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Değerli Kağıthaneli komşularım, sizleri 
sevgiyle selamlıyorum.

Kağıthane ilçemiz her alanda bü-
yük zenginliklere sahip. Elbette bu zenginlikler içe-
risinde en büyük hazinemiz ise çocuklarımız, genç-
lerimiz. Bugüne kadar yaptığımız her yatırımda 
çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlamayı, 
onları kültür ve sanatla, sporun her branşıyla tanış-
tırmayı, önemli bir misyon olarak gördük. Çocukla-
ra ve gençlere yönelik hizmetlerimizi belediyemizin 
asıl sorumluluk alanlarından biri olarak tanımladık. 
Özellikle ilçemizdeki okulların kalitesini arttırmaya 
yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Eğitim 
camiamızla her daim beraber olduk. Okullarımızın 
ihtiyaçlarını gücümüz el verdiğince gidererek, ço-
cuklarımıza ve gençlerimize en iyi imkanları sun-
mayı hedefledik. Onların hem sporcu, hem çevreci 
ve hem de ahlaki değerlerine önem veren bir nesil 
olarak yetişmesini arzu ettik. 

Ve tabi bu hedeflerimize giden yolda öğretmen-
lerimizin çok büyük emeği var. Onlar şüphesiz 
dünyanın en güzel mesleğini icra ediyorlar. Yavrula-
rımız A’yı, B’yi öğrendikleri gibi iyiyi kötüyü, vatanı-
mızı milletimizi sevmeyi öğretmenlerinden öğreni-
yor. Tüm eğitim camiamıza olan sevgi ve saygımızı 
ifade etmek istiyorum.

Yüzümüze bakan çocuklarımızın o masum yüz-
lerinde en çok öğrenme isteğini görüyoruz. Onlar, 
ülkemizin geleceği olan gözbebeklerimiz. 

Kağıthane Belediyesi olarak ilçemizin, ülkemi-
zin geleceğine yatırım yapmanın mutluluğunu ya-
şıyoruz. Yaptığımız sayısız yatırımın yanında geçti-
ğimiz günlerde okullarımıza spor malzemesi yardı-
mında bulunduk. Okullarımızın ve öğrencilerimizin 
ihtiyaçlarına büyük oranda katkı sağlayan bu çalış-
mamız aslında bakış açımızı ortaya koyan sembolik 
bir etkinliktir. Kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız 
spor salonu, kültür merkezleri, mahalle konakları ve 
gençlik merkezlerinin yanı sıra İstanbul Büyükşe-
hir Belediyemizin de desteğiyle gerçekleştirdiğimiz 
birçok yatırımımız mevcut. Bu çalışmalarımızın 
başarıya ulaşacağına ve bu eserlerimizin daima ya-
şayacağına olan inancımız tamdır. Geleceğe dair taş 
üstüne taş koyan tüm Kağıthane Belediyesi ekibine, 
milli eğitim ve diğer partner kurum ve kuruluşları-
mıza yürekten teşekkür ediyorum.

Sağlıcakla kalın.

e-posta: fazlikilic@kagithane.bel.tr
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Fazlı KILIÇ  | Kağıthane Belediye Başkanı

Başarıda Öncü Kadınlar 
Kağıthane’de

Kağıthane 
Belediyesi Kent 

Konseyi Kadın 
Meclisi tarafından 

düzenlenen 8 Mart 
Dünya Kadınlar 

Günü etkinliği 
“Başarıda Öncü 

Kadınlar” adlı 
bir programla 

gerçekleştirildi. 
Programa katılan 
Başbakan Ahmet 

Davutoğlu’nun 
Danışmanı Halide 
İncekara ile Rallici 

Burcu Çetinkaya, 
başarı hikayelerini 

anlattılar.

Halide İncekara hayatından ör-
nekler vererek yapmış olduğu 
konuşmasında; ‘’ Annem daha 

ben beşikteyken beni hayırlı bir evlat ol-
sun diye vatan ve millet ninnileriyle bü-
yütmüş. Yani annemden örnek vererek 
diyebilirim ki; kadın toplumun geleceği-
nin şekillenmesinde çok önemli bir rol 
üstleniyor.’’ diye konuştu.

Burcu Çetinkaya da bir kadın olarak 
birçok zor işin üstesinden gelinebilece-
ğini belirttiği konuşmasında; ‘’Zengin-
liğin her türlüsünü yaşadım. Varlıklı bir 
ailede büyüdüm ancak o dönemde tam 
olarak mutlu olduğumu söyleyemiyo-
rum. Evet birçok imkanım vardı ancak 
ne zaman ki hayatta tek başıma bir şey-
ler yapmaya çalıştım, mücadele ettim 
ve başardım; işte o zaman gerçek mut-
luluğu tanıdım. Bir kadın olarak daha 
çok erkeklerin dünyasına egemen ara-
ba sporları dalında başarılar elde ettim. 
Toplumumuzda kadınlarımız çok müca-
deleci, sabırlı ancak daha fazla destek-
lenmesi gerekli. Kadınlar desteklendiği 
takdirde her işin üstesinden rahatlıkla 
gelebileceklerine inanıyorum.’’ dedi. 

Kadının anne, eş, kardeş olduğunu 
hatırlatan Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç da sosyal belediyecilik anlayışı 
içerisinde hareket ettiklerini, kadınların 
toplumun her alanında söz sahibi olma-
sı için çalıştıklarını söyledi.

Halkın yönetime katılması anlamın-
da Kağıthane Belediyesi’nin örnek teşkil 
ettiğini ifade eden Başkan Kılıç, “Biz be-
lediye olarak bir karar alacağımız zaman 
bunu vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Bu 
kapsamda esnaf ziyaretleri, istişare bu-
luşmaları ve halk meclislerinin yanında 
bir de Kadın Kent Gönüllüleri Toplantı-
ları gerçekleştiriyoruz. Kadınların siya-
sette aktif rol almasını hedeflemekteyiz. 
Sizlerin görüşleri bu bakımdan bizim 
için çok önemli” dedi.
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Kampanya kapsamında ilçe genelinden 
toplanan gıda ve giysilerden oluşan koli-
ler, Yahya Kemal Spor Tesisleri önünde tıra 

yüklendi.
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, burada 

yaptığı konuşmada, Bayırbucak Türkmenleri için 
düzenlenen yardım kampanyasına verdikleri des-
tekten dolayı herkese teşekkür etti.

Yardımları gecikmeden Suriye’ye ulaştırma-
yı planladıklarını ifade eden Başkan Fazlı Kılıç, 
“Biz yardımsever bir milletiz. Kağıthane’mizden 
toplanan bu yardımlar Türkmen kardeşlerimize 

gidecek. Biraz da olsa onların acılarını dindirmek 
istiyoruz. Türkmen kardeşlerimizin yaşadığı sıkın-
tılar hepimizin içini acıtıyor ve gözlerini yaşartı-
yor. İnşallah Türkmen kardeşlerimizin çektiği bu 
sıkıntılar biran önce son bulur” dedi.

AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş 
da her zaman mazlumların yanında olduklarını 
dile getirerek, kampanyaya katılan herkesin bü-
yük bir duyarlılık örneği gösterdiğini belirtti.

Gökkuş, yardıma muhtaç olan herkesin ya-
nında olduklarını ifade ederek, “Allah sıkıntıda 
olan tüm herkese yardım etsin. Bugün burada 

tıra yüklediğimiz yardım malzemeleri Bayırbucak 
Türkmenleri’ne ulaştırılacak” diye konuştu.

Yardım tırı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve 
Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle diğer il-
çelerden gelen tırlarla birlikte Suriye’de bulunan 
Türkmen ailelerine ulaştırılacak.

Yardım tırının gönderilmesi programına AK 
Parti Kağıthane İlçe Kadın Kolları Başkanı Mer-
yem Karaköse, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer 
Kır, Özel Kalem Müdürü Levent Dirice, Spor İşleri 
Müdürü Mehmet Yüksel Kızıloğlu, İmar ve Şehir-
cilik Müdürü Davut Paralı da katıldı.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yak-
laşık 150 aile, Kağıthane Belediyesi, AK Par-
ti Kağıthane İlçe Başkanlığı, Rabve Vakfı ve 

Umut Eğitim Gönüllüleri Derneği ile birlikte yürü-
tülen proje kapsamında giyim yardımı aldı.

Talatpaşa Mahallesinde gerçekleşen yardım 
etkinliğinin açılışını Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç gerçekleştirirken, etkinlikte en çok ço-
cukların yüzü güldü. Konuyla ilgili bir açıklama ya-
pan Başkan Fazlı Kılıç; ‘’ Anadolu’da misafir kabul 
etmek için en çok yatağa sahip olan aile bundan 
gurur duyardı. Aileler misafir kabul etmek için ade-
ta birbirleriyle yarışırdı. Biz böyle bir gelenekten 
geliyoruz. Düşene yardım etmek bizim inancımızın 
bir gereği. Bugün dünyanın birçok yerinde kan ve 
gözyaşı var. Bizler elimizden geldiğince bu gözyaş-
larını silmek için mücadele veriyoruz. Dilerim en 
kısa zamanda akan kan ve gözyaşı durur. Mazlum 
coğrafyalara yeniden birlik ve esenlik gelir. Bugün 
burada Suriyeli ailelere yardım ettik. Onların dert-
lerinin, sıkıntılarının yabancısı değiliz. Her zaman 
yanlarındayız’’ dedi.

Kağıthane’deki Suriyeliler de Unutulmadı
Suriye rejiminin ülke halkına zulmetmesi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 
Suriyeli kardeşlerimize Kağıthane belediyesi yardım eli uzattı. 

Kağıthane Halkı
Bayırbucak Türkmenleri’nin Yanında
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Denetime Kendimizden Başlamalıyız

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından ver-
ilen eğitimin personel tarafından pratikte de 
uygulanması amacı ile Kağıthane Belediye 

binasında yangın tatbikatı yapıldı.  Yapılan tatbikat 
doğrultusunda 600 personel, itfaiye ekipleri tarafından 
5 dakika içerisinde binadan tahliye edilerek güvenli 
alana çıkarıldı. Bina içerisinde mahsur kalan personel 
ise itfaiye ekiplerinin yapmış olduğu operasyon ile 
kurtarılarak ambulansta ilk müdahale yapıldı.

Yangın Tatbikatımızı Yineledik
Tatbikatın başarılı geçtiğini belirten Kağıthane Bel-
ediyesi Sivil Savunma Amiri Turan Alacücük, “Beledi-
ye binamızda yangın ve yangından tahliye tatbikatı 
yapıldı. Daha önce 6 tane engelli vatandaşımızı 
tahliye ettik. Olası bir yangın anında neler yapılması 
gerektiğini uygulama yaparak personelimize anlat-
maya çalıştık. Bu şekilde personelimizi daha bilgili hale 
getirmek istedik.” diye konuştu.

İtfaiye Eğitimi Almış 120 Personelimizle 
5 Dakikada Belediye Binamızı Tahliye Ettik
Kağıthane Belediyesi’nde 120 personele İtfaiye Daire 
Başkanlığı ile birlikte yangın eğitimİ verdiklerini be-
lirterek sözlerine devam eden Alacücük, “Bu eğitim 
sonucunda da bu tatbikatı yaptık. Arkadaşlarımızı 
aldıkları eğitimleri uygulamasını sağladık. Kağıthane 
Belediye’mizde itfaiye eğitimi almış 120 personelimiz 

mevcut. Bu tatbikatta beş dakikada belediye binamızı 
tahliye ettik. Kısa zamanda da itfaiye ekiplerimiz ge-
lerek mahsur kalan arkadaşlarımızı kurtardı.” dedi.

İlk Müdahale Çok Önemli
İlk müdahalenin çok önemli olduğunu belirterek sö-
zlerine devam eden Cennetoğlu, “Oradaki çalışan per-
sonel veya itfaiye ile ilgili bu tür kurumlarda görevli 
arkadaşlar var. Onların ilk müdahalesi yangının 
büyümesini önlüyor. Bugünkü olayın başladığı yerde 
bir arkadaşın olaya kısa sürede müdahale etmesi bizim 
de işimizi kolaylaştırıyor. Eğer yangın büyümüşse 
zaten personelin tahliyesi için binadaki yangın 
çıkışları, yön levhaları izlenerek tahliye sonucuna 
gidiliyorEğitimlerin tamamlanmasının ardından 
verilen eğitimin personel tarafından pratikte de 
uygulanması amacı ile Kağıthane Belediye binasında 
yangın tatbikatı yapıldı.  Yapılan tatbikat sonucunda 
600 personel, itfaiye ekipleri tarafından 5 dakika 
içerisinde binadan tahliye edilerek güvenli alana 
çıkarıldı. Bina içerisinde mahsur kalan personel ise 
itfaiye ekiplerinin yapmış olduğu operasyon ile 
kurtarılarak ambulansta ilk müdahale yapıldı.

Tatbikatın başarılı geçtiğini belirten Kağıthane 
Belediyesi Sivil Savunma Amiri Turan Alacücük, “Bel-
ediye binamızda yangın ve yangından tahliye tatbikatı 
yapıldı. Daha önce 6 tane engelli vatandaşımızı 
tahliye ettik. Olası bir yangın anında neler yapılması 

gerektiğini uygulama yaparak personelimize anlat-
maya çalıştık. Bu şekilde personelimizi daha bilgili 
hale getirmek istedik.” diye konuştu.

Belediyemizde İtfaiye Eğitimi Almış 
120 Personelimiz Mevcut
Kağıthane Belediyesi’nde 120 personele İtfaiye Daire 
Başkanlığı ile birlikte yangın eğitim verdiklerini be-
lirterek sözlerine devam eden Alacücük, “Bu eğitim 
sonucunda da bu tatbikatı yaptık. Arkadaşlarımızı 
aldıkları eğitimleri uygulamasını sağladık. Kağıthane 
Belediye’mizde itfaiye eğitimi almış 120 persone-
limiz mevcut. Bu tatbikatta beş dakikada belediye 
binamızı tahliye ettik. Kısa zamanda da itfaiye eki-
plerimiz gelerek mahsur kalan arkadaşlarımızı 
kurtardı.” dedi.

