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Turgut YILMAZHUZUR SOKAĞI

Kağıthane Belediyesi tarafından 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı’nı kutlamak 
amacıyla Hasbahçe Mesire 

Alanı’nda düzenlenen 23 Nisan 
Çocuk Şenliği'nde Kağıthaneli 

çocuklarla birlikte Makedonya, 
Arnavutluk ve Suriyeli çocuklar 
da sahne alarak dünyaya “barış” 

mesajları verdiler.

DÜNYA ÇOCUKLARI
KAĞITHANE’YE RENK KATTI

İstanbul'da, kilometre kareye oranla en fazla parka sahip olan 
Kağıthane’de bulunan parklar, vatandaşların huzurlu vakit geçirmesi 
için sürekli kameralarla takip ediliyor. Öte yandan Kağıthane Belediyesi, 
ilçedeki tüm parklarda ücretsiz internet hizmeti de veriyor. 
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METROLARIN MERKEZi KAĞITHANE

ÇOCUKLAR PARKLARDA
GÜVENLE OYNUYOR
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Kağıthane - 3. Havalimanı

Kağıthane - Mecidiyeköy

Kağıthane - Üsküdar

Kağıthane - Beşiktaş

Sayfa 4

İstanbul'un yükselen yıldızı Kağıthane'ye mevcut metro hattına ilave 

olarak şu an yapım aşamasında olan 2 metro hattıyla birlikte 4 adet daha 

metro projesi inşa edilecek. Toplamda 7 adet metro ağıyla Kağıthane, 

çok yönlü ulaşımın merkezi olacak.

Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Çağlayan - Kağıthane - 
Nurtepe - Mahmutbey (Yapım Aşamasında)

Gayrettepe - Kağıthane - 3. Havalimanı 
(Yapım Aşamasında)

Sarıyer - Şirintepe - Kağıthane 
(Proje Aşamasında)

Seyrantepe - Hamidiye - Alibeyköy Otogar
(Proje Aşamasında)

And. Yakası-Gayrettepe - Çağlayan - Gürsel - Talatpaşa - M. Akif 
Ersoy - İncirli Üç Katlı İstanbul Tüneli (Proje Aşamasında)

Hacıosman - Seyrantepe - Sultan Selim - E. Evler -
Ortabayır - Yenikapı (Mevcut)

Dekovil Hattı 
(Proje Aşamasında)
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06

07

MEVCUT VE PLANLANAN METRO PROJELERİ



GAZETE KAĞITHANE | NİSAN 2018 | Sayı 72 GAZETE KAĞITHANE | NİSAN 2018 | Sayı 72

Haber

2 3

Haber Yaşam

2

e-posta: fazlikilic@kagithane.bel.tr

Yayın Koordinatörü: Zafer TAHMAZ 

Yayın Editörü: Özge IŞIK

Grafik Tasarım: Ümmügül ÇİÇEK

Karikatürler: Turgut YILMAZ

Halkla İlişkiler: Esra Münevver KAHYA KÖSE

Yayın Danışmanı: Hüseyin IRMAK

Haber: Muhammed Kenan DİKTEPE

Muhabir:  Recep ÖZDEMİR - Çağlar SEFERTAŞ

YÖNETİM YERİ:
Kağıthane Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
Merkez Mah Sadabad Cd. No:1 Kağıthane

YAYIN TÜRÜ: 
Yerel Süreli 
Kağıthane Belediyesi’nin ücretsiz, aylık, 
faaliyet yayınıdır.

Yıl: 7    Sayı: 72  Nisan  2018

444 23 00 
www.kagithane.bel.tr

GAZETE KAĞITHANE

Fazlı KILIÇ
Belediye Başkanı

En Değerli 
Varlıklarımız 
Çocuklarımız…
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Kağıthane Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
Fazlı KILIÇ
Kağıthane Belediye Başkanı

Genel Yayın Yönetmeni
Levent DİRİCE
Belediye Başkan Yardımcısı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Sedat BİKA
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Kıymetli Kağıthaneli komşularım sizleri sev-
gi ve saygıyla selamlıyorum. Tarihten bugüne 
kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Ka-

ğıthane, inanıyorum ki gelecekte de hayatın merke-
zinde olacak. Bu inanç ve gayretle 2004 yılında çık-
tığımız hizmet yolunda sizlerin de büyük desteğiyle 
Kağıthane’yi adeta yeniden tasarladık. Geçen sürede 
Kağıthane; eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal yaşa-
ma, altyapıdan üstyapıya birçok alanda büyük ilerle-
meler kaydetti.

Her mahallemize, sokağımıza, her vatandaşımıza 
eşit hizmet götürerek gerçekleştirdiğimiz değişim ve 
dönüşümü sizlerin de yerinde görebilmesi adına  “Ka-
ğıthanemizi Birlikte Keşfedelim” gezileri düzenledik 
ve düzenlemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız bu 
gezilerle ilçemizin dününe, bugününe ve yarınına ta-
nıklık ediyor. Büyük Kağıthane ailesinin bir ferdi ola-
rak daima Kağıthanelilerin mutluluğu için çalışacağı-
mızı hatırlatır, düzenlediğimiz bu gezilerin sizde hoş 
hatıralara yer açmasını dilerim. 

Değerli Kağıthaneliler; bu ayda Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920 gü-
nünün, çocuklara armağan edilişinin 98. yılını kutlu-
yoruz. Bu tarih aynı zamanda ülkemizde milli ege-
menliğin temelinin atıldığı bir tarihtir. Bizler millet 
olarak büyük mücadeleler sonrasında tesis ettiğimiz 
barışı, zorlu şartlar sonrasında elde ettiğimiz bağım-
sızlığımızı tüm dünya çocuklarıyla birlikte paylaşıyoruz.

Milletimizin en değerli varlığı çocuklarımız, barı-
şın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, ay-
dınlık yarınlarımızın güvencesidirler. Çocukların sevgi 
ve hoşgörü dolu bir ortamda yetiştirilmesi, yetenek-
lerinin geliştirilmesi, beklentilerinin karşılanması, so-
runlarına çözüm bulunabilmesi ve umutlarının can-
lı tutulabilmesi, geleceğine yön verecek güçte birey-
ler olarak toplumsal yaşamda yer alabilmeleri temel 
amaçlarımız arasında yer almaktadır. 

Çocuklarımız hepimizin geleceğidir. Ben bu vesi-
leyle ülkemizin ve dünyamızın geleceğinin, çocukla-
rımızın gözleri gibi parlak ve ışıltılı olmasını diliyo-
rum. İnanıyorum ki, bugünün çocukları, ileride çok 
daha aydınlık bir Türkiye’yi inşa edecek, dünya barı-
şına önemli katkılar sağlayacaklardır. 

Cumhuriyetimizin en önemli kuruluş felsefe-
si olan "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilke-
si, ülkemizi ilgilendiren siyasal, ekonomik, iç ve dış 
her türlü kararların sadece Türk Ulusuna ait olduğu-
nu, başka hiçbir ülkenin veya yabancı kuruluşun bu 
kararlarda hükümranlık hakkı olamayacağını ve ege-
menlik haklarımızdan kısmen veya tamamen vazgeç-
me anlamına gelen her türlü teslimiyetçi siyasal anla-
yışlara kesinlikle izin verilemeyeceğini ifade eder. Ül-
kemizin bölünmez bütünlüğü ve anayasal ilkelerimiz 
çerçevesinde bağımsız bir ülke olarak tek amacımız 
akıl ve bilimin önderliğinde çağdaş uygarlık düzeyi-
ne ulaşmak. Her kuşak kendisinden sonraki kuşak-
lara daha iyi bir Türkiye bırakmak durumunda ve zo-
runluluğunda. Bu, ülkemize ve yarınımızın çocukları-
na karşı olan birincil ödevimiz. 

