerli Kağıthaneli 
komşularımızla buluşturuyoruz. Bu 
akşam da güzel şiirleri ile İkbal Ha-
nım bizlere eşlik etti, unutulmaz bir 
akşam yaşattı. Programlarımız ara 
vermeden devam edecek” açıklama-
sında bulundu.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 
ÖLÜMÜNÜN 79. YIL DÖNÜMÜNDE KAĞITHANE’DE ANILDI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 79. yılı 
münasebetiyle Kağıthane’de anma programları gerçekleştirildi.

Kağıthane Meydanı’nda bulu-
nan Atatürk anıtı önünde saat 
09.05’de saygı duruşu ve İstik-

lal Marşı’nın okunmasıyla başlayan an-
ma töreni, çelenk sunumunun ardından 
Kağıthane Belediyesi Nikah Salonu’nda 
devam etti. 

Atatürk’ün eğitmen kimliğine 
vurgu yapıldı
Öğrencilerin okuduğu şiirlerle başlayan 
program “Atatürk olmasaydı ne olur-
du?” sorusuyla hazırlanan sokak röpor-
taj gösterimiyle devam etti. Atatürk’ün 
tarihe damga vurmuş sözlerini seslen-
diren öğrenciler harmandalı gösterisi de 
gerçekleştirdi. Ayrıca öğrenciler tarafın-
dan Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitmen 
kimliğine vurgu yapılarak hazırlanmış 
olan kısa tiyatro gösterisi de sergilendi. 
Seyirciler tarafından büyük beğeni top-
layan oyun dakikalarca alkışlandı.

Son olarak Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından yapılan Atatürk ile ilgili şiir 
ve kompozisyon yarışmalarında birin-
ci olan öğrencilere ödülleri takdim edil-
di. Anma programlarına Kağıthane Kay-
makamı Hasan Göç, Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Muhammet Çayır ve askeri erkan 
katıldı.
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HARMANTEPE MAHALLESİ
YAŞAM BECERİ ATÖLYESİ