Binada Mahsur Kalan Personel Kurtarıldı
Yangın esnasında panik yapmamanın gerektiğini ve 
önceliğin insan kurtarmak olduğunu belirten İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı per-
soneli Ahmet Cennetoğlu, “Kağıthane Belediyesi’nde 
bugün bir tatbikat yaptık. Bu tatbikatta, insan kur-
tarmaya öncelik verdik. Merdiven aracını kurduk ve 
yangının başladığı yerde, bilgi işlem ofisinde çalışan 
personeli aldık. Bina içerisindeki diğer alanlara 
da girilerek mahsur kalan diğer arkadaşlarımız da 
kurtarıldı” şeklinde konuştu.

Kağıthane 
Belediyesi 

ve İstanbul 
Büyükşehir 

Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı 

işbirliği ile 
Kağıthane 

Belediyesi’nde 
çalışan 120 

belediye 
personeline 

yangın eğitimi 
verildi.

Gerçeğini Aratmadı
 Yangın Tatbikatı
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Vali Vasip Şahin Kağıthane’de
İstanbul Valiliği tarafından her 
ilçede haftada bir düzenlenen ilçe 
toplantılarının dördüncüsü Kâğıthane 
Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Valiliği İlçe 
Toplantıları kapsamında bugün Kağıthane 
Belediyesi’ni ziyaret ederek, Kağıthane’de bulu-

nan Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversite Rektörleri, 
Spor Kulüp Yöneticileri, Muhtarlar, Okul Aile Birlikleri 
ve vatandaşlarla bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. 
Toplantıda Kağıthane’deki ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlar çer-
cevesinde yapılacak eylemler ile tedbirler masaya yatırıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Şahin, 
“Daha önceki ilçelerimiz çok ciddi, önemli tespitlerde 
bulundu. O tespitler bizim için de aydınlatıcı oldu, yol 
gösterici oldu. Kağıthane’nin de özel sıkıntılarını si-
zlerden dinleyip ona göre, imkanlar doğrultusunda bu 
sıkıntıların giderilmesi yönünde çalışmalar yapmak için 
buradayız” dedi. Kağıthane İlçe Kaymakamı Hasan Göç 
ve Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’tan da bilgi alan 
Vali Şahin, daha sonra söz almak isteyen tüm katılımcıları 
tek tek dinleyerek soruları cevapladı. 

Ziyaretin yapıldığı mahalle esnaflarına 12 yılda 
yapılan hizmetleri anlatan Başkan Kılıç aynı 
günün akşamı da Halk Meclisleri adı altında 

düzenlediği toplantılarda son 1 yılda yapılan çalış-
maları değerlendiriyor. İlçe esnafıysa uygulamadan 
memnun. Sabah erken saatlerde işyerlerini açtıkları-
nı ve işyerinden ayrılamadıklarını bu nedenle de ta-
leplerini dile getirmede zorlandıklarını belirten ilçe 
esnafı ‘’ Başkanımız sağ olsun biz ona gitmeye gerek 
kalmadan o bize geliyor. Yoğun çalıştığımızdan beledi-
yeye uğrama şansı bulamıyoruz ama Fazlı Başkan bizi 
işyerlerimizde ziyaret ederek taleplerimizi dinliyor.’’ 
ifadelerini kullandı. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç; ‘’Esnaf ziyaretleri bizim için ayrı bir öneme sahip. 
Kağıthane’de birçok noktada her gün çeşitli çalışma-
lar yapıyoruz. Yapılan bu çalışmalar daha çok vatan-
daşlarımızın istek ve önerileri neticesinde şekil alıyor. 
Bir caddeye yaptığımız çalışma istiyoruz ki öncelikle 
o caddenin esnafının işlerini kolaylaştırsın. Bu sayede 
hem vatandaş memnuniyeti sağlanıyor hem de şehrin 
ticari yaşamına artı değer katıyor.’’ dedi.

Başkan Kılıç Esnafın Yanında
Kağıthane 

Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’ın 

başlattığı ve her 
yıl geleneksel 

olarak sürdürülen 
esnaf ziyaretleri 
kapsamında her 

bir mahallenin 
esnafları tek tek 

gezilerek öneri 
ve talepleri 
dinleniyor. 



Bizans’taki adı Barbyzes (Barb 
yzoss) olan derenin kenarına 
kuruludur. Antik dönemden 
itibaren yerleşimin sözkonusu 

olduğu köyün, eski dönem adı Pissa’dır. 
Kağıthane vadisine ise o dönem ‘’ Sydarist 
‘’ denilmektedir.

 Kağıthane deresi ile Alibey ( Kydaris ) 
deresinin Haliç’e dökülmeden önce yap-
tığı üçgen bölgede antik çağda ‘’ Semystra 
‘’ isimli bir yerleşim birimi vardır. 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden an-
laşıldığı kadarıyla kağıt imalathanelerine 
ait kalıntılar 1655’te yerlerinde görülebil-
mektedir. 16. Yüzyıl sonlarında İstanbul’a 
gelen Fransız seyyah Gyllius da atölye-
lerin varlığından bahisle derenin Haliç’e 
yakın bölgelerini tarif eder.

III. Selim dönemin de de burada kağıt 
imalathanesi kurulur. Daha sonra verimli-
liğini koruyamadığı için kapatılır.

 Evliya Çelebi Kağıthane’yi, ‘’ İki yüz 
kadar bağlı evleri vardır. Bir de Daye 
Hatun’un mübârek câmii vardır. Lâtif bir 
hamamı ve yirmi kadar dükkânı vardır. 
Kefere zamanında, burada kağıt yapımına 
mahsûs kârgır kubleli ‘ kağıdhane ‘ var-
mış. Hâlâ su dolaplarından biri, Daye Ha-
tun Câmiinin altında görününür. Harab 
ise de ufak bir tamir ile baruthâne olması 
mümkündür. Bu yerde nehrin iki yakasın-
da, tahta köprüye varıncaya kadar uzanan 
büyük çınarlar vardır ki, her biri göklere 
uzanmıştır.’’ Diye tarif eder. 

Köye ilk mescid, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın şehzadesi Mehmed’in süt 
annesi/dadısı Daye Hatun, (M. 1544-45) 
tarafından sıbyan mektebi ve hamam ile 
birlikte kurdurulur. İlk mescidin fetihten 
92 yıl sonra yapılması, müslümanlaşma-
nın bu süre zarfında belli bir ilerleme kay-
dettiğin ya da büyük oranda tamamladığı 
ihtimalini güçlendirmektedir.  Kağıthane-
ye kurulan Müslüman tekkelerinin büyük 
çoğunluğunun Kanunu zamanına denk 
gelmesi ise, böylesi yeni bir başlangıcı ifa-
de ediyor olabilir. 