Elimizdekilerin kıymetini bilip, sahip çıkmak için 
zaman kaybetmemeliyiz. Bağımsızlığımız en değerli 
varlığımızdır. Belki bizler bağımsızlık savaşı vermedi-
ğimiz için bunun ne anlama geldiğini bilemeyiz ama 
geçmişten ders alarak geleceğimize yön vermek bizim 
elimizde. 

Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Kağıthane Kaymakamlığı 
ile Kağıthane Belediyesi 
tarafından yürütülen ve 

Halk Eğitim Merkezlerinde veri-
len okuma yazma kursları büyük 
ilgi görüyor. Kağıthane Kayma-
kamı Hasan Göç; “okuma yazma 
seferberliği” kapsamında ilçede 
başlatılan kurslara ilişkin yaptığı 
değerlendirmede Türkiye gene-
linde devam eden bir kampanya-
nın olduğunu belirterek, “Bugüne 
kadar okuma yazma bilmeyen va-
tandaşlarımız da umuyoruz ki bu 
kurslarla birlikte okuma yazmayı 
öğrenecek” diye konuştu.

Okuma yazma seferberliği-
nin önemine değinen Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise, 
“Biliyorsunuz çok yakın zamanda 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Er-
doğan hanımefendi okuma yaz-
ma seferberliğini başlattı. Geçmiş 
dönemde bir takım imkansızlıklar 
nedeniyle okuma yazma öğrene-
memiş kişilere yönelik bir çalışma 

bu. Bir ülkenin gelişmişliği ve bü-
yüklüğü, eğitim kalitesi ve okuma 
yazma oranıyla ölçülüyorsa bizler 
de ülkenin temel taşı olan eğiti-
min arttırılması ve herkesin okur-
yazar konuma gelmesi için gerekli 
çalışmaları yapacağız” ifadelerini 
kullandı.

KAĞITHANE’DE 
OKUMA YAZMA SEFERBERLİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından 
başlatılan “okuma yazma seferberliği” kapsamında; Kağıthane’de açılan kurslarda 

1435’i kadın 118’i erkek olmak üzere toplam 1553 kursiyer öğrenim görüyor.

İstanbul'da, kilometre kareye oranla en fazla parka sahip olan Kağıthane’de bulunan parklar, 
vatandaşların huzurlu vakit geçirmesi için sürekli kameralarla takip ediliyor.

İstanbul’da 292 adet parkla kilo-
metrekareye düşen park sayısında 
39 ilçe arasında ilk sırada yer alan 

Kağıthane’de toplam 200 park ve kav-
şak, 24 saat boyunca toplam 315 adet 
güvenlik kamerasıyla izleniyor. Parklar-
da büyüklüklerine göre de birden fazla 
kamera bulunduruluyor. 

Vatandaşlar yaşanabilecek olum-
suz bir durumda 15-35 gün arasında 
kayıtta tutulan görüntüleri, polisten 
aldığı görüntü talep formunu doldu-
rarak elde edebiliyor. Ücretsiz internet 
hizmetinin verildiği parklar, evler ve 
okullardan sonraki güvenli alanlar ara-
sında yer alıyor.

Kameralarla adeta çocuklarımıza 
göz kulak oluyoruz
Parklarda 2011 yılından beri uygulan-
maya başlanan kamera sistemiyle ilgili 
konuşan Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, “Çocuklarımızın güvenli 
alanlarda olmasını istiyoruz. Özellikle 
çocuk parklarına aileler ve çocukları 
güven içerisinde gelebilsin istiyoruz. 
Bunun için parkların aydınlatmalarını 
güçlendirdik, gece ve gündüz aydınlık 
bir ortam var. Ardından ücretsiz inter-
net erişimi oluşturduk, aileler çocuklar 
ve gençler geldikleri zaman buralarda 
internetten de yararlanabilsin istedik. 
Öte yandan da 24 saat boyunca aydın-
lık bir ortamda 360 derece kayıt yapan 
güvenlik kameralarımız var. 24 saat içe-
risinde tüm çevrenin güvenlik kaydını 
alıyoruz” dedi. 

“Bu uygulama Türkiye’nin tüm ille-
rinde artmalı” 
Güvenlik kameralarıyla izlenen park-
larda çocuklarıyla vakit geçiren va-
tandaşlar ise “Çok güzel uygulamalar 
bunlar. İşin açıkçası böyle bir uygulama 
bekliyorduk ve güvenlik kameraları-
nın olabileceğini tahmin ediyorduk. 
Muhtemelen bir yerlere koymuşlardır 
diyorduk, artık içimizde daha rahat ve 
huzurlu olacak. En azından çocukları-
mız kaybolmaz gözümüz arkada kal-
maz. İnternet üzerinden de haberdar 
olmuştum bu uygulamadan, güvenlik 
kameralarının her yerde yaygınlaşma-
sı gerek. Bu şekilde çocuklarımız daha 
güvende olacak, rahatlıkla parklara ge-
tirip oynatabileceğiz. Bu uygulamanın 
Türkiye’nin tüm illerine ve ilçelerine 
örnek olmasını isteriz” ifadelerini kul-
landı.

Çocuklar Parklarda Güvenle Oynuyor
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Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın ulaşım konusuna verdiği önemle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı görüşmelerle 
şekillenen raylı sistem hatları ilçeye büyük bir değer katacak. Kağıthane’den geçecek olan 7 raylı sistem hattıyla ilçe ulaşımda 

önemli bir role kavuşurken, bu çalışmaların ilçenin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine büyük katkı sağlayacağı da belirtiliyor.

METROLARIN MERKEZİ
KAĞITHANE

Yrd. Doç. Dr. Emrah İpek: 
“Bende tansiyon olmaz demeyin!”

İstanbul Aydın 
Üniversitesi (İAÜ) VM 

Medical Park Florya 
Hastanesi Kardiyoloji 

Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Emrah İpek, tansiyon 
hastalığına ilişkin, 

“Tansiyonun başlangıç 
yaşı 30’lu yaşlardır” 

diye konuştu.

İpek, Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi 
ve İAÜ Medical Park Florya Hastanesi 
tarafından gerçekleştirilen “Hasta Okulu 

Seminerleri” kapsamında Kağıthanelilerle 
bir araya geldi. Nikah salonundaki seminer-
de konuşan İpek, damara yapılan kan basıncı 
sonucu meydana gelen tansiyonun sinsi bir 
hastalık olduğunu söyledi.

Dünyada her 3 yetişkinden 1’i tansiyon 
hastası
Yrd. Doç. Dr. Emrah İpek, dünyadaki her 3 
yetişkin kişiden birinin tansiyon hastası ol-
duğuna dikkati çekerek, “Maalesef insanla-
rımızın yarısı tansiyon hastalığının farkında 
değil. Tansiyon çok sinsi bir hastalık ve ol-
dukça dikkat etmek gerekiyor” diye konuştu.

Tansiyon hastalığının oluşmasında ge-
netik yapı, beslenme koşulları, aşırı tuz tü-
ketimi, stres, sigara kullanımı ve hava kirliliği 
gibi nedenlerin etkili olduğuna değinen İpek, 
şunları kaydetti: “Normalde bir insanın gün-
lük tüketmesi gereken tuz miktarı 6 gram; 
ancak Türkiye’de bu seviye 20 grama çıkmış 
durumda. Normale göre 3 kat daha fazla tuz 

tüketiyoruz. Sadece yemeğe tuz eklemekle 
tuzlu yemek yemiş olmuyoruz. Yağda da 
salçada da veya turşuda da tuz var. Bunların 
hepsine çok dikkat etmeliyiz. ‘Tansiyon iler-
leyen yaşlarda başlar’ tanısı yanlış. Tansiyo-
nun başlangıç yaşı 30’lu yaşlardır. ‘Ben 
de tansiyon olmaz’ demeyin. Öneri-
len durum ise çocukluk çağından iti-
baren tansiyonlarımızı ölçtürtmek.’’