14.00 Harmantepe Mahallesi
Abdi İpekçi Caddesi02 KASIM 2017

PERŞEMBE

AÇILIŞ PROGRAMLARI

SEYRANTEPE MAHALLESİ
MAHALLE KONAĞI  
YEŞİL ALAN ve OTOPARKI

14.00 Seyrantepe Mahallesi
Çelikay Caddesi03 KASIM 2017

CUMA

HAMİDİYE MAHALLESİ
SPOR KOMPLEKSİ

14.00 Hamidiye Mahallesi
Haliç Caddesi No:709KASIM 2017

PERŞEMBE

SEYRANTEPE MAHALLESİ
ÇAYKARA SOKAK PARKI

16.00 Seyrantepe Mahallesi
Çaykara Sokak15 KASIM 2017

ÇARŞAMBA

ŞİRİNTEPE MAHALLESİ
GÜZELDERE MAHALLE KONAĞI                                        
SOSYAL HİZMET MERKEZİ

14.00 Şirintepe Mahallesi01ARALIK 2017
CUMA

GÜRSEL MAHALLESİ
FASIL SOKAK PARKI

14.00 Gürsel Mahallesi
Fasıl Sokak05 ARALIK 2017

SALI

HÜRRİYET MAHALLESİ
YAŞAM BECERİ ATÖLYESİ

14.00 Hürriyet Mahallesi
Dr. Cemil Bengü Caddesi21ARALIK 2017

PERŞEMBE

GÜLTEPE MAHALLESİ
BUYRU SOKAK

14.00 Gültepe Mahallesi
Buyru Sokak04OCAK 2018

PERŞEMBE

HAMİDİYE MAHALLESİ
HOBİ BAHÇESİ

16.00 Hamidiye Mahallesi
Gölcük Sokak16 OCAK 2018

SALI

MERKEZ MAHALLESİ
AT AHIRI RESTORASYONU

14.00 Merkez Mahallesi
Belediye Arkası19 OCAK 2018

CUMA

NURTEPE MAHALLESİ
GÖRKEMLİ SOKAK PARKI

14.00 Nurtepe Mahallesi
Görkemli Sokak23 OCAK 2018

SALI

YEŞİLCE MAHALLESİ
YEŞİL ALAN VE  
MEYDAN ÇALIŞMASI

14.00 Yeşilce Mahallesi
Barbaros Caddesi20 ARALIK 2017

ÇARŞAMBA

MERKEZ MAHALLESİ
SARAY ÇAMAŞIRHANESİ 
RESTORASYONU

11.00 Merkez Mahallesi
Sadabad Mesiresi29 KASIM 2017

ÇARŞAMBA

TALATPAŞA MAHALLESİ
AİLE SAĞLIĞI VE 
HALK EĞİTİM MERKEZİ

11.00 Talatpaşa Mahallesi
Çelebi Caddesi11ARALIK 2017

PAZARTESİ

MERKEZ MAHALLESİ
TARİHİ ÇEŞMELERİN 
RESTORASYONU

11.00 Merkez Mahallesi
Hasbahçe Caddesi12 ARALIK 2017

SALI

TARİHİ DEMİRYOLU  
KİTAP LANSMANI

20.00 Gültepe  
Kültür Merkezi25OCAK 2018

PERŞEMBE

K:2

ANA KAPI
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4

100

100

POLİETİLEN 90 DERECE KAYDIRAK

POLİETİLEN 90 DERECE KAYDIRAK

AH ŞAP ÇATI AHŞAP KÖPRÜ

AH ŞAP ÇATI

POLİETİLEN DÜZ KAYDIRAK

POLİETİLEN TIRMANMA

1
Viburnum lucidum /
Prunus laurocerasus
 80*100cm

Hebe x andersoni 'Variegata'
*60-80cm

Cupressus leylandii
Spiralle  175x200cm

Gaura lindheimeri
60-80cm

Cordyline australis
Red Star 80-100cm

Abelia grandiflora
60-80cm

Cupressus leylandii
Spiralle  175x200cm

Acer rubrum /
Quercus rubra
 20-25

Taxus baccata Pyr.
 200-250cm

Taxus baccata Pyr.
 200-250cm

Acer rubrum /
Quercus rubra
 20-25

Acer rubrum /
Quercus rubra
 20-25

Magnolia soulangeana
 20-25

Lagerstroemia indica Red
Half tige 16-18

Euonymus japonica
60-80cm

Oturma Birimi

Oturma Birimi

ÇOCUK OYUN ALANI

Çiçeklik

DEPO

Kompozit Saksılık

Dairesel Bank

Dairesel Bank

MEYDAN

EMNİYETEVLERİ MAHALLESİ
MEYDAN DÜZENLEMESİ İLE 
SOSYAL VE SPOR ALANLARI

14.00 Emniyetevleri 
Mahallesi30 OCAK 2018

SALI

M. AKİF ERSOY MAHALLESİ
OKUL DUVAR ve 
BAHÇE ÇALIŞMASI   

11.00 Mehmet Akif Ersoy 
Mahallesi08OCAK 2018

PAZARTESİ

MERKEZ MAHALLESİ
ZÜMRA SOKAK  
YENİ YOL ÇALIŞMASI

14.00 Merkez Mahallesi
Zümra Sokak09 OCAK 2018

SALI

TALATPAŞA MAHALLESİ
ÇELEBİ ve AYDOĞAN CADDELERİ  
PRESTİJ CADDE UYGULAMASI

11.00 Talatpaşa Mahallesi
Çelebi Cd. ve Aydoğan Cd.10OCAK 2018

ÇARŞAMBA

ÇELİKTEPE MAHALLESİ
YAŞAM BECERİ ATÖLYESİ

14.00 Çeliktepe Mahallesi
Mahalle Konağı07ARALIK 2017

PERŞEMBE

ÇAĞLAYAN MAHALLESİ
ASLANBEY SOKAK PARKI

16.00 Çağlayan Mahallesi
Aslanbey Sokak14 ARALIK 2017

PERŞEMBE

ÇAĞLAYAN MAHALLESİ
LEVENT SOKAK PARKI

14.00 Çağlayan Mahallesi
Levent Sokak28 KASIM 2017

SALI

ORTABAYIR MAHALLESİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ MAHALLE KONAĞI ve  
SARIGÖL CD. PRESTİJ CADDE UYGULAMASI

14.00 Ortabayır Mahallesi 
Sarıgöl Caddesi08 ARALIK 2017

CUMA

TALATPAŞA MAHALLESİ
SULTAN ŞAH SOKAK PARKI

14.00 Talatpaşa Mahallesi
Sultan Şah Sokak06ARALIK 2017

ÇARŞAMBA

ŞİRİNTEPE MAHALLESİ
YAŞAM BECERİ ATÖLYESİ

11.00 Şirintepe Mahallesi 
Gümüşhane Caddesi16 KASIM 2017

PERŞEMBE

HAMİDİYE MAHALLESİ
SEVGİ SOKAK PARKI

16.00 Hamidiye Mahallesi
Sevgi Sokak22 KASIM 2017

ÇARŞAMBA

HAMİDİYE MAHALLESİ
SOSYAL KONUT

11.00 Hamidiye Mahallesi
Çetin Kaya Sokak27 KASIM 2017

PAZARTESİ

MERKEZ MAHALLESİ
SOSYAL KONUT

11.00 Merkez Mahallesi
Şafak Sokak19ARALIK 2017

SALI

MERKEZ MAHALLESİ
ATMACA SOKAK PARKI

16.00 Merkez Mahallesi
Atmaca Sokak21 KASIM 2017

SALI

GÜRSEL MAHALLESİ
MAHALLE KONAĞI 
YEŞİL ALAN ve OTOPARKI

14.00 Gürsel Mahallesi
Rabak  Sokak24 KASIM 2017

CUMA

SULTAN SELİM MAHALLESİ
MAHALLE KOMPLEKSİ

14.00 Sultan Selim Mahallesi
Şen Kardeşler Sokak27 EKİM 2017

CUMA

OKULLARA SPOR 
MALZEMESİ DAĞITIMI

11.00 Yahya Kemal Spor 
Kompleksi08 KASIM 2017

ÇARŞAMBA

HAMİDİYE MAHALLESİ
EBU HÜREYYE  
CAMİİ YANI PARKI

16.00 Hamidiye Mahallesi
Anadolu Cd. Ebu Hüreyye Camii Yanı07KASIM 2017

SALI

Kağıthane'ye Hayırlı OlsunEser Daha
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İlçede, eğitimden sağlığa, spordan sa-
nata bir çok alanda önemli projeye 
imza atan Kağıthane Belediyesi, alt 

ve üst yapı çalışmalarına tüm hızıyla de-
vam ediyor.

Kağıthanelilere daha önce Gültepe 
Kültür Merkezi, Hamidiye Gençlik Mer-
kezi ve Çağlayan Bilim Merkezi’nde hiz-
met veren belediye; Sultan Selim Kültür 
Merkezi, Hamidiye Mahallesi Kapalı Yüz-
me Havuzu, Hürriyet, Seyrantepe, Gür-
sel, Güzeldere Mahalle Konakları ve Har-
mantepe,  Şirintepe, Çeliktepe, Ortaba-
yır Yaşam Beceri Atölyeleri ile Hamidiye 
Hobi Bahçesi’nin açılışını yapacak. Yapı-

mı tamamlanan dev tesislerde vatandaş-
lara sağlık, spor ve sanat alanlarında hiz-
met verilecek.

