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TURGUT YILMAZ

Sadabad Sarayları,  yetimhane ve aSkeri  Okulları

SAYFA 6

Kağıthane Belediyesi Aşevi ihtiyaç 
sahiplerine sıcak yemek ulaştırmaya 

devam ediyor.  Kâğıthane Belediyesi Aşevi, yılın 
365 günü aralıksız sürdürdüğü çalışmasıyla 
ilçede 409 kişiye günlük iki öğün sıcak yemek 

ulaştırıyor. Hamidiye Mahallesi’nde faaliyet 
gösteren Kağıthane Belediyesi Aşevi, 10 yıldır 
binlerce ihtiyaç sahibine sıcak yemek dağıtımını 
sürdürürken, özelikle yaşlı ve hasta kişilerin 
evlerine arabalarla yemeği ulaştırıyor.

SAYFA 9

SAYFA 7

SAYFA 8

Kağıthane’de Aşevi Kazanları

Halk İçin Kaynıyor

İstanbul’un Sevilen
Mesire Alanı
Hasbahçe

Kağıthane’de Spora Büyük Destek

İstanbul’un hızla değişen ilçesi 
Kağıthane’de dev yatırımlar 

sürüyor. 2004’ten bu yana 
zamanla yarışarak hizmet üreten 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, ilçeyi İstanbul’un cazibe 
merkezlerinden birisi haline 

getirmek için eğitimden 
kültüre, sağlıktan spora 

kadar kentin her köşesinde 
22 yeni yatırımı Kağıthane’ye 
kazandırıyor. Kağıthanelilerin 
hizmetine açılacak yeni parklar, 

bağlantı yolları, mahalle konakları, 
prestij caddeler, gençlik ve eğitim 

merkezlerinin açılış ve temel 
atma törenleri vatandaşlarla 

birlikte gerçekleştirilecek.

YATIRIM PROGRAMI



Değerli Kağıthaneli komşularım, sizleri sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.

Baharın coşkusunu yaşadığımız şu günlerde, il-
çemiz Kağıthane için hizmetlerimize devam ediyor, 
sizden aldığımız güçle kalıcı eserler ortaya koyma-
ya çalışıyoruz. Kağıthane’nin İstanbul’un sosyal ha-
yatında, kültür-sanatında, ekonomisinde büyük bir 
önemi olduğunun bilincindeyiz; bütün faaliyetlerimizi 
bu bilinçle gerçekleştiriyoruz. Etkinliklerimizde sizle-
rin ciddi desteği var, bu nedenle sürekli bir biçimde 

sizlerle bir araya geliyor, il-
çemizle ilgili öneri ve tek-
liflerinizi dinliyor, bunları 
değerlendirmeye alıyo-
ruz. Halk meclislerimiz, 
ilçemizin kalkınmasında 
ciddi bir öneme sahip.

Kıymetli komşularım, 
dolu dolu bir nisan ayını 
geride bıraktık. Kutlu Do-
ğum Haftası münasebe-
tiyle gerçekleştirdiğimiz 
programlar çok verimli 
geçti. Her yaştan vatan-

daşımızın katıldığı “Hz. 
Peygamber ve Birlikte Ya-
şama Ahlakı” programda; 

Hz. Peygamber’in yaşantısından yola çıkılarak sos-
yal hayatımıza ilişkin birtakım öneriler dile getirildi. 
Programdaki konuşmalarından dolayı sayın kayma-
kamımız Ahmet Akın Varıcıer ve sayın müftümüz 
Mevlüt Haliloğlu’na yürekten teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Nisan ayında yaşadığımız bir diğer coşkuyu ise 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesi-
lesiyle yaşadık. Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde 
yapılan etkinliklerde, çocuklarımızın birbirinden 
güzel ve renkli oyunlarını seyretme imkanı bulduk. 
Belediye olarak çocuklara ve gençlere büyük önem 
veriyoruz, daimi bir şekilde onlara yeni fırsatlar ya-
ratmaya çalışıyoruz. Çünkü sadece ilçemizin değil 
bütün bir ülkemizin geleceği onların sorumlu ve do-
nanımlı bireyler olarak yetişmelerine bağlı. 23 Nisan 
etkinliklerine katılan kaymakamımız Ahmet Akın 
Varıcıer ile İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Muhammet 
Çayır’a ayrıca teşekkürü bir borç bilirim. 

Öte yandan Kağıthanemize yatırımlarımız tüm 
hızıyla devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde onlarca 
yatırımımızın açılışını ya da temel atma programları-
nı gerçekleştireceğiz. Sizleri bu heyecanımıza ortak 
olmaya davet ediyorum.

Değerli Kağıthaneliler, kültür ve sanat olmaksızın 
ciddi bir ilerleme sağlayamayacağımızın farkında-
yız. Yaratıcı düşünebilmeyi öne çıkaran bir belediye 
olarak zamanınızı verimli bir şekilde değerlendirebil-
meniz için programlar düzenledik, önemli organi-
zasyonlar tertip ettik. Geçtiğimiz ay Gültepe Kültür 
Merkezin’de gerçekleşen aşık atışması programımız 
da bu bağlamda düşünülmelidir. Aşıklık geleneği-
nin ustalarından olan Ahmet Poyrazoğlu ve Orhan 
Üstündağ’a bir defa daha bu vesileyle teşekkür ede-
riz. Unutulmamalıdır ki kökleriyle, geleneğiyle barı-
şık yaşamayan bir toplum; geleceğe kalıcı eserler bı-
rakamaz. Bu nedenle gençlerimizin, kadim sanatları-
mızı tanımasını önemsiyor, bu yolda etkinliklerimize 
devam edeceğimizi de kıvançla bildiriyorum. 

