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Turgut YILMAZHUZUR SOKAĞI

KAĞITHANE 
OTİZMİN 
FARKINDA

KAĞITHANELİ ÇOCUKLARIN 
23 NİSAN COŞKUSU

sayfa 16

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

ŞEHİRLERİ DAHA HIZLI 
GELİŞTİRECEK

KAĞITHANE, DÜNYAYA İLHAM OLACAK

Tüm dünyada otizm ko-
nusunda farkındalık oluş-

turmak adına 2008 yılında ilan 
edilen Dünya Otizm Farkında-
lık Günü için Kağıthane Beledi-
yesi bir dizi etkinlik gerçekleş-
tirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kağıthane’de 
düzenlenen programlarla coşkuyla kutlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Kağıthane Merkez 

Meydanı’nda düzenlenen miting-
te Kağıthanelilerle buluştu. 

KAĞITHANE 
BAKAN SOYLU’YU 

AĞIRLADI

KUTLU DOĞUMUN 
1446. YILINDA 
KAĞITHANELİLER 
BİRLİK OLDU

İstanbul’un parlayan yıldızı Kağıthane’de dünyada eşine az 
rastlanılır bir proje daha hayata geçiyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Cendere Deresi Çevre Projesi adı 
altında gerçekleştirilecek dere ıslahı yeşil alan düzenlemesi 
ile ilçe turizmin de merkezi olacak.

Hz. Muhammed’in dün-
yaya gelişinin 1446. yı-

lında Kağıthane’de bir dizi 
anma programı düzenlendi. 
Kağıthane Belediyesi tarafın-
dan gerçekleştirilen Kutlu Do-
ğum programının bu yılki ko-
nusu ‘Hz. Peygamber ve Gü-
ven Toplumu’ oldu. Sayfa 7

Sayfa 8

Sayfa 6

Referandumun ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’ye getireceği kazanımlar 
konusunda farklı bir bakış açısı Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’tan geldi. Başkan Kılıç, ‘’Kabul 
edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkede istikrar kalıcı olacak ve bu da şehirlere yapılan 
yatırımları arttırarak hızlı kalkınmayı sağlayacak.’’ açıklamasında bulundu. Sayfa 3
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Türkiye'de İstikrarı 
Kalıcı Hale Getirdik

Kağıthaneli hemşerilerim, kıymetli komşula-
rım, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde önemli bir 
referandum gerçekleşti. 16 Nisan’da sandıktan 
‘evet’ kararının çıkmasıyla kabul edilen Cum-
hurbaşkanlığı Sistemimiz ile bu istikrarı kalıcı 
hale getirdik ve daha güçlü bir Türkiye inşa et-
mek için adım attık.

Değerli kardeşlerim, sizlere referandum ön-
cesi yaptığımız görüşmelerde Cumhurbaşkanlı-
ğı Sistemi’nin ülkemize sağlayacağı kazanımla-
rı anlattık ve kiminle görüştüysek istikrar ve gü-
ven istedi. Bu sebeple referandumda halkımızın 
kararı ‘evet’ oldu. Kağıthane’den tüm Türkiye’ye 
güçlü bir mesaj verdik. Bunun için de sizlere ay-
rıca müteşekkirim. Ülkemizde istikrar ve güven 
ortamının şehirlerdeki gelişmelere yansıması-
nı gözlemleyebiliyoruz. Şehirlerimizde yapılan 
otoyollar, üniversiteler, hastaneler gibi birçok 
proje de bunların birer örneği.

Aynı şekilde bu gelişim ve kalkınmayı Kağıt-
hane’mizde de görebilmekteyiz. 900 yataklı Yeni 
Etfal Hastanesi’nin ilçemizde inşa edilişi, kent-
sel dönüşüm atağıyla %60’a varan değişim ve 
dönüşüm, yeni metro ve tramvay ağları güven 
ve istikrar ortamının ilçemizdeki örnekleri.

Kıymetli Kağıthaneliler, sizleri yaptığımız fa-
aliyetler hakkında kısaca bilgilendirmek istiyo-
rum. Her yıl düzenlediğimiz ve vatandaşımı-
zın yönetimde söz sahibi olmasını amaçladığı-
mız Esnaf Ziyaretleri ve Halk Meclisleri’nin so-
nuncusunu Sultan Selim Mahallesi’nde tamam-
ladık. İlçe yönetimine ortak olmanız adına yap-
tığımız bu toplantı ve görüşmelerde bizlere ilet-
tiğiniz istek ve önerilerinizi değerlendiriyoruz. 
Sizlerin duygu ve düşünceleri bizlere gerçekleş-
tireceğimiz işlerde öncülük ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladık 
ve birçok etkinlik gerçekleştirdik. Ayrıca her yıl 
geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz ücretsiz 
şehir dışı kültür gezilerimize devam ettik. Bele-
diye olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere önem 
vermekteyiz. Tarihi ve kültürel miraslarımızın 
gelecek kuşaklara aktarılması bizler için çok kıy-
metli.

Ülkemiz genelinde başlatılan istihdam sefer-
berliği ile belediyemiz bünyesinde Kariyer ve İs-
tihdam Merkezi’ni açtık. İşveren ve iş arayan-
ları tek çatı altında topladık. Sektör kısıtlaması 
olmaksızın her alanda kabul ettiğimiz iş ve işçi 
bulma başvurularımızda herhangi bir ücret ta-
lep etmeden sizlerden gelen talepleri değerlen-
diriyoruz.

Kıymetli kardeşlerim, her başarımızı sizlerin 
desteğiyle gerçekleştirdiğimizi belirmek istiyo-
rum. Sizleri bu duygu ve düşüncelerle selamlı-
yor, Allah’a emanet ediyorum.
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CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ
ŞEHİRLERİ DAHA HIZLI GELİŞTİRECEK

Referandumun ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’ye getireceği kazanımlar konusunda farklı bir bakış 
açısı Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’tan geldi. Başkan Kılıç, ‘’Kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkede 

istikrar kalıcı olacak ve bu da şehirlere yapılan yatırımları arttırarak hızlı kalkınmayı sağlayacak.’’ açıklamasında bulundu.

Kağıthane Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 
ücretsiz şehir dışı kültür gezileri Bursa turuyla devam etti.

Andy-AR ve Habertürk tarafın-
dan ülke genelinde kişilere soru-
larak yapılan başarı performans 

araştırması sonuçlarına göre Türkiye’nin 
Halka En Yakın Belediye Başkanı seçilen 
ve 2004 yılından bugüne görevde olan 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 
sadece ülkenin değil, şehirlerin de istik-
rarlı bir yönetime kavuştuğunu söyledi.