Prestij caddeler, yollar ve parklar
İlçeyi, çocukların güvenli yaşam alanı a-
rasında yer alan parkların yanı sıra yeni 
yol ve caddelerle donatan Kağıthane Be-
lediyesi, ecdad yadigarı eserlere de sa-
hip çıkarak restorasyon çalışmalarını ta-
mamladı, sosyal konut projeleri üretti.

İlk açılışı Sultan Selim Mahalle 
Kompleksi’yle yapan Kağıthane Beledi-
yesi, kalan eserlerin açılışlarını da belirle-
nen tarihlerde gerçekleştirecek.

“Kağıthane’de yatırımlar 
devam ediyor”
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
göreve geldikleri günden bu yana ilçeyi 
daha ileriye taşımak için çalıştıklarını söy-
ledi. Halka hizmet için her dakikanın kıy-
metini bildiklerini belirten Başkan Kılıç, a-
deta zamanla yarıştıklarını ifade ederek, 
“İnanıyoruz ki biz büyüdükçe İstanbul, İs-
tanbul büyüdükçe de Türkiye büyüyor. 
Şehrin merkezindeyken unutulmuş bir il-
çenin Türkiye’nin parlayan yıldızlığına u-
zanan yoldaki başarı hikayesinin adıdır 
Kağıthane” diye konuştu.

Kağıthane’nin yatırımlarla önemli bir 
noktaya geldiğine dikkati çeken Başkan 
Kılıç, şunları kaydetti: “Kağıthane iç içe 
geçmiş tarihi ve modern dokusu, ulaşımı, 
alt yapısı, meydanları, köprüleri, tünelleri, 
kanalları, parkları ve ticaret merkezleriy-
le bir şehrin yeni gözdesi olarak yükseli-
yor. Yeşil alanlardan kültür merkezlerine, 
mahalle konaklarından sosyal tesislere ve 
spordan sağlığa tüm imkanlarıyla Kağıt-
hane, Kağıthaneliler ile birlikte büyüyor.”

YATIRIMDA İSTİKRARIN ADRESİ 
KAĞITHANEKağıthane’ye kazandırdığı projelerle ilçenin çehresini değiştiren Kağıthane Belediyesi, aralarında kül-

tür merkezleri, spor kompleksleri, yaşam beceri atölyeleri, park ve prestij caddelerin de bulunduğu 
34 eseri daha hizmete açmaya hazırlanıyor.

YAPT IK

MERKEZ MAHALLESİ / AT AHIRI RESTORASYONU

HAMİDİYE SPOR KOMPLEKSİ

MERKEZ MAHALLESİ SOSYAL KONUT

HAMİDİYE MAHALLESİ / HOBİ BAHÇESİHAMİDİYE MAHALLESİ EBU HÜREYYE CAMİİ YANI PARKI

NURTEPE MAHALLESİ GÖRKEMLİ SOKAK PARKI

SULTAN SELİM MAHALLE KOMPLEKSİ

HÜRRİYET MAHALLESİ YAŞAM BECERİ ATÖLYESİ SULTAN SELİM MAHALLE KOMPLEKSİ

SULTAN SELİM MAHALLESİ / KÜLTÜR  MERKEZİMEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ
OKUL DUVAR ve BAHÇE ÇALIŞMASI

TALATPAŞA MAHALLESİ
PRESTİJ CADDE UYGULAMASI

ÇAĞLAYAN MAHALLESİ
LEVENT SOKAK PARKI

GÜZELDERE MAHALLE KONAĞI
SOSYAL HİZMET MERKEZİ

HARMANTEPE  MAHALLESİ
YAŞAM BECERİ ATÖLYESİ

ŞİRİNTEPE MAHALLESİ

HAMİDİYE MAHALLESİ / SPOR KOMPLEKSİ

YEŞİLCE MAHALLESİ / YEŞİL ALAN VE
MEYDAN ÇALIŞMASI 

ÇELİKTEPE MAHALLE KONAĞI GÜRSEL MAHALLESİ / MAHALLE KONAĞI
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Kağıthane Belediyesi, çocukların eğlence ihtiyacını karşılamak adına 287’nci park olan 
Ebu Hureyre Camii Yanı Parkı’nı hizmete açtı.

Parkın açılış törenine Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın yanı sıra 
çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın 
protokol konuşmasıyla başlayan açılış 
programı, park tanıtımlarının yapıldığı vi-
deo gösterimiyle devam etti. Ardından 
protokol üyelerinin katılımıyla açılış kur-
delesi kesildi. Açılış töreninin ardından 
Başkan Kılıç ve Kağıthane sakinleri parkı 
gezerken, çocuklar ise yeni yapılan parkın 
tadını çıkardı.

“Kağıthane Belediyesi 287’nci
çocuk parkını açtı”
Üç ay içerisinde Kağıthane’de 34 tane açı-
lış yapılacağını ifade eden Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç, “Bu açılışların içe-
risinde çeşitli hizmet birimleri var, bu bi-
rimlerden biri de parklarımız. Bugün aç-
tığımız park Kağıthane’de açmış olduğu-
muz 287’nci park. 287’ye ulaştık, açılışla-
rımız devam edecek. Biz Kağıthane’de i-
marlı olan parselleri yeşil alanlara alıyo-

ruz, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yeşil 
alanlar üretiyoruz. Böylece birçok yeşil a-
lan ve park üretme imkanına sahip olduk. 
Bugün bunlardan birini açtık, komşuları-
mız, çocuklarımız da çok mutlu oldu. Ka-
ğıthanemiz için hayırlı olsun, bu parkla-
rımız bahçelerimiz arttıkça, biz park bah-
çe ve on binlerce ağaç ürettikçe Kağıtha-
nemiz havası en temiz ilçe oldu. Bunun 
mutluluğunu yaşıyoruz, çocuklarımız i-
çin de Kağıthane için de hayırlı olsun. Sa-
dece Hamidiye Mahallesi’nde 41 tane par-
kımız oldu’’ dedi.