Seminere katılanlara ücretsiz 
kardiyoloji testi
Yrd. Doç. Dr. Emrah İpek; 
tansiyonu önlemek 
için kilo vermenin, 
tuzu kısıtlamanın, 
fiziki aktiviteleri ar-
tırmanın, stresten 
uzak kalmanın 
faydalı olabilece-
ğini kaydetti. Se-
minerin ardından 
katılımlara ücret-
siz kardiyoloji testi 
uygulandı.

Kağıthane Belediyesi tarafından gerçek-
leştirilen kültür etkinlikleri kapsamın-
da Hamidiye Gençlik Merkezi’nde Ka-

ğıthanelilerle bir araya gelen Çiftçi, Türkiye’nin 
artık önemli olaylarda yerinde refleksler vere-
bilen büyük bir devlet haline geldiğini söyledi.

TSK, Afrin’de önemli bir zafer elde etti
Afrin’de terör örgütü PKK/PYD VE DEAŞ’a yö-
nelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’nın 
bunun örneklerinden biri olduğuna dikkati 
çeken Çiftçi, “Kahraman askerlerimiz, polisle-
rimiz ve desteklediğimiz ÖSO, Afrin’de önemli 
bir zafer elde etti. Bu operasyonun yapılması-

nı istemeyen büyük devletlere rağmen biz bu 
operasyonu yaptık ve Afrin’i asıl sahipleri olan 
Suriyelilere teslim ettik” diye konuştu.

Terör örgütlerinin Suriye’deki gücünün 
daha da kırılması için TSK’nın başka operas-
yonlar yapabileceğine de değinen Çiftçi, “Tür-
kiye büyük devlet olmanın gereklerini yapıyor 
ve yapmaya da devam edecek. Sınırında bir 
terör devleti oluşmasına izin vermeyecek. ‘Bü-
yük devlet’ dediğimiz ülkeler, Afrin operasyo-
nuyla Türkiye’nin teröre taviz vermeyeceğini 
görmüş oldu” diye konuştu. Stratejist Abdullah 
Çiftçi, konuşmasının ardından katılımcıların 
konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç metro inşaat çalışmaları ile ilgili 
açıklamalarda bulundu. Ülkedeki 

güven ve istikrar ortamının Kağıthane'de-
ki en net yansımalarının metro çalışmala-
rı olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, şu an 
mevcut Hacıosman - Seyrantepe - Sultan 
Selim - Emniyet Evleri - Ortabayır - Yeni-
kapı metro hattına ilave olarak yapım ve 
proje aşamasında olan 6 yeni metro hat-
tının da Kağıthane'ye kazandırılacağını 
söyledi.

Kabataş - Mecidiyeköy - Kağıthane - 
Mahmutbey Metro Hattı
24,50 km uzunluğundaki Kabataş - Beşik-
taş - Mecidiyeköy - Kağıthane - Mahmut-
bey Metro Hattı; Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, 
Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, 
Esenler ve Bağcılar ilçelerini birbirine bağ-
layacak. Kağıthane'den Çağlayan, Mer-
kez ve Nurtepe istasyonlarıyla geçecek 
metro hattı ile Mecidiyeköy'e 4,5 dakika, 
Beşiktaş'a 10 dakika, Gaziosmanpaşa'ya 
13 dakika, Mahmutbey'e 28 dakikada ula-
şılabilecek. Metro hattı 2019 yılında dev-
reye girecek.

Gayrettepe - Kağıthane - 3. Havalimanı 
Metro Hattı
37,10 km uzunluğundaki toplam 9 istas-
yondan oluşan Gayrettepe - Kağıthane - 
3. Havalimanı Metro Hattı; Beşiktaş, Şişli, 
Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy 
ilçelerine hizmet verecek. Kağıthane 
Merkez'de entegre olacak metro hattı ile 3. 
Havaalanı'na 22 dakikada ulaşılabilecek. 

Metro hatlarının 2019 yılının ilk ayla-
rında açılması planlanıyor. Başkan Kılıç 
yeni ulaşım ağlarıyla Kağıthane'nin mer-
kezi konumunu güçlendireceğine dikkati 
çekti ve ekledi: '' İlçemize her zaman des-

tek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanı-
mıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımı-
za teşekkür ediyoruz. İlçemizde istikrarlı 
yatırımlar eminiz ki bundan sonra da de-
vam edecektir.''

Seyrantepe - Kağıthane – Alibeyköy 
Metro Hattı
6,8 kilometre uzunluğundaki hat 3 istas-
yondan oluşucak. Seyrantepe - Alibey-
köy Cep Otogarı Metro Hattı, halihazırda 
işletilmekte olan Yenikapı - Hacıosman - 
Seyrantepe metro hattının devamı olarak 
planlanıyor. Hat, Çırçır İstasyonu’nda ya-
pım aşamasındaki Kabataş - Mahmutbey 
Metrosu ile, Alibeyköy Cep Otogarı istas-
yonunda ise yapım aşamasındaki Eminö-
nü - Alibeyköy tramvayı ile entegre olacak.

Sarıyer - Şirintepe - Kağıthane
2019 sonrası yatırım planları arasında yer 
alan İstinye - İTÜ - Ayazağa - Kağıthane 
metro hattı 13,10 kilometre hattan oluşu-
yor. 10 istasyonlu planlanan İstinye İTÜ 
Kağıthane metro hattı tamamlandığında 
İstinye’den metroya binen bir yolcu 20 
dakikada Kağıthane’ye ulaşabilecek.

3 Katlı İstanbul Tüneli
Tünelde hem çift yönlü karayolu hem de 
hızlı metro hattı bulunacak. Projenin ta-
mamlasıyla birlikte Kağıthane - Ümraniye 
arası ulaşım süresi 14 dakikaya inecek. 
Toplam 31 km uzunluğunda 14 istasyon-
dan oluşacağı belirtilen hatta günde 1 
milyon 500 bin yolcunun seyahat etme-
si planlanıyor. Metro hattı Kağıthane'de 
Çağlayan, Talatpaşa,  M. Akif Ersoy, Gürsel 

mahallelerinden geçecek. Karayolu bö-
lümü ise Kağıthane Tem Otoyolu Hasdal 
kavşağı ile Ümraniye Çamlık kavşağı ara-
sında yer alacak.

Tarihi Dekovil Hattı
Kurtuluş Savaşı ve I. Dünya Savaşı'ında 
Kağıthane'den Anadolu'ya kömür ve si-
lah sevkiyatında kullanılan Tarihi Deko-
vil Hattı simgesel olarak yeniden hayata 
geçirilecek. Özgün nostaljik araçlarla hiz-
met  verecek hat boyunca yaya yolu ve 
bisiklet yolu yapılması da planlanıyor. Hat 
tamamlandığında şehrin kültür ve turiz-
mine büyük değer katacak.

Stratejist Abdullah Çiftçi, “21. Yüzyıl Dünya Düzeni 
ve Türkiye” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

“TÜRKİYE, TERÖRE TAVİZ VERMİYOR”
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Hat sanatının 
önemli isimlerinden 

Mehmet Han 
Akan’ın birbirinden 

değerli eserleri, 
Gültepe Kültür 

Merkezi’nde 
sanatseverlerle 

buluştu.

