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Sevgili Kağıthaneli komşularım sizleri sev-
gi ve saygıyla selamlıyorum. Kağıthane 500 
bin kişilik büyük bir aile. Bu ailenin her bir 

ferdinden haberdar olmak, taleplerini, beklenti-
lerini, isteklerini, şikayetlerini anında bilmek ve 
anında çözümler üretmek gerekiyor. Bu nedenle 
de Halk Meclisi Toplantıları, Kadın Kent Gönül-
lüleri Toplantıları ve esnaf ziyaretleri gerçekleşti-
riyor, her sabah başkanlık makamında vatandaş-
larımızla görüşüyoruz. Bu sayede, Kağıthane’de 
yaşayan her bir vatandaşımızın doğrudan yöne-
time müdahil ve ortak olduğu bir yönetim mo-
deli uyguluyoruz.

Vatandaşlarımızla yaptığımız toplantılarda 
ve gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde; vatandaşın 
kapısına kadar giden, onları can kulağıyla dinle-
yen hem hesap veren hem de vatandaşın talep-
lerine göre icraatlarına yön veren bir belediye-
cilik hizmeti sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşın 
her halinden haberdar olmak, görüş ve düşün-
celerine doğrudan müracaat etmek, halkın bek-
lentilerine cevap vermek, vatandaşın yönetime 
bilfiil ortak olması, tüm demokrasilerin varmak 
istediği son noktadır. Biz, Kağıthane Belediyesi 
olarak 14 yıldır sürdürdüğümüz; ardışık ve birbi-
rinin devamı olan toplantı ve ziyaretlerimizle ol-
gun demokrasilerin geleceği son noktaya gelmiş 
olduğumuza inanıyoruz.

Hizmet anlayışımız gereği yaptığımız tüm 
çalışmalarda vatandaş önceliklerine özel önem 
gösterdik. Bu toplantılardaki ana amacımız da 
vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde gidip din-
leyip çareler üretmek. Bu demokratik yönetim 
anlayışımızın artık ilçemizde rutin bir uygula-
maya dönüşmesinden dolayı büyük memnu-
niyet duyuyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen her 
türlü beklentiye sahip çıkıp bunları yerine getir-
mek bizlerin hizmet anlayışındaki en temel ol-
gusudur. Göreve geldiğimiz günden bu yana ge-
çen 14 yıl içinde sorunlara yaklaşımımız gele-
cekteki uygulamalarımız için bir garanti teşkil et-
mektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, “Hizmet önemli-
dir; ama yeterli değildir. Aslolan gönül bağı kur-
maktır” diyor. Kağıthane Belediyesi olarak Cum-
hurbaşkanımızın bu sözünü bir ilke olarak kabul 
ediyoruz. Hiçbir şey, vatandaşlarımızla aynı sof-
rada diz kırıp çökmek, iftar sofralarında bereke-
ti paylaşmak, iyi bir karne aldıktan sonra sevin-
cini bizimle paylaşmak isteyen bir öğrenci kadar 
değerli değildir. Hiçbir yönetim mekanizma-
sı, vatandaşlarımızla yaptığımız buluşmalar ka-
dar anlamlı değildir. Hiçbir organizasyon birlik-
te sohbet etmek, hasbihal etmek, sevinci ve hüz-
nü paylaşmak kadar doğal ve kusursuz değildir. 
Ve hiçbir yönetim Kent Konseyi Toplantılarımız-
da vatandaşlarımızla birlikte Kağıthane’nin ge-
leceğini tartışmak kadar verimli değildir…

Kıymetli Kağıthaneli komşularım; Kağıtha-
ne Belediyesi olarak halkımızın emanetini taşı-
yoruz. Biz, sizlerin hayatını kolaylaştırmak için 
varız. Bunun için de vatandaşımız ne istiyorsa 
o olacaktır. Gönülden gönüle açtığımız yollara 
hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizleri bu duy-
gu ve düşüncelerle selamlıyorum.

Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
Kağıthane İlçe Emniyet Müdür Yar-

dımcısı Hakan Erişmiş, Kağıthane İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü Muhammet Çayır, diğer 
kurum amirleri, muhtarlar, STK temsilcileri, 
öğretmenler ve öğrenciler ile çok sayıda va-
tandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan, 
protokol konuşmalarıyla devam eden prog-
ramda şehitlerimiz yad edildi. Cengizhan 
Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı si-
nevizyon gösterileri, şiir ve oyunlar izleyenle-
re duygusal anlar yaşattı. Çanakkale Zaferi ve 
Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesin-
de çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğren-
cilere ödüllerinin takdim edilmesiyle prog-
ram sona erdi.

Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü 

Kağıthane’de Kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü 103. Yıldönümü dolayısıyla 
Osmanlı Arşivi Konferans Salonu’nda bir program düzenlendi.

KAĞITHANE'DE
ÇEVRE BİLİNCİ HIZLA YAYILIYOR

İlçe genelinde 
geri dönüşümü 

yaygınlaştırmak ve 
çevre bilincini arttırmak 

amacıyla farkındalık 
yaratan Kağıthane 

Belediyesi, rekor 
rakamlara ulaşarak 

2018 yılının Ocak, 
Şubat ve Mart aylarında 

940 ton geri dönüşüm 
malzemesi topladı.

Kağıthane Belediyesi, ilçe genelinde 
yaptığı geri dönüşüm çalışmaları-
nın meyvelerini toplamaya devam 

ediyor. Oluşturulan 10 ayrı ekip ile belirli 
adreslerdeki ev ve işyerlerini ziyaret ederek 
vatandaşlara geri dönüşüm konusunda bil-
gilendirme yapan Kağıthane Belediyesi, bil-
gilendirmenin yanı sıra vatandaşlara mavi 
poşet ve bilgi broşürü de bırakarak, vatan-
daşların geri dönüşüm konusunda bilinçlen-
mesine katkı sağlıyor. Bu anlamda yapılan 
çalışmalar neticesinde bir rekora imza atan 
Kağıthane Belediyesi 2018 yılının ilk ayla-
rında tam 940 ton geri dönüşüm malzemesi 
topladı.