“Burada eğlenebileceğimiz 
bir alan oluştu”
Parkın keyfini çıkaran çocuklar ise, “Bura-
sı çok iyi oldu, okuldan sonra eğlenebile-
ceğimiz bir alan oluştu, ben mutluyum. 
Ben buradaki okulda okuyorum, okulun 
önünde bir park açılması çok iyi oldu. Da-
ha önce yukarıdaki parka çıkıyorduk, yol-
da uzundu artık okul çıkışlarında burada-
ki parka geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kağıthaneli Çocuklar
Yeni Parklarına Kavuştu

“Edebiyatçılar aynı zamanda sanatçılardır”
Kültür sanat etkinlikleri kapsamında birçok önemli ismi Kağıthaneliler ile buluşturan Sultan Selim 

Kültür Merkezi’nin konuğu Bahadır Yenişehirlioğlu oldu.

Sanat ve Kültürümüz” adlı bir söyleşi ger-
çekleştiren “Payitaht” dizisinin Tahsin 
Paşası, Bahadır Yenişehirlioğlu kendisi-

nin oyuncudan ziyade edebiyatçı kimliği ile 
ön planda olmasından dolayı memnun oldu-
ğunu belirtti. 

“Yazmak çok heyecan verici bir şey”
Edebiyatçıların aynı zamanda sanatçılar oldu-
ğunu söyleyen Yenişehirlioğlu, “Edebiyatçı-
lar aynı zamanda sanatçılardır. Ama aktörlük 
suya yazılan bir şey gibidir, 
bir süre sonra insanlar u-
nutur. Ben 30 yıl avukat-
lık yaptım ama hukukçu-
yum demiyorum. Mesleği-
min zirvesinde bıraktım 
avukatlığı, sırf edebi-
yat için. Türkiye 
gerçeklerinde 
bir mesleği 
uzun yıl-
lar kur-

gulamak, o kariyeri oluşturduktan sonra 'ben 
artık istemiyorum' diye elinin tersiyle itmek 
çok radikal bir hareket. Herkesin başarabile-
ceği bir iş değil. Ama edebiyat benim için öyle 
büyük bir istekti ki avukatlığı görmedi gözüm. 
Daha çok para kazanmak beni hiç ilgilendir-
medi. Yazmak çok heyecan verici bir şey” di-
ye konuştu.

Kültürün sanatla iç içe olduğunu ve mede-
niyetin ancak akılla mümkün olacağını belir-
ten Yenişehirlioğlu,  “Medeniyetlerin inşasın-
da bize düşen vazife öncelikli olarak gençle-
ri inşa etmektir. Türkiye’nin küresel sömürü 
medeniyetinin karşısındaki direnişinde mu-
vaffak olabilmesi ve temsil ettiği medeniyetin 

üstünlüğünü ortaya koyabilmesi için kay-
bettiği medeniyetinin kodlarını haya-

ta geçirmesi gerekiyor” dedi.  
Başkan Fazlı Kılıç’da söy-

leşiyi vatandaşlar ile birlik-
te dinledi. Söyleşinin ardından 
Yenişehirlioğlu’na teşekkür e-

den Başkan Fazlı Kılıç, yazara çi-
çek takdim etti.

"

Çocukların yeteneklerini ve becerilerini keşfetmelerine olanak sağlayan 9 farklı atölyeden oluşan Har-
mantepe Yaşam Beceri Atölyesinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Başkan Fazlı Kılıç:
“Çocuklarımıza güvenli alanlar oluşturuyoruz.”

Kağıthane Belediyesinin ilçeye 
yaptığı ve gelecek nesillere bü-
yük kolaylıklar sağlayacak olan 

yatırımları devam ediyor. Geçtiğimiz 
günlerde Sultan Selim Mahalle Komp-
leksini görkemli bir açılışla basına ve 
vatandaşlara tanıtan Kağıthane Bele-
diyesi, 9 farklı atölyeden oluşan Har-
mantepe Yaşam Beceri Atölyesi'nin 
de açılışını gerçekleştirdi.

Törende konuşan Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Öncelikle 
açılışımıza hoşgeldiniz. Yine önem-
li bir tesisimizin açılışında burada siz-
lerle birlikteyiz. Yaşam Beceri Atölye-
leri bizim belediye olarak eğitime ver-
diğimiz önemin bir yansıması, burada 

bulunan atölyelerde çocuklar bir çok 
farklı alanda eğitimler alarak hem ken-
di yeteneklerini keşfetme hem de bir 
şeyler üretme fırsatı yakalayacaklar. 
Bütçemizin her yıl %25’ini bu tarz ya-
tırımlara harcıyoruz. Çocuklarımız ve 
gençlerimiz için yeni güvenli alanlar 
yaratıyoruz. Önümüzdeki üç ay içinde 
toplam 34 tane açılış gerçekleştirece-
ğiz. Bugün de Harmantepe Yaşam Be-
ceri Atölyesini açıyoruz. Hayırlı uğur-
lu olsun’’ dedi.

1300 m2’lik alana sahip olan Ya-
şam Beceri Atölyesinde  Görsel Sanat-
lar, Akıl Oyunları, Eğitici Drama, Ha-
yal Odası, Robot Tasarımı, Robot Prog-
ramlama, Osmanlı Kültürü, Müzik ve 

Mutfak Atölyeleri bulunuyor. Çocukla-
rın kendi yeteneklerini keşfetme fırsa-
tı bulacağı Harmantepe Yaşam Bece-
ri Atölyesi’nden, vatandaşlar kayıt ola-
rak ücretsiz faydalanabilecek. 
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Haber Kültür-Sanat

12

KAĞITHANE KASIM AYINDA DA 
KÜLTÜR SANATA DOYACAK

Her yaştan vatandaşların buluşma yeri haline gelen Kağıthane’deki kültür merkezlerinin Kasım ayı programı 
belli oldu.  Tiyatrodan sinemaya, konserden söyleşiye birbirinden güzel birçok etkinlik ilçe sakinlerini bekliyor.

