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Kağıthane Fotoğrafçıların 
Gözdesi Oldu

n Kağıthane Belediyesi, ilçede 
19 mahallede bulunan site bah-
çeleri ve yeşil alanların kışlık 
çevre düzenleme ile peyzaj ça-
lışmalarını tamamladı. u 9’DA

Site Bahçelerinin Kışlık
Bakımları Tamamlandı

Turgut YILMAZHUZUR SOKAĞI

n İstanbul Büyükşehir Belediye-
si (İBB) Gençlik Meclisi Fotoğraf 
Kulübü üyeleri, Kağıthane’de fo-
toğraf gezisi gerçekleştirdi. 
u 9’DA

Başbakan Yardımcısı 
Numan Kurtulmuş Kağıthane’de

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, gündemde-
ki konuları değerlendirmek ve ulusal medya temsilci-
leriyle temaslarda bulunmak üzere Kağıthane’deydi.

Kabataş – Mahmutbey Metrosu 
Kağıthane’nin Değerine Değer Katacak

sayfa 8

sayfa 5

Çanakkale turunda destanın yazıldığı yerlere 
giden Kağıthaneliler Kabatepe Tanıtım 

Müzesi, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı, Alçıtepe 
Köyü, Sargıyeri Şehitliği, Şehitler Abidesi, Yah-
ya Çavuş Anıtı, Şahindere Şehitliği, Soğanlıde-
re Şehitliği, Kocadere Hastane Şehitliği, Seyid 
Onbaşı Heykeli ve Tabyalar, Kilitbahir Kale-
si gibi tarihin dönüm noktasına şahitlik eden 
mekânları ziyaret ettiler. Çanakkale gezilerinin 
son bulmasının ardından Edirne, Bursa ve 
Konya ile devam edecek gezilerin şehir güzer-
gahlarıysa şöyle olacak:

İkinci durağımız Edirne
Selimiye Camii, Üç Şerefeli Camii, Eski Cami, 
Şükrü Paşa Anıtı, Kırkpınar Güreş Alanı, Eski 
Saray Kalıntıları, ,İkinci Beyazıt Külliyesi, Da-
rüşşifa Hastane Müzesi, Meriç Nehri...

Osmanlı’nın emaneti Bursa
Ulu Camii, Osmangazi Türbesi, Orhangazi 
Türbesi, Çelebi Sultan Mehmet Türbesi ve Ca-
misi, Doğu Çınarının yanı sıra Bursa’nın ünlü 
ipek dokuma ürünlerinin satıldığı Koza Han 
ile Bursa Çarşısı...

Gez dünyayı gör Konya’yı
Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Türbesi, İstiklal 
Harbi Şehitliği ve Müze, Tavus el Hind-i Mehmet 
Efendi Türbesi, Meram Köprüsü,Alaaddin Tepesi 
gezilerek, içerisinde bulunan Alaaddin Keykubat 
Camii ve eski Selçuklu eser ve yapıtları...

Kağıthane Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği ve 
bugüne kadar 250 bin kişinin katıldığı şehirlerarası kültür gezileri Ça-
nakkale gezisiyle başladı. Kültür gezileri Edirne, Bursa ve Konya   ile 
devam edecek. Şubat ayında internet üzerinden kayıtların yapıldığı 
ve katılımın yoğun olduğu gezilere bu yıl yaklaşık 20 bin kişi katılacak.

Kagıthaneliler
Türkiye Turunda

n Ünlü Tarihçi Talha Uğurluel 
vefatının 80.yılında Milli Şa-
irimiz Mehmet Akif Ersoy’u 
anlattı. u 4’TE

Mehmet Akif’in 
Bilinmeyenleri
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GAZETE KAĞITHANE

Fazlı KILIÇ  | Kağıthane Belediye Başkanı

Geleceğimize sahip 
çıkmak için yeni bir fırsat

Kıymetli Kağıthaneli Komşularım, sizle-
ri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Kağıtha-
ne Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaları, ilçe-
mizin gelişimi ve refahı için yaptığımız yatırım-
ları sizler çok iyi görüyor ve takip ediyorsunuz. 
Sokakta sizlerle karşılaştığımızda bizlere açık-
lıkla taleplerinizi ve düşüncelerinizi ifade edi-
yorsunuz. Bizler de ekibimizle birlikte elimizden 
gelenin en iyisini yaparak, sizlere daha güzel bir 
Kağıthane’yi yaşatma niyetiyle çalışıyoruz. Ça-
lışmalarımızın takdiri sizlerdedir. 

Değerli komşularım,  ilçemizde nasıl ki bir 
aileysek, ülkemizde de bir milletiz. Her bir bi-
rey olarak ülkemizin geleceği, ekonomik ve stra-
tejik gelişimi için, refah seviyesinin yükselmesi 
için, istikrar ve huzur için elimizden geleni yap-
makla mükellefiz.  

Zaman zaman ülkemizin geleceğinde dö-
nüm noktası olan birçok olayda, milletimiz ül-
kesine sahip çıkmasını bilmiştir. 15 Temmuz’da 
çocuklarının geleceği için, devletinin bekası için 
canlarını veren bizlerdik, bizim komşularımız, 
ailemiz ve aynı havayı soluduğumuz kardeşle-
rimizdi. 

Yakın zamanda ülkemizin geleceğine sahip 
çıkabileceğimiz yeni bir fırsat daha gelecek. Tür-
kiye Büyük Millet Meclisimizde günlerce gece 
gündüz görüşülerek ve uzlaşılarak oluşturulan 
anayasa değişiklik teklifi şimdi de halkımızın 
kararına sunulacak. 

Bu anayasa değişiklik teklifiyle ilgili olarak 
nelerin sağlanacağını özetleyen birkaç maddeyi 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle sizleri 
saygıyla selamlıyor, en doğru kararı milletimizin 
vereceğine inanıyorum.

İSTİKRAR: Yeni sistemle kalıcı istikrara ku-
rumsal garanti verilecek. Son 15 yılda ülkede is-
tikrar sağlandı ama bu kalıcı değil, bu partiye ve 
kişiye bağlı bir istikrardı. Yeni sistemle bu garan-
ti altına alınıyor, kalıcı hale getiriliyor. Halkımız 
buna ‘evet’ diyecektir.

ETKİLİ İDARE: Vatandaş hızlı işleyen bir 
idareye, bürokrasiye ‘evet’ diyecek. Daha az bü-
rokrasi, daha hızlı büyümeye ‘evet’ diyecek. Hızlı 
yasal düzenleme imkânı olacak.

VESAYETE SON: Meclis’in doğrudan belir-
lenmesi ile milli irade güç kazanacak. Cumhur-
başkanlığı milletin makamı olarak tescillenmiş 
olacak. Güçlü yasama, güçlü icraat.

REFAH: Anayasa değişikliği ekonomide ol-
duğu gibi güvenlik politikalarında da hız kata-
cak. Terörle mücadele, huzura güç verecek. Ku-
rumsal yenilenmeyle bu sürece katkıda buluna-
cak. Refah seviyesi yükselecek.