Mahallelerde geri dönüşüm anonsu
Bilgilendirme ekibinin dağıttığı mavi poşet-
lere, evlerindeki geri dönüştürülebilir mal-
zemeleri dolduran vatandaşlar, atıklarını 
mahallelerde anons yaparak dolaşan kam-
yonlara teslim ederek geri dönüşüm çalış-
malarına katkı sağlamış oluyor.  Vatandaşlar-
dan toplanan geri dönüşüm malzemelerinin 
yanı sıra her akşam saat 21.00’ de ilçedeki 
büyük market ve alışveriş merkezlerini de 
ziyaret eden belediye ekipleri buralardan da 

geri dönüştürülebilir atıkları toplayarak te-
sislere götürüyorlar.

Okullarda geri dönüşüm kafesleri
İlçedeki okullarda verilen çevre eğitim se-
minerleri ile çocuklara da çevre bilinci aşı-
lanması hedeflenirken okul bahçelerinde de 
özel olarak yapılmış geri dönüşüm kafesleri 
bulunuyor.

Ana cadde ve sokaklarda çalışan temizlik 
personelleri ise geri dönüştürülebilir atıkları 
çöplerden ayrı özel bir haznede biriktirerek 
atıkların tekrar kullanılabilir hale getirilmesi-
ne olanak sağlamış oluyor. 

“Geri dönüşüm geleceği güvence altına 
almak demektir.”
Öte yandan Kağıthane’de yapılan geri dönü-
şüm çalışmalarını anlatan Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, “Geri dönüşüm; ülkemizin ve dün-
yanın kısıtlı kaynaklarının en verimli şekilde 
kullanılması, dolayısıyla gelecek nesillerimi-
zi de güvence altına almak demektir. Yerel 
yönetimler olarak imkanlarımız ölçüsünde 
elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. 
Kağıthaneli vatandaşlarımızı bu konuda du-
yarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.
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Ziyaretten duyduğu memnuniye-
ti dile getiren Başkan Kılıç, “Ge-
lecek gençlerin elinde şekillene-

cek. Ecdadımızın kanıyla, canıyla alıp 
bizlere emanet ettiği vatanımızı biz de 
gençlere emanet edeceğiz. Özellikle 15 
Temmuz'da sokakları dolduran mil-
yonlarca gencin ülkesine sahip çıkma 
şuuru, ülkemizi gelecekte daha güzel 
günlerin beklediğine işarettir” dedi.

Kağıthane AK Parti Gençlik Kolları 
Başkanı Fatih Akın, “Biz gençlere ver-

diği desteklerinden dolayı Belediye 
Başkanımız Fazlı Kılıç Bey’e teşekkür-
lerimizi sunuyoruz. Çalışmalarıyla son 
14 yılda şehrimiz her alanda gelişerek 
kalkındı. Gençlerin okul, iş ve sosyal 
hayattaki tüm ihtiyaçlarının geçen 14 
yılda karşılandığının birici şahitleri biz-
leriz. Bu nedenle başkanımızı, gençlik 
kolları teşkilatımızla ziyaret etmek is-
tedik. Misafirperverliğinden ötürü baş-
kanımıza şahsım ve ekibim adına te-
şekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gültepe Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilen etkinlikte, yazar 
Ahmet Anapalı, ilahiyatçı yazar 

Ümit Özdemir ve kurra hafız Muham-
med Levent Aktaş, Kağıthanelilerle 
buluştu. Programda, bu yıl vefatının 
100. yılında anılan Osmanlı Devleti 
padişahlarından II. Abdülhamid Han’ın 
tahta çıkış süreci, devlet yönetimi ve 
siyasi çalışmalarına ilişkin önemli bil-
giler verildi.

II. Abdülhamid Han’ı anlatan birden 
çok kitabı kaleme alan yazar Ahmet 
Anapalı, II. Abdülhamid’in iyi bir insan 
ve yönetici olduğunu belirterek, devle-
ti zor bir dönemde yönettiğini söyledi. 
Anapalı, Abdülhamid’in bilim ve ilim 
alanında önemli hizmetlerde bulundu-
ğuna dikkati çekerek, “Ulu hakanımız 
döneminde ilim anlamında çok güzel 
şeyler yapıldı. Tamamen kendi ailesin-
den ve saraydaki giderlerden kısarak, 
binlerce sınıflık sübyan mektepleri, as-

keri ve sivil rüştiye, Harran Üniversitesi 
dahil 8 üniversite ve çok sayıda fakül-
teyi hizmete açtı” diye konuştu.

İlahiyatçı yazar Ümit Özdemir ve 
kurra hafız Muhammed Levent Aktaş 
da Abdülhamid Han’ın yaşantısından 
kesitler anlattı. 

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen ‘’Osmanlı Kıraathanesi’’ söyleşileri kapsamında, 
Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamid Han’ın hayatı anlatıldı.

OSMANLI KIRAATHANESİ’NDE 
SULTAN ABDÜLHAMİT HAN KONUŞULDU

BAŞKAN KILIÇ:
“GELECEK GENÇLERİN ELİNDE ŞEKİLLENECEK”

AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fatih Akın beraberinde yürütme kurulu üyeleriyle birlikte 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Kağıthane Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde 
bir program düzenledi. Programa, Kağıthaneli kadınların Zeytin Dalı Operasyonu’nda görev 
alan Mehmetçiğe yazdıkları mektuplar  damga vurdu.

Kağıthane Belediyesi ve Kent 
Konseyi Kadın Meclisi 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü dolayı-

sı ile Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde bir 
program düzenledi. Programa yoğun 
bir ilgi ve katılım gösteren Kağıthaneli 
kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yü-
rüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu’nu da 
unutmadı. “Biz Tüm Askerlerin Anne-
siyiz” mottosuyla yola çıkan Kağıtha-
neli kadınlar operasyonda görev yapan 
Mehmetçik’e,  moral ve motivasyon 
amaçlı mektuplar kaleme alarak “yanı-
nızdayız” mesajı gönderdi. 

500’e yakın mektup Mehmetçik’e 
gönderildi
Kadınlar günü ile ilgili günün anlam 
ve önemini belirten konuşmalarla baş-
layan program daha sonra kadınların 
mektuplarını kaleme alması ile devam 
etti. Cephede görev yapan Mehmetçik-
lere moral olması açısından, duygu ve 
düşüncelerini kaleme alan kadınların 
yazdığı yaklaşık beş yüze yakın mek-
tup, hazırlanan kışlık kıyafetlerle bir-
likte Zeytin Dalı Operasyonu’nda görev 
yapan Mehmetçik’e ulaştırılmak üzere 
yola çıktı.