Mescidin aynı zamanda bir haziresi 
vardır ve caminin banisi Daye Hatun’a ait 
bir kabirde burada bulunmaktadır. 

     Kaynaklara göre de, köyün yaşlıları-
nın anlatımlarına göre de, köyün hamamı 
dillere destan güzellilktedir. Evliya Çele-
biye göre İstanbul kğaıtçı esnafı burada 
yıkanır. Kağıthane hamamı, 20. yüzyılın 
ortalarında yokolur. Tevfik isimli birinin 
üzerine kayıtlıdır. Günümüzde Eyüb Sul-
tan Caddesi no 35 deki yerinde tek katlı 
köhne bir iş yeri mevcuttur ve eskiye dair 
iz yoktur.

Yerleşimi 
Roma 

Dönemine 
ait  Kağıthane 

Köyü 
Bizans’taki 

adı  Barbyzes 
olan derenin 

kenarına 
Pissa ismi ile 

kurulmuştur.

  Kagıthane Köyü
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Gündem

Başkan Fazlı Kılıç; ‘’Ulaştığımız he-
defler, ulaşacaklarımızın göster-
gesidir.’’
Cemsu Düğün Salonunda ger-

çekleşen Halk Meclisi toplantısına ise va-
tandaşın ilgisi yoğun oldu. Kağıthane Bele-
diyesinin 12 yıllık faaliyetlerinin anlatıldığı 
video gösteriminin ardından konuşan Baş-
kan Fazlı Kılıç; 'Göreve geldiğimiz günden 
bu yana, her zaman şevkle ve azimle ça-
lıştık. Bu sunumda size gösteremediğimiz 
daha bir çok şeyi tek tek gerçekleştirdik. 

Bunları her zaman sizlerle istişare ederek 
yaptık. Bugün Kağıthane'nin ulaştığı he-
defler, ileride ulaşacağımız hedeflerimizin 
de bir teminatıdır. Bunu hep birlikte başar-
dık ve başarmaya da devam edeceğiz. 

Her zaman halka inerek, en dipten en 
yukarıya kadar tüm sorunlarla bizzat ilgi-
lenerek sizlere hizmet etmeyi sürdürece-
ğiz. Halk Meclislerimizde bu hizmetleri-
nin önemli aşamalarından biridir. '' dedi. 
Kağıthane'ye yapılacak olan yeni yatırım-
lardan da bahseden Başkan Fazlı Kılıç, ula-

şım, eğitim, çevre ve sağlık alanlarında çok 
önemli projeler geliştirdiklerini ve bunları 
tek tek hayata geçireceklerini söyledi. Va-
tandaşlar en çok kentsel dönüşümle ilgili 
bilgi aldı. Konuşmasının ardından vatan-
daşları dinleyen Başkan Kılıç, kentsel dö-
nüşümle ilgili çok fazla soru gelmesinden 
dolayı, vatandaşlara ayrıntılı bilgi aktardı. 
Kimsenin mağdur olmasını istemediklerini 
belirten Başkan Kılıç; 'Biz kentsel dönüşüm 
konusunda, sizlere her türlü desteği ver-
meye hazırız.  ‘’ dedi.

Kağıthane 
Belediye 

Başkanı Fazlı 
Kılıç’ın her 

yıl geleneksel 
olarak 

düzenlediği 
ve yerel 

yönetimlerdeki 
demokrasi 

anlayışının 
en güzel 

örneklerinden 
biri olan Halk 

Meclisleri
bu yıl da yoğun 

katılımla 
gerçekleştirildi

Kağıthane’de Kediler Günü
Sahip Çıkıyoruz
Sokak Kedilerine Kağıthane Belediyesi, 17 Şu-

bat Dünya Kediler Günün-
de,  sokak kedileri için program 
düzenledi. Hasbahçe Mesire 
Alanında düzenlenen etkinlikte, 
Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç, çocuklarla birlikte kedi-
leri besledi. İlkokul çocuklarının 
ve hayvansever vatandaşların 
yoğun ilgi gösterdiği etkinlik-
te çocuklar, kendilerine hediye 
olarak verilen kedi evlerini otur-
dukları mahalleye kurarak, so-
kak kedilerini ev sahibi yapacak.

Sokak hayvanlarımızın 
her zaman yanlarındayız
Konuyla ilgili bir açıklama ya-
pan Kağıthane Belediye Başka-
nı Fazlı Kılıç, “Bugün 17 Şubat 
Dünya Kediler Günü. Bu gün 

münasebetiyle sokakta bizle-
re ihtiyaçları olan kedilerimize 
dikkat çekmek istedik. Hem 
Kağıthanemizde hem de Ka-
ğıthanemizin dışında bizlere 
ihtiyacı olan, ağzı olan, dili olan 
ama kendini ifade edemeyen 
sokak hayvanlarına, dikkat çek-
mek maksadıyla, Hayvansever-
ler Meclisimiz, İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz, Çevre ve Orman 
Bakanlığından müdürümüz ile 
birlikte güzel bir etkinlik oldu. 
Sokak hayvanlarına sürekli sa-
hip çıkıyoruz. Karda yiyecek 
bulamadıklarında yanlarında-
yız. Sıcakta su bulamadıklarında 
yanlarındayız. Kedi evleri ile di-
ğer sokak hayvanlarına yapmış 
olduğumuz ortamlarla hep yan-
larındayız.” Dedi.

Halkın Yönetimi
Kağıthane’de



GAZETE KAĞITHANE | Mart 2016 | Sayı 478 9GAZETE KAĞITHANE | Mart 2016 | Sayı 47

Güncel Güncel

Kadın Kent Gönüllüleri 
Kağıthane’nin Nabzını Tutuyor

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın her yıl geleneksel hale getirdiği “Kadın Kent Gönüllüleri Toplantıları” yoğun katılımla gerçekleştirildi

“Kağıthane’yi vatandaş yönetiyor”
Düzenlenen toplantıları değerlendiren 
Başkan Fazlı Kılıç, ‘’Esnaf ziyaretleri, Ka-
dın Kent Gönüllüleri, Halk Meclisleri ve 
istişarelerle vatandaşlarımızla sık sık bira-
raya geliyoruz. Burada vatandaşlarımızın 
öneri ve taleplerini dinliyoruz. Bu sayede 
vatandaşlarımız yaşadığı çevrede neyin 
nasıl olması gerektiğine kendileri karar 
veriyor. Bir diğer ifadeyle ilçenin yöneti-
mine ortak oluyorlar. Tüm projelerimizi 
vatandaşlarımızın fikir ve rızasını alarak 
gerçekleştiriyoruz’’ dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç’ın eşi Fatma Kılıç, belediye başkan 
yardımcıları, AK Parti Kağıthane İlçe Ka-
dın Kolları Başkanı Meryem Karaköse, 
Kağıthane Kent Konseyi Kadın Konseyi 
Başkanı Meryem Tekbıyık ve Kadınlar 
Meclisi Başkanı Arzu Vergili’nin de katıl-
dığı toplantılar, 11 martta sona erdi.