Kıymetli Kağıthaneliler, sizleri zevkle okuyacağı-
nızı umduğum bir gazete ile baş başa bırakıyor, bir 
kez daha saygıyla selamlıyorum. 
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İstanbul, Kağıthane’yle 
Daha Güzel…

İLETİŞİM
444 23 00 

www.kagithane.bel.tr

Polis Haftası dolayısıyla Kağıtha-
ne Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
AK Parti İlçe Başkanı Av. Faruk 
Gökkuş ve beraberindeki heyet 

ile birlikte Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü 
Ekrem Gülen’i makamında ziyaret etti.

Başkan Fazlı Kılıç, “Polis teşkilatımız, 
huzur ve güvenliği sağlamak uğrunda 
canlarını tehlikeye atarak özveri ve cesa-
retle görevini yerine getirmektedir. Gücü-
nü milletten ve kanunlardan alan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin en köklü, en temel ku-
rumlarından birisi olan Emniyet Teşkilatı-
mız, 170 yıldır, hukukun üstünlüğü ilkesin-
den hareketle, vatandaşlarımıza kanunlarla 
verilen hak ve hürriyetleri, kamu düzenini 
korumaktadır” dedi.

Kağıthane 
Belediye Başkanı 

Fazlı Kılıç, Türk 
Polis Teşkilatı’nın 

170. kuruluş 
yıldönümü 

nedeniyle 
Kağıthane İlçe 

Emniyet Müdürü 
Ekrem Gülen’i 

makamında 
ziyaret etti.

Başkan Fazlı Kılıç’tan 
Emniyet Müdürlüğü’ne Ziyaret
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Barış ve Kardeşlik İçin 10 Bin Fidan
Savaşın ve acının 
hüküm sürdüğü 

Ortadoğu’nun barışa 
ve huzura kavuşması 

için Suriye, Libya, 
Suudi Arabistan 

ve Sudan’dan 
gelen öğrenciler, 

Kağıthaneli gençlerle 
birlikte fidan dikti. Fazlı Kılıç: “Çocukluğumda bir 

küçük otobüs biletini bile yere 
atmazdım. Çöpü uygun bir 

şekilde saklayıp çöp kutusuna 
atardım. Bu alışkanlığı 
bana öğretmenlerimin, 

ailemin ya da komşularımın 
kazandırdığını düşünerek, 

bizlerin de çocuklarımıza güzel 
alışkanlıklar kazandırmamız 

gerektiğine inandım.”

Savaşın ve acının hüküm sürdüğü Ortadoğu’nun 
barışa ve huzura kavuşması için Suriye, Lib-
ya, Suudi Arabistan ve Sudan’dan gelen öğ-
renciler Kağıthaneli gençlerle birlikte fidan 

diktiler. Ortadoğu’nun farklı ülkelerinden öğrenciler 
Kemerburgaz’da 10 bin fidanla oluşturulacak Barış Or-
manı alanında buluştu. Farklı dillerde söylenen şarkılar 
ve şiirlerle renklenen törende barış dileği hep bir ağız-
dan seslendirildi.

Kağıthane Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü, 
Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ORFAM-
DER (Orman Fakülteliler Derneği) işbirliğiyle İhsaniye 
Köyü’nde gerçekleşen ağaç dikme törenine Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve eşi Fatma Kılıç’ın yanı 
sıra Kağıthane Kaymakamı A. Akın Varıcıer, Kağıthane 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır, Kağıthane 
İlçe Emniyet Müdürü Ekrem Gülen, AK Parti İstanbul 
2.Bölge Milletvekili Adayı Markar Esayan, ORFAM-
DER yönetici ve üyeleri, siyasi parti teşkilat yöneticileri, 
STK yönetici ve üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler 
ile öğrenciler katıldı.

Kağıthaneli öğrenciler çevre eğitimleriyle büyüyor
Çocuklara çevre sevgisi kazandırmak için eğitimin 
önemine değinen Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç, “Çocukluğumda bir küçük otobüs biletini bile 
yere atmazdım. Çöpü uygun bir şekilde saklayıp çöp 
kutusuna atardım. Bu alışkanlığı bana öğretmenlerimin, 
ailemin ya da komşularımın kazandırdığını düşünerek, 
bizlerin de çocuklarımıza güzel alışkanlıklar 

kazandırmamız gerektiğine inandım. Bu düşünceyle 
her yıl ilçe okullarımızda binlerce öğrencimize geri 
dönüşüm ve çevre eğitimleri veriyoruz.” dedi.

Ortadoğu’dan gelen öğrencilere kendi dillerinde 
hitap ederek konuşmasına başlayan Kağıthane Kay-
makamı A.Akın Varıcıer,  “Sevgili Peygamberimiz,‘ Kı-
yamet kopsa dahi elindeki fidanı toprakla buluştur.’ 
demiştir. Kıyamet her gün kopuyor. Nefes aldığımız 
sürece, alacağımız nefes azaldıkça kendi kıyametimiz 
yaklaşıyor demektir.” diyerek programda emeği geçen 
herkese teşekkür etti.

“Dünyayı miras değil, ödünç aldık.”
“Biz  burada bugün neşeli bir gün geçiriyoruz. Ancak 
hemen sınırımızın öte tarafında maalesef ciddi bir savaş 
ve ciddi bir trajedi var.” diyerek sözlerine başlayan AK 
Parti İstanbul 2.Bölge Milletvekili Adayı Markar Esa-
yan, barış ve kardeşliğin insanlık için önemine dikkat 
çekti. Esayan,”Benim seçim çalışmalarında katıldığım 
en anlamlı faaliyetlerden bir tanesi. Diktiğimiz ağaçlar 
çocuklarımız, çocuklarımızın torunları tarafından kul-
lanılacak. Bizler dünyayı dedelerimizden miras değil, 
çocuklarımızdan ödünç alıyoruz.” şeklinde konuştu.
 