“Tarihimize ve değerlerimizie sahip 
çıkmalıyız.”
Programa Gezgin ve Aktivist Prof. 
Dr. Orhan Kural da katıldı. Kurtuluş 
Savaşı’nda cephede askerlere destek 
olan kadınlara dikkat çeken Kural, 
“Bundan yaklaşık yüz yıl önce de ka-

dınlarımız yine vatanı kurtarmak için 
ellerinden geleni yaparak vazifelerini 
yerine getirdiler. Kurtuluş Savaşı’nda 
bu millet birçok kahraman kadın çıkar-
dı. Bizler tarihimize ve bu değerlerimi-
ze sahip çıkmalıyız. Eğer  tarihimize 
sahip çıkamazsak geleceğimizi garanti 
altına alamayız” dedi. Yazılan mektup-
ların büyük bir hassasiyet ile Mehmet-
çiklere ulaştırılacağını belirten Kural, 
tüm kadınların kadınlar gününü kutla-
yarak bu ince davranışlarından dolayı 
onlara teşekkür etti.

"Mehmetçiğimize vereceğimiz mut-
luluk paha biçilemez."
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç da programa katıldı. 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısı ile tüm dünya 
kadınlarının kadınlar gününü kutlayan 
Başkan Fazlı Kılıç, “Tüm dünya kadınla-
rının kadınlar günü kutlu olsun. Bugün 
burada hem kadınlar gününü kutluyor 
hem de cephede, bizlerin rahat uyuya-
bilmesi için gecesi gündüzü olmadan 
görev yapan Mehmetçiğimize mektup-
larımızı kaleme alıyoruz. Onlara verebi-
leceğimiz küçük bir mutluluk ve moti-
vasyon bile bizler için paha biçilemez 
bir gurur olacaktır” diye konuştu.

Programda bazı kadınlar Mehmet-
çik için yazdığı mektup ve şiirleri de 
okudu. Salonda duygu dolu anların ya-
şandığı dakikaların ardından ise prog-
ram harekatın başarıyla sonuçlanması 
için yapılan dua ile sona erdi. 

AFRİN’DEKİ MEHMETÇİKLERE 
KAĞITHANELİ KADINLARDAN MORAL MEKTUBU
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Şair Kasım 
Alper Özdemir 

Türk şiirinin 
ustalarının 

eserlerinden 
derlediği en 
özel seçkiyi 

Kağıthaneliler 
için seslendirdi.

Kağıthane Belediyesi 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü‘nde kendi per-
sonelini unutmadı. Nurtepe Sos-

yal Tesisleri’nde düzenlenen programla 
belediye bünyesinde çalışan kadın per-
soneller bir araya gelerek, kadın dayanış-
masına dikkat çektiler.

“Kadınların toplumda bulunduğu 
nokta çok önemli”
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın 
eşi Fatma Kılıç, Kağıthane İlçe Emniyet 
Müdürü Birol Taşkoparan’ın eşi İrdem 
Taşkoparan ve AK Parti Kağıthane Kadın 
Kolları Başkanı Meryem Karaköse tüm 
masaları tek tek dolaşarak kadınlara ka-
ranfil dağıttı.

Kadınlara özel hediyelerin de dağıtıl-
dığı programa Kağıthane Belediye Baş-

kanı Fazlı Kılıç da katıldı. Kadının toplu-
mun inşa edilmesindeki rolüne değinen 
Başkan Fazlı Kılıç, “Kadınlarımız, onlar 
aslında geleceğin mimarları, onlar sade-
ce anne değil aynı zamanda birer öğret-
men, gelecekte bu ülkeyi daha aydınlık 
noktalara taşıyacak olan çocuklarımızın 
öğretmenleri, bu yüzden  kadınların 
toplum içinde bulundukları nokta çok 
daha büyük önem arz etmektedir. Tüm 
kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutluyorum” şeklinde konuştu.

Belediye olarak yaptıkları çalışmala-
rın bir ekip işi olduğunu belirten Başkan 
Fazlı Kılıç, “Bu noktada kadın personelle-
rimize ayrı bir teşekkür daha ediyorum. 
Bugün Kağıthane’yi içinde bulunduğu 
konuma taşıyabildiysek bu hepimizin 
eseridir” dedi.

Türk Şiirinin başarılı temsilcilerin-
den şair, yazar ve sunucu Kasım 
Alper Özdemir Kağıthane Beledi-

yesi Kültür etkinlikleri kapsamında Ha-
midiye Gençlik ve Kültür Merkezi’nde 
“Ustaların İzinden” isimli özel bir şiir 
dinletisi ile şiir ustalarının en özel ve 
unutulmayan şiirlerini Hamidiye Mahal-
lesi sakinleri için seslendirip kitaplarını 
imzaladı.

Şiir dinletisine misafirler de eşlik etti
Necip Fazıl Kısakürek’ten Orhan Veli’ye, 
Attila İlhan’dan Cahit Sıtkı Tarancı’ya ka-
dar birçok şiir ustasının şiirlerinden olu-
şan bir demet sunan Özdemir’e zaman 
zaman misafirler de eşlik ettiler.

Etkinlik sonunda kendisini Kağıtha-
neli şiir severler ile buluşturan Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç’a teşekkür eden Ka-
sım Alper Özdemir, bugün ülke olarak 
dünden daha da çok birlik ve beraberliğe 
ihtiyacımız olduğunu söyleyerek, dünya 
üzerinde zulüm gören bütün mazlumlar 
ve Zeytin Dalı Harekatı’nda bulunan as-

kerlerimiz için misafirlerden dua isteyip 
Arif Nihat Asya’nın “Dua” şiirini okuya-
rak şiir dinletisini sonlandırdı.

Kağıthane Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde kadın 
personellerine özel bir program gerçekleştirdi.

Başkan KILIÇ 
“KADINLARIMIZ GELECEĞİN MİMARLARI”

Kültür Sanat Etkinliklerinde Şiir Rüzgarı Esti

Kağıthane Belediyesi kültür-sanat programla-
rı kapsamında tarihçi yazar Talha Uğurluel’i 
konuk etti. Sultan Selim Kültür Merkezi’nde 

gerçekleştirilen söyleşide slaytlarla adeta vatandaşla-
ra bir Kudüs turu yaşatan Uğurluel, önemli açıklama-
larda da bulundu.