Belediyecilik hizmetlerinin yanın-
da kültürel faaliyetlere de önem 
veren Kağıthane Belediyesi, hat 

sanatının önemli isimlerinden olan Meh-
met Han Akan’ın sergisini Gültepe Kültür 
Merkezi’nde açtı. “Aşk-ı Hat” ismiyle açılan 
sergiye  sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 

“Başkanımıza teşekkür ediyorum”
Serginin açılışında konuşan Hattat Meh-
met Han Akan, “Hat Allah kelamıdır. Allah 
kelamını yaparken o manevi his ve duy-
guyla hareket edersiniz. Onun en zarif 
şeklini ortaya çıkarmaya çalışırsınız. Es-
tetik ve ölçü üzerine yapılan bir sanattır; 
ama bir de Allah kelamı olduğunu unut-
madan yaparsanız daha başarılı olursu-

nuz. Sergimizin Kağıthane’de sanatsever-
lerle buluşmasına vesile olan Kağıthane 
Belediye Başkanımız Fazlı Kılıç’a teşek-
kür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

“Sanata önem veriyoruz”
Hattat Mehmet Han Akan, konuşmasının 
ardından sergiyi ziyaret eden sanatsever-
lere eserleri hakkında bilgiler verdi. Kağıt-
hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da “Aşk-ı 
Hat” sergisini ziyaret edenler arasındaydı. 
Serginin önemine değinen Başkan Kılıç, 
“Kağıthane Belediyesi olarak sanata ve 
sanatçıya önem veriyoruz ve elimizden 
geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. İl-
çemizde böyle değerli sergiler görmek 
çok güzel” diye konuştu.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, AK Parti Kağıthane İlçe Baş-
kanı Mevlüt Öztekin, İstanbul İl 

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve 
emniyet mensupları ile vatandaşların 
yoğun katılım gösterdiği programa meh-
teran takımı eşlik etti.

Türk Polis Teşkilatı’nın 173. Yıldönü-
mü kutlamalarında konuşan İstanbul 
İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan; 
Türk Polis Teşkilatı’nın ülkenin iç güven-
liği için çok başarılı çalışmalar yaptığını 
ifade ederek, “Türk polisi; suç ve suçlu-
larla mücadelede vatandaşının can ve 
mal güvenliği için canı pahasına görev 
yapmaktan geri kalmayacak fedakarlık-
tadır” dedi.

AŞK-I HAT SERGİSİ 
GÜLTEPE KÜLTÜR MERKEZİ’NDEYDİ

Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıldönümü
Hasbahçe’de Coşkuyla Kutlandı

Hasbahçe Mesire Alanı’nda, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın katılımıyla Türk 
Polis Teşkilatı’nın 173. Yıldönümü kutlandı.

Kağıthane Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak amacıyla 
Hasbahçe Mesire Alanı’nda düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde Kağıthaneli çocuklarla birlikte 

Makedonya, Arnavutluk ve Suriyeli çocuklar da sahne alarak dünyaya “barış” mesajları verdiler.

DÜNYA ÇOCUKLARI
KAĞITHANE’YE RENK KATTI

Kağıthane Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile birlikte Hasbahçe’de düzen-
lediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlen-
di. 21 Nisan Cumartesi başlayan ve üç gün devam 
eden kutlama programlarında onbinlerce çocuk 
aileleriyle birlikte katılarak bayramlarını kutlarken, 
etkinliklerde farklı ülkelerden gelen çocuklar da 
sahne aldı.

Dünyaya “barış” mesajı verildi
Kutlama programlarının son gününde Seyrantepe 
Atatürk Ortaokulu öğrencileriyle birlikte Make-
donya Gostivar Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu 
öğrencileri sahne alarak dünyaya “barış” mesajları 
verdi. Müzik dinletisi, halk oyunları, şiir ve sportif 
gösterilerden oluşan 
programın sonunda 
ilçede çeşitli yarış-
malarda derece elde 
eden öğrencilere he-
diyeleri verildi.

Çocuklar için  
birçok etkinlik düzenlendi
Etkinliklerde çocukların bayramlarını doyasıya kut-
lamaları için Kağıthane Belediyesi tarafından etkin-
lik alanında Sosis Balon Atölyesi’nden, Çim Adam 
Atölyesi’ne, Taş Boyama Atölyesi’nden, Rüzgar 
Gülü Atölyesi ve Karikatür Atölyesi’ne kadar pek 
çok atölye kuruldu. Atölyelerde çocuklar becerile-
rini geliştirecek yeni hobiler edindiler. Atölyelerin 
yanı sıra sahne gösterileri, yarışmalar, Hacivat-Ka-
ragöz gösterisi, palyaço gösterisi, çevre animasyon 
gösterileri, oyun gurupları gibi birçok etkinlik de 
çocuklarla buluştu. 

“Vatan için canını feda eden 
şehitlerimize rahmet diliyoruz”
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da etkinlik-
lere katılarak çocukların bayram coşkusuna ortak 
oldu. 23 Nisan’ı bir güne sığdırmak yerine günlerce 
kutlamayı tercih ettiklerini söyleyen Başkan Kılıç, 
“Burada çocuklarımızla birlikteyiz.  Biz bu vesileyle 

Cumhuriyetimizin kurucusu Musta-
fa Kemal Atatürk’e şükranlarımızı 

sunuyoruz. Rahmetle kendisini 
anıyoruz. Milletimizin bin yıllık 
tarihinde vatan için, millet için 
canını seve seve feda eden tüm 

şehitlerimize rahmet diliyoruz. 15 
Temmuz’da darbe girişimiyle ülkeyi 

bölmeye çalışanlarla mücadele eder-
ken hayatını kaybeden, terörle mü-

cadele ederken hayatını kaybe-
den tüm şehitlerimize rahmet 

diliyoruz. Çocuklarımızın, 
ulusumuzun bayramını 

tebrik ediyoruz” diye 
konuştu.
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“Kağıthaneliler Tarihi, Dünü ve Bugünü Keşfediyor” 
Kağıthane Belediyesi kültürel 

ve sosyal faaliyetlerini ara 
vermeden sürdürüyor. 
“Kağıthane’yi Gezelim 

Görelim” projesi kapsamında 
her yaş grubundan binlerce 

vatandaş; ilçedeki birçok 
tarihi ve kültürel mirası 

tanıma fırsatı yakalarken, 
belediyenin çalışmalarını da 
yakından gözlemleme fırsatı 

buluyor. Yine Kağıthane 
Belediyesi tarafından 

Çanakkale, Bursa, Edirne 
ve Konya’ya düzenlenen 

gezilerle Kağıthaneliler; 
ülkemizi keşfediyor.

Anadolu’nun kültürel ve dini mekan-
ları ziyaret ediliyor
Vatandaşlarına hizmete aralıksız 
devam eden Kağıthane Belediyesi, 
Türkiye’nin ve ilçenin  tarihi ve kültü-
rel dokusunu yakından tanıma imkanı 
sağlayan ücretsiz geziler düzenliyor. 
Belediye tarafından ücretsiz olarak 
düzenlenen kültür gezilerinde Çanak-
kale, Edirne, Bursa ve Konya’yı ziyaret 
eden Kağıthaneliler, Anadolu’nun kül-
türel ve dini mekanlarını görme şansı 
yakalıyor. Geleneksel hale getirilen 
geziler vatandaşlardan takdir topluyor. 
Günde 8 otobüsle 350 kişinin katıldığı 
kültür gezilerine bugüne kadar 200 
binden fazla vatandaş katıldı.

Yine Kağıthane Belediyesi tarafın-
dan ilçede “Kağıthane’yi Gezeli Gö-
relim” gezileri düzenleniyor. Her yaş 
grubundan vatandaşların katılabildiği 
geziler ücretsiz olarak ve rehberler eş-
liğinde düzenleniyor. Kağıthane- Dol-
mabahçe Tüneli ile başlayan geziler; 
Tarihi Sandal Turu, Kağıt Yapım Atöl-
yesi, Deniz Suyu Şelalesi, Sadabad Ca-

mii, Sadabad Sarayı, III. Ahmed Çeşme-
si, Kağıthane Açık Hava Müzesi, Sosyal 
Yardım Mağazası, Daye Hatun Camii, 
Kağıthane Şehir Müzesi ve Kütüphane, 
Geri Dönüşüm Tesisleri, Spor Kompleks-
leri, 6D Sinema, Yaşlılar Evi, Sapphire Se-
yir Terası, Çağlayan Bilim Merkezi ziya-
retleri ve Belediye Sosyal Tesisleri’nde 
yemek ikramı ile son buluyor. 