 Sözle değil, yaptıklarımızla çevreci olalım
Programda yaptığı konuşmada çevreci anlayışın söz-
le değil davranışlarla gösterilmesi gerektiğini ifade 
eden Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet 
Çayır, “Sözle değil, yaptıklarımızla çevreci olmalı-
yız. Çevremizi temiz tutup ağaçlandırıp çevreden 

bizim faydalandığımız gibi bizden sonraki insanların 
da faydalanmasını sağlamalıyız. Atalarımızın ektiği 
ağaçlardan faydalandığımız gibi, çocuklarımız ve 
torunlarımız için de ağaç dikmeli, çevreyi korumalıyız.” 
diyerek ağaç dikmenin önemini anlattığı bir hikayeyle 
destekledi.

Konuşmasında kardeşlik duygusuna dikkat çeken 
ORFAMDER Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya, 
“Biz coğrafyamızda, vatanımızda sizleri misafir etmek-
ten gurur duyuyoruz. Biz kardeşiz. Bunun için ulusla-
rarası kardeşlik fidanları hepimize kutlu olsun.” dedi.

Fidan dikim alanında kürekleri ellerine alan öğren-
ciler hep birlikte fidan dikti. Fidan dikimi esnasında 
barışa dikkat çeken öğrenciler şarkılar söyleyerek gö-
nüllerince eğlendi.

AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı 24 Nisan 
Cuma günü Saat:10.00’da Kağıthane Bele-
diyesi Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde sabah 

kahvaltısı düzenleyerek yerel basınla bir araya geldi. 
Kağıthane Belediyesi Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde 
verilen kahvaltı programına AK Parti’nin basın ca-
miasından gelen Ermeni kökenli 2. Bölge milletveki-
li adayı Markar Eseyan, Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Av.Faruk Gökkuş, 
Kadın Kolları Başkanı Meryem Karaköse, ilçe başkan 

yardımcıları Zülal Özdemir, Lider Parlakyıldız, Seçim 
Koordinasyon Merkezi Başkanı Ünal Akgül, Beledi-
ye Başkan yardımcılarından Mevlüt Öztekin, Hasan 
Çakır, Meclis başkan vekili Meryem Tekbıyık ve yerel 
basın katıldı.

AK Parti Kağıthane İlçe Başkan Yardımcısı Lider 
Parlakyıldız’ın takdimi ile başlayan programda, Kağıt-
hane İlçe Başkanı Av.Faruk Gökkuş; yerel basın tem-
silcilerine   teşekkür ederek amaçlarının kaynaşmak, 
dayanışmak ve istişare etmek olduğunu ifade etti.

Yerel Basın Kahvaltıda Buluştu
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Kağıthane Belediyesi, 23 Ni-
san Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı´nı dört gün 

süren bir şenlikle kutladı. Hava mu-
halefeti sebebiyle Yahya Kemal Spor 
Kompleksi’nde başlayan çocuk şenli-
ği, Hasbahçe Mesire Alanı’nda devam 
etti. 23 Nisan’da başlayıp 26 Nisan’da 
sonlanan şenliğe katılan çocuklar; şiş-
me oyun grupları, çocuk konserleri, 
müzikaller, yarışmalar, tahta bacak ve 
sahne gösterileriyle gönüllerince eğ-
lendiler.

Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç, “Geleneksel hale getirdiğimiz 
Hasbahçe Çocuk Şenliği’ne katılan 
çocuklarımız 23 Nisan’ı doya doya 
kutluyor. Bizler çocuklarımız için her 
türlü fedakarlığı yapıyoruz. Çocukla-
rımızın anılarında Kağıthane ile ilgili 
güzel hatıralar bırakmak istiyoruz.” 
dedi.

Hasbahçe Mesire Alanı´nın or-
manlık alanları aratmadığını belirten 
Başkan Kılıç, “Hasbahçe her mevsim-
de, her şartta, her şey için kullanılıyor. 
Biz de bugün eğlence amaçlı kullanı-
yoruz” diye konuştu.

Fazlı Kılıç, Yerini İlköğretim 
Öğrencisine Bıraktı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç, yerini Mehmet 

Akif Ersoy İlköğretim Okulu öğren-
cisi Nehir Camekan’a bıraktı. Öğ-
retmenleri ve 10 arkadaşıyla birlikte 
belediyeyi ziyaret eden temsili başkan 
Camekan, Başkan Fazlı Kılıç’ın okul-
lara verdiği destek ve öğrencilere gös-
terdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini 
iletti. Koltuğa oturan minik başkan, 
belediye çalışmaları hakkında bilgi 
aldı. Kağıthane’de yaşamaktan mutlu 
olduğunu belirten Başkan Camekan, 
kısa bir sürede büyük bir değişim 
yaşayan ilçenin yapılan çalışmalarla 
İstanbul’un önemli merkezlerinden 
birisi olduğunu belirterek, “Başkanı-
mıza yaptığı çalışmalardan ama özel-
likle de eğitim ve spora verdiği destek-
lerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına 
başlayan Başkan Kılıç, kendisini ziya-
ret eden öğretmenlere ve öğrencilere 
tek tek teşekkür ederek, “Bugün bu-
rada geleceğimizin teminatı olan siz 
çocukları ağırlamaktan çok memnun 
olduk. Sizler inşallah yarının belediye 
başkanları, başbakanları, cumhurbaş-
kanları olacaksınız. Yerimizi verdiği-
miz Sayın Camekan temsili de olsa şu 
anda ilçenin başında. Sizin bu görevi 
en iyi şekilde yapacağınıza dair inan-
cım tamdır” dedi. Hediye takdimi ve 
fotoğraf çekiminin ardından ziyaret 
programı sona erdi.