“Maalesef Kudüs’e gereken önemi vermiyoruz.”
Kudüs’ün Müslamanlar tarafından yalnız bırakıldığı-
nı ve yeteri kadar önemsenmediğini belirten Talha 
Uğurluel, “Mescid-i Aksa avlusu Allahu Teâlâ’nın dün-
ya üzerinde kendisine ayırdığı en özel, en önemli me-
kanlardan bir tanesi ve burası bir asırdır adeta kapalı 
bir kutu, insanların zihninden silinmeye çalışılıyor. 
İnsanlar da buraya yeteri kadar önem göstermiyor. 
Mescid-i Aksa  avlusunun içinde orada birçok med-
rese var, hankâh var. Bütün medreseler Filistinlilerin 
evi olmuş, bütün hankâhlar da Ürdünlülerin bürosu 
olmuş” dedi.

Peygamber Efendimizin hadislerinde Kudüs’ü, 
“Yeryüzünde sadece üç yere Allah rızası için gidilir: 
Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa” 
diyerek övdüğü bir yer olduğunu belirten Uğurlu-
el, “İnsanlarımız Mescid-i Aksa dendiğinde  sadece 
bir yapıdan bahsedildiğini sanır. Halbuki Kur’an-ı 
Kerim’in bize anlattığı Mescid-i Aksa alelade bir bina 
değil, Allahu Teala’nın kıymet verdiği bir toprak par-
çasıdır” diye konuştu.

“Yapılan her ibadetin 1’e bin sevabı var.”
Mescid-i Haram’da yapılan her bir ibadetin sevabı 
yüz bin ile, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’da ya-
pılan ibadetin sevabı ise bin ile çarpılmaktadır diyen 
Uğurluel, “Mescid-i Aksa’dan içeri girdiğimiz vakit 
bizi dikdörtgen bir arazi karşılar. Etrafı bir taraftan şe-
hir surları diğer taraftan Memlük medreseleri ile çev-
rilidir. İçeride son derece kıymetli bir eser daha vardır. 
Kubbetü’s Sahra, yani Kaya Kubbesi, kubbeden ziya-

de kayanın kendisi son derece kıymetlidir. Allahu 
Teala yeryüzünü yaratmaya bu kayadan başlamıştır. 
Birçok peygamber bu kayaya yüz sürmüş, altında ve 
üstünde kurbanlar kesmiş, ibadet etmiş daha önem-
lisi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu kayanın üzerinde 
Miraç’a yükselmiştir.  “Beytü’l Makdis”, mukaddes ev 
anlamına geliyor. Hz. Süleyman’ın mabedini buraya 
inşa ettiğini biliyoruz.  Allahu Teala’nın kutsal saydı-
ğı bu yer ve yapılar bire bin sevabın olduğu alandır. 
Kuran-ı Kerim bu kutsal alandan Mescid-i Aksa ola-
rak bahseder, yani Uzak Mescid’dir. Bu adla anılma-
sının sebebi ise Kabe’ye uzak olmasıdır. Allahu Tea-
la yeryüzünde Kabe’nin kapladığı alan ile Mescid-i 
Aksa’nın kapladığı alanı kutsal saymıştı.’’ İfadelerini 
kullandı.

“Her ay Umre’ye gitmektense bir kez de Kudüs’e 
gidin.”
Mescid-i Aksa’nın, Kabe’den sonra en değerli ikinci 
toprak parçası olduğunun altını çizen Uğurluel, “Ba-
zen insanlar bana ayda bir Umre’ye gittiklerini söy-
lüyorlar ben de onlara diyorum ki ayda bir Umre’ye 
gideceğine bir kere de Kudüs’e git. Orası yalnız bıra-
kılmış, kimse yok, kalabalık yok sessiz sakin ve sizin 
sahip çıkmanızı bekliyor” dedi. 

Oradaki siyasi, politik durumdan ve güvenlik en-
dişesinden dolayı insanların gitmekten kaçınabile-
ceğini belirten Uğurluel, “Evet birçok noktada İsrail 
askerleri görebilirsiniz ama siz Türk pasaportunuzu 
gösterdiğinizde orada her kapı size kolaylıkla açılır” 
diye konuştu.

“Hitler, Yahudileri bir araya toplamak için oluştu-
rulmuş bir projeydi.”
Çok fazla komplo teorilerine inanmadığını ancak 
Adolf Hitler’in, Yahudileri bir araya toplayabilmek 
için oluşturulmuş bir proje olduğunu aktaran Uğurlu-
el, “Ben komplo teorilerine hiç inanmam ama bizim 

ömrümüz yetecek ve göreceksiniz ki Hitler’in bir pro-
je olduğu ortaya çıkacak. O dönem Avrupa’da, özellik-
le Polonya’da yaşayan zengin Yahudiler topraklarını 
terk etmemek için direniyorlardı. Sonuçta adam zen-
gin orada işi var belki bankası var niye bırakıp gitsin, 
bu yüzden onları zorla bir araya toplamak gerekti ve 
bu iş de Hitler aracılığıyla yapıldı. II. Dünya Savaşı'nda 
fakir Yahudiler ölürken zengin olanlar bir araya top-
lanarak İsrail kuruldu. Bu gerçek ortaya çıkacak ve 
hepimiz göreceğiz” dedi.

Yaklaşık 2.5 saat süren söyleşiyi vatandaşlar ilgiy-
le takip etti. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da 
programı takip ederken, Tarihçi Uğurluel’e teşekkür 
ederek çiçek ve Kağıthane’nin sembolü olan lale figü-
rünü takdim etti. 

Kağıthaneliler Kudüs’ü

Tarihçi Talha Uğurluel’den Dinledi

Tarihçi Yazar Talha Uğurluel, Kağıthane Belediyesi Kültür Sanat Programları kapsamında 
Sultan Selim Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla buluştu.
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Kağıthane Belediyesi, 
katılımcı ve şeffaf 
yönetim anlayışı 

ile, ilçenin mahalle 
ve sokaklarındaki 
gelişmeleri; Kadın 

Kent Gönüllüleri 
Toplantıları, 

esnaf ziyaretleri 
ve Halk Meclisi 

Toplantıları ile ilçe 
halkının gözünden 

değerlendiriyor. Her 
kesimden vatandaşın 

görüşüne önem 
veren Başkan Kılıç, 

her yıl geleneksel 
olarak düzenlediği bu 
toplantılarda istek ve 

önerileri dinliyor.