Başkan Kılıç’ın konuşmasının satır 
başları şöyle: 

Cumhurbaşkanlığı sistemi 
şehirlerimizi kalkındıracak

 ‘’Koalisyon hükümetleri döneminde 
sürekli seçimleri yaşadık. Bu ülke 45 gün-
lük hükümetler gördü. Ortalama bir koa-
lisyon hükümetinin Türkiye’de ömrü 16 
aydı. Her seçimde başa geçen hükümet-
le birlikte şehirlerin yönetim kadrola-
rı da değişti. Merkezi hükümet kendiyle 
uyumlu çalışabileceği kadroları atadı. Va-
liler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, 
milli eğitim müdürleri de bu yüzden her 
seçimde değişti. Bir tek belediye başkan-
ları ve muhtarlar değişmedi ama bir bele-
diye başkanının şehri iyi şekilde yönete-
bilmesi için şehrin valisi, kaymakamı, ida-
ri amirleriyle de koordineli çalışması gere-
kir. Bu kadrolar eğer sürekli değişirse şe-
hirdeki vatandaş için proje üretemezsiniz. 
Bunu uygulayacak zamanınız olmaz. Şeh-
re atanan kim olursa daha şehri öğrenme-
den, alışmadan başka bir yere tayin olu-
yordu. Böyle bir ortamda da şehirler kal-

kınamıyordu. 16 Nisan’da sandıktan ‘evet’ 
kararının çıkmasıyla kabul edilen Cum-
hurbaşkanlığı Sistemi ile artık ülkede en 
az 5 yıl seçim olmayacak. Sık sık her se-
çimde bürokratik kadronun yer değiştir-
mesi de söz konusu değil. Her yıl vatan-
daşlarımızın ve bilhassa çocuklarımızın 
yaşam kalitesini arttırmak için valilikle, 
kaymakamlıkla, ilçe milli eğitim müdür-
lüğü ile yüzlerce proje gerçekleştiriyoruz. 
Eğer bu kadrolar sürekli değişirse bu pro-
jeleri hayata geçirmek mümkün mü? Asla 
mümkün değil.‘’

İstikrarı kalıcı hale getirdik
 ‘’Türkiye istikrarlı yönetimi AK Par-

ti iktidarıyla gördü. Bunun bir yansıma-
sı da şehirlerde rahatlıkla gözlenebili-
yor. Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın liderliğinde ülkede 
son 15 yılda yaşanan istikrar orta-
mıyla şehirlerimize havalimanla-
rı, üniversiteler, stadyumlar, şe-
hir hastaneleri, otoyollar, köp-
rüler ve daha nice büyük yatı-
rımlar yapıldı. Vatandaşımız ar-
tık dünyanın en ileri devletlerinin 
vatandaşlarıyla aynı kalitede ya-
şam standartlarına sahip. Çift 
başlılık ve koalisyon hükü-
metleri istikrarsız-
lığa neden olu-
yor. Bu durum 
artık son bul-
du. 16 Nisan’da 
yapılan  refe-

randumda ‘evet’ diyerek bu istikrarı kalı-
cı hale getirdik ve  daha güçlü bir Türkiye 
inşa etmek için adım attık.’’

Kağıthane’nin tercihi ‘evet’
“Aynı şekilde Kağıthane’de de yatırım-

lar var. Kağıthane-Dolmabahçe Tüneli ile 
Kağıthane’den Beşiktaş’a 5 dakikada ula-
şılabiliyor. Yeni metro ve tramvay ağları, 
Haliç’e Kağıthane deresi üzerinden deniz 
suyu getirilerek yeniden canlandırılma-
sı ve 900 yataklı Yeni Etfal Hastanesi’nin 
ilçemizde inşa edilişi, kentsel dönü-
şüm atağıyla %60’a varan değişim ve 
dönüşüm, Osmanlı Arşivleri Sitesi’nin 
Kağıthane’ye gelmesi ve daha birçok bü-
yük proje ülkemizdeki istikrar ortamının 
Kağıthane’de birer yansıması. Vatandaş-

larımıza her ortamda Cumhur-
başkanlığı Sistemi’nin ülkemi-

ze sağlayacağı kazanımla-
rı anlattık. Yapılan hizmet-
lerin herkes farkında. Yaşı 
30 ve üzeri olanlar geçmi-
şin kötü günlerine dönmek 

istemedi. Esnaf, ev hanımı, 
işçi, üniversiteli, kadın erkek, 

genç yaşlı kime gidersek istik-
rar ve güven istedi. Bu sebep-

le vatandaşlarımızın çoğun-
luğu referandumda 

‘evet’ dedi.”
Sokaklar te-
mizse o ülkede 
istikrar vardır

‘ ’Koalisyon 

hükümetleri döneminde belediyeler iş-
çisine maaş ödeyemezdi. Maaşını alama-
yan işçi verimli çalışabilir mi? Kimse çalı-
şamaz.  Eskiden temizlik işçileri greve gi-
der, sokaklar haftalarca çöp yığınlarıyla 
dolar taşardı. Çünkü devlet belediyelere 
kaynak aktaramıyordu. Memurunun ma-
aşını bile ödeyemiyordu. Batılı ülkelerden 
alınan yüksek faizli borçlarla ancak ayı 
kurtarıyorduk. Çok şükür o günler geride 
kaldı. 13 yıllık belediye başkanlığı görevi-
mizde böyle bir şey yaşamadık. Kaynakla-
rımızı doğru kullandık, kimsenin alın teri-
ni heba etmedik. Elbette ki bu da ülkemi-
zin güçlü ekonomisi sayesinde oldu. Eğer 
sokaklar temizse o sokağın temizlik işçisi 
hakkını alıyor demektir. Eğer işçi hakkını 
alıyorsa ülkede istikrar var demektir. Bu-
gün Kağıthane havası, suyu, sokağı en te-
miz ilçelerden biri haline geldi.’’

Kentlerin Başkent’le bağları 
daha güçlü

‘’1995’te 58 milyon olan nüfusumuz 
bugün 78 milyonun üzerinde. Aradan ge-
çen 22 yılda şehir sayıları ve nüfusları art-
tı ancak milletvekili sayısında bir deği-
şim olmadı. Milletvekili sayısının 550’den 
600’e çıkarılması bu noktada çok önem-
li çünkü milletvekili sayısının artması de-
mek halkın temsilinin mecliste artması 
demek. 

Seçildiği şehrin sorunlarıyla ilgilene-
cek milletvekili sayısı arttı. Bir diğer ifa-
deyle kentlerin Başkent’le bağı daha güç-
lü hale geldi.’’

Kurtuluş Savaşı döneminde 
ecdadın kahramanlık desta-
nı yazdığı Çanakkale’ye dü-

zenlediği turları tamamlayan beledi-
ye, kültür gezilerini Bursa ile sürdür-
dü. Osmanlı Devleti’ne başkentlik ya-
pan tarihi kentte düzenlenen gezi-
ye katılan Kağıthaneliler, Osmanlı pa-
dişahları Osman ve Orhan Gazi’nin 
Türbeleri’ni, tarihi Ulu Camii’yi, Ulu 
Çınar’ı, Yeşil Camii’yi, Osmanlı padi-
şahlarından Çelebi Sultan Mehmed’in 
türbesi olan Yeşil Türbe’yi ve Bursa’nın 
manevi şahsiyetlerinden Emir Sultan 
Hazretleri’nin türbesini ziyaret etti.

Gezdikleri yerler hakkında kendi-
lerine tahsis edilen tur rehberlerinden 
bilgi alan katılımcılar, tarihi ve mane-
vi alanlarda fotoğraf da çekti. Geziye 
katılanlar kendilerine bu imkanı su-
nan Kağıthane Belediye Başkan Fazlı 
Kılıç’a teşekkür etti.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, belediye olarak sosyal ve kültü-
rel faaliyetlere önem verdiklerini be-
lirterek; tarihi, kültürel varlıkların an-
laşılması ve gelecek kuşaklara akta-
rılmasının önemine değindi. Her yıl 
turlarla binlerce Kağıthaneliyi Bur-
sa, Konya, Çanakkale ve Edirne’ye gö-
türdüklerini anımsatan Başkan Kılıç, 
“Her yaştan komşumuza gezilerimize 
katılma imkanı sunuyoruz. Okullar ve 
sivil toplum kuruluşları da gezilere ka-
tılıyor. Bu şekilde binlerce vatandaşı-
mıza hitap etmiş oluyoruz’’ dedi.