Kağıthane Belediyesi tarafından 
düzenlenen gezilere bugüne kadar; 
ilçede bulunan Sivil Toplum Kuru-
luşları, ilçedeki 55 ilkokulun velileri 
ve öğrencileri, yine ilçedeki 15 lisenin 
öğrenci ve öğretmenleri, engelliler, İS-
MEK kursiyerleri ile vatandaşlar olmak 
üzere toplam 40 binden fazla vatandaş 
iştirak etti.

Öğrencilerin mutluluğu görülmeye 
değerdi
Öte yandan “Kağıthane’yi Gezelim Gö-
relim” programına, son olarak Hasbah-
çe Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden 
öğrenciler katıldı. Belediye tarafından 
ücretsiz servislerle okullarından alı-

nan öğrenciler geziye Kağıthane-Dol-
mabahçe Tüneli ile başladı. Ardından 
Kağıt Yapım Atölyesi’ne geçerek, bu-
rada kağıt yapımına şahit oldular. Sa-
dabad Camii, Belediye Binası, Saray 
Çamaşırhanesi, Kağıthane Açık Hava 
Müzesi’nde ilçenin tarihi yapıları hak-
kında öğrencilere rehberlerler tarafın-
dan bilgiler verildi.

Buradan Kağıthane Şehir Müzesi’ne 
götürülen öğrencilere Kağıthane’nin 
tarihi anlatıldı, belediyenin gerçek-
leştirdiği çalışmalar ve  projeler hak-
kında sunum yapıldı. Gültepe Kültür 
Merkezi’nde 6D sinema keyfi de yaşa-
yan öğrencilerin mutluluğu görülme-
ye değerdi.

Kağıthane’yi yakından tanıdılar
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yüksek 
binası olan ve Kağıthane sınırları içinde 
bulunan, 236 metre yüksekliğindeki 
Sapphire Seyir Terası’na da çıkartılan 
öğrenciler gördükleri manzaraya hay-
ran kaldılar. Son olarak Hasbahçe’de 
bulunan Kır Kahvesi’nde öğlen yemeği 
yiyen Hasbahçe Anadolu İmam Hatip 
Lisesi öğrencileri Kağıthane’yi yakın-
dan tanıma fırsatı buldu.

Geziye katılan öğrencilerden Mer-
yem Ulubay, geziden çok mutlu ayrıl-
dığını belirterek, “Çok güzel bir gün ge-
çirdim. Kağıthane’nin tarihi yapılarını 
yakından tanıma imkanı buldum. Hem 
eğlendim hem de öğrendim” dedi. Bir 
diğer öğrenci Senanur Dinç ise, “Geziler 
bizim için çok bilgilendirici oldu. Güzel 
bir ilçede yaşıyoruz. 6D sinema çok eğ-
lenceliydi. Her şeyin ücretsiz olması da 
ayrıca güzeldi” diye konuştu.

16 Mayıs’ta türbe ziyaretleri başlıyor
Geziye katılan vatandaşlarla sık sık bir 
araya gelen ve sohbet eden Kağıthane 

Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; ilçede dü-
zenledikleri gezilerin önemine değine-
rek, “40 binden fazla vatandaşlarımız 
bu gezilere katılım gösterdi. Kağıthane-
liler Kağıthanemizi yaşayarak öğreni-
yorlar. Kağıthane gezilerimizi yakında 
tamamlıyoruz ve 16 Mayıs’ta türbe ziya-
retlerimiz başlıyor” şeklinde konuştu.

Katıldı

Ge
zilere

Haber: Özge Işık

240 Bin
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Kağıthane Belediyesi; 22 branşta 
hizmet veren spor okullarında 
geleceğin sporcularını yetişti-

rerek sağlıklı ve başarılı nesilleri ilçeye 
ve ülkemize kazandırmayı hedefliyor. 
Yeni kurulan “Kağıthane Spor Kulübü” 
ile spor okullarındaki tüm öğrenci-
ler, katıldıkları branşların profesyo-
nel birer sporcusu olma yolundaki 
ilk adımı Kağıthane Belediyesi Spor 
Kulübü’nün kendilerine çıkartacağı 
lisanslar ile atacak.

Oryantiring, tekvando, masa tenisi, 
satranç, okçuluk, karate, yüzme ve gü-

reş olmak üzere 9 branşta müsabaka-
lara katılım sağlayacak olan kulüpte, 
bu branşlarda eğitim gören sporcu-
ların lisans işlemleri çıkartıldı ve hali 
hazırda devam etmekte.

Spor alanında Kağıthane’nin adını ülke çapında ve uluslararası platformda en 
yukarıya taşıma vizyonu ile “Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü” kuruldu.

Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü

Hayırlı Olsun

Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü yarışmalara katılım sağladığı branşlarda başarı basamaklarını hızla 
tırmanmaya başladı. Amasya’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’na katılım 

sağlayan Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Murat Sezmiş üçüncü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun, 
Amasya Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü ile organize 

ettiği ve aralarında Kağıthane Belediyesi 
Spor Kulübü’nden sporcuların da bulun-
duğu, 300 sporcunun katıldığı Yıldızlar 
Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 
Kağıthaneli sporcu Murat Sezmiş üçün-
cü oldu.

Amasya Kapalı Spor Salonu’nda dü-
zenlenen Türkiye Yıldızlar Serbest Gü-
reş Şampiyonası’nda yaklaşık 40 ilden 
300 sporcu mücadele etti. İlerleyen 
yıllarda ülkemizi olimpiyatlarda tem-

sil etmeye aday olacak olan yıldızların 
kıyasıya mücadelesi izleyenlere keyifli 
anlar yaşattı.

Avrupa Şampiyonası 
Hazırlık Kampı’na davet
Ayrıca Gebze’de düzenlenen ve 26 ülke-
nin katılım sağladığı Uluslararası Zafer 
Turnuvası’nda da Kağıthaneli sporcu 
Murat Sezmiş milli takım adına kürsüye 
çıkma başarısını göstererek, Türk Milli 
Takımı’nın Niğde Demirkazık’taki Avru-
pa Şampiyonası Hazırlık Kampı’na davet 
edildi. 

KULÜP ÇALIŞMALARI MEYVELERİNİ VERİYOR

KAĞITHANE KÜLTÜR GEZİLERİ
VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI

Muhammed Furkan
(Arakanlı, Öğrenci)

Uluslararası bir okulun öğrencisi ola-
rak İstanbul’da çok geziye katıldık; 
ancak Kağıthane’de bu kadar etkili 
bir gezi geçireceğimizi hiç düşünme-
dik. Avrupa’nın en yüksek binası olan 
Sapphire Teras, Sadabad Camii gör-
düklerimiz arasında bizleri en çok et-
kileyen yerlerdendi. Allah Kağıthane 
Belediyesi’nden razı olsun. 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın talimatı ile 
Kağıthane’de yaşayan her yaştan vatandaş, belediye 
tarafından düzenlenen “Kağıthanemizi Birlikte Keşfe-
delim” gezilerine katılarak ilçeyi yakından tanıma fır-
satı yakalıyor. Vatandaşlarla kültür gezilerine dair de-
neyimlerini konuştuk. 

Senanur Dinç
(17 Yaşında, Öğrenci)

Kültür gezimiz çok faydalıydı. Bir-
çok şeyi biliyorduk; ancak görerek 
öğrenmek çok farklıydı. Gezi bitin-
ce Kağıthane’de ne kadar çok çalış-
manın olduğunu gözlemledik. En çok 
Sadabad’ı beğendim. Belediye Başka-
nımız Fazlı Kılıç’a yaptığı çalışmalar-
dan dolayı çok teşekkür ederim. 

Ali Osman Çakır
(40 Yaşında, Öğretmen)

Yıllardır İstanbul’da ikamet ediyorum. 
Kağıthane çok değişti ve gelişti.  Öğ-
rencilerimizle bugün Kağıthane Kül-
tür Gezisi’ne katıldık. Öğrencilerim 
için çok faydalı bir gezi oldu. Rehber-
lerimiz bizlerle çok ilgilendi, beledi-
yemizin hizmeti çok iyiydi. Gezi so-
nunda ikram edilen yemekler de çok 
iyiydi. Öğrencilerim adına Kağıthane 
Belediyesi’ne çok teşekkür ederim.