İlçede bulunan 19 mahallenin tama-
mında ayrı olarak gerçekleştirilen 
topkantılarda mahallelerin gelişimi 

adına yapılabilecek görüş ve öneriler 
ele alınırken ilçe ve ülke gündemi de 
vatandaşlarla birlikte değerlendiriliyor. 
Öte yandan ilçe halkı da düzenlenen 
toplantılara yoğun katılım gösteriyor.

“Her vatandaşımızla görüşmek için 
çabalıyoruz”
Kağıthaneli vatandaşların ilçe yöneti-
minde söz sahibi olduklarını ve bildir-
dikleri görüş, öneri ve isteklere göre 
özel çalışmaların yapıldığını belirten 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-

lıç, “Biz her zaman katılımcı bir anlayış 
benimsedik. Görüşü ne olursa olsun 
ilçemizde yaşayan her vatandaşımıza 
ulaşmaya çalışıyoruz. Her vatandaşı-
mızla el sıkışıp yüz yüze görüşme fırsatı 
yaratmak için çabalıyoruz. Bunu hem 
esnaf ziyaretlerimiz hem kadın kent 
gönüllüleri toplantılarımız hem de halk 
meclisi toplantılarımız ile yapıyoruz. 
Amacımız her sokağımızda bir gönüllü 
vatandaşımızın olmasını sağlayabilmek 
ve işbirliği içinde olabilmek. Bu şekilde 
tüm ilçemizden sokak sokak doğrudan 
bilgiler alarak yatığımız çalışmaların çok 
hızlı bir biçimde çözüme kavuşmasını 
amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Esnaflar bizler için ayrı öneme sahip”
Öte yandan günlük işleri nedeniyle 
dükkanını bırakıp taleplerini yüz yüze 
dile getirmede zorluk çeken Kağıthaneli 
esnafın bu yöndeki sıkıntısını gidermek 
amacıyla, her yıl esnaf ziyaretlerini de 
gerçekleştiren Başkan Kılıç, her esnafı 
tek tek gezerek istekleri yerinde değer-
lendiriyor. Esnaf ziyaretlerinin ardından 
ziyaret edilen mahallede, Halk Meclisi 
Toplantıları da düzenlenerek mahalle-
de yaşayan vatandaşlarla bir araya geli-
niyor. Seyrantepe Mahallesi ile başlayan 
esnaf ziyaretleri ile Halk Meclisi Toplan-
tıları 11 Mayıs’a kadar devam edecek. 

Esnaf ziyaretlerinin ve esnafın fikir-
lerinin kendileri için çok önemli olduğu-

nu belirten Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, “Esnaf ziyaretleri bizim için 
ayrı bir öneme sahip. Kağıthane’de bir-
çok noktada her gün çeşitli çalışmalar 
yapıyoruz. Yapılan bu çalışmalar daha 
çok vatandaşlarımızın istek ve önerileri 
üzerine şekil alıyor. Bir caddeye yaptığı-
mız çalışma istiyoruz ki öncelikle o cad-
denin esnafının işlerini kolaylaştırsın. 
Bu sayede hem vatandaş memnuniyeti 
sağlanıyor hem de şehrin ticari yaşamı-
na artı değer katıyor”  diye konuştu.

Kadın Kent Gönüllüleri Toplantıları 
Sona Erdi
Kadınların şehir yönetiminde aktif rol 
alması ve şehre aidiyet duygusunun 

gelişmesi amacıyla Kağıthane Beledi-
yesi tarafından her yıl geleneksel olarak 
gerçekleştirilen Kadın Kent Gönüllüleri 
Toplantıları, Seyrantepe Mahallesi’nde 
düzenlenen toplantı ile son buldu. Bu 
yıl yaptıkları toplantıların yoğun ka-
tılımla gerçekleştiğinin altını çizen 
Başkan Fazlı Kılıç, toplantılara katılıp 
fikirlerini belirten vatandaşlara teşek-
kür etti. Toplantılarda konuşulanların 
oldu bittiye getirilmediğinin de altını 
çizen Başkan Kılıç, önceki yıllarda ya-
pılan Kadın Kent Gönüllüleri Toplan-
tıları, Halk Meclisleri ve esnaf ziyaret-
lerini örnek göstererek gelen talepleri 
mümkün olduğunca yerine getirdikle-
rini belirtti.

Tüm görüş ve öneriler 
değerlendirilecek
19 mahallenin tamamında düzenlenen 
toplantılarda; vatandaşlardan gelen ta-
lepler Başkan Fazlı Kılıç, belediye baş-
kan yardımcıları, mahalle muhtarları, 
AK Parti ilgili mahalle temsilcisi ve ilgili 
meclis üyesinin katılımıyla gerçekleşti-
rilecek özel toplantılarda masaya yatırı-
lacak ve hayata geçirilmesi yönünde ça-
lışmalara başlanacak. Değerlendirilecek 
olan isteklerin sonucunda Kağıthane 
Belediyesi’nin mahalle mahalle ortaya 
koyduğu bir yıllık yol haritası da şekil-
lenmiş olacak.

KAĞITHANE’Yİ KAĞITHANELİLER YÖNETİYOR
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Bundan 103 yıl önce, 22 Aralık 
1914 tarihinde başlayan, 18 
gün süren ve 60 bin kahraman 

Türk askerinin soğuk hava şartların-
dan dolayı donarak ve hastalanarak 
şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı, 
Kağıthane’de anıldı.

Anma gecesinde kum sanatından 
belgesele birçok etkinlik vardı
Tarihin en üzücü olaylarından 
biri olarak adlandırılan Sarıkamış 
Harekatı’ndan fotoğrafların olduğu 
sergide, belgesel gösteriminden kum 
sanatı gösterisine birçok etkinlik ger-
çekleştirildi. Halk Müziği sanatçısı 
Recep Ergül’ün cephe türkülerini  de 
seslendirdiği konserden oluşan prog-
rama vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Geceye sergiyi gezerek başlayan 
vatandaşlar serginin ardından yak-
laşık iki saat boyunca devam eden 

programı ilgiyle takip etti. Kum sa-
natı gösterisinin büyük bir beğeni 
topladığı gecede kum sanatı ile hem 
Sarıkamış hem de Afrin Harekatı’nın 
canlandırılması salondan büyük alkış 
aldı.