İlçede yıl boyunca birçok sosyal ve 
kültürel etkinliğe imza atan Kağıthane 
Belediyesi, ülkemizin tarih ve kültür 
zengini illeri Bursa, Çanakkale, Konya 
ve Edirne’ye kültür turları düzenliyor. 
Gezilerin 4. durağı olan Konya ziyareti 
de Bursa ve Edirne gezilerinin tamam-
lanmasının ardından başlayacak.
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KÂĞITHANE’Yİ 
KÂĞITHANELİLER YÖNETİYOR

Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç’ın göreve geldiği 2004 yı-
lından bugüne her yıl mart-

nisan döneminde ilçedeki 19 mahallede 
ayrı ayrı gerçekleştirilen Esnaf Ziyaretle-
ri ve Halk Meclisi Toplantıları son olarak 
Sultan Selim Mahallesi’nde geniş bir katı-
lımla yapıldı.

Sabahın erken saatlerinde mahalle es-
nafının dükkanlarında tek tek ziyaret edil-
diği programda aynı günün akşamı ma-
halle sakinleriyle halk meclisi toplantıla-
rı düzenleniyor. Programlarda vatandaşa 
belediyenin mevcut ve yeni dönem çalış-
maları anlatılırken, istek ve öneriler de de-
ğerlendiriliyor.

Konuyla ilgili konuşan Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç, ilçeyi halkla be-
raber yönettiklerini ifade ederek; ‘’Her 
yeni yılla birlikte ilçemizde İstişare Buluş-
maları, Kadın kent Gönüllüleri Toplantıla-
rı, Esnaf Ziyaretleri ve Halk Meclisleri dü-
zenliyoruz. Bu programlarda toplumun 
her kesiminden vatandaşımız söz alıyor. 
Vatandaşın istek ve önerilerini değerlen-
direrek yeni yılın yatırım programını be-
lirliyoruz. Bir diğer ifadeyle vatandaş ma-
hallesine ne hizmet yapılsın istiyorsa ken-
di karar veriyor. Dükkanını bırakamayıp 
talepte bulunamayan esnafımızı da tek 
tek işyerlerinde ziyaret ederek isteklerini 
yerinde inceliyoruz.’’ dedi.

Bu yılki esnaf ziyaretleri ve halk mec-
lisi programlarının ana konusunu mevcut 
ve yeni dönem projelerinin yanı sıra Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oluştur-
du. AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Faruk 
Gökkuş, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başka-
nı Meryem Karaköse, AK Parti İlçe Genç-
lik Kolları Başkanı Murat Çiftçi’nin de ka-
tıldığı ziyaret ve toplantılarda vatandaşla-

ra Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin ülkeye 
kazanımları anlatıldı.
Türkiye’nin Halka En Yakın Belediye 
Başkanı

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç, halkın yönetimde söz sahibi olmasının 
önemine değindi. Başkan Kılıç; ‘’En başta 
yerelde demokrasinin güçlenmesini sağ-
lıyor. Herkes eşit şekilde istek ve öneri-
lerde bulunabiliyor. Vatandaşın yöneti-
me katılması hemşerilik bilincini geliştir-
diği gibi belediye hizmetlerinde etkinlik 
ve verimliliği de arttırıyor. Dahası şeffaf 
bir yönetim sergileniyor. Vatandaş ne is-
tiyorsa biz onu yerine getiriyoruz. Ayrıca 
bu programları her sene düzenlediğimiz-
den, vatandaşa her yıl kaynaklarımızı ne-
reye harcadığımızı belgeleriyle anlatıyo-
ruz. Bu sayede hesap verilebilirlik ilkesi-
ni harekete geçiriyoruz. Programlarda dile 
getirilen farklı bakış açıları sayesinde bele-
diye hizmetlerine geniş bir vizyon da ka-
zandırıyor’ dedi.

Andy-AR ve Habertürk’ün yap-
mış olduğu kamuoyu araştırmalarında 
Türkiye’nin Halka En Yakın Belediye Baş-
kanı seçilen Başkan Fazlı Kılıç, şehirde 
hızlı kalkınmanın birincil yolunun halk-
tan kopmamak ve tüm fikirlere açık ol-
mak olduğu ifade etti.

Kağıthane’de her yıl Esnaf Ziyaretleri ve Halk Meclisleri adı altında düzenlenen ve vatandaşın yönetimde söz sahibi 
olmasını amaçlayan programların sonuncusu Sultan Selim Mahallesi’nde yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane Merkez Meydanı’nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında gündemdeki 
Cumhurbaşkanlığı referandumuna değinerek "16 Nisan sadece bu ülkede 18 maddelik bir anayasa değişikliği değildir. Bu ülkede 
yıllardan beri ülkenin sahibi olan bu aziz milleti terbiye etmeye çalışanlara karşı, 'bu ülkeyi siz yönetemezsiniz' diyenlere karşı, 

bu ülke bizimdir, vatan bizimdir haykırışının günüdür." ifadesini kullandı.

KAĞITHANE 
BAKAN SOYLU’YU 
AĞIRLADI

Kağıthane Merkez Mahallesi 
Meydanı’nda düzenlenen mi-
tingde ilçe sakinleriyle bir ara-

ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar-
da bulundu. AK Parti İstanbul Milletvekili 
Halis Dalkılıç, Kağıthane Belediye Başka-
nı Fazlı Kılıç ve AK Parti İlçe Başkanı Fa-
ruk Gökkuş’un da katıldığı programa Ka-
ğıthanelilerin ilgisi yoğundu.

Bakan Süleyman Soylu, ülkenin birliği 
ve kardeşliğine asla zarar getirmeyecekle-

rini vurguladı. Terörle mücadelenin etkin 
şekilde sürdürüldüğü bölgelerde insanla-
ra baskı yapıldığını, 13-14 yaşındaki kızla-
rın dağlara götürüldüğünü anlatan Soy-
lu: "Onların yanı annelerinin kucağı, öğ-
retmenlerin yanı. Yarına umutla bakmak 
isteyen çocuklarımızın her biri öğretmen, 
hemşire, doktor, eczacı olmak isteyen, 'öğ-
retmen olarak ülkeme yardımcı olmak is-
tiyorum' diyen çocukları dağlara götürü-
yorlar. O çocukların bir kısmının kaçınca, 
bize sığınınca neler söylediklerini, o alçak-

ların Kandil'de çocuklarımıza neler yap-
tıklarını, hangi tacizleri yaptıklarını bili-
yorum. Kağıthane Meydanında söylüyo-
rum, bu çocukları bir daha o dağlara geti-
rip onlardan terörist yapmaya, annelerin-
den ayırmaya çalışırlarsa buradan söylü-
yorum, bana İçişleri Bakanlığı haram olsun."