Andy-Ar Araştırma Şirketi’nin 
yaptığı kamuoyu araştırma-
sına göre, ‘’Türkiye’de Halka 
En Yakın Belediye Başkanı’’ 

seçilen Başkan Fazlı Kılıç, sorunların ilk 
ağızdan dinlenilmesi ve belediye çalış-
malarının anlatılması amacıyla gerçek-
leştirilen toplantılarda tüm mahalle-
lerde vatandaşlarla bir araya geldi.

16 şubatta başlayan ve Emniye-
tevleri, Çeliktepe, Hamidiye, Seyran-
tepe, Yeşilce, Sultan Selim, Nurtepe, 
Şirintepe, Merkez, Ortabayır, Meh-

met Akif Ersoy, Gültepe, Telsizler, 
Çağlayan, Hürriyet, Gürsel, Talat-
paşa, Harmantepe ve Yahya Kemal 
Mahalleleri’ndeki toplantılara katılan 
vatandaşlar, her türlü sıkıntısını ve 
önerisini Başkan Fazlı Kılıç’a sunma 
imkanı buldu.

Görev yaptığı 12 yıl boyunca 
Kağıthane’de önemli projelere imza 
atan Başkan Kılıç da vatandaşların 
önerilerini tek tek kaydederek, so-
runların bir an önce çözüme kavuş-
ması için gerekli talimatları verdi.
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Güncel

Kağıthane Belediyesi’nin ilçe genelin-
deki çocukları spora yöneltmek için 
yapmış olduğu çalışmalar neticesin-
de verilen ücretsiz eğitimden fayda-

lanan 100’e yakın çocuk için Yahya Kemal Spor 
Kompleksinde bir kuşak töreni gerçekleştiril-
di. Yaşları 7 ila 14 arasında değişen çocukların 
katıldığı törende öğrenciler muhteşem gör-
sel şovlara imza attı. Sınav kapsamında belli 
gruplar halinde jürinin karşısına gelen çocuk-

lara, temel teknik bilgiler, kemer derecelerine 
göre pooemsea bilgileri ve tekvando hakkında 
teorik sorular soruldu. Sorulara doğru cevap-
lar veren çocuklar daha sonra jüri karşısında 
yeteneklerini sergiledi. Bir çok zorlu gösteriye 
imza atan çocuklar hem bireysel olarak hem 
de grup halinde çeşitli şovlar gerçekleştirdiler. 
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, 
kuşak atlamaya hak kazanmış öğrencilere ku-
şakları teslim edildi. 

Çocuklar ”Kuşak” Atladı

Kağıthane Belediyesi’nin ücretsiz olarak sunduğu Tekvando 

kurslarından faydalanan 100’e yakın çocuk için Yahya Kemal Spor 

Kompleksinde bir kuşak töreni gerçekleştirildi.

Masa Tenisinde 
Başarılı Öğrenciler 
Ödüllerini Aldı Kağıthane Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından or-
taklaşa gerçekleştirilen, “İlçe Spor Şenlikleri Tenis 
Turnuvası”nın kapanış programı, Yahya Kemal Spor 

Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Turnuvanın gerçekleşmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Fazlı Kılıç, başa-
rı elde eden öğrencileri ve hocalarını da tebrik etti. Belediye 
olarak sportif faaliyetlere önem verdiklerini belirten Başkan 
Fazlı Kılıç, bu tür organizasyonların  devam edeceğini söyle-
di. Çocuklarla yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı da çekti-
ren Başkan Kılıç, turnuvada başarılı olan sporculara madalya 
ve kupalarını verdi. 15 şubatta başlayan ve bugün sona eren 
turnuvada, Genç Erkekler, Genç Kızlar, Yıldız Kızlar, Yıldız Er-
kekler, Yıldız Kızlar Takım, Yıldız Erkekler Takım, Küçük Kız-
lar Ferdi, Küçük Erkekler Ferdi, Küçük Kızlar Takım ve  Küçük 
Erkekler Takımları mücadele etti.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “İlçe 
Spor Şenlikleri Tenis Turnuvası”nın kapanış 

programına katılarak, başarılı öğrencilere 
madalya ve kupalarını verdi.
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Haber

Forma, antrenman çana-
ğı, antrenman yeleği ve 
basketbol-futbol-voleybol 

toplarından oluşan destek paketi 
öğrencilerin okulda ders dışında 
kendilerini sportif alanda gelişti-
rebilmelerini sağlayacak.

Törende konuşan Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, çocuk-
larla her zaman bir arada olmaya 
çalıştıklarını belirterek, çocuklar 
için güvenli alanlardan birinin de 
spor salonları olduğunu söyledi.

Özellikle çocukların gelişimi 
için önemli projeleri hayata ge-
çirdiklerini dile getiren Başkan 
Fazlı Kılıç,”Çocuklarımız ve genç-
lerimiz pırıl pırıl. Çocuklarımızın 
gelişimi için spor salonlarımızı ve 
kültür merkezlerimizi alabildiğine 
kullanıyoruz” dedi.

Başkan Kılıç, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve okul yöneticilerinin 
sürekli yanında olacaklarını ifade 
ederek, “Spor kulüplerimizin de 
çocuklara sahip çıkma anlamın-

da yaptıkları çalışmaları görmez-
likten gelmemiz mümkün değil. 
Onlar da çocuklarımızı başarıya 
teşvik etmek için çaba harcıyorlar. 
Tüm çocuklarımızı tesislerimi-
ze bekliyoruz. Tesislerimizi dolu 
dolu kullanmak istiyoruz. Sporda 
başarılı olmanızın yolu dersleri-
nizde başarılı olmaktan geçiyor. 
Eğer derslerinizde başarılı ola-
mazsanız spordaki başarılarınız 
geçici olur. Derslerinize önem ve-
rin” diye konuştu.

Kağıthane İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Muhammet Çayır da 
verdiği destekten dolayı Başkan 
Kılıç’a teşekkür ederek,  plaket 
takdim etti.

Törene, AK Parti Kağıthane 
İlçe Başkanı Faruk Gökkuş, Be-
lediye Başkan Yardımcıları Şaban 
Demirel, Oğuz Toktekin ve Hasan 
Çakır, Kağıthane Belediyesi Spor 
İşleri Müdürü Mehmet Yüksel Kı-
zıloğlu ile bazı sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcileri de katıldı.