Sarıkamış şehitlerinin torunları 
bugün aynı ruhla Afrin’de
Programı vatandaşlarla birlikte iz-
leyen Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, gecede emeği geçenlere 
teşekkür ederek Sarıkamış Hareka-
tı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yü-
rüttüğü Afrin Harekatı’na değinerek 
Sarıkamış’ın şehitlerinin torunlarının 
da bugün Afrin de mücadele ettiğini 
belirtti. Türk Milleti’nin birlik olduğu 
zaman üstesinden gelemeyeceği bir 
sorunun olmadığını belirten Başkan 
Fazlı Kılıç, şehitlerimize Allah’tan rah-
met gazilerimize de acil şifalar diledi. 

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ 
103. YILINDA ANILDI
Kağıthane Belediyesi, ebediyete intikallerinin 103. Yılında, Gültepe Kültür Merkezi’nde

düzenlediği program ile Sarıkamış şehitlerini andı.

Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi Ço-
cuk Meclisi, farkındalık oluşturmak 
adına Kağıthane’de bulunan ağaçlara 

kuş yuvası astı. Meclis üyesi 25 çocuk kendi 
boyadığı yuvaları merdiven yardımıyla Has-
bahçe ağaçlarına astı.

“Sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz”
Kağıthane Yaşam Beceri Atölyesi’nde hazır-
lanan 25 kuş yuvasından birini de Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç astı. Meclis üyesi 
çocuklar gibi kendi boyadığı yuvayı ağaca 
asan Başkan Fazlı Kılıç, çocuk meclisi tara-
fından ağaçlara kuş yuvası asılması kararını 
mutlulukla karşıladığını söyledi. Belediye 
olarak sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını 

belirten Başkan Kılıç, “Çocuk meclisimiz kuş 
evlerini hazırlayıp boyadılar. Şimdi de kuş 
evlerini ağaçlara asıyoruz. Sokak hayvanla-
rına, sahipsiz hayvanlara sahip çıkıyo-
ruz. Çocuklarımızın hayvan sevgisi 
bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kul-
landı.

Kağıthane Belediyesi Kent Kon-
seyi Çocuk Meclisi Başkanı Zey-
nep Sude Aydoğdu da ağaçlara 
yuva asan çocuklar arasınday-
dı. Sokak hayvanlarını çok 
seven Aydoğdu düzenlenen 
etkinlik için, “Hayvanlara 
katkıda bulunmak mutlu-
luk verici” diye konuştu.

Kağıthane Belediyesi Çocuk Meclisi üyesi 25 çocuk kuşlar için boyadıkları yuvaları 
Hasbahçe’nin ağaçlarına astı.

KUŞ EVLERİ AĞAÇLARA ASILDI

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gürbüz, Başkan Fazlı Kılıç’ı ziyaret etti.

Geçtiğimiz aylarda Okmeydanı 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimliği’ne atanan Prof. Dr. 

Hakan Gürbüz, kendisine “hayırlı olsun” 
ziyaretinde bulunan Başkan Fazlı Kılıç’a 
iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Kağıthane 
Belediyesi’nde gerçekleşen ziyarette Baş-
hekim Gürbüz, Başkan Fazlı Kılıç’a hizmet-
lerinden dolayı teşekkür etti.  Beraberindeki 
heyet ile birlikte ziyarette bulunan Gürbüz, 
gündeme dair konular ve sağlık alanında 
yapılabilecek diğer çalışmalarla ilgili olarak 
da Başkan Fazlı Kılıç ile fikir alışverişinde  
bulundu.

“Vatandaşlarımızı önemli hastalıklar ko-
nusunda bilinçlendiriyoruz”
Sağlık alanında vatandaşlar için birçok 
önemli hizmet sunduklarını belirten Baş-

kan Fazlı Kılıç, ilçe genelindeki aile sağlığı 
merkezi sayısını her geçen gün arttırdıkla-
rını belirterek, “İlçemizin birçok noktasında 
aile sağlığı merkezlerimiz hizmet veriyor, 
bunun yanı sıra hasta ve engelli 30 bin va-
tandaşımıza geçtiğimiz yıl ücretsiz ulaşım 
hizmeti sağladık. Yine düzenlediğimiz se-
minerler ile vatandaşlarımızı önemli has-
talıklar konusunda bilinçlendiriyoruz. Geç-
tiğimiz günlerde özel bir sağlık kurumuyla 
ortaklaşa düzenlediğimiz ‘Tüp Bebek Semi-
neri’ ile 2 vatandaşımıza ücretsiz, 5 vatan-
daşımıza da yüzde 50 indirimli tüp bebek 
tedavisi imkanı sağladık” dedi.

Prof. Dr. Hakan Gürbüz’e ziyaretinden 
dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Fazlı 
Kılıç, ziyaretin bir anısı olarak da Gürbüz’e 
Kağıthane’nin sembolü olan lale figürünü 
takdim etti. 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç,
Başhekim Hakan Gürbüz İle Buluştu

28 Şubat sürecinin sancılı orta-
mını tiyatro sahnesie taşıyan 
“Karanlıkta Açan Çiçekler” 

oyunu Kağıthane’de sahnelendi. Sultan 
Selim Kültür Merkezi’nde ilçe sakinlerinin 
yoğun katılımı ile gerçekleşen tiyatro oyu-
nu izleyicilerden tam not aldı. Akademis-
yen Ahmey Bey ve ailesi çevresinde gerçek-
leşen olaylar, doksanlı yıllarda her alanda 
yaşanan sıkıntılar ele alınıyor. Cumhuriye-
tin ilk yıllarından, 28 Şubat’a kadar uzun bir 
sürec konu alan oyun; bu süreçten dindar, 
muhafazakar kesimin nasıl etkilendiğini, te-
mel hak ve özgürlükler kapsamında eğitim, 
sağlık ve memuriyet haklarının nasıl ellerin-
den alındığını ve bu dönem içerisinde, mu-
hafazakar kesime karşı uygulanan sindirme 
politikalarını, bir aile ve o ailenin etrafında 
gelişen olaylarla gözler önüne seriyor.