Türkiye’nin yakın siyasi tarihine 
değinen Soylu, şunları söyledi:

"Ne zaman adım atmaya çalışsak hep 
çelme yedik, ihanetle karşılaştık. Ne za-
man büyümeye çalışsak, ne zaman se-
vincimizi buraya kadar getirip 'evet hay-
kıracağız' dediğimiz anda hep kursağımı-
za tıkadılar. On yıllardan beri bunu yaşıyo-
ruz. Diyorlar ki, ne istediniz de yapamadı-
nız? Bu ülkede cumhurbaşkanı seçileme-
di, hükümet başkan atayamadı, bu ülkede 
Cumhurbaşkanımızı siyasi yasaklı hale 
getirdiler, faizlerle bu milletin kazandıkla-
rını teker teker gasp ettiniz. 16 Nisan sade-
ce bu ülkede 18 maddelik bir anayasa de-
ğişikliği değildir. Bu ülkede yıllardan beri 
ülkenin sahibi olan bu aziz milleti terbiye 
etmeye çalışanlara karşı, 'bu ülkeyi siz yö-
netemezsiniz' diyenlere karşı, 'bu ülke bi-
zimdir, vatan bizimdir' haykırışının günüdür.’’

"300 yıl boyunca bugünü 
bekliyoruz"

"Biz kimin tahtında oturduğumu-
zu biliyoruz. Biz Ertuğrul Gazi'nin tah-

tında oturuyoruz. Biz Osmangazi'nin, 
Orhangazi'nin tahtında oturuyoruz. Biz 
Fatih'in, biz Yavuz'un, biz Kanuni'nin tah-
tında oturuyoruz. Biz öyle mezhebi bel-
li olmayan bir millet değiliz." diyen Soylu, 
şöyle devam etti:

"Biz 1699'dan itibaren, 300 yıl boyun-
ca bugünü bekliyoruz. Gerileme döne-
mindeydik biz. 21. asrın başından itibaren 
kıymetli Cumhurbaşkanımızla ve AK Par-
ti ile birlikte Türkiye yükselme dönemine 
girdi. Allah'a şükürler olsun kişi başına dü-
şen milli gelir, 3 bin dolardan 11 bin dola-
ra yükseldi. Eğer bizi Gezi Olayları'yla, 17-
25 Aralık'la, 6-7 Ekim ve 15 Temmuz'la uğ-
raştırmasalardı bugün 17 bin dolar seviye-
lerinde güçlü kuvvetli bir Türkiye tablo-
su oluşacaktı. Biz Karlofça'dan itibaren bu 
günü bekliyoruz."

Avrupa'nın çökmek üzere olduğuna 
vurgu yapan Soylu:

"Avrupa rotayı şaşırmış zaten, ırkçılı-
ğın ve faşizmin göbeğine batmış durum-
da. Diğer taraftan ortak anayasa yapama-
dılar, avroyu ortak para birimi yapmak is-
tediler, beceremediler. Almanya egemen 
olmak istedi, İngiltere 'hadi Allah’a ısmar-
ladık' dedi. Tam şu anda dağılmak üzere-
ler. Biz de ayaklarımız üzerinde duruyo-
ruz. Lider eksikliği çekiyorlar, bizim güçlü 
ve kuvvetli liderimiz, millet iradesine tes-
lim olan bir liderimiz var."
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BAŞKAN KILIÇ: ‘’FARKINDAYIZ, YANLARINDAYIZ’’ 

KAĞITHANE OTİZMİN FARKINDA

Doğuştan gelen ve genelde be-
bekliğin ilk üç yılında başlayan, 
karmaşık bir gelişim bozuklu-

ğu olan otizme dikkat çekmek ve bu ko-
nuda farkındalık üretmek için 2008 yılın-
da Birleşmiş Milletler tarafından ilan edi-
len Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde 
Kağıthane'de bir dizi etkinlik gerçekleşti-
rildi. 

Kağıthane Merkez'de otizmin rengi 
olan mavi balonlarla yürüyüş yapan o-
tizmli bireyler daha sonra balonları gök-
yüzüne salarak renkli görüntüler oluştur-
du. Yürüyüşün ardından gerçekleşen et-
kinliklerde ise otizmli bireyler bisiklet ve 
paten turları gerçekleştirdi. Turların ya-
nı sıra otizmli bireylerin el becerilerini ve 
sanatlarını sergiledikleri stantlarda da su-
numlar yapıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç da programa katılarak otizm konusun-
da erken teşhis ve tedaviye dikkat çekti. 
Günümüzde otizmin görülme sıklığının 
giderek artış gösterdiğini belirten Başkan 
Fazlı Kılıç; ''Otizmin şu anda ön görülen 
en iyi tedavisi erken teşhisle ve iyi bir e-
ğitim planlamasıyla mümkün olabilmek-
te. Biz de buna dikkat çekebilme amacıy-
la böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. 
Otistik çocukların gelişimlerine katkı sağ-
lamak amacıyla iletişimlerini güçlendirici 
böylesi sosyal etkinlikler düzenlemeye ö-
zen gösteriyoruz. Otizmin farkındayız, o-
tistik çocuklarımızın ve ailelerinin yanın-
dayız.'' dedi.

Yapılan araştırmalara göre 1985 yılın-
da her 2500 çocuktan birine konan o-
tizm teşhisi 2001 yılında 250, 2013 yılın-
da ise 88 çocuktan birinde görülürken 
günümüzde bu rakamın 68'e kadar düş-
tüğü belirtiliyor.  Otizmin nedeni tam ola-
rak bilinmiyor. Bazı bilim insanları gene-
tik olduğunu düşünüyor ancak halihazır-
da hangi genin buna neden olduğu araş-
tırma konusu. 

Tüm dünyada otizm konusunda farkındalık oluşturmak adına 2008 yılında ilan edilen Dünya Otizm Farkındalık Günü için 
Kağıthane Belediyesi bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

KUTLU DOĞUMUN 1446. YILINDA
KAĞITHANELİLER BİRLİK OLDU

Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin 1446. yılında Kağıthane’de bir dizi anma programı düzenlendi. Kağıthane Belediyesi 
tarafından gerçekleştirilen Kutlu Doğum programının bu yılki konusu ‘Hz. Peygamber ve Güven Toplumu’ oldu.

Kağıthanelilerin yoğun bir 
katılım gösterdiği program 
Kuran-ı Kerim tilavetiyle baş-

ladı. 15 Temmuz temalı kum sanatı gös-
terisine de yer verilen programda; 20. 
Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, 
İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Şair Ser-
dar Tuncer de konuşma ve eserleriyle 
yer aldılar.
‘Hz. Peygamberimizin öğütlerini 
hatırlayalım’

Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç programda yaptığı konuşma-
sında birlik çağrısında bulundu. Hz. 
Peygamber’in hayatının rehber edinil-
mesi gerektiğini aktaran Başkan Kılıç; 
‘’Hz. Peygamberimiz Veda Hutbesi’nde 
bizlere kardeş olmayı, birbirimize gü-
venmeyi, ırkçılık yaparak birbirimizi 
dışlamamayı, birbirimizin hakkına gir-
memeyi öğütlüyordu. Şu an dünya Hz. 
Peygamberimizin bu sözlerini dinleyip 
tatbik etmiş olsaydı, günümüzde yaşa-
dığımız sorunlar hiç yaşanmazdı. Bu-
gün Avrupa’da ve Amerika’da ırkçılık 
en büyük sorunların başında gösterili-
yor. Buralarda yaşayan azınlık halklar 
ve bilhassa Müslümanlar güvenlik so-
runu yaşıyor.’’ dedi.
‘Güven toplumunu yeniden 
inşa etmeliyiz’

İslam coğrafyalarında yaşanan dra-
ma da dikkati çeken Başkan Kılıç; ‘’Bu-
gün Suriye’de, Filistin’de, Myanmar’da, 