17
KASIM

18
KASIM

Cuma Cumartesi
20.00 20.00

110 Dakika

Gürsel Mah. Eskib ikta  Cad. No: 3/1
0212 210 40 99

Yönetmen: Talip Kar
Ejder yeni bir hayat kurmak için 
olarak g it  Almanya’da mezarcılık 
üzerine r. H ayatını bu 
meslek ü zerinden kazanmaktadır. 
Ancak E jder’in A lmanya’daki 
düzeni babasının vefatıyla s arsılır. 

Köyü’ne dönen Ejder, k öyündeki 
yerli v e yabancıların r
milyon dolarlık  a lanlarıyla 
k  m ezarcılık k onusundaki 
birikimlerini para k azanmak için 
kullanmaya karar verir. 

Mezarcõ

Gürsel Mahalle K

125 Dakika

23
KASIM

24
KASIM

25
KASIM

Cuma Cumartesi
20.30 20.30 15:00-20:30

�e�am e�e� �e �iri�ik k���ar��� �ir t�r�� 

�iti� t�ke�mek �i�me�e� ka��a�ar��� 

tekrar�a�a�� �ir�ir�eri�e �a�a �st��e  

kar� k��a��� �e ���ar�� aras���a ka�a� 

aktar�����r�

a�resi��e� temi� e�e�i�irsi�i� � 

105 Dakika

18
KASIM

19
KASIM

21
KASIM

23
KASIM

Cumartesi Pazar Salı P
11.00 11.00 10:30   10:30-14:00

Etkinliklerimiz ücretsizdir. Çocuk etkinliklerine 13 ya  altı, yeti kin
etkinliklerine ise 13 ya ve üstü izleyiciler alınmaktadır. Etkinlik biletleri 2 saat

öncesinden Gültepe Kültür Merkezi’ nden alınabilir.

Yönetmen: Chris McKay
Sakin ve d ura an b ir h ayat s üren 
Batman k ocaman evinde t embellik 
ederken y eni yardımcıları R obin ve 
Batgirl’ün ortaya çıkmasıyla i ler d i ir. 
Ekip henüz birbirine alı amadan 
Joker’in hain bir planla Gotham’ı tehdit 
etti i haberi d uyulunca, t aze ekip 
birl mek zorunda kalacaktır. Batman’in 
artık sadece kendinden d il, evlat 
edindi i o lundan da sorumlu o lması 
i leri daha da zorlaırır...

LEGO Batman: 

Gültepe Kültür Merkezi SALON 2

Telsizler Mah. Talatpaa Cad. No: 163
Gültepe - Ka ıthane

0 212 268 10 23

Gültepe Kültür Merkezi

45 Dakika

Korsan o lan iki kar  a rasında, e n 
iyi korsanın k im  h akkında 
bir  ç ıkar, ı 
çözmek için babaları onlara bir harita 
ve g emi verir. G izemli h azineyi kim 
önce b ulup g etirirse e n iyi korsanın 
o  s öyler. i ki k ar  b u 
yolculukta  m aceraları g elin 
hep beraber izleyelim.

R
E

25
KASIM

26
KASIM

28
KASIM

Cumartesi Pazar Salı
14.00 14.00 14.00

Telsizler Mah. Talatpa a Cad. No: 163
Gültepe - Ka ıthane

0 212 268 10 23

90 Dakika

“Sıra Gecesi” pr ogramımıza tüm halkımı z 
davetlidir .

Mehmet Sıraç

25
KASIM

Cumartesi
20.00

0 212 268 10 23

Gültepe Kültür Merkezi

60 Dakika

NURULLAH 
GENÇ 
SANAT VE HAYAT

Ünlü r ve Akademisyen Prof. Dr. 
Nurullah Genç “Sanat ve Hayat” konulu 
söyl isiyle sevenleriyle bulu uyor.  

28
KASIM

Salı
20.00

Gültepe Kültür Merkezi

Telsizler Mah. Talatpa a Cad. No: 163
Gültepe - Ka ıthane

0 212 268 10 23

Seyrantepe Mahalle Kompleksi'nin 
açılışına Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç, AK Parti İstanbul 

Milletvekilleri Fatma Benli ve Ekrem 
Erdem, AK Parti Kağıthane İlçe Başka-
nı Faruk Gökkuş, mahalle muhtarla-
rı ve pek çok vatandaş katıldı. Törende 
yaptığı kürsü konuşmasında Kağıtha-
nelilerin yaşam standartlarını yükselt-
mek için başlattıkları çalışmalara hız 
kesmeden devam edeceklerini ve önü-
müzdeki 3 ay içerisinde 34 yeni eseri 
Kağıthane'ye kazandıracaklarını belir-
ten Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, daha sonra protokol ile birlikte a-
çılış kurdelesini kesti.

"Vatandaşlarımız birçok işini tek bir 
yerde halledebilecek"
Seyrantepe mahalle sakinleriyle birlik-
te kompleksi gezdikten sonra konuşan 
Kılıç, şunları söyledi: “Tesisimiz mahal-
lemize ve Kağıthane’ye hayırlı uğur-
lu olsun. İçerisinde bir çok önemli te-
sisi barındıran ve tüm bunları bir ara-
ya getiren bir kompleks. Vatandaşları-
mız birçok işini tek bir yerde halledebi-
lecek. Bunun yanı sıra sinema ve kon-
ferans salonumuzda bir çok etkinlik de 
gerçekleştireceğiz. Çocuklarımız ve ye-
tişkinlerimiz için sinema ve tiyatrolar 
bunun yanı sıra söyleşiler, konserler, 
sergiler ve seminerlerin hepsi ücretsiz 
olarak vatandaşlarımızla buluşacak.”