Kağıthane’deki Okullar 
Spor Merkezlerini Aratmayacak

Sporun ve sporcunun desteklenmesi için temin edilen spor malzemelerinin dağıtım töreni, 
yoğun bir katılımla Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. 
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Kültür-Sanat

Kağıthane Belediyesi tarafından 
desteklenen “Çocuğumu Se-
viyorum Sağlıklı Besliyorum” 

isimli eğitim programında ailelere, okul 
çağındaki çocuklarının doğru beslen-
mesi için eğitim verildi.Kağıthane Halk 
Eğitim Merkezi tarafından başlatılan 
ve Kağıthane Belediyesi tarafından 
desteklenen “Çocuğumu Seviyorum 
Sağlıklı Besliyorum” projesinin son gü-
nünde kapanış programı düzenlendi. 3 
gün süren ve toplamda 24 saat verilen 
eğitimlerde ailelere okul çağındaki ço-

cukların sağlıklı beslenmeleri ve doğru 
bilinen yanlışlar hakkında eğitimler ve-
rildi. Eğitimler sonunda katılımcı ailele-
re çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Etkinliğin İmece İlkokulu’nda dü-
zenlenen kapanış programında bir 
konuşma yapan Kağıthane Halk Eği-
tim Merkezi Müdürü Hüseyin Çöm-
lekçi, düzenlenen eğitim programı 
hakkında bilgiler vererek, “Burada 
proje kapsamında okul çağında çocuk 
beslenmesini konu edindik. Bu nokta-
da eğitimler veriyoruz. Eğitimlerimiz 

yaklaşık 24 saatlik bir eğitim. 3 gün 
devam ediyor, her hafta bir okulu-
muzda eğitimlerimizi yapıyoruz. Geri 
dönüşüm olarak da velilerimiz bizlere 
teşekkür ediyorlar. Programı çok fay-
dalı buluyorlar” dedi.

Eğitimin kapanış programına katı-
lan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç yaptığı konuşmada, Halk Eğitim 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen ça-
lışmanın önemine değinerek, “Bu eği-
timden dolayı kendilerini kutluyoruz. 
Ev sahipliği yapan okullarımıza teşek-

kür ediyoruz. Gerçekten, çocukluk ve 
yetişkinlik dönemlerinde beslenme 
konusu son derece önemli. Değerli 
hocamız ile birlikte hem sizin alışkan-
lıklarınızı hem de hocamız bilgilerini 
paylaşmış oluyor. Bu programlara ka-
tıldığınız için sizlere özellikle çok çok 
teşekkür ediyorum. Kamu kuruluşları 
olarak, eğitim camiası olarak birçok 
programlar yapılıyor. Bunların hepsi 
çok güzel çok önemli ama en önemlisi 
sizlerin bu programlara gelmeniz, işti-
rak etmenizdir” diye konuştu.

Kağıthane Belediyesi’nin ücretsiz olarak dü-
zenlediği kültür sanat etkinlikleri kapsamın-
da Hamidiye Gençlik Merkezinde bir şiir 

dinletisi gerçekleştirildi. İlk etkinliğinde Ömer Tuğrul 
İnançer’i ağırlayan Hamidiye Gençlik Merkezi bu kez 
de Türkiye’nin ünlü sanatçı ve şairlerinden biri olan 
Dursun Ali Erzincanlı’yı ağırladı. Üç adet şiir kita-
bı ve seslendirdiği dokuz adet şiir albümü bulunan 
Erzincanlı, hem okuduğu şiirler hem de anlattığı hi-
kayelerle, gelenlere unutulmaz dakikalar yaşattı.  Va-
tandaşların yoğun ilgi gösterdiği gece de salon tıklım 
tıklım dolarken, bazı seyirciler programı ayakta takip 
etmek zorunda kaldı. Mütevazi ve samimi karakte-
rinden kesitler sunan Dursun Alİ Erzincanlı okuduğu 
her şiirin ardından büyük bir alkış aldı.

Başkan Fazlı Kılıç; ‘’Dursun Ali Erzincanlı, 
Türkiye’nin en değerli sanatçılarından biri
Dinletiye Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ta 
katıldı. Programın sonunda kısa bir konuşma ya-
pan Başkan Kılıç, Dursun Ali Erzincanlı’ya teşekkür 
ederek; ‘’Daha öncede bazı etkinliklerimizde yine 
kendisiyle birlikte olmuştuk. Türkiye’nin çok değerli 
sanatçılarından bir tanesi, onu tekrar burada görmek 
bizi çok memnun etti. Umarım ilerleyen dönemlerde 
yine birlikte farklı etkinliklere de imza atarız.’’ dedi. 
Erzincanlı’ya bir de çiçek takdim eden Başkan Kılıç, 
daha sonra kuliste kendisiyle bir süre sohbet etti. 

Kağıthane 
Belediyesinin 

katkılarıyla 
Kağıthane Halk 
Eğitim Merkezi 

tarafından 
“Çocuğumu 

Seviyorum 
Sağlıklı 

Besliyorum” 
isimli eğitim 

programı 
düzenlendi.

Çocuğumu Seviyorum
Sağlıklı Besliyorum

Kağıthane Belediyesi'nin 
düzenlediği kültür sanat 
etkinlikleri kapsamında 
Hamidiye Gençlik 
Merkezinde bir şiir 
dinletisi gerçekleştiren 
Dursun Ali Erzincanlı, 
kendisini dinlemeye 
gelenlere unutulmaz 
anlar yaşattı.

Dursun Ali Erzincanlı 
Kağıthanelilerle Buluştu
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Kültür-Sanat

Bedia Akartürk, Gültepe Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen konserde birbirinden 

güzel şarkılarını Kağıthaneliler için 
seslendirdi.

Konser sırasında sahneden inerek 
vatandaşların yanına giden Akartürk, 
bazı şarkılarını vatandaşlarla birlikte 
söyledi.

Akartürk’e sevgi gösterisinde bu-

lunan vatandaşlar sanatçıyla fotoğraf 
çektirdiler. Geçmişden günümüze 
kadar gelen Bedia Akartürk şarkıla-
rının coşkusuyla birlikte Kağıthane-
liler oldukları yerde oynamaya baş-
ladılar.

Konsere katılan Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç, katılımların-
dan dolayı sanatçı Bedia Akartürk’e 
ve vatandaşlara çok teşekkür etti.

Akartürk’ün, Türkiye’nin yetiş-
tirdiği en önemli sanatçılardan biri 
olduğunu belirten Başkan Fazlı Kılıç, 
“Bedia Akartürk’e güzel şarkılarıyla 
halkımıza keyifli anlar yaşattığı için 
çok teşekkür ediyorum. Güzel bir 
etkinlik oldu. Amacımız sosyal ve 
kültürel anlamda daha güzel çalış-
malara imza atmak. Belediye olarak 
bu yöndeki çalışmalarımıza devam 

edeceğiz. Bu tür etkinliklere halka-
mızın yoğun katılım göstermesi bizi 
mutlu ediyor.” dedi.

Sanatçı Bedia Akartürk de kendi-
sini Kağıthanelilerle buluşturma fır-
satı verdiği için Başkan Fazlı Kılıç’a 
teşekkür etti.Konsere Kağıthane 
Belediye Başkan Yardımcıları Mevlüt 
Öztekin, Hasan Çakır, Oğuz Tokte-
kin ve Kemal Çavuş da katıldı.