Fatma Kement
(17 Yaşında, Öğrenci)

Gezi sırasında çok şey öğrendim ve 
güzel bir deneyim yaşadım. Sada-
bad Camii’nden çok etkilendim, cami-
nin özellikleri beni çok şaşırttı. Benim 
için eğlenceli kısmı 6D animasyon fil-
miydi. Arkadaşlarımla çok güzel vakit 
geçirdim, Belediye Başkanımız Fazlı 
Kılıç’a teşekkür ederim. Gezilerin de-
vamını sabırsızlıkla bekliyoruz.

İbrahim Sevilmiş
(36 Yaşında, Öğretmen)

“Kağıthanemizi Gezelim Görelim” kül-
tür gezisi çok güzeldi ve öğrencileri-
miz için faydalı bir geziydi. Birçok kül-
tür gezisine katıldım; ancak bu gezi iç-
lerinde en faydalı bulduğum geziydi. 
Şehir Müzesi’nde Kağıthane’deki geliş-
meleri, faaliyetleri gösteren bir sunum 
izledik. Belediyenin çok aktif olduğu-
nu gördüm. Her şey için çok teşekkür 
ederim.

Meryem Ulubay
(17 Yaşında, Öğrenci)

Bu güzel gezide geçmişten günümü-
ze Kağıthane’yi gözlemledik. Hamidi-
ye Mahallesi’nde oturuyorum. İlçemi-
zin bu kadar güzel ve tarihi bir yer ol-
duğunu bilmezdim, görerek öğrenmek 
çok farklıymış. Şehir Müzesi’nde ver-
diğimiz molada ilçemizdeki hizmetler 
hakkında bilgi aldık. İyiki burada otu-
ruyorum. 

Leyla Derince
(17 Yaşında, Öğrenci)

Çok eğlenceli ve keyifli bir geziyi de-
neyimledim. En çok Sapphire Se-
yir Terası’nı beğendim. Gezi sonun-
da Kır Kahvesi’nde yediğimiz yemek 
de muhteşemdi. Burada bulunduğum 
için çok mutluyum. Emeği geçen her-
kese teşekkür ederim.

Şükrullah Kaderi
(Afganistanlı, Öğrenci)

Kağıt Atölyesi’ni ziyaret ettik ve kağıt 
yapımını gördük. Tarihi Sadabad Ca-
mii de çok güzeldi, bizi çok etkiledi. 
Sosyal mağaza hizmetini çok begen-
dik. Yardıma muhtaçlar buradan fay-
dalanıp, ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. 
Kağıthane Belediye Başkanımıza bu 
geziyi hazırladığı için şükranlarımızı 
sunuyoruz. Bizler gibi başkaları da bu 
gezide bulunmalı, tavsiye ediyoruz.
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Şehit Jandarma Komando Er Bülent Alkılıç anısına Göçmen Konutları olarak da bilinen Sadabad 
Sitesi’ne inşa edilen parkın yenileme çalışmaları sonrası açılışı; Sağlık-Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin ve site sakinlerinin katıldığı bir programla gerçekleşti.

Dünya Sokak 
Hayvanlarını 

Koruma Günü'nde; 
Kağıthane Belediyesi 

ve Kent Konseyi 
Hayvanseverler 

Meclisince, 
ilkokulda öğrenim 
gören Kağıthaneli 

öğrencilere “Hayvan 
Sevgisi” konulu bir 

seminer verildi. 

Atatürk ve Önder İlköğretim Oku-
lu dördüncü sınıf öğrencilerin-
den oluşan toplam 250 kişilik 

grup, Belediye Meclis Salonu’nda uz-
man veteriner hekimlerden hayvanla-
ra nasıl yaklaşılması gerektiği, karşılıklı 
sevgi işaretlerinin nasıl verilebileceği ve 
hayvan sahiplenilmesi konularında bilgi 
aldı. Yaklaşık bir saat süren seminerin 
sonunda çocuklar, Kağıthane Belediye-
si Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni de 
gezerek bakıma alınan sokak hayvanla-
rıyla yakından etkileşim kurdu.

Sokak hayvanları korunaklı ortamlar-
da yaşamlarını sürdürüyor
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
gün dolayısıyla yaptığı açıklamada so-
kak hayvanlarına yönelik çalışmaları de-
ğerlendirdi. Başkan Kılıç ilçe genelinde 
sayıları 200’ü bulan kedi ve köpek ev-
leri oluşturduklarını ve bu sayede sokak 
hayvanlarının daha sağlıklı ve korunaklı 
ortamlarda yaşamlarını sürdürdüğünü 
belirtti. Başkan Kılıç ayrıca, “Türkiye'de 
henüz daha çok yeni bir hizmeti ilçemiz-
de faaliyete geçirdik. Sokak hayvanları 
için özel ambulans tahsis ettik. Hayvan 
ambulansımız günün her saati nere-
de olursa olsun acil durumlarda sokak 

hayvanlarının yardımına koşuyor. Her 
yıl ilçedeki ilköğretim dördüncü sınıf 
öğrencilerinin tamamına haftalık olarak 
‘Hayvan Sevgisi’ konulu eğitim semineri 
veriyoruz. Bunun yanı sıra Hayvan Re-
habilitasyon Merkezimizde onları mua-
yene ediyor, kısırlaştırıyor ve sahiplendi-
riyoruz” ifadelerini kullandı.

Günde 2 kez ilçedeki belirli noktalara 
mama ve su bırakıldığını belirten Başkan 
Kılıç, sokak hayvanlarının en büyük ihti-
yacının ise  “sevgi” olduğunu dile getirdi. 
Hayvan sevgisini aşılamak için yapılan 
program sonunda ise çocuklar merak 
ettiklerini uzman veteriner hekimlere 
sorma imkanı bulurken, sokaktaki hay-
vanları beslemeleri için her birine mama 
ve su kabı dağıtıldı. 

Kağıthane Belediyesi parkın ye-
nileme çalışmaları kapsamın-
da  400 m2 çim serimi, demir 

korkuluk tamiratı ve boyaması, hayrat 
çeşmesinin tamiratı ve sulama tesisatı 
yenilemesi, park içerisindeki aydın-
latmaların yenilenmesi, tarihi çınar 
ağacının aydınlatılması ve sert zemi-
nin yenilenmesi, oturma banklarının 
konulmasını ve yeni atık kutularının 
yerleştirilmesini yaptı.

Türkiye’ye göçle gelen vatandaşların 
sorunları çözüldü
Parkta gerçekleşen program İstik-
lal Marşı, saygı duruşu ve ardından 
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mil-
letvekili Mehmet Müezzinoğlu parkın 
açılışında yaptığı konuşmada Şehit Al-
kılıç gibi kendisinin de Rumeli çocuğu 
olduğunu belirterek Bulgaristan Türk-
lerinin sorunlarının çözümüne ilişkin 
şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olup da birinci derece yakın-
ları vatandaş olmayan ne kadar karde-
şimiz varsa, istisnai durumdan artık 
hemen vatandaşlık alabiliyorlar. Sağlık 
hizmeti alma anlamında sosyal güven-
lik primi ödeyerek, her türlü sağlık hiz-
metini Türkiye'nin her köşesinden, her 
hastanesinden alabiliyorlar. Pasapor-
tun ne kadar süresi varsa 3 yılsa 3 yıl, 
5 yılsa 5 yıl, pasaport süresi ne kadarsa 

o kadar sürede ikamet tezkeresi ala-
caklar. Öğrencilerimiz buraya geldikle-
rinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
öğrenciler hangi statüye tabilerse onlar 
da aynı statüye tabi olacaklar. Eskiden 
bunlar göçle gelen Türklerin en büyük 
sorunuydu. Şükürler olsun ki bu so-
runların tamamını aştık.”