Toplam 6 bin metrekarelik alana 
inşa edilen binada, 200 kişilik sinema 

ve tiyatro salonu, muhtarlık, 112 acil bi-
rimi, İSMEK, spor salonu, idari birim-
ler ve otopark yer alıyor. Hem mahalle-
nin gelişimine hem de vatandaşlara ö-
nemli bir katkı sağlayacak olan merkez; 
kültürel, sosyal ve sportif birçok aktivi-
teye ev sahipliği yapacak. Seyrantepe 
Mahalle Konağı ayrıca Kağıthanelile-
rin dinlenmek için kullanabileceği 750 
metrekarelik bir seyir terası ve yeşil a-
lana da sahip. Kompleks, 70 araçlık o-
toparkıyla da mahallenin trafik akışına 
büyük kolaylık sağlayacak.

Kağıthane Belediyesi, mahallelilerin neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayacak Seyrantepe Mahalle 
Konağı ve Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Sinema salonundan tiyatroya, muhtarlıktan 112 
acil birimlerine, birçok hizmeti tek çatı altında toplayan mahalle konağı vatandaşlardan tam not aldı.

SEYRANTEPE’YE ÇOK FONKSİYONLU

MAHALLE KONAĞI

Telsizler Mah. Talatpaşa Cad. No: 163
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Yönetmen: Talip Mahmutoğlu
Ejder yeni bir hayat kurmak için işçi olarak 
gittiği Almanya’da mezarcılık üzerine 
uzmanlaşmıştır. Hayatını bu meslek 
üzerinden kazanmaktadır. Ancak Ejder’in 
Almanya’daki düzeni babasının vefatıyla 
sarsılır. Memleketi olan Dalaman Şerefler 
Köyü’ne dönen Ejder, köyündeki yerli ve 
yabancıların oluşturduğu milyon dolarlık 
yaşam alanlarıyla karşılaşınca mezarcılık 
konusundaki birikimlerini para kazanmak 
için kullanmaya karar verir.

Ayrıldıktan sonra da didişmeye devam eden 
ve biricik kızlarını bir türlü paylaşamayan 
“hisse-I şayia” karı kocanın bitip tükenmek 
bilmeyen kavgalarını konu alıyor. Şiddetli 
geçimsizlikle boşanıp yıllarca birbirinden 
ayrı kalan, her karşılaşmada ezeli-ebedi 
kavgalarını tekrarlayan, birbirlerine dava 
üstüne dava açan, gülünç duruma düşseler 
de bu didişmeden adeta zevk alan fakat 
aslında her şeye rağmen birbirini seven karı 
kocanın ve onların arasında kalan genç kızın 
öyküsü eğlenceli bir uslüpla aktarılıyor.

Ünlü Şair ve Akademisyen Prof. Dr. Nurullah 
Genç “Sanat ve Hayat” konulu söyleşisi ile 
sevenleriyle buluşuyor.

Mezarcı Hisse-i Şayia NURULLAH
GENÇ
SANAT VE HAYAT

Yönetmen: Chris McKay
Sakin ve durağan bir hayat süren Batman, 
kocaman evinde tembellik ederken 
yeni yardımcıları Robin ve Batgirl’ün 
ortaya çıkmasıyla işler değişir. Ekip 
henüz birbirine alışamadan Joker’in 
hain bir planla Goatham’ı tehdit ettiği 
haberi duyulunca, taze ekip birleşmek 
zorunda kalacaktır. Batman’in artık 
sadece kendinden değil, evlat edindiği 
oğlundan da sorumlu olması işleri daha 
da zorlaştırır…

Korsan olan iki kardeş arasında, en 
iyi korsanın kim olduğu hakkında bir 
anlaşmazlık çıkar. Anlaşmalığı çözmek 
için babaları onlara bir harita bir de 
gemi verir. Gizemli hazineyi kim önce 
bulup getirirse en iyi korsanın o olacağını 
söyler. İki kardeşin bu yolculukta yaşadığı 
maceraları gelin hep beraber izleyelim.

Mehmet Sıraç ve ekinbinin sahne 
alacağı “Sıra Gecesi” programımıza tüm 
halkımız davetlidir.
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Spor Spor

14

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Türkiye genelinde amatör spor kulüplerine malzeme yardımı gerçekleştirildi. 
Malzeme dağıtım töreni için ise, pilot bölge olarak sporun merkezi Kağıthane seçildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tür-
kiye genelinde amatör kulüp-
lere malzeme yardımı yaptı. 

Proje kapsamında toplam 13 bin 700 
spor kulübüne malzeme dağıtıldı. Ka-
ğıthane Kültür Merkezi'nde gerçekle-
şen programda Gençlik ve Spor Baka-
nı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra, Kağıt-
hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kay-
makam Hasan Göç, Gençlik Spor Ge-
nel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye 
Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyo-
nu Başkanı Ali Düşmez ve Kağıthane 
Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı 
Hasan Cevahir de hazır bulundu.

“Kağıthane Belediye Başkanı spora 
çok ciddi destek veriyor”
Gençlik ve Spor Bakanı Bak devlet o-
larak spora her türlü desteğin verile-
ceğini belirterek, “Kağıthane Beledi-
ye Başkanımız biliyorum ki sahalar 
yapıyor, malzeme desteğinde bulu-
nuyor, spora çok ciddi destekler veri-
yor. Onun için program adresi olarak 
Kağıthane’yi seçtik. Kendisine teşek-
kür ediyorum. Herkes elinden geleni 
yapıyor ama bu kulüpleri ayakta tu-
tan, özveride bulunan yöneticiler de 
büyük görev yapıyorlar. Özveriyle ça-
lışan antrenörlerimiz büyük iş yapı-
yorlar. Uyuşturucuyla mücadele et-
memiz lazım. Uyuşturucuyla müca-
delenin en önemli noktası çocukları-
mız” diye konuştu.