Kağıthane’de 
23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, yerini Mehmet Akif 
Ersoy İlköğretim Okulu öğrencisi Nehir Camekan’a bıraktı.
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Gençlerin ‘Kağıt Üretim’ Merakı

Kağıthane’ye ismini 
veren ve geçmişi 

yüzyıllar öncesine 
kadar uzanan dere 

kenarına kurulmuş 
kağıt atölyelerini 

tekrar canlandırmak 
için kurulan ‘El 

Yapımı Kağıt 
Atölyesi’ni ziyaret 

eden öğrenciler 
görevlilerden kağıt 

üretimi konusunda 
bilgi aldı. 

Kağıthane İlçe Mil-
li Eğitim Müdürlüğü 
tarafından organize 

edilen programda 40 liseli 
öğrenci Kağıthane’nin tari-
hini öğrenmek için ilçenin 
tarihi yapılarını ve El Yapımı 
Kağıt Atölyesi’ni ziyaret etti.

Kağıthane Belediyesi tara-
fından kurulan el yapımı kağıt 
atölyesini ziyaret eden öğren-
ciler atölyedeki görevlilerden 
kağıt yapımı ve geri dönüşüm 
konularında ayrıntılı bilgi al-
dılar. Daha sonra öğrenciler 
kendi elleri ile kağıt üretti.

Kağıthane’de 559 yıl sonra 
yeniden kağıt üretimi başlatan 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
“Gençlerimizin Kağıthane’ye 
ismini veren kağıt üretimi ko-
nusunda bilgi alma isteklerini 
görmek beni mutlu ediyor.  
Yan taraftaki ‘Süvari Karakolu’ 
restorasyon çalışması devam 
ediyor. İnşallah en kısa za-
manda bitirerek El Yapımı Ka-
ğıt Atölyemizi oraya taşımaya 
düşünüyoruz. Bu sayede daha 
geniş kapsamlı çalışmalar ya-
pılacak ve sergi salonları ola-
cak.“ dedi.  
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Şiirleriyle duygulara yön veren şair İbra-
him Sadri ve tasavvuf müziğinin sevilen 
sesi Mustafa Demirci’nin sevilen eserle-

rini icra ettikleri program Kağıthane Yahya Ke-
mal Spor Kompleksi’nde gerçekleşti.

Kuran-ı Kerim tilaveti, çocuk ilahi korosu, 
video gösterimi, şiirler ve ilahilerle dolu dolu 
bir akşam yaşatan programa Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç’ın yanı sıra Kağıthane 
Kaymakamı Ahmet Akın Varıcıer ve eşi Mer-
yem Varıcıer, AK Parti İstanbul Milletvekili ve 
Milletvekili Adayı Şirin Ünal, Kağıthane Müf-
tüsü Mevlüt Haliloğlu, Kağıthane İlçe Mili Eği-
tim Müdürü Muhammed Çayır, siyasi parti ilçe 
teşkilatı yönetici ve üyeleri, STK temsilcileri, 
muhtarlar, okul müdürleri, vatandaşlar ve aile-
leri ile Kağıthaneliler katıldı.

Sinevizyon gösterisi ile başlayan program-
da IMC İlkokulu korosunun minik öğrencile-
ri ilahiler söyledi. Kuran-ı Kerim Tilaveti’nin 
okunduğu programda İbrahim Sadri ve Musta-
fa Demirci sahne aldı. Şiirler okuyarak ve ilahi-
ler söyleyerek düet yapan sanatçılar davetlilere 
unutulmaz bir akşam yaşattılar.

“Farklılıklar ötekileştirmeye 
dönüşemez”
Farklılıkların ötekileştirmeye dönüşmemesi 
gerektiğini söyleyen Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç, “Kutlu Doğum Haftasında 
her yıl farklı bir konu derinlemesine işleniyor. 
Geçtiğimiz yıllarda belirli konular ele alındı ve 
derinlemesine işlendi. Bu yıl da tema Hz. Pey-
gamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı. Bu konuda 
bizler için en önemli vesika Medine vesikası. 
Medine vesikasında Yahudiler, Hristiyanlar ve 
Müslümanlar bir şehir ortamında birlikte ya-

şamanın en güzel örneklerini oluşturdular. Bu 
örnekle biz dünyanın hiçbir yerinde, hiç kim-
seyi ötekileştirmeden, din, dil, mezhep, coğraf-
ya farklılığı gibi herhangi bir sebeple kimseyi 
ötekileştirmeden sevgi çerçevesinde yaşama-
nın en güzel örneğini oluşturuyor. Günümü-
ze geldiğimizde ise maalesef dünyanın birçok 
bölgesinde huzursuzluk, kargaşa var. İnsanla-
rın gözlerini kırpmadan birbirlerinin hayatına 
kastettiklerini görüyoruz. Bunlar bizi derinden 
üzüyor. Dünyada insanlar için verilmiş sayısız 
nimetleri sevgi ve saygı içinde paylaşabilmeyi 
umut ediyorum.” dedi.