“Hamdolsun Türkiye gibi 
bir vatanımız var”
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
açılışta yaptığı konuşmada ise coğrafi 
sınırların ötesinde Balkanların gönül 
coğrafyasında yer bulduğunu belirte-
rek; “Bugün hamdolsun Türkiye gibi 
bir vatanımız, sığınağımız, bir geleceği-
miz var. Türkiye’nin bugünlere gelme-
sini, Rumeli ve Balkanlar başta olmak 
üzere coğrafyamızın dört bir yanında 
hicret ederek burada kendilerine yeni 
bir hayat kuran kardeşlerimizin emek-
lerine borçluyuz. Kendisi de Rumelili 
olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşları başta olmak üzere bu 
toprakları vatan yapan tüm aziz şehit-
lerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” 
dedi.

Bülent Alkılıç Kimdir?
Bülent Alkılıç, 1989 yılında 
Bulgaristan'da Todor Jivkov rejiminin 
zorla isimlerini değiştirip Bulgarlaştır-

ma projesini hızlandırdığı dönemde, 
ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etmişti. 
300 bini aşkın Bulgaristanlı Türkle bir-
likte anavatana göç eden Alkılıç ailesi, 
Kağıthane'de göçmenler için yapılan 
Sadabad Sitesi'nde otururken Bülent 
Alkılıç'ın askerlik yaşı geldi ve vatani 
görevini yapmak üzere Elazığ'a gitti. 
Elazığ'da terör örgütü PKK ile girilen bir 
çatışmada, Bulgaristan göçmeni Bülent 
Alkılıç da şehit oldu.

Sokak Hayvanlarının İhtiyacı “Sevgi”GÖNÜL COĞRAFYAMIZ BALKANLAR
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Kağıthane Rengarenk Oldu
Kağıthane Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanına ekilen laleler,

Kağıthane’yi adeta lale bahçesine dönüştürdü.

Kağıthane Belediyesi’nin peyzaj çalış-
maları kapsamında; Kasım, Aralık  ve 
Ocak aylarında ekilen yaklaşık 1 mil-

yon lale soğanının ilkbaharla birlikte çiçek 
açmasıyla, Kağıthane rengarenk oldu. Laleler 
ile birlikte ekilen 1 milyon mevsimlik çiçek de 
ilçenin çeşitli noktalarını süsleyince ortaya ol-
dukça renkli görüntüler çıktı, ilçe modern ve 
estetik bir görünüm kazandı.

“Her şey güzel Kağıthane için”
Öte yandan Çevre Koru-
ma ve Kontrol Mü-
dürlüğü ekiplerinin 
çalışmalarına deği-
nen ve daha yeşil, 
d a h a 

güzel bir Kağıthane için çalıştıklarını belirten 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “İlçe-
mizde park, bahçe ve kaldırımlara önem ve-
riyoruz. Vatandaşlarımız baharın gelmesiyle 
sıcak havanın tadını parklarda çıkarıyor. Biz-
ler de onların bahar aylarının tadını ve rengini 
yaşamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bunun için park ve bahçelerimize lale diktik. 
Her şey güzel bir Kağıthane 

için” diye konuştu. 

Sultan Selim Kültür Merkezi'nde gerçekle-
şen “Şizofren Baba” adlı tiyatro gösterisinin 
konusu kadar oyuncularının hikayesi de 

farklıydı. Daha önce hiç oyunculuk eğitimi alma-
mış gençler, bir araya gelerek bir tiyatro grubu 
oluşturdu. Daha sonra Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç'tan destek isteyen gençleri Baş-
kan Kılıç geri çevirmeyerek atölye çalışmaları 
için yer tahsis etti. Burada düzenli olarak prova-
larını yapan gençler 4 yılın sonunda ilk profesyo-
nel oyunlarını Sultan Selim Kültür Merkezi'nde 
sergiledi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın 
mahalleli tiyatro ekibine Hamidiye Gençlik 
Merkezi'ni atölye olarak kullanabileceklerini 
söyledikten sonra başlayan amatör tiyatro serü-
veni; Sultan Selim Kültür Merkezi'nde profesyo-
nel olarak gösterime sunuldu. Bilardo salonların-
da ya da internet kafelerde vakit geçiren gençler, 
tiyatro sahnesinde yer alarak sosyal hayatların-
da önemli bir değişikliğe imza attı. Mahallelinin 
sergilediği tiyatro gösterisinde izleyiciler kahka-
halara boğulurken, komedi türünde olan gösteri 
vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni topladı.

“Mahalleli kadrosundan bahsediyoruz”
Bir mahalleli kadrosunun 4 yılda başardıkları-
nı dile getiren Sadabad Tiyatrosu Genel Sanat 
Yönetmeni Fatih Meral, “Bizim hikayemiz 49 
ay önce başladı. 2015 Mart ayında bir çalışma 
yaptık. O çalışmanın bir ay evvelinde mahalle-
li olarak, ekip arkadaşlarımızla beraber sosyal 
çalışmalarda neler yapabileceğimizi planlarken 
arkadaşlarımızın genelinde aldığımız ortak ka-
rarla bizim bir tiyatro çalışması yapmamız ge-
rektiği icap oldu. Türkiye'nin halka en yakın olan 
seçilmiş ve sevilmiş Belediye Başkanımız Fazlı 
Kılıç’ın destekleriyle sanata ve gençlere vermiş 
olduğu önemle bizler de bugün 4'üncü yılın 

sonunda profesyonel bir düzeye gelebildik. Bir 
mahalleli kadrosundan bahsediyoruz. Başkanı-
mız Fazlı Kılıç’ın işaretiyle başladık, gerçekten de 
destekledi. Kendilerine buradan minnettarlığımı 
ne kadar dile getirsem azdır” dedi.

“Ekibin yüzde 80'i Kağıthane'de oturan genç-
lerden oluşuyor”
Tiyatro gösterisiyle ilgili bilgileri aktaran drama 
öğretmeni ve tiyatronun yönetmeni olan Özge 
Ayan, “Bu Kağıthane Belediyesi'nin desteklediği 
Sadabad Tiyatro Atölyesi özel bir tiyatro atölye-
si. Belediye Başkanımız Fazlı Kılıç, gerek salon 
kullanımı gerek daha sonrasındaki program sü-
resince; oyun, gala vs. bize çok fazla desteği var. 
Gençleri çok desteklediği için sanatla da iç içe bir 
belediye başkanı. Her konuda yanımızda. Ekibin 
yüzde 80'i Kağıthane'de oturan gençlerden olu-
şuyor” diye konuştu.

“Sahnede olmak çok güzel”
İlk defa tiyatro sahnesinde yer alan Cihat Koç 
ise, “İlk başta Kağıthane'de ikamet ediyoruz. 
Normalde başka bir sektörde çalışıyorum. Ama 
tiyatro ile ilgileniyordum aynı zamanda. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatrolarına gidiyor-
dum ve artık kendimi görmek istedim. Tiyatro 
hakkında güzel bir yelpazesi var içerisinde. Ben 
de ‘neden olmasın’ diye Kağıthane'nin Sadabad 
Tiyatro Atölyesi diye kurduğu bir kuruluş vardı. 
Broşürlerden görüp o şekilde bir başvuru yap-
tık. Arkadaşlarla görüştüm. Oyuncu kadrosuna 
dahil olmak istediğimi dile getirdim. Ve şu anda 
çok güzel bir oyun çıkardık” şeklinde konuştu.
İlk defa sahneye çıktığını söyleyen tiyatro oyun-
cusu Furkan Çelebi ise, “Sahnede olmak çok 
güzel. İnsanları güldürebilmenin mutluluğu 
bambaşka bir şey. Belediyemize verdikleri des-
teklerden dolayı teşekkür ederiz" dedi. 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın desteğiyle mahalleli gençler bir araya gelerek tiyatro grubu oluşturdu. 
4 yıl önce amatör olarak başladıkları oyunculukta bugün artık her biri profesyonel oyuncu olarak sahne alıyor.