Kağıthane’de Bedia Akartürk Konseri

Kağıthane Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen kültürel etkin-
likler kapsamında Prof. Dr. Ah-
met Maranki,  ‘’Kozmik Şifa’’ 

adlı seminerle Kağıthanelilerle buluştu.
Gültepe Kültür Merkezi’nde katılım-

cılarla bir araya gelen Ahmet Maranki, 
sohbet havasında geçen seminerde va-
tandaşlara sağlıklı beslenmenin yolları, 
uzak durulması gereken besin maddeleri, 
sağlık konusunda doğru bilinen yanlışlar 
hakkında bilgiler verdi.

Vatandaşlara kaliteli ve doğal ürünler 
tüketmeleri yönünde tavsiyelerde bulu-
nan Maranki, özellikle gelişim çağında 
bulunan çocukların ailelerine uyarılarda 
bulunarak, çocukların hazır yiyeceklerden 
uzak tutulması gerektiğini söyledi. Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç da, seminerde verdi-
ği yararlı bilgilerden dolayı Prof. Dr. Ahmet 
Maranki’ye teşekkür etti. Seminere Bele-
diye Başkan Yardımcıları Oğuz Tokdemir 
ve Hasan Çakır da katıldı. 

Hazır Yiyeceklerden Uzak Tutun
Prof. Dr. Maranki: Çocuklarınızı

Kağıthane 
Belediyesi 
tarafından 

gerçekleştirilen 
kültürel 

etkinlikler 
kapsamında 

Kağıthanelilerle 
buluşan sanatçı 
Bedia Akartürk, 

katılımcılara 
keyifli anlar 

yaşattı.

Kağıthane Belediyesi Kültürel Etkinlikleri 
kapsamında Kağıthaneliler ile buluşan 
Prof. Dr. Ahmet Maranki Gültepe Kültür 
Merkezi’nde sağlıklı beslenmenin yolları 
hakkında bilgiler verdi.
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Güncel

Gültepe Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilen konserde sanatçılar, 
ülkede son dönemlerde yaşanan 

olaylar nedeniyle duygu ağırlıklı parçala-
rını seslendirirken, salonu tamamen dol-
duran vatandaşlar da sanatçılara eşlik etti.

Konsere katılan Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç, Ahmet Ece ve 

Gülesin’e teşekkür ederek, bu tür et-
kinliklerin devam edeceğini söyledi. 
Salonun tamamen dolduğunu ifade 
eden Başkan Fazlı Kılıç, “Ahmet Ece ve 
Gülesin çok değerli iki sanatçımız. Biz-
lerin davetini kırmayarak geldikleri için 
teşekkür ederiz. Bu tür etkinliklerimizle 
vatandaşlarımızla biraraya gelme imkanı 

da buluyoruz. Etkinliğimize güzel bir ka-
tılım oldu” dedi. Sanatçı Ahmet Ece de, 
ülkede birlik ve beraberlik olduğunu ve 
bunu bozmak isteyen terör örgütlerine 
fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Kimsenin oyuna gelmemesi gerek-
tiğine değinen Ece, “Bize bizden baş-
kası dost olmaz. Hepimiz bir saftayız. 

Aramıza girmek isteyenlere fırsat ver-
meyelim. Sen ben yok. Bu ülkede bir-
lik ve beraberlik var. Bütün yollar bize 
çıkar” diye konuştu. Animasyon Tiyatro 
Kulübü’nün de bir oyun sahnelediği 
konsere Kağıthane Belediye Başkan 
Yardımcısı Mevlüt Öztekin ve dernek-
lerin temsilcileri de katıldı.

Kağıthane 
Belediyesi 
tarafından 

gerçekleştirilen 
kültürel 

etkinlikler 
kapsamında 

sahne alan 
sanatçılar 

Ahmet Ece 
ve Gülesin, 

Kağıthanelilere 
unutulmaz 

anlar yaşattı.

Ahmet Ece ve Gülesin konseri
Büyük Beğeni Topladı

Kağıthane İlçe Mil-
li Eğitim Müdürlü-
ğü ve Kağıthane İlçe 

Müftülüğü’nün, ‘Kutlu Doğum 
Haftası’ ndan dolayı düzenle-
diği ‘Siyer-i Nebi Kitap Okuma 
Yarışması’nın protokolü Nur-
tepe Sosyal Tesislerinde im-
zalandı. Programa katılan Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç yaptığı konuşmada ülke 
gündemiyle ilgili açıklamalar 
yaparken, düzenlenen yarışma-
dan dolayı da duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. Yarışma da 
kazanan çocuklara bir çok çeşit-
li ödüllerin de verileceğini akta-
ran Başkan Kılıç; ‘’ Çocuklarını-
zın mutlaka okumaları gereken 
bir kitap. Çocuklara hem güzel 

ahlakı öğretecek, hem de on-
ların yaşamlarında onlara katkı 
sağlayacak. Bizim bu yarışmayla 
öncelikli amacımız çocukların 
bu kitabı okuyabilmelerini sağ-
lamak.’’ dedi.

Protokol İmzalandı
Yapılan konuşmaların ardından 
Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç ile İlçe Müftüsü ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürü tara-
fından protokol sözleşmesi im-
zalandı. 

Nurtepe Sosyal Tesislerinde 
düzenlenen programa ayrıca, 
Kağıthane Belediye Başkan Yar-
dımcısı Mevlüt Öztekin ve Özel 
Kalem Müdürü Levent Dirice 
de katıldı. 

Siyer-İ Nebi Kitap Okuma Yarışması Başladı
Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Kağıthane İlçe Müftülüğü’nün, ‘Kutlu Doğum 
Haftası’ ndan dolayı düzenlediği ‘Siyer-i 
Nebi Kitap Okuma Yarışması’nın protokolü 
Nurtepe Sosyal Tesislerinde imzalandı.
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Güncel

Kağıthane Mart Ayında da
Kültür Sanatla Dolu

Gültepe Kültür Merkezi ve birçok farklı etkinliği vatandaşlarla buluşturmaya devam 

ediyor. Kağıthane’de çocuk ve yetişkinlere yönelik oyunlar sahneleniyor, filmler 
gösteriliyor ve söyleşiler düzenleniyor.

DÜĞÜN DERNEK 2 
 
İlk filmde oğlunun düğününü yapan İsmail bu kez 
torunun sünnet düğünü için kolları sıvarken ekip 
tekrar bir araya gelir ve işler  iyice karışır! Eski takım 
bir araya geliyor. Başını olmadık belalara sokuyor. 
Sünnet düğünü şehir çapında bir hadise halini alıyor 
. İşler karışacak acele düğüne aşk bile karışacak ve o 
sünnet illaki yapılacak 

Gültepe Kültür Merkezi 
12 Mart Cumartesi 17.00 / 20.00
13 Mart Pazar 17.00 / 20.00
17 Mart Perşembe 20.00

ERTUĞRUL 1980 

Film, iki ülkenin, Japonya - Türkiye dostuluğu-
nu pekiştiren iki tarihi olayı anlatır. 1887 yılında 
Japon heyetinin İstanbul’u ziyaret etmesinin 
ardından Osmanlı firkateyni olan Ertuğrul 
Japonya’ya gider. Geri dönmek için yola çıktığında 
ise kayalıklara çarpar ve 681 kişiyle sulara gömü-
lür.  Firkateyden yanlızca 69 kişi sağ kalır, yaralı-
lar  sahile ulaştığında Japon köylüler tarafından 
misafir edilir.