Doğu Türkistan’da, Irak’ta ve daha bir-
çok İslam ülkesinde savaşlar söz konu-
su. Masum halkların ve hatta çocukla-
rın üzerlerine kimyasal silahlar atılıyor. 
Bunu yapan Batılı devletlerin amaçla-
rı o bölgeleri tamamen istikrarsızlaştı-
rıp zengin yeraltı kaynaklarına sahip 
olabilmek. Aynı oyunu 15 Temmuz’da 
Türkiye’ye de oynadılar. Başaramadı-
lar çünkü tüm dünya Müslümanlarının 
umudu olan, onların duasını alan bir 
Türkiye var. İslam coğrafyalarında gü-
ven toplumunu yeniden inşa etmek i-
çin Hz. Peygamberimizin sadece dini 
öğretileri değil, dünyevi öğretilerinin 
de bilinmesi lazım. Osmanlı Devleti’nin 
600 yıl dünyayı huzur ve güven içinde 
yönetmesinde bu bakış açısının varlığı 
unutulmamalıdır.’’ diye konuştu.
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İstanbul’un parlayan yıldızı Kağıthane’de dünyada eşine az rastlanılır bir proje daha hayata geçiyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Cendere Deresi Çevre Projesi adı altında gerçekleştirilecek 

dere ıslahı yeşil alan düzenlemesi ile ilçe turizmin de merkezi olacak.

KAĞITHANE, DÜNYAYA İLHAM OLACAK
Kağıthane, Sarıyer ve Eyüp ilçe-
lerinden geçen Cendere Dere-
si ve çevresinde bio çeşitliliğin, 

su kalitesinin artırılması, yaya erişiminin 
sağlanması, tarihi ve kültürel varlıkların 
yaşatılması, ekolojik döngüye katkı sağ-
lanması, sürdürülebilir bir çevre oluştu-
rulması için çalışmalar başlıyor.  İki etap-
ta tamamlanması planlanan proje ile Ka-
ğıthane ve İstanbul muhteşem bir yaşam 
alanına daha kavuşacak.
Sadabad’da tarih canlanıyor

Osmanlı döneminde önemli bir me-
sire alanı olarak kullanılan, insanların 
Cetvel-i Sim denilen 1.100 m’lik kısımda 
ay ve dere üzerindeki ayın yansımalarını 
seyir için kayıklarla ziyaret ettikleri Sada-
bad bölgesinin tarihi önemi yeniden ka-
zandırılacak. Proje kapsamında ayrıca, 
Roma ve Osmanlı dönemi su kemerlerini 
anımsatan su girişleri yapılacak, kemerli 
geçiş alanlarıyla dere boyunca gölgeli bir 
mekanda yürüyüş imkânı sunulacak.
Ekolojik denge sağlanıyor

Cendere, kesintisiz yürüyüş ve bisik-
let yollarının yanı sıra, pek çok spor ala-
nıyla da aktif yaşamın merkezi olacak. E-
yüp ve Sarıyer’deki ormanları yeşil bir ko-
ridor eşliğinde Haliç’le buluşturmayı a-
maçlayan projeyle Cendere, içinden te-
miz suların aktığı, çeşitli bitkilerle bezen-
miş yemyeşil bir ekolojik alana dönüştü-
rülecek. Haliç’e Can Suyu Projesi'nin sü-
rekliliğine katkıda bulunacak olan yeşil 
koridor sayesinde, Haliç’teki mevcut eko-
loji daha da çok desteklenecek.
Kağıthane turizmin merkezi olacak

Kağıthane ilçesinin iki yakasının mo-
dern bir kent meydanı ve yeşil bir park 
eşliğinde baştan başa kat edilebilmesi i-
çin dere seviyesinde yapılacak olan ya-
ya ve araç geçiş köprüleriyle kentsel me-
kanın sürekliliği sağlanacak. 50 farklı tür-

den binlerce bitki barındıran alan, insan-
ların gölgeli ağaçların altında gezindiği, 
sazlıklara gelen kuşlar ve kelebekler eşli-
ğinde suda yüzen balıkları seyrettiği, ço-
cukların balıklarla oynadığı keyifli bir or-
tam haline dönüştürülecek. Bölge, baş-
ta tarihi kasırlar olmak üzere bütün kül-
tür varlıkları korunarak İstanbulluların ve 
bölge ziyaretçilerinin hizmetine sunulur-
ken, İstanbul’a yeni bir turistik çekim ala-
nı kazandırılarak kesintisiz bir yeşil kori-
dor ortaya çıkartılacak.
Türkiye’de istikrar, Kağıthane’de ya-
tırım var

İlçenin kamu ve özel sektör yatırım-
larıyla son 13 yılda büyük bir değişim ve 
dönüşüm yaşadığını belirten Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, projeyi de-
ğerlendirdi:

‘’Öncelikle İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’a 
şahsım ve tüm Kağıthaneliler adına te-
şekkür ediyorum. Dünyada eşine az 
rastlanılır böylesi bir proje elbette ki 
Kağıthane’nin değerine değer katacak. 
Projeyle birlikte tarihi ve kültürel varlık-
lar korunduğu gibi Kağıthane yeni turis-
tik ve sosyal alanlara sahip olacak. En ö-
nemlisi de çevreci bir proje oluşu.  Ülke-
mizdeki istikrar ortamının Kağıthane de 
yansımasını bu projeyle görmek müm-
kün. Eskiden Kağıthane deresi yağmur-
da sel olur, güneş açar bataklığa döner-
di. Çevresi sanayi alanıydı ve adeta has-
talık saçıyordu. Şimdiyse o sanayi alan-
larını kaldırdık, oraları yaşam alanına dö-
nüştürüp ağaçlandırdık. Haliç’e Can Suyu 
Projesi ile Kağıthane Deresi'nin ıslahı sağ-
landı. Şu an dereden deniz suyu akıyor 
ve Haliç’e can veriyor. Tüm bu çalışmala-
rın devamı niteliğinde olan Cendere De-
resi Çevre Projesi, Kağıthane’yi  dünyada 
örnek alınacak bir konuma yükseltecek.’’
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Kağıthane Belediyesi 
Somuncu Baba ve Hulusi 
Efendi Paneli Düzenledi

SAVAŞIN ÇOCUKLARI 
SADECE YAŞAMAK İSTİYOR

Kâğıthane Belediyesi tarafından tertip edilen “Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Paneli” 9 Nisan 2017 
Pazar günü Kâğıthane Sultan Selim Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Suriye’de yaşanan iç savaş altıncı yılını doldururken geride yüzbinlerce kayıp, sakat ve yaralılar, göç eden 
aileler ve yok olan şehirler kaldı. Yaşanan bu iç savaştan en çok etkilenense elbette ki çocuklar oldu.

Programa Kâğıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç, Belediye 
Başkan Yardımcıları Şaban De-

mirel ve M. Oğuz Toktekin ile çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Program Hafız Hüseyin Türkan tara-
fından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 
başladı. 

Vakıf adına açılış konuşmasını yapan 
Aydın Duman, Hulûsi Efendi Vakfı’nın ta-
rihi ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 

Selamlama konuşması yapan 
Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç i-
se konuşmasında: “Kâğıthane Belediyesi 
olarak bu güzel programların ev sahipliği-
ni yapmak bizleri mutlu ediyor” dedi.

Programın panel bölümüne konuş-
macı olarak katılan Kocaeli Üniversite-
si İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ab-
dullah Kahraman ve Emekli Müftü Dr. 
Süleyman Aktaş,  Şeyh Hamid-i Veli So-
muncu Baba Hazretleri ve Osman Hulûsi 

Efendi’nin örnek hayatları, eserleri ve gü-
nümüz toplumu üzerine etkileri hakkın-
da bilgiler verdi.