MECLİS: Meclisimizin ve milletvekillerimi-
zin güç kazandığı bir sistem olacak. Yasama yet-
kisi artık Meclis’te. Hükümetler tasarı göndere-
meyecek. Kanunlarla ilgili her şey Meclis kont-
rolünde olacak. Meclis ilk defa HSYK’ya üye se-
çecek. Halkın temsil gücü artacak.

BİRLİK-HUZUR: Birlik ve huzur pekişecek. 
Seçimi kazanmak için yüzde 50’nin oyu gereki-
yor. Merkez siyaset güçlenecek. Devlet değil mil-
letin merkezi güçlenecek. Siyasetçiler kendilerini 
farklı kesimlere açılmak zorunda hissedecek. Si-
yasette uzlaşma, diyalog kültürü gelişecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
“Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Siste-
mi 2016 Sonuçları”nı açıkladı.

Türkiye’de ikamet eden nüfusun bir 
önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi 
arttığının belirtildiği açıklamada, erkek 
nüfusunun 40 milyon 43 bin 650 kişi, ka-
dın nüfusunun da 39 milyon 771 bin 221 
kişi olduğu açıklandı.

Buna göre ülkenin yıllık nüfus artışı 
binde 13,5 olarak gerçekleşti.

14 milyon 804 bin 116 kişiyle 
Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul 
ve ilçelerinde de nüfus, geçen yıla oranla 
arttı.

Nüfus artışı ilçe bazlı değerlendiril-
diğinde ise, mega kentte en fazla nüfu-
su sahip ilçe 795 bin 10 kişiyle Esenyurt 
olurken, Küçükçekmece 766 bin 609 ki-
şiyle ikinci, Bağcılar da 751 bin 510 kişiyle 
üçüncü sırada yer aldı.

Son 13 yılda yapılan yatırımlarla 
İstanbul’un parlayan yıldızı haline gelen 
ve sunduğu avantajlarla, birikimini ya-
tırıma dönüştürmek isteyenlerin ilk ter-
cihi olan Kağıthane’de nüfus, geçen yıla 
oranla arttı. 

İlçenin 437 bin 942 olan nüfusu, 2016 
yılı sonu itibarıyla 439 bin 685’e yükseldi.
 En kalabalık mahalle Hamidiye

Kağıthane’ye bağlı 19 mahalledeki 
nüfus sayısı şu şekilde oluştu:

Kağıthane ilçesinin nüfusu 2016 yılında, bir önceki yıla göre bin 743 kişi 
artarak 439 bin 685 kişiye yükseldi.

Güncel
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Kağıthane’nin
Nüfusu Arttı

Yapım:
Baha Yapım ve Organizasyon

mustafa@bahaorganizasyon.org
0216 650 72 54 

 Yayına Hazırlık:
Ajans SİS 

0212 255 72 73 |  www.ajanssis.com
Baskı: 

PELİKAN BASIM  | 0 212 274 44 06

2. Matbaacılar Sitesi Litros Yolu No.2 

Topkapı / İstanbul

n Hamidiye 
      37 bin 689

n Sultan Selim 
      35 bin 849

n Talatpaşa 
      33 bin 327

n Çeliktepe 
      32 bin 763

n Gürsel 
     29 bin 720

n Çağlayan 
      29 bin 518

n Merkez 
      29 bin 240

n Nurtepe 
      25 bin 320

n Ortabayır 
      22 bin 960

n Seyrantepe 
      22 bin 587

n Harmantepe 
      22 bin 100

n Şirintepe 
      21 bin 785

n  Hürriyet 
      20 bin 218

n  Yahya Kemal 
      17 bin 79 7

n  Gültepe 
      13 bin 798

n Mehmet Akif 
      Ersoy 
      12 bin 711

n Yeşilce 
      12 bin 244

n Telsizler 
      11 bin 793

n Emniyetevleri 
      8 bin 226

Kağıthane Belediyesi 
İmtiyaz Sahibi
Fazlı KILIÇ
Kağıthane Belediye Başkanı

Genel Yayın Yönetmeni
Mevlüt ÖZTEKİN
Belediye Başkan Yardımcısı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Sedat Bika
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
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KKağıthane Merkez Anadolu Cad-
desi üzerinde bulunan Ebu Hureyre 
Camii’si önünde toplanan vatandaşlar, 

yardım tırını dualar eşliğinde Halep’e uğurladı. 
Kağıthane Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve 
Kağıthane Belediyesi işbirliği ile toplanan gi-
yim, gıda, battaniye ve temel ihtiyaçlardan olu-
şan yardım tırı yola çıktı.

‘Din, dil ve ırk ayrımı yapmadan herkese yar-
dım ediyoruz.’

Destek ve yardımlarından dolayı Kağıtha-
ne Kaymakamlığı ve Kağıthane Belediyesi’ne 
teşekkür eden Kağıthane Müftüsü Mevlüt Ha-
liloğlu; “Böyle bir taleple gittiğimde hem sa-
yın Kaymakamımız hem de Belediye Başkanı-
mız hiç tereddüt etmeden tam destek verdiler, 
hepsine teşekkür ediyorum” dedi. Sadece Müs-
lümanların değil her dinden yardıma muhtaç 
insanların yardımına koştuklarını aktaran Ha-
liloğlu; “Din, dil ve ırk ayrımı yapmadan, yar-
dıma muhtaç kim varsa biz Allah’a şükür ülke 
olarak daima yanlarındayız” şeklinde konuştu.

‘Tüm vatandaşlarımızın yardımlarını Allah 
kabul etsin.’

Suriye’de yaşanan iç savaşın bir an önce 
sona ermesi temennisinde bulunan Kağıtha-
ne Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; “Maalesef bazı 
dış güçler, ortadoğudaki ülkeleri parçalayarak 

daha kolay yönetebilme derdindeler.   Türkiye 
olarak bizim de bu tehdite karşı tedbirli olma-
mız gerekiyor. 15 Temmuz ile birlikte bu millet 
bir olmayı daha da fazla öğrendi ve benimsedi. 
Yine bir olarak birlik olarak tüm bu sorunların 
üstesinden geleceğimizi ümit ediyorum” dedi. 
Yardım sağlayan vatandaşlara da teşekkürleri-
ni ileten Başkan Fazlı Kılıç; “Halep’e gönderil-
mek üzere elinden gelen her türlü yardımı ya-
pan ve daima oradaki insanların yanında olan 
vatandaşlarımızın yaptığı yardımları Allah ka-
bul etsin” ifadelerini kullandı.

‘Ülke olarak her zaman mazlumun yanında 
olduk.’

Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç de 
programa katıldı. Yardımda bulunan herke-
se teşekkürlerini ileten Kaymakam Göç; “Tüm 
vatandaşlarımızı, müftülüğümüzü ve beledi-
yemizi böyle bir duyarlılık örneği gösterdikleri 
için takdir ve teşekkür ediyorum. Biz ülke ola-
rak her zaman mazlumun yanında olduk ve ol-
maya da devam edeceğiz”  dedi.

Konuşmaların ardından okunan dua ile bir-
likte yola çıkan tır Hatay Cilvegözü sınır kapısı-
na kadar gidecek. Buradan Suriye plakalı tırla-
ra aktarılacak olan yardımlar, ihtiyaç sahipleri-
ne ulaştırılmak üzere Halep’e yol alacak. Önü-
müzdeki günlerde toplanan bağışlarla birlik-
te tekrar bir yardım tırı gönderileceği belirtildi.