Gültepe Kültür Merkezi 
27 Mart Pazar 20.00
31 Mart Perşembe 20.00

ŞENLİK ÇIKMAZI 
 
Mazide kalmış bir mahalle ve umutlarıyla 
hayata tunnmaya çalışan bir avuç insan.. 
İstanbul Temaşa Tiyatrosu’nun üstlendiği 
Şenlik Çıkmazı adlı  oyunda, umutları, aşk-
ları ve hayata bakışları gözler önüne seril-
mektedir.

Gültepe Kültür Merkezi - 
30 Mart Çarşamba 20.00

SİRK KEDİLERİ

Sirkte Çalışan dört farklı kedi türünün 
yaşadıkları sıkıntılar yüzümden sirkten 
ayrılıp kendilerine yeni bir yaşam kur-
ma arayışını anlatan bir hikayedir.  Sirkin 
sahibinin bu kedileri hiç önemsemeden 
para kazanma çabası, sadece kendini dü-
şünmesi  ve kedilere zarar vermesi, kedi-
lerin sirkten ayrılmak isteme sebebidir.

Gültepe Kültür Merkezi 
15 Mart Salı  14.00

KAHRAMAN İKİLİ
 
Free Birds, özgürlükleri için menülerden hindi 
yemeğini  kaldırmak amacıyla bir araya gelen ve 
zamanda yolculuk yapan iki hindinin eğlenceli 
öyküsünü konu ediyor. Reggie  son derece mutlu  
ve sorunsuz bir hayat sürerken kendisi yılbaşı 
ziyafeti için Beyaz Saray’da hazırlanırken bulur. 
Reggie, yemek masasının onur konu olmaktan 
ziyade masanın sıradan yemeklerinden biri için 
kullanılacaktır. 

Gültepe Kültür Merkezi
12 Mart Cumartesi 11.00
13 Mart Pazar 11.00 
15 Mart Salı 10.30 
17 Mart Perşembe 10.30 / 14.00 

KÜÇÜK PRENS
 
Antoine de Saint - Exupêry’in klasikleşmiş eseri 
“Küçük Prens”  ten sinemaya uyarlanan anima-
soyn türündeki yapıtta, bir pilot kendisini ıssız 
bir çölün ortasında bulur ve çok uzak bir geze-
genden gelmiş olan küçük bir çocukla karşılaşır. 
Kung Fu Panda’nın yönetmeni Mark Osberne’un 
yönetmenliğini yaptığı filmin orjinal seslendirme 
kadrosunda Rachel Mc Adams, James Franco, 
Marion Cotillard, Jeff Bridges ve Paul Giamatti 
gibi ünlü isimler bulunuyor. 

Gültepe Kültür Merkezi 
17 Mart Perşembe 10:30 - 14:00
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Sosyal Medyada
Kağıthane

Kağıthane Belediyesi’nin özverili çalışmaları sonucu Hasbahçe Mesire Alanı artık İstanbulluların bireysel spor alanları-
nın başında geliyor. Avrupa ve Amerika’da örnek gösterilen metropol şehirlerin hemen hepsinde var olan şehir parkları-
na İstanbul’da Hasbahçe örnek gösteriliyor. Hasbahçe’de günün her saatinde spor yapan, ders çalışan ve dostlarıyla va-
kit geçiren vatandaşları görmek mümkün. Hasbahçe sakinleri, Gazete Kağıthane’ye duygu ve düşüncelerini ifade etti. 

Serap Kar  (31 Yaşında)

Hasbahçe, hafta içi sakin olu-
yor. Çok ferah bir yer ve ben 
de sık sık geliyorum. Bugün 
ders çalışmak için tercih et-
tim ama arkadaşlarımla kitap 
okumaya ve yürüyüşe de ge-
liyoruz. KPSS’ye hazırlanırken 
Hasbahçe’nin doğal ortamı 
beni motive ediyor. Bu ortamı 
sağladığı için Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç’a te-
şekkür ediyorum.

Özlem Eraslan (33 Yaşında, Öğretmen )

Belediye binasının hemen üst tarafındaki sitede 
ikamet ediyorum. Şu anda doğum izninde olduğum-
dan, doğum kilolarından da kurtulmak üzere bebe-
ğimle birlikte Hasbahçe’de yürüyüş yapıyorum. Bu-
rayı çok beğeniyorum ve Emirgan’a benzetiyorum. 
Kameralı güvenlik sistemleriyle donatılmış olması 
çok güzel. Kendimizi güvende hissediyoruz. Ka-
ğıthane Belediyesi buranın temizliğine çok büyük 
önem veriyor. Hafta sonları çok kalabalık oluyor. Va-
tandaşların mangal yasağı konusunda daha duyarlı 
olması gerekiyor. 

Müfit Bey (57 yaşında)

Sıklıkla yürüyüş yapma-
ya geliyorum. İstanbul’da 
böyle bir yer olmadığını 
düşünüyorum. Hasbahçe 
çok güzel bir yer. Bayan-
ların da yalnız başına 
spor yapabilecekleri çok 
güvenli bir yer. Kağıtha-
ne Belediyesi’ni tebrik 
ediyorum. Kameralar 
ile izleniyor olması çok 
güzel. Bu park Kağıthane 
ilçemize yakışıyor. Bura-
da çok mutluyum. 

Fatih Ayverdi (62 Yaşında)
Çağlayan’da oturuyorum ve haftada 3 gün 
Hasbahçe’de yüksek tempoda yürüyüş yapıyo-
rum. Burada her şey çok güzel. Doğası, temizliği 
ve güvenliği çok iyi. Ailece gelinebilecek bir or-
tamı var. Eşimi de spor yapmak için davet ediyo-
rum ama nafile. Sigarayı bırakması için telkinde 
bulunuyorum fakat henüz sözümü dinleteme-
dim. Ben ısrarla spor yapmaya devam edeceğim. 

Asiye Üzmez (35 yaşında)
Çağlayan’da oturuyorum. Arkadaş-
larım burada spor yaptıklarını anla-
tıp tavsiye edince ben de bugün ilk 
kez yürüyüş için geldim. Çok güzel 
bir yer. Yürüyüş parkuru da olduk-
ça başarılı. Emeği geçenleri tebrik 
ediyorum. 

Servet Kara (39 yaşında, Finansçı)

Hamidiye’de ikamet ediyorum. Yaklaşık 2 aydır haftada 4-5 gün spor yapmak için Hasbahçe’ye geliyorum. İhtiyacımız olabilecek her şey düşü-nülmüş. Böyle şehir parkları İstanbul’da daha fazla olmalı. Hasbahçe’nin de daha büyük ol-masını arzu ederdim. Oturma banklarının sayı-sının da arttırılması gerektiğini düşünüyorum. 

Hasbahçe
Sağlıklı Yaşamın Merkezi 