Spora yapılan bir liralık yardımın 
4-5 lira olarak geri döndüğüne dikka-
ti çeken Bak, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Spor yapanlar toplumla barışık olu-
yor, arkadaşlarıyla paylaşmasını öğre-
niyor; etrafa saygılı olmasını, kötü alış-
kanlardan uzak kalmasını öğreniyor. 

Eve gidiyor enerjisini atmış oluyor. A-
ilesi zaman zaman maçını izlemeye 
geliyor. Evde biri spor yapıyorsa aile-
de de huzur var. Spor yaşam tarzımız 
olmalı. Çocuklarınızı elinden tutun 
kulüplere götürün. Spor okulları açı-
yoruz. Bütün sahalara, yerlere ulaşa-
cağız; destek olacağız. Gençler, sportif 
gençler olarak yetişsinler.”

Amatörler camiasının okul ol-
duğunu anlatan Bak, “TFF'de görev 
yaptık, amatör spor federasyonların-
da, Güreş Federasyonu’nda başkan-
lık yaptım. Amatör kulüplerin yöne-
ticileri birer kahraman. Başkanları, yö-
neticileri, hocaları da kahraman. So-
kaklardan çocukları alıp sahaya götü-
ren, onların antrenman yapması için, 
malzeme bulmak için çaba gösteren; 
çocuklar sıcak duş alsın diye gayret 
gösteren, hepsi birer kahraman. Sayın 
Cumhurbaşkanımız, bunları bildiği i-
çin, bizlere 'mahallelere saha yapacak-
sınız, basketbol, futbol sahası yapa-
caksınız, gençleri sokaklardan sahala-
ra, salonlara götüreceksiniz' talimatını 
verdi” diye sözlerine ekledi.

"Daha fazlasını yapacağız"
Gençlere her türlü desteği verecek-
lerini vurgulayan Bak, “Gençlerimizi 
sportif, ahlaki, millilik, ülkesini sevme 
anlamında yetiştirmezsek geleceği-
mizi kaybederiz. İnşallah amatör ruh-
la yetişen bu gençlerimizden Avrupa 
ve dünya şampiyonu çıkacak. İnşal-
lah bayrağımızı göndere çekecekler. 
Türkiye'nin her tarafında malzeme 
dağıtıyoruz. Daha fazlasını yapacağız. 
Daha fazla destek olacağız. Onlara gü-
veniyor, onlara inanıyoruz” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Başkan Kılıç: “Her zaman amatör 
sporun yanındayız”
Kağıthane Belediye Başkanı Fazıl Kılıç 
ise sporcuları çok sevdiklerini aktara-
rak, “Kağıthane’de her zaman amatör 
sporun yanındayız. Bugün ilçemizde 
8 futbol sahası, 12 kapalı spor salonu, 
geleneksel sporlar için özel sahalar, o-
limpik yüzme havuzları, spor merkez-
leri ve 2 dev spor kompleksimiz mev-
cut. Elbette ki bunu 13 yılda ülkemiz-
deki istikrar ortamı sayesinde gerçek-
leştirdik. Başta Cumhurbaşkanımıza, 
Başbakanımıza, Gençlik ve Spor Ba-
kanımıza spora desteklerinden ötürü 
teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyo-
rum” ifadelerini kullandı.

Spor Genel Müdürü Mehmet Bay-
kan da son 5 yıldır amatör spor adı-
na farklı çalışmalar yapıldığını söyle-
di. Türkiye Futbol Federasyonu Ama-
tör Kurul Başkanı Ali Düşmez, Gençlik 
ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın a-
matör camiadan gelen bir kişi olduğu-
nu hatırlatarak, “Bakanlık koltuğuna 
oturduğu günden itibaren biz amatör-
ler çok güçlüyüz” diye konuştu.

SPORUN KALBİ
KAĞITHANE’DE ATIYOR

Kağıthane’ye kazandırılan 34 yeni eserin en önemlilerinden biri olan 7 bin 200 metre karelik dev tesis Hamidiye 
Spor Kompleksi hizmete açıldı. Yeni şampiyonların Kağıthane’den çıkmasını istediklerini belirten Kağıthane Belediye 

Başkanı Fazlı Kılıç, maddi ve manevi  destek için hazır olduklarını söyledi.

ŞAMPİYONLAR 
KAĞITHANE’DEN ÇIKACAK

İlçedeki çocukların, yetişkinlerin ve en-
gelli vatandaşların ücretsiz olarak ya-
rarlanabileceği spor tesislerinin sayısını 

hızla arttıran Kâğıthane Belediyesi, Hami-
diye Spor Kompleksi'ni Kağıthaneli vatan-
daşların hizmetine sundu. Kompleksin açı-
lış törenine Dünya Güreş Şampiyonu Rıza 
Kayaalp, Milli yüzücü Emre Seven,  Genç-
lik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, AK Parti 
İlçe Başkanı Faruk Gökkuş, Kağıthane Be-
lediye Başkan Yardımcıları, muhtarlar, Sivil 
Toplum Kuruluşları ile  vatandaşlar katıldı. 
Açılış öncesinde Manş Denizi'ni solo ola-
rak 13 saat 34 dakikada yüzerek geçen Mil-
li Yüzücü Emre Seven Manş Denizi Geçiş 
Belgesi'ni Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç'a hediye etti.