Halil Necipoğlu’nun Divân-ı Hulûsi-i 
Dârendevî’den ilahiler seslendirdiği ta-
savvuf musikisi konseri izleyicilere duy-
gu dolu anlar yaşattı. 

Program sonunda ise Hattat Muham-
met Mağ ve ekibi tarafından hazırlanan 
Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den Hüsn-i Hat 
sergisi ile Kubbelerin Üstâdı fotoğraf sa-
natçısı Cemil Şahin’in çekmiş olduğu fo-
toğraflardan oluşan fotoğraf sergisi ziya-
rete açıldı.

Aydın Duman, programın hazırlan-
masında emeği bulunan Kâğıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç nezdinde tüm 
Kâğıthane Belediyesi personeline, değer-
li akademisyenlere, Tasavvuf musikisi 
konseri için Halil Necipoğlu’na ve progra-
ma iştirak eden tüm gönül dostlarına te-
şekkür etti.

TRT Savaş Muhabiri Elif Akkuş 
görev için gittiği Suriye’deki izle-
nimlerini, Kağıthane Belediyesi 

Sultan Selim Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştirdiği söyleşide savaşın çocuklarının 
yaşadığı dramı anlattı.

Muhabir Elif Akkuş, Suriye’de kim-
yasal silahlarla savunmasız çocukların 
öldürülerek bir insanlık suçu işlendiği-
ne dikkati çekti ve ‘’ Fırat Kalkanı Ope-
rasyonu başladığında bölgede görevdey-
dim. Bu süreçte binlerce anne baba çocu-
ğunu ve binlerce çocuk da anne-babası-
nı kaybetti. Kazananın olmadığı bir savaş 
bu. Beni çok etkileyen bir ayrıntıyı sizler-
le paylaşmak istiyorum. Oraya giden yar-
dımlar dağıtılırken Suriye’de çocukların 
yanındaydım. Oyuncaklar, ayakkabılar 
ve giyecekler hediye edildi ama onları en 
çok mutlu eden şeyin yiyecek olduğunu 
gördüm. Çünkü gerçekten o harekatın ilk 

başladığı dönem ne yiyecek ne su hiçbir 
şey yoktu. Onlara ‘ne istiyorsunuz?’ diye 
sorduğumda verdikleri tek cevap ‘yaşa-
mak’ oldu.’’ dedi.
Türk askeri sizden dua bekliyor

Türk askerinin başta Türkiye’nin gü-
venliği için bölgede birçok terör örgütüy-
le mücadele ettiğini belirten Muhabir Ak-
kuş ‘’Aynı zamanda Türk askeri bölgede 
yaşayan çocuk, genç, ihtiyar herkesin u-
mudu. Neden sadece Türkiye yardım e-
diyor da diğer Müslüman ülkeler bizim 
kadar elini taşın altına koymuyor diye 
düşünebilirsiniz. Bu bizim tarihsel bir ö-
zelliğimiz. Tarihten bu yana biz millet o-
larak ‘aman’ dileyene sırt çevirmedik. Bu 
yüzden Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. 
Oradaki askerlerimizin sizden tek isteği 
dualarınızda onlara da yer vermeniz. Di-
leklerinizi onlara mektup yazarak da gön-
derebilirsiniz.’’ şeklinde konuştu.
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ŞEHİTLERİMİZ ANISINA
DİKİLEN LALELER FİLİZLENDİ

Hasbahçe Mesire Alanı’na,  15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında şehit olan 
vatandaşların anısına Türk Bayrağı oluşturacak şekilde dikilen laleler, filizlendi.

Kağıthane Belediyesi Kent Kon-
seyi Çocuk Meclisi üyeleri, ge-
çen yılın aralık ayında Belediye 

Başkanı Fazlı Kılıç’ın da katılımıyla Has-
bahçe’deki özel bir alanda, ‘Demokrasi 
Şehitleri’miz için binlerce kırmızı ve be-
yaz lale soğanını toprakla buluşturmuştu.

Bahar aylarının gelmesiyle filizle-
nerek Türk Bayrağı şeklini alan laleler, 
Hasbahçe’ye gelen vatandaşlara görsel 
şölen sunuyor. Ziyaretçiler, ay yıldızı o-
luşturan lalelere ilgiyle bakarak fotoğraf 
da çektiriyor.

Öte yandan Kağıthane Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü e-
kiplerinin, ilkbahar için toprakla buluş-
turduğu 1 milyon lale de baş gösterdi.

İlçenin çehresini değiştiren farklı 
renklerdeki laleler, vatandaşlar için kar-
postallık görüntü oluşturuyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç, lalenin ilçenin simgesi olduğunu be-
lirterek, Kağıthane’yi lale bahçesi haline 
getirdiklerini söyledi.

Toplamda 1 milyon laleyi toprakla 
buluşturduklarını anımsatan Başkan Kı-
lıç, “İlçemiz rengarenk hale geldi. Fark-
lı renklerdeki laleler, içimizi açıyor. İs-
tanbul için önemli bir yer olan Hasbah-
çe Mesire Alanı’nda farklı bir görsel şölen 
yaşanıyor” diye belirtti.

Kağıthane Belediyesi hizmet 
binası içinde 16 Mart’ta ku-
rulan Kariyer Merkezi’ne bu-

güne kadar toplam 300’e yakın iş ve 
işçi bulma başvurusu yapıldı. Engel-
li ve eski hükümlülerin de iş bulmak 
için başvuruda bulunabildiği Kariyer 
Merkezi, sektör kısıtlaması olmaksızın 
her alandan kabul ettiği iş ve işçi bul-
ma başvurularında herhangi bir ücret 
talep etmiyor.

Başvurular yüz yüze görüşme ile 
yapılıyor

Kağıthane Belediyesi Kariyer 
Merkezi’ne başvurular internetten ya-
pılamıyor. Konuyu değerlendiren Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; ‘’İş 
arayan bireyleri başvuruda bulunma-
ları için buraya davet ediyoruz. Kendi-
lerini yakından tanımak, ilgi ve alakala-
rını tespit etmek için alanında uzman 
insan kaynakları personelimizle yüz 
yüze görüşüyorlar. Kısa bir görüşme 
sonrası kendileri için en uygun iş yer-
leriyle iletişime geçerek iş bulmalarını 
sağlıyoruz.’’ dedi.

İş yerlerine gidilerek araştırma 
yapılıyor

Kariyer Merkezi’nde görevli perso-
nel, işçi bulmak için başvuruda bulu-
nan iş yerlerine giderek yerinde göz-
lem yapıyor. Ekipler iş yerlerini geze-

rek; söz konusu iş yerinin iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda yeterli olup ol-
madığını inceledikten sonra uygun 
olan iş yerlerine, iş arayan kişileri yön-
lendiriyor. Yetkililer işverenlerin işçi 
bulma noktasında başvuruda bulu-
nabilmeleri için Kağıthane Belediye-
si web sitesinde yer alan İşveren Ta-
lep Forumunu doldurmalarının yeter-
li olacağını belirtti. 

Kariyer Merkezi, kısa dönem planı 
olarak 100 firmayı iş arayanlarla buluş-
turmayı hedefledi.