Büyük bir insanlık dramının yaşandığı Halep’e yardımlar tüm hızıyla 
devam ediyor. Kağıthane Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve 
Kağıthane Belediyesi’nin ortaklaşa başlattığı kampanyada toplanan 

yardımlar Halep’e gönderildi.

Kağıthane 
Halep’in Yanında
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Ünlü Tarihçi Talha 
Uğurluel vefatının 

80.yılında Milli 
Şairimiz Mehmet Akif 

Ersoy’u anlattı.

Mehmet Akif’in 
Bilinmeyenleri

Kağıthane Belediyesi’nin, ilçe-
ye kazandırdığı önemli kültür 
alanlarından biri haline gelen 

Sultan Selim Kültür Merkezi’nin ko-
nuğu Tarihçi Talha Uğurluel oldu. Milli 
Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un vefatı-
nın 80. yılı dolayısı ile bir söyleşi ger-
çekleştiren Talha Uğurluel, Kağıthane-
lilere Mehmet Akif’i anlattı.

Mehmet Akif’in iyi bir şair olması-
nın yanı sıra iyi bir sporcu olduğundan 
da bahseden Talha Uğurluel; ‘’Akif iyi 
bir şairdi ama iyi de bir sporcuydu, İs-
tanbul Boğazını defalarca yüzerek geç-
ti, güreşi de çok severdi ve iyi bir güreş-
çiydi.’’ dedi. 

‘’Mehmet Akif’e bakarken, döne-
min şartlarını göz önünde bulundur-
mak gerek.’’

Mehmet Akif’in hayatını, yaşadığı 
dönemdeki tarihsel olaylarla harmanla-
yarak aktaran Uğurluel olaylara döne-
min şartlarını dikkate alarak bakmak 
gerektiğini aktardı. Uğurluel; ‘’Bugün 
biliyorsunuz Mehmet Akif ile alakalı 
farklı rüzgarlar esiyor. Çok rahat birileri 

Mehmet Akif’i eleştirebiliyor. Döne-
min şartlarıyla incelemek lazım. Onun 
tıfıl gençlik dönemlerinde Abdülhamit 
Han’ı taşlamalarına bakıp da Mehmet 
Akif günahkar, cehennemlik diyemez-
siniz. Hepimiz insanız. Hepimizin 10 
yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında, 40 ya-
şında anlayışımız aynı değil ki. Bazen 
heyecanlarımız oluyor. Abdülhamit 
Han kalkıp onu yanına çağırıp evladım 
Mehmet Akif, bak sen beni anlayamı-
yorsun, ben devleti böyle yönetiyorum 
ama bunun böyle bir sebebi var diye-
mez. Biri şair, biri siyasetçi. İnsanlar 
anlatılırken dönemlerine göre mevzular 
çok iyi bilinmeli. Mehmet Akif’i biz çok 
seviyoruz. Vatan şairimiz. Yaşantısı or-
tada, mücadeleleri ortada. Dünya malı-
nı hiç görmemiş. Ailesi ve her şeyini bir 
kenara koyup vatanı için koşturmuş bir 
adam. 20’li yaşlarında kalkıp bir şey-
ler yazdı diye bunlarla kimse Mehmet 
Akif’i suçlayamaz” dedi.

‘’Akif çok duygusal biriydi.’’
Mehmet Akif’in duygusal ve has-

sas biri olduğunu da aktaran Uğurluel; 

‘’Bir haksızlık gördüğü zaman içinde 
tutamıyor ve hemen karşı çıkıyor. Aynı 
zamanda sözünün de eri. Arkadaşı ile 
birbirlerine söz veriyorlar savaş zama-
nında; eğer ikimizden biri ölürse, ha-
yatta kalan ölen kişinin çocuklarını da 
evlat edinecek ve onlara babalık yapa-
cak diye. Mehmet Akif’in arkadaşı ölü-
yor ve tüm yokluklara rağmen onun 3 
çocuğunu da kendi 5 evladıyla birlikte 
büyütüyor. İstiklal Marşı’nı yazması 
karşılığında verilmek istenen 500 lirayı 
da kabul etmemiş, Ben istiklal Marşı’nı 
parayla yazmam demiştir. Ve o İstiklal 
Marşı 92 yıl önce TBMM’de dört kez 
okunarak gözyaşları içerisinde kabul 
edildi. Akif ödül olarak verilen parayı 
kabul etmeyerek o gün dul kadınlara 
yardım amaçlı kurulan bir vakfa bağış-
lamıştır.” dedi.

Programı Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç da takip etti. Söyleşinin 
sonunda söz alarak Talha Uğurluel’e 
teşekkür eden Başkan Fazlı Kılıç, gü-
nün hatırası olarak kendisine çiçek ve 
Kağıthane’nin sembolü olan lale figü-
rünü takdim etti. 
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Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi’nin 
tüp bebek konusunda bilinmeyenleri 
vatandaşlara aktarmak için Kolan Has-

taneleri ile ortaklaşa gerçekleştirdiği Tüp Bebek 
Seminerlerinin 5.’si Kağıthane Belediyesi Nikah 
Salonunda gerçekleştirildi. Bir önceki seminer-
lerde olduğu gibi katılımın yine yoğun olduğu 
programda Kadın Hastalıkları Doğum Uzma-
nı Prof. Dr. Kadir Savan, Kadın Hastalıkları Do-
ğum Uzmanı Operatör Doktor Tülay Çağlar ve 
Diyetisyen Büşra Düzyol vatandaşlara aydınla-
tıcı bilgiler sundular.

Sağlıklı beslenmenin çocuk sahibi olma ko-
nusunda çok büyük bir önem taşıdığını belirten 
Diyetisyen Büşra Düzyol kadınlara, gebe kal-
madan önce, gebe kaldıktan sonra ve gebelik 
döneminde nasıl beslenecekleri ile ilgili olarak 
ipuçları verdi. Gebelik döneminde protein ağır-
lıklı beslenmenin faydalı olacağını belirten Düz-
yol; ‘’Protein gebelik döneminde en çok ihtiyaç 
duyduğumuz besin maddelerinin başında geli-
yor. Ancak herkesin uygulaması gereken diyet 
bir başkasınınkinden farklı, bunun için öncelik-
le kan tahlili yaptırmanız ve boy kilo endeksini-
zin hesaplanması gerekiyor ‘’ dedi.

Gebe kadınların alkol, kahve, adaçayı, tat-
landırıcılar, ton balığı, somon balığı ve kabuk-

lu deniz ürünlerini tüketmemeleri gerektiğini 
aktaran Düzyol; ‘’Bebeklerin kalbi anne karnın-
dayken çok hızlı atar, kahve tüketimiyle birlikte 
kalp atış hızı daha da artacağından düşük yap-
ma olasılığınız ortaya çıkar. Balık konusunda ise 
tamamen mevsiminde tüketmelisiniz, bu yüz-
den ton balığı ve somon balığı gibi balıklar ithal 
olacağından tüketmemelisiniz, ayrıca büyük ba-
lıklarda cıva oranı da daha fazla olur’’ dedi. 