“Karanlıkta Açan Çiçekler” Kağıthane’de Sahnelendi
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Hayali Suat Veral tarafından, 
Türkiye’de ilk kez el emeği ile 
ve orijinal deri malzemeden 

üretilen bir metrelik ‘Dev Gölgeler Tas-
vir Sergisi’ Kağıthane Gültepe Kültür 
Merkezi’nde açıldı. Türklerin Orta As-
ya’daki yaşamlarına kadar uzanan bir 
geçmişi olan Gölge Oyunu’nun Hacivat, 
Karagöz, Beberuhi, ve Çelebi karakterleri 
bir metrelik dev boyutları ile görücüye 
çıktı.

“Sanatın her türlü alanına elimizden 
geldiğince katkı sağlıyoruz.”
Türkiye’de ilk olarak Suat Veral tarafın-
dan yapılan çalışmalar neticesinde orta-
ya çıkartılan serginin açılışını Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç yaptı. İlk 
gösterimi çocuklarla birlikte izleyen ve 
serginin Türk Kültürü’nün geçmişine 
ışık tuttuğunu belirten Başkan Fazlı Kı-
lıç, “Kağıthane olarak sanatın her türlü 
alanına geniş bir yelpazede elimizden 
geldiğince katkı sunuyoruz. Bu sergi de 
bizim ev sahipliğini yapmış olmaktan 

dolayı mutluluk duyduğumuz bir sergi. 
Kültürümüzün önemli bir parçası olan 
karakterleri bu şekilde büyük boyutlar-
la görebilmek oldukça etkileyici. Tüm 
vatandaşlarımızı buraya gelip sergiyi 
gezmeye ve bu karakterlerin hikayesini 
dinlemeye davet ediyorum” dedi.

Çocuklara geleneksel kültürümüz 
tanıtılıyor
Yıllardır geleneksel Türk Kültürü’nün 
önemli bir parçası olan Gölge Oyunları ile 
ilgili çalışmalar yaptığını belirten Hayali 
Suat Veral, “38 yıllık meslek hayatımda 
sanatımızın ileriye taşınabilmesi adına 
birçok çalışmaya imza attım. Son yıllarda 
Karagöz ve Hacivat’a olan ilginin artmış 
olmasından dolayı da böyle bir tasvir ça-
lışması yaparak bunu sergilemeye karar 
verdim. Günümüz çocuklarının bu kadar 
teknoloji ve televizyona bağlı yaşadığı 
bir dönemde bu serginin çocuklarımıza 
geleneksel kültürümüzü tanıtmak ve 
sevdirmek adına önemli bir iş olduğunu 
düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"DEV GÖLGELER TASVİR SERGİSİ" 
Gültepe Kültür Merkezi’ndeydi

Geleneksel 
kültürümüzün 

önemli 
figürlerinden olan 

Karagöz ve Hacivat 
başta olmak üzere 
gölge oyunlarının 

karakterlerini içine 
alan ‘Dev Gölgeler’ 

tasvir sergisi 
Gültepe Kültür 

Merkezi’nde açıldı.
Güvenlik Politikaları ve Terör Uzmanı Mete Yarar, “Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı ve yapmayı plan-
ladığı operasyonların bütçesini daha önceden ayırmış durumda. Kahraman askerlerimizin destan 

yazdığı Afrin, terör örgütü unsurlarından kesinlikle temizlenecektir” dedi.

Kağıthane Belediyesi Gültepe 
Kültür Merkezi’nde, ‘Afrin Ope-
rasyonu ve Suriye’nin Geleceği’ 

konulu söyleşi gerçekleştiren Yarar, 
Afrin’e yönelik gerçekleştirilen Zeytin 
Dalı Harekatı’nın başarılı bir şekilde de-
vam ettiğini söyledi.

Bölgedeki stratejik dağlar ele geçirildi
Harekat kapsamında binden fazla terö-
ristin etkisiz hale getirildiğine dikkati çe-
ken Yarar, bu sayının daha da artacağını 
ifade ederek, “Bölgedeki stratejik dağlar 
ele geçirildi. Bu bize büyük avantaj sağ-
ladı. Afrin dediğiniz yer İstanbul kadar 
geniş bir alana sahip. Kimse, ‘operasyon 
yavaş ilerliyor’ demesin çünkü orada 
Mehmetçiklerimiz her şeye dikkat ede-
rek ilerliyor, tek bir şehit vermek iste-
miyoruz. Her yer tuzaklarla dolu. Tüm 
bunlara rağmen Afrin Harekatı başarılı 
şekilde devam ediyor” diye konuştu.

“Kendi silahlarımızla operasyon 
yapıyoruz”
Yarar, bölgedeki teröristlerin kendilerini 
gizlemek için sivil halkın arasına karış-
tığına vurgu yaparak, TSK’nın sivillerin 
zarar görmemesi için çaba gösterdiğini 
kaydetti. Afrin’in terör unsurlarından 
mutlaka temizleneceğine değinen Ya-
rar, şunları kaydetti:

“Biz operasyonda yerli ve milli silah 
ve mühimmat kullanıyoruz. SİHA ve 
İHA’larımız önemli işlere imza atıyor. 

Harekatın ilk günü kalkan 72 jetimiz 
belirlenen noktaları bombalayarak yu-
valarına döndü. Hiçbiri hedef şaşmadı 
ve çarpışmadı. Eskiden yurt dışından 
gelen silahlara ihtiyaç vardı şimdi onun 
önüne geçtik. Kendi silahlarımızla ope-
rasyon yapıyoruz. Türkiye, Zeytin Dalı 
Harekatı ve yapmayı planladığı ope-
rasyonların bütçesini daha önceden 
ayırmış durumda. Kahraman askerleri-
mizin destan yazdığı Afrin, terör örgütü 
unsurlarından kesinlikle temizlenecek-
tir. Bundan kimsenin şüphesi olmamalı. 
Bu milletin duaları da kahraman aske-
rimizin üzerinde. Afrin temizlendikten 
sonra ülkemizde bulunan Suriyelilerin 
bir kısmı ülkelerine dönecek. Sıra diğer 
bölgelerdeki teröristlere de gelecek.”