KAĞITHANE’DE YENİ BİR 
İŞ KAPISI AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ülke 
genelinde başlatılan iş yaşamında istihdam seferberliği 
kapsamında Kağıthane Belediyesi, bünyesinde Kariyer 

ve İstihdam Merkezi’ni faaliyete açarak iş arayan ve 
iş verenleri tek çatı altında buluşturdu.
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Kağıthane Belediyesi’nin ilçede yaşayan çocukların sosyal yaşamlarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Yaşam Beceri Atölyeleri, çocuklara 
bir çok farklı branşta ücretsiz eğitim vermeye devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yaşam Beceri Atölyesi'nde yeni açılan Seramik Sınıfı ile 
birlikte, daha önce duydukları ama çok fazla bilgi sahibi olmadıkları yeni bir sanat dalıyla tanışan çocuklar, birbirinden farklı 3 boyutlu çalışmalar yapıyor.

Çamurdan Sanata
Kökeni M.Ö 3000 yıllarına 
kadar dayanan seramik sa-
natıyla el becerilerini geliş-

tirme fırsatı bulan çocuklar hayal güç-
lerini de fazlasıyla kullanarak yara-
tıcılıklarını arttırma şansı yakalıyor. 
Bir ay kadar önce çocuklara seramik 
dersi vermeye başladıklarını belirten 
resim öğretmeni Zeynel Arslan; ‘’İlk 
söylediğimizde ve nasıl yapıldığını 
gösterdiğimizde açıkçası çocuklar, ça-
mur ile yapılan bir sanat olmasından 
dolayı temkinli yaklaştılar. Derslere 
başladıktan ve işin inceliklerini yavaş 
yavaş öğrendikten sonra hepsi artık 
severek derslere katılıyor. Aslında bir 
anlamda çamurla oynamanın ve uğ-
raşmanın ne kadar eğlenceli olduğu-
nu da gördüler.’’ dedi.

‘’Çocukların hem el becerileri 
hem hayal güçleri artıyor.’’

Seramik sanatının çocuklarının el be-
cerilerine ve kabiliyetlerine önemli 
katkılar sağladığının altını çizen Ars-

lan, seramik ile tanışan çocukların i-
lerleyen yıllarda heykel gibi farklı a-
lanlara da yönlendirilebileceğini be-
lirtti.

‘’Bütün arkadaşlarıma buraya 
kaydolup derslere katılmalarını 
tavsiye ediyorum.’’

Seramik sınıfında ders alan öğren-
cilerden biri olan 14 yaşındaki Seyit E-
sen ise; ‘’Burada ilk seramik dersleri 
başladığından beri bu derslere katılı-
yorum. Daha önceden de güzel sanat-
lar lisesine gitmeyi arzu ediyordum. 
Burada seramik dersi almaya başla-
dıktan sonra işin uygulama kısmı-
nı da görünce bu kararımın ne kadar 
doğru olacağını anladım. 

Okuldan kalan vaktimde buraya 
gelip çalışmalar yapıyorum. Okuldaki 
arkadaşlarıma da burada öğrendikle-
rimden bahsedip gelmelerini tavsiye 
ediyorum. İlerde de resim okuyup ka-
rikatürist olmak istiyorum.‘’ dedi.

Gültepe MTAL robot takımı öğren-
cileri, New York’ta FIRST Vakfı’nca 
gerçekleştirilen ve dünyanın en 

prestijli robot yarışmaları arasında gösteri-
len turnuvaya katıldı. 48 takımın mücadele 
ettiği yarışmada, “En İyi Takım Ruhu” ve “En 
Yüksek Puan Alan Çaylak” kategorilerinde 
başarılı olan öğrenciler Türkiye’ye iki ödülle 
döndü. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Ça-
yır, okul müdürü Tuncay Otay, robot proje-
sinde yer alan öğretmenler ve beraberindeki 
başarılı öğrencileri makamında ağırladı.
“Geleceğimizin teminatı 
gençlerimize güveniyoruz”

Öğrencilerin New York’ta önemli bir ba-
şarı kazandığını anımsatan Başkan Kılıç, e-
ğitim ve öğretime verecekleri desteklerin ar-
tarak devam edeceğini söyledi. Öğrencilerin 
Türkiye’ye derece yaparak dönmelerinden 
gayet memnun olduklarını ifade eden Kılıç, 
“Çocuklarımızın ufkunun açılması için ulus-
lararası yarışmalara katılmalarını arzu ettik. 

Kendilerine bu anlamda destek olduk ve çok 
da başarılı oldular. Geleceğimizin teminatı 
gençlerimize güveniyoruz. Yerel yönetim, e-
ğitim camiası ve aileler olarak her zaman ço-
cuklarımızın yanındayız. Yerel yönetim ola-
rak çocuklarımızın spor, kültür ve sanatta ba-
şarılı olmaları için destek oluyoruz. Gelirle-
rimizin önemli bir kısmını bu alana ayırıyo-
ruz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Ça-
yır da desteklerinden ötürü Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç’a teşekkür ederek, öğ-
rencilerin başarılarından dolayı gururlu ol-
duklarını kaydetti. Çayır, sonuçtan memnun 
olduklarını belirterek, “Öğrencilerimiz şan-
lı bayrağımızı gururla dalgalandırdılar. Sade-
ce öğrencilerimiz değil, orada yaşayan vatan-
daşlarımız da büyük bir gurur yaşadılar. E-
meği geçen herkese teşekkür ediyoruz ve bu 
tür başarıların devamının gelmesini temenni 
ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Kılıç, ziyaretin ardından öğrenciler 
ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Her ay birbirinden farklı isimleri ağırlayarak bir çok etkinliğe ev sahipliği yapan Hamidiye Gençlik Merkezi'nin 
bu haftaki konuğu Beşiktaş'ın ve A Milli Futbol Takımının eski futbolcusu İbrahim Toraman oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 48 takımın katılımıyla düzenlenen robot yarışmasında 2 ödül kazanan Gültepe Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) robot takımı, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

TESİSLEŞME İLE BİRLİKTE 
TÜRK FUTBOLU DA GELİŞECEK

Uzun yıllar Beşiktaş forma-
sı giyerek Türk futboluna hiz-
met etmiş olan Milli Futbol-

cu İbrahim Toraman, Hamidiye Genç-
lik Merkezinde Kağıthaneliler ile buluş-
tu. Moderatörlüğünü spor spikeri Yasin 
Dallı'nın yaptığı programda, hem fut-
bolculuk dönemi hem de günümüzle 
ilgili gelen bir çok soruyu içtenlikle ce-
vaplayan İbrahim Toraman, son yıllar-
da yapılan tesisleşme atılımlarıyla bir-
likte önümüzdeki yıllarda Türk futbo-
lunun çok daha iyi yerlere geleceğini 
belirtti.

Kendilerinin futbol oynadığı dö-
nemler ile kıyaslandığında şuan da alt-
yapı ve tesis açısından Türkiye'nin çok 
daha iyi noktalarda olduğunu belirten 
İbrahim Toraman; ''Şimdi baktığımızda 
hemen hemen Anadolu'nun her nok-
tasında yeni statlar açıldı. Bu hem ku-
lüp gelirlerinin artmasını sağlıyor, hem 
de futbolcularımızın kendilerini sahada 
daha iyi gösterebilmelerine olanak tanı-
yor. Tesisleşme ile birlikte önümüzde-
ki on yıllarda Türk Futbolu çok daha i-
yi noktalara gelecektir. '' dedi.