“İslam ile şiddeti 
özdeşleştirmeye çalışıyorlar”
Konuşmasında şiddet ile İslam’ın suni bir şekil-
de bağdaştırılmaya çalışılmasını eleştiren Kağıt-
hane Kaymakamı Ahmet Akın Varıcıer, “İslam’ı 
şiddet ile özdeşleştirmeye çalışanlara karşı böyle 
günler, dünyaya İslam’ın gerçek yüzünü göster-
mek ve gerçek anlamda İslam ahlakını anlat-
mak için çok önemli. Özellikle gençlerimizin ve 
çocuklarımızın Peygamberimizin ahlakını daha 
yakından tanıyıp kendi hayatlarına uygulamala-
rı gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“Hz. Peygamber’i anlamadan İslam’ı 
anlamak mümkün değildir”
Peygamber ve güzel ahlak üzerine konuşan 
Kağıthane Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, “İn-
sanlık tarihi boyunca bütün medeniyetler 
peygamberlerin aydınlattığı nurlu atmosfer-
de tesis edilmiştir. Bizim inancımızda bütün 
peygamberlere inanmak gerekir. Bütün pey-
gamberler insanın kendisi, Yaradanı ve çev-
resiyle barışık bir hayat yaşamasını istemiş-
tir. Bütün peygamberler ahlaklı bir toplum 
inşa etmek için çaba sarf etmiştir. Peygam-
berlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed 
Mustafa’nın (SAV) görevi güzel ahlakı ikmal 
etmektir. ‘Ben güzel ahlakı tamamlamak için 
gönderildim’ buyuruyor sevgili Peygamberi-
miz. Hz. Peygamber İslam’ın tam merkezin-
dedir. Hz. Peygamber’i anlamadan İslam’ı 
anlamak mümkün değildir. Sevgili Peygam-
berimiz 40 yaşına kadar bir kuldu. 40 yaşın-
dan sonra hem bir insan hem de peygamber 
olarak hayatını sürdürdü. Kuran’ı Kerim Pey-
gamberimizin Resullük kimliğinden ziyade 
insanlık kimliğini öne çıkarır. Çünkü bizler 
için örnek alınacak Peygamberimizin ahlakı, 
insani yönüdür.” dedi.

Binlerce Kişi Kutlu Doğum 
Heyecanını Yaşadı

Kağıthane’de 
binlerce 

vatandaş 
“Kutlu Doğum” 

programında 
buluştu. 

Kağıthane 
Belediyesi, 
Kağıthane 

Kaymakamlığı ve 
İlçe Müftülüğü 

iş birliğiyle 
düzenlenen “Hz. 

Peygamber ve 
Birlikte Yaşama 
Ahlakı” konulu 

Kutlu Doğum 
programı 7’den 
70’e her yaştan 

vatandaşın 
katılımıyla 

gerçekleşti.
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Binlerce Kişi Kutlu Doğum 
Heyecanını Yaşadı

Kağıthane Belediyesi Aşevi ihtiyaç 
sahiplerine sıcak yemek ulaştır-
maya devam ediyor.   Kâğıthane 

Belediyesi Aşevi, yılın 365 günü aralıksız 
sürdürdüğü çalışmasıyla ilçede 409 kişiye 
günlük iki öğün sıcak yemek ulaştırıyor. 
Hamidiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren 
Kağıthane Belediyesi Aşevi, 10 yıldır 
binlerce ihtiyaç sahibine sıcak yemek 
dağıtımını sürdürürken, özelikle yaşlı ve 
hasta kişilerin evlerine arabalarla yemeği 
ulaştırıyor.

“ANNE ELİ DEĞMİŞ GİBİ”
Aşevinin dağıttığı yemeklerden yararla-
nan yardıma muhtaç vatandaşlar, yeme-
ğin lezzetinden ve tadından çok memnun 
kaldıklarını ifade ederek yemeklerin, tıpkı 
‘anne eli değmiş gibi’ bir lezzete sahip 
olduğunu belirtiyor. Aşevi’nde, gıda mü-
hendislerinin belirlediği zengin ve sağlıklı 

mönüler, hijyen kuralları ve günlük kalori 
hesapları göz önünde bulundurularak ti-
tizlikle hazırlanıyor. Her gün 69 noktaya 
yapılan yemek ve kumanya dağıtımı, yine 
Aşevi’ne ait araçlar tarafından yapılıyor.   
Aşevinin bünyesinde bulunan Adak Kur-

ban Satış ve Kesim Yeri, Kağıthane Be-
lediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından 
denetleniyor. Her bütçeye uygun fiyat-
larla hayır sahiplerine hitap eden Kurban 
Satış Yeri, modern ve hijyen şartlarına uy-
gun olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Aşevi Kazanı Halk İçin Kaynıyor

Her gün 69 
noktaya 

yapılan yemek 
ve kumanya 

dağıtımı, 
yine Aşevi’ne 

ait araçlar 
tarafından 

yapılıyor. 

Kağıthane Halk Eğitim Müdürü Hüse-
yin Çömlek, yerel basınla tanışma top-
lantısı yaptı. Harmantepe’de bulunan 

ilçe merkezinde yerel basına   kahvaltı veren 
Halk  Eğitim Müdürü Çömlek, kurumun faa-
liyetlerinden bahsederek çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.

Çömlek, halkın, Halk Eğitim Merkezlerinin 
biçki -dikiş nakış, kursu olarak algılandığını, 
bunun yanlış olduğunu söyledi. 2130 program 
dahilinde vatandaşlara kurslar verildiğini, bu 
kursların İSKO standartlarına göre uygulan-
dığını ve belge verildiğini vurgulayan Hüseyin 
Çömlek, “Yaklaşık 370 dalda kurs veriyoruz, 
uluslararası alanda başarılı dereceye girmiş 
kursiyerlerimiz var. 7 bin 500 kursiyer sayımızı 
20 bine çıkarmak istiyoruz” dedi.

Özel sektörde insanlarımızın ciddi mana-
da kurs parası ödediklerini söyleyen Çömlek, 
Kağıthane Halk Eğitim Merkezi’ni halkımı-
za tanıtmak için 20 Mayıs’ta Gültepe Kültür 
Merkezi’nde bir tanıtım gecesi düzenleyecek-
lerini söyledi. Hüseyin Çömlek kurumun tanı-
tımı için ayrıca bir de tanıtım filmi yaptıklarını 
ifade etti.