Söz alan bir diğer konuşmacı Op. Doktor Tü-
lay Çağlar ise, çocuk sahibi olamamanın birçok 
farklı nedene dayandığını belirtirken hem ka-
dının hem de erkeğin birlikte muayene olma-
ları gerektiğini aktardı. Birçok faktörün bir ara-
ya gelmesiyle çocuk sahibi olunduğunun altın 
çizen Çağlar, katılımcılara tüp bebek yöntemi-
nin nasıl gerçekleştirildiği ile ilgili olarak da bil-
giler verdi. 

Daha sonra soru cevap bölümüne geçilen 
seminerde Prof.Dr. Kadir Savan’ın soruları ce-
vaplamasının ardından her programda olduğu 
gibi çekiliş yapılarak, şanslı çiftler belirlendi. Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın eşi Fatma 
Kılıç ve katılımcı doktorların çektiği kura netice-
sinde 4 şanslı çift Kolan Hastanelerinden ücret-
siz tüp bebek tedavisi kazanırken, 30 kişiye de 
ücretsiz muayene imkanı sağlandı.

Kağıthane Belediyesi ve Kolan Hastanelerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği Tüp Bebek Seminerlerinin 5.’si 
Kağıthane Belediyesi Nikah Salonunda yapıldı.

Kağıthane Belediyesi’nden 
Ücretsiz Tüp Bebek Tedavisi

Referandum sürecinde Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi’nin 
ülkeye sağlayacağı katkılar; 

Kağıthane’de her platformda konuşul-
maya devam ediyor. Ülke gündemi-
ni değerlendirmek ve temaslarda bu-
lunmak üzere Kağıthane’ye gelen Baş-
bakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 16 
Nisan’da oylanacak Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi ile ilgili; iki başlı yö-
netimin kriz kaynağı olduğunu belirte-
rek, “Cumhurbaşkanlığı sistemi istikrar-
sızlığı önler, yatırımın önünü açar.” dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
kılıç’ın ev sahipliğinde Kağıthane Şehir 
Müzesi’nde gerçekleşen buluşmaya AK 
Parti İlçe Başkanı Faruk Gökkuş, ulusal 
medya kurumlarının üst düzey temsilci-
leri ve gazeteci-yazarlar katıldı.

Geçmişte kurulan koalisyon hükü-
metlerinin çok kısa ömürleri olduğuna 

dikkati çeken Kağıthane Belediye Başka-
nı Fazlı Kılıç da; ‘’Büyük yatırımları kısa 
zamanda projelendirip hayata geçirmek 
ne yazıkki çok güç. Bu yüzden koalisyon 
hükümetleri döneminde ülke yatırımdan 
uzak kaldı, şehirler kalkınamadı. Türki-
ye, istikrarı ve yatırımı AK Parti iktidarıy-
la gördü. İstikrarın kalıcılığı için bu tarihi 
fırsatı iyi değerlendirmeliyiz.’’ dedi.

Başbakan Yardımcısı 
Numan Kurtulmuş Kağıthane’de

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, gündemdeki 
konuları değerlendirmek ve ulusal medya temsilcileriyle 

temaslarda bulunmak üzere Kağıthane’deydi.
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Bünyesinde kurduğu Sosyal 
Yardım Mağazası ve Aşevi gibi 
birimler ile giyimden kırta-

siyeye, gıdadan eşyaya birçok alan-
da ihtiyaç sahibi kişilere yardım eli 
uzatan Kağıthane Belediyesi, yeni 
bir sosyal proje için daha önemli bir 
adım attı. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ile 
ortaklaşa yürütülen proje kapsamın-
da ‘Kağıthane Sosyal Hizmet Merke-
zi Açılması ve İşbirliği Protokolü’ im-
zalandı.

Kağıthane Belediyesi tarafın-
dan Şirintepe Mahallesi Güzeldere 
Caddesi üzerinde yapımı tamamla-
nan sosyal hizmet merkezinin önü-
müzdeki aylarda açılması planlanı-
yor.  Yapılan protokole göre açılacak 
olan Sosyal Hizmet Merkezi’ni be-
lediye ve il müdürlüğü birlikte yö-
netecek. Sosyal Hizmet Merkez’i, 
Kağıthane’de yaşayan ihtiyaç sahibi 

kadın, çocuk, yaşlı ve engellilere yar-
dım elini uzatacak.

Projeyle birlikte Kağıthane’deki 
paylaşım toplumu olgusunun daha 
da güçleneceğine işaret eden Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç; “Çalışarak, 
üreterek ve paylaşarak ilerliyoruz. İh-
tiyaç sahibi kim varsa kendini yalnız 
hissetmesin, rahat ve huzurlu olsun 
diye varız.   İnşallah bu projeyle bir-
likte daha çok vatandaşımızın yardı-
mına koşacağız. Herkes için hayırlı 
uğurlu olsun’’ dedi.

Kağıthane BelediyeBaşkanlığı’nda 
imzalanan protokolün imza törenin-
de, Başkan Fazlı Kılıç’ın yanı sıra Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstan-
bul İl Müdürü Selim Çelenk, İl Mü-
dür Yardımcısı Şemseddin Yalçın ile 
Kağıthane Belediye Başkan Yardımcı-
sı Mevlüt Öztekin ve Kağıthane Sos-
yal Yardım İşleri Müdürü Sadık Şiş-
man da bulundu.

Kağıthane’ye Yeni Bir 
Sosyal Hizmet Merkezi Daha Açılıyor

Sosyal Belediyecilik anlamında bir çok önemli çalışmaya imza atan Kağıthane Belediyesi, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ile yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Akademisyen ve aynı za-
manda şair olan Prof.
Dr.Nurullah Genç, Sultan 

Selim Kültür Merkezi’nde Kağıt-
haneliler ile bir araya geldi. ‘’Ba-
şarı Bedel İster’’ adlı bir söyleşi 
gerçekleştiren Genç, başarılı ola-
bilmek için bazı fedakârlıklar ya-
pılmasının şart olduğunu aktardı. 

Dinleyicilere sık sık kendi ya-
şamından anekdotlar aktaran 
Genç başarıya ulaşmanın; bilgiye 
ulaşmak, tecrübe, istek ve moti-
vasyon ile gelen 4 temel unsur-
dan oluştuğunu belirtti.  Başarılı 
olmanın yolunun çok boyutlu 
olmaktan geçtiğini vurgulayan 
Genç; “Tek boyutta kalmak gibi 
bir arzunuz varsa başarıyı sınır-
larsınız ve bir yerde tıkanırsınız. 
Belki unvanlarınız olabilir, belki 
birçok şeyi başarabilirsiniz ama 

hayatın gerçek kafiyesi olan sevgi-
yi gözlemden bilimsel alana ora-
dan da kalbe yaymakta zorlanır-
sınız. Neyin peşinde olduğunuzu 
bilmek zorundasınız, neyin pe-
şindesiniz? Hayaliniz nedir? He-
defleriniz kaç günlük, kaç haftalık 
kaç yıllıktır? Mesela 20-30 yılı ha-
yal edebiliyor musunuz? Aradığı-
nızı bilmiyorsanız, bulduğunuzu 
anlayamazsınız. Önce neyi ara-
dığınızı bilmelisiniz. Zor kavramı 
karşısında vazgeçmeyeceksiniz. 
Zorluklar karşısında vazgeçmeye-
ceksiniz” dedi.