"Beşiktaş hem ligin hem Avrupa 
Kupası'nın favorisi''

Uzun yıllar futbol oynadı-
ğı Beşiktaş'ın durumu ile ilgili ola-

rak da yorumlarda bulunan Toraman; 
''Türkiye’ye yıllar sonra yeniden bir Av-
rupa kupası gelecekse bunu getirecek 
takım Beşiktaş’tır. Ben siyah-beyazlı e-
kibin UEFA Avrupa Ligi'nde finale ka-
dar gidip kupayı yeniden Türkiye’ye ge-
tirecek güçte olduğunu düşünüyorum" 
dedi. 

 Ligde de bu yıl Beşiktaş'ın ipi gö-
ğüsleyeceğine inandığını belirten milli 
futbolcu, Beşiktaş teknik direktörü Şe-
nol Güneş'in de milli takımı hak eden 
bir antrenör olduğunu aktardı.

''Kişisel problemlerden dolayı 
Milli Takım'da çok yer bulamadım.''

Futbol oynadığı dönemde milli ta-
kımda çok fazla şans bulamaması ile il-
gili olarak gelen bir soru üzerine açıkla-
ma yapan İbrahim Toraman; ''Genç yaş-
larımda milli takımlarda forma giydim. 
Toplamda 50'ye yakın milli maça çık-
tım ancak daha sonra kişisel problem-
lerden dolayı milli takıma çağırılma-
dım. Euro 2008'de ve öncesinde mil-
li takım stoper sorunu çekmesine rağ-
men kadroda düşünülmedim. Tabi gö-
nül milli formayla daha çok maça çık-
mak isterdi ancak kısmet böyleymiş. '' 
diye konuştu.

Kağıthane Belediyesi Spor 
İşleri Müdürlüğü bünyesin-
de faaliyetlerini yürüten ve 

22 ayrı branşta ücretsiz eğitim veren 
Yahya Kemal Spor Kompleksi hizmet-
lerine bir yenisini daha ekledi. Yüzme-
den basketbola, futboldan masa tenisi-
ne kadar bir çok farklı dalda çocuklara 
ve yetişkinlere ücretsiz hizmet veren 
kompleks 18 yaş üstü vatandaşların 
faydalanabileceği spor salonunu hiz-
mete açtı.

Birbirinden farklı tam 23 çeşit spor 
aletinin bulunduğu salondan, vatan-
daşlar gerekli evrak ve belgelerini Yah-
ya Kemal Spor Kompleksine getirerek 
kaydını yaptıktan sonra ücretsiz fay-
dalanabiliyor. Kayıt olmak için iki adet 
vesikalık fotoğraf ve sağlık raporu iste-
nirken kadın kontenjanların tamamen 

dolduğu, erkek kontenjanlarında ise 
halen yer bulunduğu belirtildi. Erkek 
ve kadınların ayrı seanslarda haftanın 
altı günü boyunca  çalışabilecekleri sa-
londa ayrıca bir pilates odası, soyunma 
odaları ve duşakabinlerde bulunuyor.

Uzman hocalar eşliğinde tamamen 
steril ve temiz bir salona gelerek spor 
yapma imkanı bulacak olan Kağıtha-
neli vatandaşlar, böylece hem sağlık-
lı bir vücuda hem de fit bir görünüme 
kavuşma imkanı da yakalamış olacak.

YAHYA KEMAL SPOR KOMPLEKSİ'NDEN 
YENİ HİZMET

ÖDÜLLÜ ÖĞRENCİLER 
BAŞKAN KILIÇ’LA BULUŞTU

Yapıldığı günden bu yana Kağıthane'nin spor anlamında gelişimine büyük 
katkı sağlayan Yahya Kemal Spor Kompleksi yeni açılan 'Spor Salonu' ile 

birlikte hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.
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GÜREŞ SAHASI
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KAĞITHANELİ ÇOCUKLARIN 
23 NİSAN COŞKUSU

Kağıthane Belediyesi ve İlçe Mil-
li Eğitim Müdürlüğü tarafından 
Hasbahçe Mesire Alanı’nda orga-

nize edilen programa Kaymakam Hasan 
Göç, Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü Muhammet Çayır ve çok 
sayıda veli ile öğrenciler katıldı. İlçe gene-
linde düzenlenen kompozisyon, şiir, re-
sim ve fiziksel etkinlik dalındaki yarışma-
larda derece elde eden öğrencilere proto-
kol tarafından bisiklet, bilgisayar ve çeşitli 
hediyelerden oluşan ödülleri verildi.

Programda konuşan Kaymakam Göç, 
ülkede sağlıklı, başarılı ve zeki nesiller ye-
tiştiğini belirterek, tüm dünya çocukları-
nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı kutladı.

Çocukların gelecekte başarılı bir dok-
tor, avukat, mühendis veya öğretmen o-
lacağına ifade eden Göç, ‘’Çocuklar bizim 
yarınlarımız, onun için onlara iyi bakma-
lıyız. Çocuklarımız da derslerinde başarılı 
olarak geleceğe iyi hazırlanmalı. Onlar ile-
ride bu ülkenin yönetimini devralacaklar. 
Tüm yavrularımıza sağlıklı, mutlu ve hu-

zurlu gelecek diliyorum’’ dedi.
Başkan Kılıç, programın gerçekleşme-

sinde emeğe geçenlere teşekkür ederek, 
çocukların en güzel dönemlerini mut-
lu geçirmeleri için gayret gösterdiklerini 
söyledi. Program kapsamında Aşık Vey-
sel İlkokulu, İstanbul Özel Eğitim Uygula-
ma Merkezi ve Ziya Paşa İlkokulu öğrenci-
leri halk oyunları gösterisi sunarken yine 
Ziya Paşa İlkokulu’nda 2 öğrenci aşık atış-
ması yaptı. Ülkelerindeki iç savaştan kaça-
rak Türkiye’ye gelen ve eğitimlerine bura-
da devam eden Suriyeli çocuklar da prog-
ramda bir gösteri gerçekleştirdi.

Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilçe ge-
nelinde düzenlenen şiir yarışmasında bi-
rinci olan Zişan Alkoç Ortaokulu’ndan Ni-
sa Nur Bağcı, şiirini okudu.

Protokol üyeleri ve diğer katılımcılar, 
öğrencilerin performanslarını ilgiyle izler-
ken, çeşitli animasyon gösterileri eşliğinde 
alana kurulan oyun gruplarında çocuklar 
eğlenerek 23 Nisan’ı gönüllerince kutladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kağıthane’de düzenlenen 
birbirinden eğlenceli programlarla coşkuyla kutlandı.
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GELENEKSEL ÂHiLiK

06 MAYIS 
CUMARTESi 14:00
HASBAHÇE MESiRE ALANI

H
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IR

ELLEZ ŞENLiKLERi

06 MAYIS 
CUMARTESi 15:00
HASBAHÇE MESiRE ALANI

UÇ
URTMA YARIŞMASI

07 MAYIS 
PAZAR 13:00

SADABAD MESiRE ALANI
(MiLLi ARŞiV SiTESi KARŞISI)

OK
ÇU

LUK YARIŞMASI

13 MAYIS 
CUMARTESi 16:00

GÜREŞ SAHASI

Bi
SiK

LET YARIŞMASI

07 MAYIS 
PAZAR 11:00

HASBAHÇE CADDESi

Tüm Halkımız 
Davetlidir.
Fazlı KILIÇ
Belediye BaşkanıSadabad

Mayıs-Haziran 2017

Yaz Etkinlikleri