KAĞITHANELİ GENÇLERİN HAYALLERİ
SAHNEDE GERÇEK OLDU



MiNYATÜR MURAT, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, MEDDAH, 
JONGLÖR GÖSTERiSi, MASKOTLAR

VOLKAN YÜRÜK, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, 
ORTA OYUNU, AKROBAT GÖSTERiSi, MASKOTLAR

1. GÜN

MAYIS
ÇARŞAMBA16

2. GÜN

MAYIS
PERŞEMBE17

MUSTAFA 
DUMAN ve 

CELALETTiN 
ŞENSOY 

KUR’AN-I KERiM 
TiLAVETi, iLAHi, 

KASiDELER

3. GÜN

MAYIS
CUMA18

SÖYLEŞi
ÖMER 

TUĞRUL 
iNANÇER 

MERHAMET VE 
iNSAN

EMNiYET E.
MAHALLESi

BURAK SEZEN, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, 
ATEŞ GÖSTERiSi, MASKOTLAR

ÇELiKTEPE
MAHALLESi

MiNYATÜR MURAT, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, KUKLA 
GÖSTERiSi, KARAGÖZ-HACiVAT, MASKOTLAR

5. GÜN

MAYIS
PAZAR20

MiNYATÜR MURAT, ORTA OYUNU, MEDDAH, MASKOTLAR

4. GÜN

MAYIS
CUMARTESi19

SÖYLEŞi

MiNE iZGi 
YUVAMIZDA 
RAMAZAN
BEREKETi

BURAK SEZEN, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, 
KUKLA GÖSTERiSi, MASKOTLAR

7. GÜN

MAYIS
SALI22

MiNYATÜR MURAT, NASREDDiN HOCA, 
JONGLÖR GÖSTERiSi, MASKOTLAR

MAHALLESi

TALATPAŞA
MAHALLESi

6. GÜN

MAYIS
PAZARTESi21

MiNYATÜR MURAT, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, 
ATEŞ GÖSTERiSi, MASKOTLAR

8. GÜN

MAYIS
ÇARŞAMBA23

GÜLTEPE
MAHALLESi

SEMiH ÇAY, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, 
MEDDAH, JONGLÖR GÖSTERiSi, MASKOTLAR

9. GÜN

MAYIS
PERŞEMBE24

SEYRANTEPE

MAHALLESi
SÖYLEŞi

NECMETTiN 
NURSAÇAN 

ORUÇ VE 
NEFiS

SÖYLEŞi

NiHAT 
HATiPOĞLU
ASRI SAADETTEN 

DAMLALAR

SEZGiN MADEN, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, 
ORTA OYUNU, PALYAÇO, MASKOTLAR

10. GÜN

MAYIS
CUMA25

GÜRSEL
MAHALLESi SÖYLEŞi

SENAi 
DEMiRCi 

BEŞ VAKiT iNSAN 
“NAMAZ NiYE 

KILINIR?”

SEMiH ÇAY, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, 
ORTA OYUNU, MEDDAH, MASKOTLAR

11. GÜN

MAYIS
CUMARTESi26

HÜRRiYET
MAHALLESi

DEV 
GÖLGELER

SUAT 
VERAL

SEMiH ÇAY, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, 
KUKLA GÖSTERiSi, KARAGÖZ-HACiVAT, MASKOTLAR

12. GÜN

MAYIS
PAZAR27

VOLKAN YÜRÜK, NASREDDiN HOCA, 
JONGLÖR GÖSTERiSi, MASKOTLAR

14. GÜN

MAYIS
SALI29ÇAĞLAYAN (DERE)

MAHALLESi

SEMiH ÇAY, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI,  
KUKLA GÖSTERiSi, MASKOTLAR

13. GÜN

MAYIS
PAZARTESi28

ORTABAYIR
MAHALLESi

SEZGiN MADEN, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, 
ATEŞ GÖSTERiSi, MASKOTLAR

15. GÜN

MAYIS
ÇARŞAMBA30

SÖYLEŞi

BEKiR 
DEVELi 

RAMAZANNÂME

NURTEPE
MAHALLESi

VOLKAN YÜRÜK, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, 
MEDDAH, AKROBAT GÖSTERiSi, MASKOTLAR

16. GÜN

MAYIS
PERŞEMBE31

KUR’AN-I 
KERiM TiLAVETi

BÜNYAMiN 
TOPÇUOĞLU, 

ERHAN 
METE

CAN HAYDAR, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, 
ORTA OYUNU, PALYAÇO, MASKOTLAR

17. GÜN

HAZiRAN
CUMA01

SÖYLEŞi

ÖMER 
DÖNGELOĞLU

GÜZEL 
PEYGAMBERiMiZ 

HZ MUHAMMED (S.A.V) 
iZiNDE

YEŞiLCE
MAHALLESi

SEMiH ÇAY, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, 
ORTA OYUNU, MEDDAH, MASKOTLAR

18. GÜN

HAZiRAN
CUMARTESi02

YAHYA KEMAL

MAHALLESi SÖYLEŞi

NiHAT 
HATiPOĞLU

DOSTA 
DOĞRU

GÖKHAN ALARÇiN, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, 
KUKLA GÖSTERiSi, KARAGÖZ-HACiVAT, MASKOTLAR

19. GÜN

HAZiRAN
PAZAR03

SÖYLEŞi

AHMET 
BULUT
NAMAZ VE 

ORUÇ

SEMiH ÇAY, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, 
KUKLA GÖSTERiSi, MASKOTLAR

20. GÜN

HAZiRAN
PAZARTESi04 ŞiRiNTEPE

MAHALLESi

CAN HAYDAR, NASREDDiN HOCA, 
JONGLÖR GÖSTERiSi, MASKOTLAR

21. GÜN

HAZiRAN
SALI05 SULTAN SELiM

MAHALLESi

BURAK SEZEN, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, 
MEDDAH, AKROBAT GÖSTERiSi, MASKOTLAR

ŞiiR 
DiNLETiSi

DURSUN ALi 
ERZiNCANLI

ÇAĞLAYAN
MAHALLESi

23. GÜN

HAZiRAN
PERŞEMBE07

CAN HAYDAR, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, 
ATEŞ GÖSTERiSi, MASKOTLAR

22. GÜN

HAZiRAN
ÇARŞAMBA06 TELSiZLER

MAHALLESi

GÖKHAN ALARÇiN, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, 
KUKLA GÖSTERiSi, MASKOTLAR

24. GÜN

HAZiRAN
CUMA08 M. AKiF ERSOY

MAHALLESi

VOLKAN ABi, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, 
MEDDAH, ORTA OYUNU, MASKOTLAR

25. GÜN

HAZiRAN
CUMARTESi09

SÖYLEŞi

ÖMER 
DÖNGELOĞLU

GÜZEL 
PEYGAMBERiMiZ 

HZ MUHAMMED (S.A.V) 
iZiNDE

HALiL BAL, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, 
KUKLA GÖSTERiSi, MASKOTLAR

28. GÜN

HAZiRAN
SALI12 HAMiDiYE

MAHALLESi

HALiL BAL, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, 
KUKLA GÖSTERiSi, KARAGÖZ-HACiVAT, MASKOTLAR

26. GÜN

HAZiRAN
PAZAR10

SEZGiN MADEN, NASREDDiN HOCA, 
JONGLÖR GÖSTERiSi, MASKOTLAR

27. GÜN

HAZiRAN
PAZARTESi11 MERKEZ

MAHALLESi

HALiL BAL, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, 
KUKLA GÖSTERiSi, KARAGÖZ-HACiVAT, MASKOTLAR

29. GÜN

HAZiRAN
ÇARŞAMBA13

HALiL BAL, YARIŞMALAR, ÇOCUK ŞARKILARI, 
ORTA OYUNU, MEDDAH, MASKOTLAR

30. GÜN

HAZiRAN
PERŞEMBE14

DEV 
GÖLGELER

SUAT 
VERAL
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