“Tesislerimiz yeni dünya şampiyonları 
çıkaracak”
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç açı-
lışta yaptığı konuşmada, spora her zaman 
destek verdiklerini ve bunu sürdürecekleri-
ni belirterek, belediye olarak  hizmete sun-
duğu Amatör Spor Yönetmeliği ile bilgi ver-
di.  Başkan Kılıç,  “Güreş, karete, judo, jim-
nastik gibi spor dallarında kendini gelişti-
ren çocuklarımıza, İstanbul, Türkiye ve u-
luslararası şampiyonalarında kendilerini 
gösterebilmeleri için maddi ve manevi des-
tek veriyoruz. Bunlar da sporcularımızın 
kendilerini daha fazla spora vermelerini 
sağlıyor. İnşallah tesislerimiz Rıza Kayaalp 
gibi yeni dünya şampiyonlarının çıkmasını 
sağlayacak”  dedi.

Rıza Kayaalp: “Her zaman böyle 
projelere ihtiyaç var.”
Hamidiye Spor Kompleksi’nin açılışına ka-
tılan Dünya Güreş Şampiyonu Rıza  Ka-

yaalp, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 
spor kompleksini Başkan Kılıç ile beraber 
gezdi. Başkan Kılıç ile masa tenisi oynayan 
Kayaalp, “Hamidiye Spor Kompleksi gibi 
spor tesislerinin gençlerin sporcu olmasına 
büyük katkı sağlayacak. Böyle spor komp-
leksleri sayesinde dünya şampiyonu genç-
ler yetişecek” diye konuştu.  Şampiyon Ka-
yaalp, “Her zaman giden sporcunun arka-
sından yenisi gelmeli ki bu başarı devam 
etsin. Bunun için de böyle güzel projelere 
ihtiyaç var”  ifadelerini kullandı.   

Kağıthaneli vatandaşlar açılış töre-
ni sonrası protokol ile birlikte 7 bin 200 
metrekare alana kurulan Hamidiye Spor 
Kompleksi'ni gezdi. Yarı olimpik kapa-
lı yüzme havuzu, fitness, masa tenisi, jim-
nastik, satranç, pilates, kafeterya ve kapa-
lı otopark hizmeti vererek İstanbul'un sa-
yılı spor tesisleri arasında yer almayı başa-
ran kompleks, vatandaşlardan tam not aldı.  
Başkan Kılıç açılışa katılan eşi Fatma Kılıç i-
le birlikte antrenörlerden bilgi aldı. 
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Sosyal Medyada
Kağıthane

Kağıthane Belediyesi yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde 
düzenlenen törenle birlikte ilçedeki tüm okullara spor malzemesi desteğinde bulunuldu. 

Yıl sonuna kadar 34 yeni tesis 
ve hizmeti vatandaşın kulla-
nımına sunacak olan ve peş 

peşe açılışlar gerçekleştiren Kağıt-
hane Belediyesi, Yahya Kemal Spor 
Kompleksi’nde düzenlenen törenle il-
çede eğitim veren tüm devlet okulla-
rına spor malzemesi desteğinde bu-
lundu. Okullara verilen malzemelerin 
içinde spor giyim ürünleri, futbol, bas-
ketbol, voleybol topları ve antreman 
ekipmanları bulunuyor. İlkokul, ortao-
kul ve lise olmak üzere ilçede bulunan 
toplam 71 devlet okulunun tamamının 
faydalandığı destekle birlikte okullar 
adeta bir spor merkezine dönüşecek.

Başkan Fazlı Kılıç: “Spor 
tesislerimizin sayısını arttırıyoruz.”
Çocukları geleceklerinin bir aynası o-
larak gördüklerini ve onların daha iyi 
şartlarda eğitim alabilmeleri adına el-
lerinden gelen her türlü desteği sağ-
ladıklarını belirten Başkan Fazlı Kılıç, 
“Çocuklarımız ve gençlerimiz, hepsi 
bu ülkenin geleceğinin ve aydınlık ya-
rınlarının temel taşlarını oluşturuyor. 
Biz de göreve geldiğimiz ilk andan i-
tibaren onların daha iyi şartlarda eği-
tim görebilmeleri, daha fazla imkana 
sahip olabilmeleri adına elimizden ge-
leni yapıyoruz. Spor tesislerimizin sa-
yısını arttırıyoruz, bunun yanında bir-
çok farklı branşta eğitimler veriyoruz. 
Sporla birlikte çocuklarımızın daha 
dinç, ahlaklı, yardımsever ve ekip ru-
hunu özümsemiş bireyler olarak ye-
tiştiklerini görüyoruz. Bugün okulla-

rımız ve dolayısı ile çocuklarımız için 
sağladığımız bu destek de bu işe ne 
kadar önem verdiğimizin bir göster-
gesidir’’ şeklinde konuştu.

“Geleceğin olimpiyat şampiyonlarını 
çıkartacağız”
İçinde bulundukları Yahya Kemal 
Spor Kompleksi’nin, ilçede sporun 
gelişimine önemli katkılar sağladığı-
nı da belirten Başkan Fazlı Kılıç, “Bu 
tesisi ilçemize kazandırdıktan sonra 
gençlerimiz ve çocuklarımıza çok bü-
yük katkıları oldu. Yüzmeden, futbo-
la, basketboldan, karateye kadar her 
branşta buralarda eğitim gören çocuk-
larımız mevcut. Şimdi bununla yetin-
meyip bir başka önemli spor komp-
leksi daha hizmete açmaya hazırlanı-
yoruz. İnşallah bu salonlardan gelece-
ğin olimpiyat şampiyonlarını çıkarta-
cağız” dedi.

Konuşmaların ardından geçilen 
törende okullar anons edilerek spor 
malzemeleri teslim edildi. Programa 
AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Faruk 
Gökkuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Muhammet Çayır da katıldı.

KAĞITHANE’DE SPORA 
HEP DESTEK TAM DESTEK