Yarar, söyleşinin ardından katılımcı-
ların Zeytin Dalı Harekatı ve daha sonra 
yapılması planlanan operasyonlara iliş-
kin sorularını da yanıtladı.

Güvenlik Politikaları ve Terör Uzmanı Mete YARAR: 
“Afrin Harekatı'nda Destan Yazdık"
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Sağlık Kültür-Sanat
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Hasta Okulu Seminerleri
Devam Ediyor

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Kağıthane Belediyesi’nin bu yıl Medical Park Hastaneleri ile birlikte gerçekleştirdiği "Hasta 
Okulu" seminerleri Kadın Hastalıkları, Menopoz ve Osteoporoz konuları ile devam etti.

İlçeye kazandırdığı 6 farklı kültür merkezi ile aynı anda birçok farklı mahalle ve noktada kültür sanat etkinliği 
gerçekleştirme olanağına sahip olan Kağıthane Belediyesi’nin  Mart ayı kültür sanat etkinlik programında, birbirinden 

güzel etkinlikler Kağıthanelileri bekliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uz-
manı Yrd. Dç. Dr. Seval Zeren’in 
konuşmacı olarak katıldığı se-

miner Kağıthane Belediyesi Nikah 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Menopoz’un 
toplumda çok ciddiye alınmadığını ama 
aksine oldukça ciddi bir süreç olduğunu 
belirten Zeren, “Menopoz, tıpkı ergenlik 
dönemi gibi insanın yaşadığı dönem-
lerden biri ve ciddiye alınması gereken 
bir konu. Kadınlar bu dönemlere girdik-
lerinde yoğun stres, gerginlik ve sıkıntı 
yaşayabiliyorlar bu da sosyal hayatları da 
olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu yüz-
den menopozun farkında ve bilincinde 
olarak ona göre davranmalıyız” dedi.

Sigara içen kadınlar daha erken 
menopoza giriyor
Menopozun somut semptomları ol-
duğunu belirten Zeren, sıcak basması, 
gece terlemeleri, düzensiz adetler, libido 
azalması ve vajinal kuruluğun en önemli 
semptomlar olduğunun altını çizdi. Or-
talama 47 yaşında menopozun başladı-
ğına değinen Zeren, “Menopozal geçiş 
süreci ortalama olarak 47 yaşında başlar 
ve yaklaşık dört yıl sürmektedir. Sigara 
kullanan kadınlar iki yıl kadar daha er-
ken menopoza girebiliyorlar. Bunun dı-
şında yine kötü beslenme ve vejeteryan-
lık da erken menopoza sebep olan diğer 
başlıca etkenler’’ diye konuştu.

Kadınların sadece %1’lik kısmının 40 
yaşından önce menopoza girdiğini belir-

ten Zeren, Kadınların 1/3’ünün ise hayat-
larını menopozda geçirdiklerini aktardı.

Halk arasında kemik erimesi olarak 
da bilinen ve genelde yaşlı insanlarda 
görülen Osteoporoz rahatsızlığına da 
değinen Zeren, “Osteoporoz bilinen en 
yaygın metabolik kemik hastalığıdır. 
Genellikle 45 yaşından sonra başlar ve 
görülme sıklığı artar. 70’li yaşların üze-
rindeki insanlarda ise %85-90’lara varan 
oranda kemik erimesi görülür” diye söz-
lerine ekledi.

5 vatandaşa ücretsiz check-up
Kemik erimesinden korunmanın çocuk-
luk çağından itibaren başladığının altını 
çizen Zeren, “Özellikle kalsiyum takviye-
leri ile kadınlarda östrojen ve erkeklerde 
testesteron hormonlarının düzenli salgı-
lanması kemik erimesinden korunma-
nın önemli birer parçasıdır” dedi.

Yaklaşık bir saat süren semi-
neri kadınlar da ilgiyle takip etti. 
Seminere katılım gösteren tüm 
vatandaşlara Medical Park has-
tanelerinde kullanabilecekleri 
ücretsiz muayene imkanı ve 
kurayla belirlenen 5 kişiye 
de ücretsiz check-up fırsatı 
verildi. Program sonunda 
yapılan çekiliş ile belirlenen 
5 talihli, Medical Park Has-
tanelerine giderek ücretsiz 
check-up hizmetinden ya-
rarlanabilecek.



KAĞITHANE BELEDİYESİ’NİN AYLIK ÜCRETSİZ FAALİYET BÜLTENİDİR       www.kagithane.bel.tr       444 23 00 | SAYI:71  MART   2018 @KagithaneBel
@kilicfazli kagithanebld

@gazetekagithane

Sosyal Medyada
Kağıthane

Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde 
planlanan eğitimlerini başarıyla 
tamamlayan sporcular, tekvando 

yemini ederek profesyonelliğe ilk adımı 
attı. Sporcuların kuşak atlama töreninde 
yaptığı gösteri izleyicilerden tam not aldı.

“Sporculara olan desteğimiz devam 
edecek”
Törene katılan Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç, eğitimlerini başarıyla ta-
mamlayan sporcuları tebrik ederek, spor 
yaşamlarında başarılar diledi. Spor okul-
ları kapsamında binlerce öğrenciyi sporla 
tanıştırdıklarını belirten Başkan Kılıç, “Her 
zaman spor ve sporcunun yanındayız. 
Onlara olan desteğimiz devam edecek. 
Spor tesislerimizde her branşta eğitim ve-
riyoruz. Karate ve tekvando eğitimi alan 
sporcularımızın yaptıkları gösteriyi izle-
dik. Eğitmenlerimizin verdikleri emekleri 
boşa çıkarmamışlar” şeklinde konuştu.

Başkan Kılıç, konuşmasının ardından 
kuşak atlayan sporcuların bellerine yeni 
kuşaklarını bağlayarak, başarı belgelerini 
verdi. Tören kapsamında gösteri sunan 
milli tekvandocuların performansı büyük 
ilgi gördü.

Kağıthane Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen spor okulları 
kapsamında karate ve tekvando eğitimi alan 250 öğrenci kuşak atladı.

KAĞITHANE BELEDİYESİ
GELECEĞİN ŞAMPİYONLARINI YETİŞTİRİYOR