Oldukça keyifli geçen söyleşiyi 
Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç da takip etti. Programın 
sonunda Nurullah Genç’e çiçek 
takdim eden Başkan Fazlı Kılıç, 
katılımından dolayı da kendisine 
teşekkür etti.

Akademisyen ve Şair Prof.Dr. Nurullah Genç Sultan Selim 
Kültür Merkezi’nde ‘’Başarı Bedel İster’’ adlı bir söyleşi 

gerçekleştirdi.

 BAŞARI BEDEL İSTER
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Kağıthane Belediyesi 
Hastalara Umut Oldu
Kağıthane Belediyesi personeli, belediye ve Türk Kızılayı Kağıthane Şubesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen kan 

bağışı kampanyasına katılarak bir günde toplam 162 ünite kan verdi.

Belediye meclis salonu fuaye ala-
nına stand kuran Türk Kızılayı 
personeli, kan bağışı kampanya-

sına katılmak isteyen bağışçılardan kan 
örneği aldı.

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hü-
seyin Can ile fuaye alanına gelen Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç ve başkan yardımcıları da kan ba-
ğışında bulundu. Başkan Kılıç, çalış-
ma arkadaşlarına duyarlı davranışla-
rından dolayı teşekkür ederek, her za-
man Türk Kızılayı’nın yanında yer al-
dıklarını söyledi.

Kendisinin de Türk Kızılayı’nın dai-
mi bağışçısı olduğunu ifade eden Başkan 
Kılıç, “Bugün, Kağıthane Belediyemizin 
çalışanları ile Türk Kızılayı’nın kan bağı-
şı kampanyasına katıldık. Verdiğimiz bir 
ünite kan 3 hayatın kurtulmasına vesi-
le oluyor. Yoğun çalışma ortamının içeri-
sinde kan verme fırsatı bulduğumuz için 
mutluyuz. İnşallah verdiğimiz kan ihti-
yaç sahiplerine şifa olur“ dedi.

Kampanya süresince Türk Kızılayı 
ekipleri tarafından kan bağışında bulu-
nan belediye çalışanlarının her birine bi-
rer teşekkür belgesi verildi.
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Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş, Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, Beyoğlu Belediye Baş-

kanı Ahmet Misbah Demircan, Eyüp Belediye 
Başkanı Remzi Aydın, Esenler Belediye Başkanı 
Mehmet Tevfik Göksu, Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağrıcı, Gaziosmanpaşa Belediye Baş-
kanı Hasan Tahsin Usta ve diğer ilgililer katıldı.

Belediye başkanlarıyla birlikte dev yatırımın 
projesini inceleyen İBB Başkanı Topbaş’ın telsiz-
den verdiği talimatla harekete geçen TBM ma-
kinesi, kısa sürede Akşemsettin ile Veysel Kara-
ni istasyonu arasındaki tüneli açarak, iki istasyo-
nu birbirine bağladı. 19 istasyondan oluşan ve 8 
ilçeyi birbirine bağlayan metro hattının 2018 yılı-
nın son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

Başkan Topbaş, burada gazetecilere yaptığı 
açıklamada, bütün metro hatlarımızda çok sa-
yıda işçinin çalıştığını belirterek, İstanbul’da şu 
anda 151 kilometrelik metro inşaatı bulunduğu-
nu söyledi.

149 kilometre aktif raylı sistemimiz var
‘Mega kentte’ 149 kilometre aktif raylı siste-
min bulunduğuna dikkati çeken Başkan Topbaş, 
“İstanbul’un yerin altını demir ağlarla örüyoruz 
ve hedef olarak İstanbul raylı sistemlerde bin ki-
lometreye erişecek. Rüzgâr ne taraftan eserse es-
sin başta FETÖ olmak üzere bütün terör örgütle-
ri yandaşları veya destekçileri yurtiçi, yurtdışı ne-

reden gelirse gelsin bu millet ve bu ülke hedefi-
ne erişecek. Önümüzde hiçbir engel evvel Allah 
tanımıyoruz” dedi.

Belediye olarak çok büyük bir maddi yü-
kün altına girdiklerini söyleyen Başkan Topbaş, 
“Dünyanın hiçbir belediyesinin kaldıramayacağı 
bir yükün altına girdik. Çok ciddi bir yatırımla bu 
hizmeti vermeye çalışıyoruz. Şuanda bulundu-
ğumuz metro hattının maliyeti 3 milyar 700 mil-
yon TL maliyeti var. 24 kilometrelik bu hat günde 
1 milyon yolcu taşıyacak. Bağcılardan çıkan bir 
insan Kabataş’a 31,5 dakika gibi bir sürede gele-
cek. İnsanlar randevularına zamanında gidebile-
cek” diye konuştu.

Metro Hattı Kağıthane’nin 
değerine değer katacak
Törene katılan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç da, projenin Kağıthane ve İstanbul’a hayır-
lı uğurlu olmasını dileyerek ilçeye desteklerinden 
ötürü Başkan Kadir Topbaş’a teşekkür etti.

Metro hattının hayata geçirilmesiyle ilçenin 
daha da değerleneceğine değinen Başkan Kılıç, 
metro hattının Nurtepe, Merkez ve Çağlayan’dan 
geçeceğini kaydederek, “Hattın faaliyete geçme-
siyle birlikte metroyla Kağıthane-Mecidiyeköy 
4,5 dakika, Kağıthane-Üsküdar 26 dakika, Ka-
ğıthane- Ümraniye 39,5 dakika, Kağıthane-Be-
şiktaş 10 dakikaya iniyor. Hayırlı uğurlu olması-
nı diliyoruz” dedi.

Kabataş – Mahmutbey Metrosu 
Kağıthane’nin Değerine Değer Katacak

Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın, Akşemsettin-Veysel Karani İstasyonu TBM 
Çıkış Programı, düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

Bünyesinde kurduğu 
Hayvanseverler Meclisi 

ile Türkiye’de bir ilke imza 
atan Kağıthane Belediyesi, 

soğuk kış günlerinde 
sokak hayvanları için 
çalışmalarını aralıksız 

sürdürüyor. 

KAĞITHANE’DE SOKAK HAYVANLARINA 

Soğuk hava nedeni ile kedi, köpek, 
güvercin gibi sokak hayvanlarına 
yönelik çalışmalarını sıklaştıran 

Kağıthane Belediyesi, hayvanların 
aç ve susuz kalmaması için 19 
mahalle ve 100 ayrı noktada 
sokak hayvanlarını besle-
me çalışması yaptı. Kedi 
ve köpek evlerinde, hay-
vanlar için hazırlanan 
özel besleme noktala-
rında ve Kağıthane’ye 
sınır orman arazilerinde 
yemleme çalışmalarına 
aralıksız devam eden be-
lediye ekipleri, soğuk iklim 
şartlarında hayatta kalabilmek 
için yiyeceğe ihtiyaç duyan hayvanlara 
günde 100 kilodan fazla mama dağıtı-
yor.