Halk Eğitim Merkezi
Kağıthane 

Halk Eğitim 
Müdürü 
Hüseyin 
Çömlek, 

yerel basınla 
tanışma 

toplantısı 
yaptı.

Kağıthaneliler İçin Çalışıyor
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Belediyeden
Spora Büyük Destek

Kağıthane 
Belediyesi, her 
yıl olduğu gibi 

bu yıl da ilçede 
faaliyet gösteren 

amatör spor 
kulüpleri ve 

ferdi sporculara 
malzeme 

yardımı yaptı.

Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde 
gerçekleştirilen malzeme dağıtım 
törenine Belediye Başkanı Fazlı 

Kılıç, Kağıthane Kaymakamı Ahmet Akın 
Varıcıer’in yanı sıra amatör spor kulüple-
ri başkanları ve çok sayıda sporcu aileleri 
ile birlikte katıldı. İstiklal Marşı ve saygı 
duruşunun ardından başlayan program 
sonunda Kağıthaneli birçok spor kulübü 
yeni spor malzemelerini Başkan Kılıç ve 
protokolün elinden aldı.

Sporculardan Başkan Kılıç’a Teşekkür
Kağıthane Spor Kulübü öğrencilerin-
den Talha Abidin Karakuş Kağıthane 
Belediyesi’ne desteklerinden dolayı te-
şekkür ettiğini belirterek, “Gerçekten bu 

malzemelere ihtiyacımız oluyordu. Bu 
yardımlardan dolayı Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç’a teşekkür ediyoruz” 
dedi.

“Çocuklar İçin Spor Alanlarımız, Gü-
venli Alanlardır”
Malzeme dağıtım töreninde bir konuş-
ma yapan Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, belediyenin spor alanlarının 
güvenli alanlar olduğunu belirterek, “Biz 
belediye olarak Türkiye’de ilk kez ama-
tör spor kulüplerine maddi yardımı bir 
yönetmeliğe bağladık. Çocuklarımıza, 
gençlerimize ve yetişkinlerimize 3’üncü 
güvenlik alanı oluşturmak için tüm spor 
yatırımlarını ve sosyal alan yatırımları-

mızı yapıyoruz. Çocuklarımız için 1. gü-
venlik alanları evleri, 2. güvenlik alanları 
okulları, 3. güvenlik alanları ise belediye-
mizin spor alanlarıdır. Açık spor alanları, 
sosyal tesisleri ve kültür merkezleridir. 
Yetişkinlerimiz için de aynı şeyler söz 
konusu. Yetişkinlerimiz için de güven-
lik alanı belediyemizin spor alanlarıdır. 
Tüm toplumumuzun belediyemizin gü-
venli alanlarında zamanını değerlendi-
rebilmesi için altyapıyı oluşturduk. Çok 
önemli bir mesafe aldık ve devam ede-
ceğiz” dedi. Program sonunda malzeme-
lerin dağıtılmasının ardından protokol 
üyeleri, kulüp yöneticileri ve sporcular ile 
birlikte günün anısına toplu hatıra fotoğ-
rafı çektirildi.

İstanbul’un Küçük Mucitleri

“2. Küçük Hayaller Büyük Projeler İstanbul” sergisi Kağıthane 

Belediyesi’nin ev sahipliğinde Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde 

gerçekleştirildi. Sergiye İstanbul’un 39 ilçesinden 141 proje katıldı.

Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde 
gerçekleşen “2.Küçük Hayaller 
Büyük Projeler İstanbul” sergisine 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
Kağıthane Kaymakamı A. Akın Varıcıer, İl 
Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, 
BESAM Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Nuri Kaynar, İstanbul İl Milli Eğitim 
Temel Eğitim Şube Müdürü Timur Tuğbal 
ve Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Muhammet Çayır ve çok sayıda öğrenci 
katıldı. Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde 
iki gün sürecek olan “2.Küçük Hayaller 
Büyük Projeler İstanbul” sergisi açılışına 
katılan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, ” ’2. Küçük Hayaller Büyük Projeler 
İstanbul’ sergisine ev sahipliği yapmak-
tan son derece memnunuz. Tüm katı-
lımcılara teşekkür ediyorum. Ülkemizin 
2023 vizyonu kapsamında yapacağı atı-

lımda ve gelişiminde bu projelere ihtiyaç 
olduğunu ve öğrencilerimizin yetenek-
lerini geliştirecek her projenin destek-
lenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu 
yönüyle projenin paydaşı olmaktan son 
derece mutluyuz. Başarının sırrı en te-
melden başarıya odaklanmak ve başaran 
insanın ilk adımını desteklemektir diye 
düşünüyorum. Bu sergi sayesinde İstan-
bul’umuzun her köşesinden proje üreten 
çocuklarımızı misafir etmek ve onları teş-
vik etmek misyonunu üstlendik” dedi.
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Soğuk geçen 
kış nedeniyle 

pikniğe 
hasret kalan 
vatandaşlar, 

güneşin 
kendisini 

göstermesinin 
ardından 

Hasbahçe Mesire 
Alanı’na akın etti.