Kağıthane Merkez’de bulunan Has-

bahçe Mesire Alanı’na kurulan kedi ve 
köpek evlerindeki çalışmaları Kağıtha-
ne Belediyesi Kent Konseyi Hayvan-

severler Meclisi üyeleriy-
le birlikte inceleyen 

Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç;’’ So-
kak hayvanla-
rını hiçbir za-
man sahipsiz 
bırakmıyoruz.  
Karda mağdur 
o l m a s ı n l a r , 

sıkıntı çekme-
sinler diye her za-

man yanlarındayız. 
İlçemizde 100 civarın-

da kedi ve köpek evimiz var. 
Günde iki sefer buralarda yemleme ya-
pıyoruz. Ayrıca çok değerli hayvanse-
verlerimiz kendileri tespit ettikleri so-

kak hayvanlarına da sahip çıkıyorlar’’ 
dedi.

İki farklı ekip ilçe genelinde gün 
boyu çalışırken, karın birikmesiyle 
kapanan kedi-köpek evlerinin de ön-
leri hayvanların daha rahat bir şekilde 
soğuktan korunması için temizlenerek 
kullanıma hazır hale getiriliyor.

CAN DOSTLAR ÖZEL ISITMALI 
ODALARINDA REHABİLİTE OLUYOR

Kağıthane Belediyesince sokak 
hayvanlarının tedavileri ve soğuktan 
korunmaları için tahsis edilen rehabili-
tasyon merkezindeki barınakların özel 
ısıtmalı sisteme uyarlanması projesi de 
hayata geçti. Böylece sokak hayvanları 
tedavi oldukları süreçte barınaklarda 
soğuk havadan etkilenmeyerek daha 
hızlı iyileşme imkanı buluyor.

ÇAĞRI 
MERKEZİ SOKAK 

HAYVANLARI
İÇİN FAALİYETTE

444 23 00 numaralı çağrı merkezi 
üzerinden vatandaşlardan gelen talepleri 
de çözüme kavuşturan ekipler; yardıma 
muhtaç, yaralı veya soğuktan dolayı 
hastalanma riski taşıyan hayvanları 
da bulundukları yerden alarak re-

habilitasyon merkezinde tedavi 
altına alıyor. 

Özel Bakım
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Kağıthane Belediyesi, ilçede 
19 mahallede bulunan site 
bahçeleri ve yeşil alanların 

kışlık çevre düzenleme ile peyzaj 
çalışmalarını tamamladı.

Çevrenin korunması ve 
Kağıthane’de yaşam kalitesinin art-
tırılması amacıyla Kağıthane Be-
lediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü Park ve Bahçeler Şefli-
ği ekipleri; sitelerin içinde bulunan 
parkları, ağaçları ve yeşil alanları kı-
şa hazır hale getirdi.

Site yöneticilerinden gelen ta-
lep doğrultusunda toplam 49 site-
de; çim biçme, ağaç budama ve sa-
ha temizliği gibi konularda ücretsiz 
hizmet veren Kağıthane Belediye-

si, aynı zamanda sitelere çiçek ve 
toprak desteğinde de bulundu.

Mantar, bakteri ve virüslerin se-
bep olduğu bitki hastalıklarının ya-
nı sıra böceklerin oluşturduğu so-
runlarla mücadele etmek için pe-
riyodik olarak koruma amaçlı ilaç-
lama yapmak gerektiğini belirten 
belediye ekipleri; doğru zamanlar-
da ve uygun şekilde yapılacak bu-
dama ve biçme işlerinin bitkilerin 
sağlıklı gelişimi ve bahçelerde gü-
zel bir görünüm için gerekli oldu-
ğunu ifade ettiler. 

Site bahçelerindeki kışlık çalış-
malarını tamamlayan ekipler, yaz 
mevsimi için de benzer çalışmala-
rına nisan ayında başlayacak.

Site Bahçelerinin Kışlık
Bakımları Tamamlandı

Kağıthane Fotoğrafçıların 
Gözdesi Oldu

Kağıthane Belediyesi, ilçede 19 mahallede bulunan site 
bahçeleri ve yeşil alanların kışlık çevre düzenleme ile 
peyzaj çalışmalarını tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi Fotoğraf Kulübü üyeleri, 

Kağıthane’de fotoğraf gezisi gerçekleştirdi.

İstanbul’un güzelliklerini ölümsüz-
leştirmek için sürekli fotoğraf gezi-
si gerçekleştiren fotoğrafçıların bu 

sefer ki durağı Kağıthane oldu.
30 kişilik ekiple ilçeye gelen fotoğ-

raf meraklıları, ilk olarak Kağıthane 
Belediyesi El Yapımı Kağıt Atölyesi’ni 
ziyaret etti. Burada atölye sorumlusu 
Sezayi Tuğla’dan kâğıdın geçirdiği aşa-
malar hakkında bilgi alan üyeler, uy-
gulama da yaptı.

Ziyaretin sonunda gruptakilere 
atölyede çektirdikleri ve kâğıda bastı-
rılan fotoğrafları hediye edildi.

Fotoğrafçılar, Sadabad Camii, Ka-
ğıthane Açık Hava Kültür Müzesi 
ve Kağıthane Kent Müzesi’ni geze-

rek, Sapphire Seyir Terası’na çıkarak 
İstanbul’u izledi.

Gruptakilerle Hamidiye Sosyal 
Tesisleri’nde buluşan Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç, ilçenin önemli 
güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Fotoğraf sanatçılarını ilçede ağırla-
maktan gurur duyduklarını dile getiren 
Başkan Kılıç, “Görsel olarak güzel ka-
reler yakaladığınızı tahmin ediyorum. 
Ziyaretini için teşekkürlerimizi iletiyo-
ruz” dedi.

Fotoğrafçılar da ev sahipliğin-
den ötürü Başkan Kılıç’a teşekkür 
ederek, üzerinde 15 Temmuz Darbe 
Girişimi’nde şehit olan vatandaşların 
isimlerinin yazdığı tşörtü hediye etti.
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Daha Güzel Bir Kağıthane İçin 
Çocuklar Yarışıyor
Çevreye ve doğaya saygılı nesiller yetiştirmek adına Kağıthane genelindeki okullarda ‘Çevre Eğitim’ çalışmaları 
yürüten Kağıthane Belediyesi, ilçede eğitim veren tüm okullara Geri Dönüşüm Kutuları yerleştirerek çocukları 

geri dönüşüme teşvik ediyor.

Kağıthane Belediyesi’nin 
okullarda yürüttüğü 
geri dönüşüm kampan-

yaları tüm hızıyla sürüyor. İl-
çede eğitim veren tüm okulla-
rı tek tek dolaşarak çocuklara; 
cam, metal, plastik, pil ve atık 
yağların geri dönüşüm serüve-
nini aktaran ve çocuklarda geri 
dönüşüm bilinci oluşturmayı 
hedefleyen Kağıthane Beledi-
yesi, son olarak okullara ‘Geri 
Dönüşüm Atık Kutuları’ bıra-
karak çocukları kampanyaya 
katılım için teşvik etmeyi he-
defliyor.

İlçe genelindeki tüm okul-
lara bırakılan geri dönüşüm ku-
tularından eğitim öğretim yılı 
sonuna kadar 300 ton ambalaj 
atığı, 3 ton atık pil ve 3 ton mavi 
kapak toplamayı hedefleyen 
Kağıthane Belediyesi, kam-

panyaya en çok destek veren 
okul ve öğrencilere de 5 Haziran 
Dünya Çevre Haftası kapsamın-
da çeşitli ödüller dağıtacak. 