İstanbul’un Sevilen Mesire Alanı

Hasbahçe

Hava sıcaklığının artması ile yüzünü gösteren güneşi 
fırsat bilen vatandaşlar Hasbahçe Mesire Alanı’na 
akın etti. İstanbul’un sevilen mesire alanlarından 
Hasbahçe’de piknik sezonunun açılışını yapan va-

tandaşlar, yeşilin ve güneşin tadını çıkardı.
Kağıthane Belediyesi’nin çalışmalarıyla sanayi bölgesi ilan 

edildiği yılların izini silen Osmanlı’nın Hasbahçesi Sadabad son 
on yılda İstanbul’un en sevilen mesire alanları içerisinde hak 
ettiği yeri aldı. Kağıthane Belediyesi’nin araştırmaları, çevre dü-
zenlemesi ve restorasyon çalışmaları ile tarihi mirasını yeniden 
omuzlayan Hasbahçe, her yıl olduğu gibi bu yaz mevsimini de 
vatandaşların büyük ilgisiyle karşıladı.

Her yaşın buluşma noktası Hasbahçe
Soğuk ve sert geçen kışın ardından Kağıthane Çocuk Şenliği 
ile dolup taşan Hasbahçe, birbirinden renkli etkinlikleri, çocuk 
oyun grupları, yetişkin spor aletleri, koşu yolu, Kır Kahvesi, gö-
letleri ve barbeküleri ile vatandaşları ağırladı.

Piknik yapmak için Hasbahçe’ye akın eden vatandaşlar, açık 
havanın tadını çıkarırken, çocuklar ilgi çekici oyun gruplarında 
oynadı. 360 derece 24 saat kayıt yapan güvenlik kameraları ve 
güvenlik görevlileriyle ailelere huzur içinde piknik yapma imka-
nı sunan Hasbahçe, ücretsiz kablosuz internet ağıyla vatandaş-
ların en sevdiği mesire alanı olarak anılıyor.

Koşu parkuru ve spor alanlarıyla sağlıklı yaşamak ve for-
munu korumak isteyen vatandaşlara açık havada spor imkanı 
sunan Hasbahçe, derslerin stresini atmak isteyen üniversite öğ-
rencilerinin de ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Eğlenceli ve renkli lunaparkı, at biniciliğine ilgi duyanlar için 
hizmet veren sahası, amatör spor kulüplerinin ve ferdi sporcula-
rın müsabakalarına ev sahipliği yapan çim sahası ile her yaştan 
vatandaşa hizmet veren Hasbahçe, içerisinde barındırdığı kedi 
evleriyle hayvanseverlerin de beğenisini kazandı.

Güneşin kendini yeni yeni gösterdiği Nisan ayının son gün-
lerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Hasbahçe; Ka-
ğıthane Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Sadabad 
Yaz Etkinlikleri ve Hasbahçe Ramazan Etkinlikleri’nde de va-
tandaşlara dolu dolu günler yaşatacak.
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1722’de III. Ahmed döneminde inşa edilen, ye-
timhane ve askeri okul olarak da kullanılan 
Sadabad Sarayı, tanıklık ettiği köklü tarihiyle 

birlikte 1997’den bu yana Kağıthane Belediye Binası 
olarak hizmet veriyor…

Osmanlı Devleti’nde mimarinin sivilleşme 
başlangıcı olarak kabul edilen 1720’ler, İstanbul 
Boğazı’nda yalıların, şehir meydan çekmelerinin 
ve duvarları yüksek olmayan yazlık sarayların gö-
rülmeye başlandığı dönemdir. Sadabad Sarayı da 
bu çerçevede Kağıthane Deresi kıyısına kurulan bir 
yapı grubudur. Elçi olarak Paris’e gönderilen Yirmi-
sekiz Mehmed Çelebi’nin orada görüp incelediği 
Versailles, Marly gibi saray ve bahçeleriyle Fontai-
nebleau kanalının benzerlerini İstanbul’da da inşa 
etmek önerisi III. Ahmed tarafından kabul görünce, 
Sadabad Sarayı, Paris’ten istenen planların ışığında, 
Fransız Barok bahçe düzeneğine Acem ve Osmanlı 
bahçe özellikleri de dahil edilerek inşa edilir. Saray, 
ülkemizin Batılılaşma serüvenine ilişkin birtakım 
veriler de sunmaktadır. Sarayı tamamen bir Fransız 
örnek olarak niteleyip Batılılaşma sürecinin başına 
koyanların yanı sıra, buna karşı çıkan tarihçiler de 
bulunmaktadır. Temelinde 28 Mehmed Çelebi’nin 
Fransa temasları olsa da Sadabad Sarayı’nın aslında 
büyük oranda Acem bahçe örneğini temsil ettiğini, 
o dönem Osmanlı Devleti’nin yüzünü Batı’ya değil 
İran’a çevirdiğini söyleyenler de söz konusudur. 

Saray, bahçe ve su düzeni, 7 Haziran 1722’de 
temel taşının konmasıyla başlar; sadrazam Nev-
şehirli Damat İbrahim Paşa’nın bizzat işin başında 
durmasıyla 1722 Ağustos’unda, sadece 64 günde ta-
mamlanır. Kağıthane Humbarahanesi’nin karşısına 
kurulan yazlık saray, aynı zamanda bahçe düzeneği 
ve bir su sistemi içermektedir. Bu düzenek, bir düz 
kanal, iki adet çağlayan kaskad, iki farklı havuz ve 
dört fıskiyeden oluşur. Küçük havuzu büyük havuza 
birleştiren ikinci kaskadın önündeki seyir kameriye-

si Çadır Köşkü, bu köşkün karşısına inşa edilen çeş-
me ise Çeşme-i Nur adıyla bilinmektedir. Bütün bu 
yapı grubu, sarayın başmimarı Kayserili Mehmed 
Ağa tarafından yapılmıştır. 