En çok pil, mavi kapak ve 
atık yağ getiren 3’er öğrenciye 
bisiklet, en çok atık toplayan 
ilk 3 okula dizüstü bilgisayar 
ve yine en çok atık toplayan 
okulların çevre kolu başkanla-
rına da bisikletin hediye edile-
ceği Çevre Haftası etkinlikleri 5 
Haziran’da yapılacak. 

Ayrıca toplanan her 300 ki-
logram mavi kapak karşılığın-
da engelli vatandaşlar için bir 
tekerlekli sandalyede alınır-
ken, toplanan diğer atıklarda 
geri dönüşüm tesislerinde tek-
rar kullanıma uygun malzeme-
lere dönüştürülerek hem çevre 
temizliğine hem de ekonomiye 
katkı sağlayacak.

İlim Yayma 
Cemiyeti Hakkâri 

Temsilciliği 
tarafından 

İstanbul gezisine 
getirilen 

Hakkârili 
öğrenciler, 
Kağıthane 

Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’ı
ziyaret etti.

Hakkârili Öğrencilerden 
Başkan Kılıç’a Ziyaret

Hakkâri Anadolu İmam Hatip 
Lisesi ve Seyit Taha İmam Ha-
tip Ortaokulu öğrencileri, İlim 

Yayma Cemiyeti Hakkâri Temsilcisi 
Ramazan Özdemir ve öğretmenleriyle 
birlikte İstanbul’a geldi.

Mega şehirde kültür gezisi gerçek-
leştiren öğrenciler, gezi kapsamında 
Panorama 1543 Müzesi, Sultan Ah-
met Camii, Ayasofya Müzesi, Yereba-
tan Sarnıcı, Topkapı Sarayı’nı gezerek, 
Eyüp Sultan Camisi’nde sabah namaz-
larını kıldı.

Daha sonra Miniatürk’ü gezen 
Hakkarili gençler, Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç’ makamında ziya-
ret etti.

Başkan Kılıç, bir süre sohbet ettiği 
gençlere çeşitli hediyeler vererek hatıra 
fotoğrafı çektirdi.
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15 Temmuz Şiir Yarışması’nda 
Birincilik Kağıthane’nin

Dereceye girenler Bahçelievler Necip 
Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen törenle ödüllerini aldı. 

Yarışmanın birincisi ise ‘Feda Olsun Bede-
nim’ adlı şiiriyle Kağıthane Belediyesi El Ya-
pımı Kağıt Atölyesi Yöneticisi Sezayi Tuğla 
oldu. Programa AK Parti İstanbul İl Başkan 
Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Habi-
be Başer Çiftçoğlu, İl Yaşlılar Koordinasyon 
Merkezi (YKM) Başkanı Kamil Çakır, İl En-
gelliler Koordinasyon Merkezi (EKM) Baş-
kanı Yücel Yıldızhan, Bahçelievler Belediye 
Başkanı Osman Develioğlu, AK Parti Yaşlı-
lar Koordinasyon Merkezi Başkanı Nilüfer 
İnci, AK Parti Engelliler Komisyonu Başkanı 
İlyas Yıldız ve Yazar Sevda Türküsev katıldı.

“BU VATAN HEPİMİZİN”
Bitime doğru 15 Temmuz gazisi Ömer Fa-
ruk Ölmez’in söyledikleri karşısında birçok 

insan gözyaşlarına hakim olamadı. Gazi, o 
gece Başkomutan’ın emriyle Ataşehir’den 
Şehitler Köprüsü’ne doğru yola çıktığını ve 
darbeci askerlerin kurşunlarıyla yaralan-
dığını belirterek, “Beni en yakın hastaneye 
götürdüler. Babamı aradığımda şu sözleri 
işittim: Oğlum ben seni oraya, yaralanma-
ya değil, şehit olmaya gönderdim. Bu vatan 
hepimizin. Vatanı kurtarmak da boynumu-
zun borcu.” derken titriyordu. O sırada göz-
yaşları yanaklarına damlayan Habibe Ba-
şer, su uzatırken, yanında şehadet şerbetini 
içenlere tanıklık eden gazi tebessüm etti ve 
“Ben susamadım başkanım. Bu vatan için 
susuz da kalınır, can da verilir. Yeter ki vata-
nımıza her şartlar altında sahip çıkalım. Bir-
lik olalım. Allah bizimle beraberdi, o gece.” 
dedi. Ne gam, ne diyor Alemlerin Efendi-
si (s.a.v) “Üzülme. Eğer inanıyorsan, üstün 
olan sensin.”

FEDA OLSUN BEDENİM

Ben Asım, Ali, Mehmet. Osmanlının torunu.
Ben çözerim tarihte problemin zorunu.
Öttüremezsin hain! ithal öten borunu.

Adil olmak yolunda Rabbe yemin edenim.
Mazlumun hakkı için, feda olsun bedenim.

Ecdadın yadigarı, bu topraklar vatanım.
Kürt’ü-Laz’ı-Çerkez’i dost, akraba ve canım.

Tahlilini yapsınlar, hepsi de benim kanım.

Çatında büyükbaban, kucağında bebenim.
Yediden yetmişe dek, feda olsun bedenim.

Ay yıldızlı bayrağım arşa değin yükselir.
Biz kahraman milletiz, it sürüsü vız gelir.

Tek yürek, tek yumruğuz, tokat yiyenler bilir.

Tekbirler eşliğinde darbeye kin güdenim.
Tank paleti altında, feda olsun bedenim.

Bayrağım tek, hainler gölgesinde ölemez.
Vatanım bir, hiç kimse asla onu bölemez.
Bu Devlet’in sırrını satılmışlar bilemez.

Milletimle kolkola bu kervanda gidenim.
Gönül birliği içre, feda olsun bedenim.

Onbeş Temmuz, tarihe silinmez iz bıraktı.
Nice vatanseverin su gibi kanı aktı.

Şehitler ve gaziler, sönmez meşale yaktı.

Mazeret değil bana, nasıl-niçin-neden? im.
Ben daima hazırım, feda olsun bedenim.

Sezayi TUĞLA

Ak Parti İstanbul İl Yaşlılar Koordinasyon Merkezi’nin organize ettiği 
Asırlık Çınarlardan 15 Temmuz şiirleri temalı yarışma sona erdi. Dereceye 

girenler ödüllerini düzenlenen bir törenle aldı.

Sarıkamış 
Harekatı 

sırasında 
donarak şehit 
düşen 90 bin 

Mehmetçik, 
Kağıthane’de 

düzenlenen 
programla 

anıldı.

Kağıthane Belediyesi tara-
fından Sultan Selim Kültür 
Kompleksi’nde, “15 Temmuz 

Diriliş Ruhu ile Sarıkamış Şehitleri’ni 
Anma” adı altında gerçekleştiri-
len programa vatandaşlar yoğun ilgi 
gösterdi. Program kapsamında sa-
natçılar Amir Ateş ilahi ve kaside-
ler söylerken, Recep Ergül, Armağan 
Elçi ve Ali Önder Balcı da Sarıkamış 
Harekatı sırasında şehit düşen Meh-
metçik anısını yazılan ağıt ve türkü-
leri seslendirdi.

Programa katılan Kağıthaneliler, 
ağıt ve türkülere eşlik de etti.
Anma etkinliğinde konuşan Kağıtha-
ne Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Sarı-
kamış, 15 Temmuz Darbe Girişimi ve 
terör olaylarında şehit olan asker, po-
lis ve sivilleri rahmet, minnet ve say-
gıyla andıklarını söyledi.

Aziz milletin Sarıkamış, Çanak-
kale ve birçok cephede yokluğa rağ-
men vatan savunması yaptığına deği-

nen Başkan Kılıç, şehitlerin hatırala-
rını ilelebet yaşatacaklarını ifade ede-
rek, “Şehitlerimizi bir kez daha rah-
metle anıyoruz. Biz bugünleri yaşa-
yabiliyorsak, onların sayesindedir. Ya-
kın zamanda da asker üniforması gi-
yen teröristler tarafından hazırlanan 
darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. 
Vatanı bölmek isteyen hainlere karşı 
canımız pahasına mücadele ettik. Bu 
aziz millet, kendisine çevrilen tankla-
ra, havadan bomba yağdıran uçakla-
ra aldırış etmeden vatanını koruma-
sını bildi” dedi.

Bu ülkede Ömer Halisdemir’lerin 
tükenmeyeceğine vurgu yapan Baş-
kan Kılıç, “Bizler, Sarıkamış’ta dondu-
rucu havada düşmana karşı gelen de-
delerimizin torunlarıyız. Bize emanet 
ettikleri vatanının kıymetini çok iyi 
biliyoruz ve bileceğiz” diye konuştu.

Anma programı, Sarıkamış Hare-
katı ve 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni 
anlatan kum sanata gösterisiyle sona 
erdi.

Sarıkamış Şehitleri
15 Temmuz Ruhuyla Anıldı
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Sosyal Medyada
Kağıthane

Şampiyon Kağıthane Spor Ku-
lübü Başkanı Halil İbrahim 

Kasapoğlu, yeni bir yönetim ol-
duklarının altını çizerken, hedef-
lerinin daha üst liglerde mücade-
le etmek olduğunu söyledi. Kasa-
poğlu; “uzun bir maratonun so-
nunda şampiyon olarak camiamı-
zı sevince boğan oyuncularımıza 
ve teknik kadromuza teşekkür e-
diyorum. Ayrıca Kağıthane Bele-
diye Başkanımız Sayın Fazlı Kılıç’a 
ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 
Sezon başından bu yana bize 
her türlü desteği sağladı. Her za-
man yanımızda oldu. Yakaladığı-
mız bu başarıda başta futbolcu-
larımız olmak üzere, teknik eki-
bimiz ve yönetimdeki arkadaşla-
rımızın çok emeği var. Hepsine 
çok teşekkür ediyorum. Destek 
veren herkesten Allah razı olsun” 
şeklinde konuştu.

4. grubu 15 galibiyet, 2 bera-
berlik ve 1 yenilgi ile şampiyon ta-
mamlayan Kağıthane Spor Kulü-
bü Teknik Direktörü Neşet Yolcu i-
se futbolcularının büyük bir özve-
riyle mücadele ettiğini ve hak et-
tikleri şampiyonluğa ulaştıkları-
nı söyledi. Kulüp Başkanı Halil İb-
rahim Kasapoğlu başta olmak ü-
zere yardımcı antrenör Levent Sa-
rıca ve futbol şube sorumlusu Bü-

lent Kasapoğlu ile disiplinli bir ça-
lışma dönemi geçirdiklerini be-
lirten Neşet Yolcu, futbolcuları-
na, teknik kadroya, destek veren 
Kağıthane Belediyesi’ne ve tüm 
Kağıthaneliler’e teşekkür etti.

Başarının Adı: Gültepe
Kağıthane’nin köklü amatör spor 
kulüplerinden Gültepe Spor Ku-
lübü, Süper Amatör Lig’e yükse-
lerek önemli bir başarıya imza attı.

Gültepe Spor Kulübü Başkanı 
Selahattin Ünal, Teknik Direktör 
Ahmet Altıntaş ve Gültepe Muh-
tarı Bilal Daş 1. Amatör Lig’deki 
şampiyonluk sonrası büyük mut-
luluk yaşarken, futbolculara, Gül-
tepe ve Kağıthane Halkına, destek 
veren esnaflara ve Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç’a teşek-
kür ettiler. 

Büyük bir dayanışma örne-
ği sergileyen Gültepe Camiası, ilk 
hedef olarak Süper Amatör Lig’de 
kalıcı olmak istiyor. Bir sonraki he-
def ise gelecek yıllarda Bölgesel A-
matör Lig’de mücadele edebilmek. 
Mahalle ve bölge gençlerinden o-
luşan bir takımla amatör ruhla 
mücadele eden Gültepe Spor Ku-
lübü, fedakar taraftarının da des-
teğiyle semt ve ilçe halkını gurur-
landırmaya devam edecek. 

İstanbul 1. Amatör 
Lig’de mücadele eden 

Kağıthane Spor 
Kulübü ve Gültepe 

Spor Kulübü 
gruplarında şampiyon 

olarak Süper Amatör 
Lig’e yükselmeyi 

başardı. Taraftarları, 
sporcuları, 

yöneticileri ve teknik 
kadrosuyla büyük 
sevinç yaşayan iki 

kulübün de yeni 
hedefi daha üst liglere 

çıkmak.

Junior Cup‘ta Şampiyon
Hürriyet Gücü Spor

Yahya Kemal Spor Komplek-
sinde gerçekleştirilen Juni-
or Cup Mini Minikler Futbol 

Turnuvası sona erdi. Turnuvada As-
lantepespor ve Hürriyet Gücü Spor 
arasında oynanan final müsabaka-
sını penaltılarla kazanan Hürriyet 
Gücü Spor ipi göğüsledi. Büyük çe-
kişmeye sahne olan maç 2-2’lik be-
raberlikle sonuçlanırken, Hürriyet 
Gücü Spor penaltı vuruşları sonun-
da şampiyonluğa uzandı.

Müsabakanın sona ermesiy-

le birlikte büyük bir sevinç yaşa-
yan Hürriyet Gücü Sporlu minikler 
, şampiyonluğu marşlar ve tezahü-
ratlarla kutlladı.

Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç da final müsabakasını 
tribünden takip etti. Turnuvaya ka-
tılan tüm takımları tebrik eden Baş-
kan Fazlı Kılıç, maç sonunda şam-
piyon ve finalist takım oyuncuları i-
le yöneticilerine madalya ve kupa 
takdim etti. Ayrıca dereceye giren 
takımlara çeşitli ödüller dağıtıldı.

Kağıthane Belediyesi 
tarafından bu yıl 2.’si 

düzenlenen Junior Cup Mini 
Minikler Futbol Turnuvası 

sona erdi. 23 Ocak’ta başlayan 
ve 16 takımın yer aldığı 

turnuvada,  tüm rakiplerini 
geride bırakan Hürriyet Gücü 

Spor şampiyon oldu.

Kağıthane ve Gültepe
Şampiyon Oldu