Açılış töreni, padişahın katılımıyla 10 Ağustos 
1722’de gerçekleştirilir. Törende Damat İbrahim 
Paşa, padişaha hitaben okuduğu beyitte “Mübarek 
ola Sultan Ahmed’e devletle Sadâbâd” diyerek sa-
rayın adını koymuştur. Törene katılan Nedim, Vehbi, 
Ulvi ve İstanbullu Hezari gibi diğer şairler de bu ismi 
destekleyen şiirler okuyunca, “mutluluk veren, ma-
mur yer” anlamına gelen “Sa’d-âbâd” ismi yerleşir. 
Şair Nedim, “çend mah içre bu denlu eser-i vâlanın/
hele bilmem nice tecviz olunur imkânı” (birkaç ay 
içinde böyle yüce bir eserin meydana getirilmesi bil-
mem nasıl mümkün olur” diyerek şaşkınlığını dile 
getirir. 

Yerleşimi teşvik için başta Kağıthane sakinleri 
olmak üzere buraya yönelenlere vergi indirimi ve 
arazi kolaylığı sağlanır. Bu ahşap saray ile Haliç ara-
sında derenin iki yamacına devlet erkanı tarafından 
toplam 173 kasır kurulur. 

Lale Devri olarak adlandırılan dönemde sadece 
bu saray değil, sivilleşen mimari ile Boğaz’da yalılar 
da inşa edilir, yalı yaşamı başlar. Sadabad ve Çe-
rağan eğlenceleri yapılır, matbaa getirilir. Bu Batılı 
yaşam biçimine ise Patrona Halil İsyanı son verir, 
isyanda padişah ve sadrazam öldürülür. Galata ka-
dısının fetvası ile Kağıthane’deki 173 kasır tamamen 
yakılır ve enkazı kucak kucak başka yerlere taşınır. 
Sadabad Sarayı’nın yakılmasına yeni padişah I. 
Mahmud izin vermez ama tahrip edilmesine de ses 
çıkarmaz. Zaman içinde giderek köhneleşen sarayı 
kullanmak isteyen III. Selim ise önce askeri talim-
leri bu bölgeye aldırır, sonra talimleri izlemek ba-
hanesiyle baş mimarı Kirkor Balyan’a sarayı onartıp 
(1792) kullanmaya başlar. Fakat Sadabad Sarayı’nın 
tanıklık ettiği en büyük tarihi olay, 1808’de, Rumeli 

ve Anadolu ayanlarıyla üst düzey devlet yönetici-
leri arasında imzalanan Sened-i İttifak’tır. II. Mah-
mud, 1809 yılında ise iyice eskimiş olan binayı yık-
tırıp yerine yenisini yaptırır. İkinci saray ise Sultan 
Abdülaziz’in isteği üzerine 1862’de saray yıktırılmış 
ve yerine Sarkis Balyan tarafından üçüncü bir saray 
inşa edildi. Üçüncü saray ise 1943’te yıktırılıp yerine 
1952’de İstihkam Okulu inşa edildi. 1972’ye kadar 
bu amaçla kullanılıp 1980-88 arası Levazım ve Ma-
liye Okulu olarak değerlendirilen, koskoca bir tarihi 
barındıran bu bina, Mayıs 1997’den itibaren Kağıt-
hane Belediye Binası olarak değerlendiriliyor. 

Sadabad Sarayları, 
Yetimhane ve Askeri Okulları

Kağıthane, konumu 
dolayısıyla Osmanlı 

döneminde de 
önemli bir muhitti. 

İstanbul’un 
fethinin hemen 

ardından Fatih 
Sultan Mehmet, 

atlarını burada 
çayırlatmaya başladı. 

Saray otlakları 
Kağıthane’de 

kurulmuş, atların 
barınma yerleri, 
diğer ahırlar ve 

manejler de bölgede 
konumlanmıştı.

Kaynak: Kağıthane Tarih Envanteri, Kağıthane Belediyesi Yayınları, Kasım 2011
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Kuzuların çevrildiği, dileklerin tutulduğu ve 
şarkıların hep bir ağızdan söylendiği kutlama-
lar renkli görüntülere sahne oldu. Kağıthane 
Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği 

Sadabad Yaz Etkinlikleri Şed Kuşanma ve Hıdrellez 
Şenlikleri ile başladı. Hasbahçe Mesire Alanı’nda düzen-
lenen etkinlikte Ahilik Şed Kuşanma Töreni temsili olarak 
sahnelenirken, Hıdrellez Şenliklerinde ateş üzerinden 
atlandı.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın ev sahipliği 
ile gerçekleşen törene Kağıthane Kaymakamı Ahmed 
Akın Varıcıer, siyasiler, STK başkanları ve üyeleri, muhtar-
lar, basın mensupları ve Kağıthaneliler katıldı.

Sadabad Yaz Etkinlikleri başladı…
Şed Kuşanma töreni öncesi yaptığı konuşmada gele-
neksel Sadabad Yaz Etkinlikleri’nin Şed Kuşanma ve 
Hıdrellez Şenlikleri ile başladığını söyleyen Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Bugün burada Sadabad 
Yaz Etkinlikleri’ni başlattık. Aslında yaz etkinliklerimiz 
23 Nisan’daki çocuk şenliği ile başlamıştı. Çocuklarımız 
Çocuk Bayramı ile başlayan şenlikte 4 gün boyunca 
eğlendiler.” dedi. Geleneksel eğlencelerin genç kuşaklara 
aktarılmasının önemine değinen Kağıthane Kaymakamı 
A. Akın Varıcıer, “Burada seyredeceğimiz ahilik geleneğini, 
alanı dolduran çocuklarımız hafızalarına kazıyacaklar. Bi-
zlerden daha açık, daha temiz hafızaları ile bu geleneği 
geleceğe taşıyacaklar” şeklinde konuştu.

Bir Esnaf Geleneği Şed Kuşanma
Ahilik geleneğinde kalfalıktan ustalığa geçiş törenini sem-
bolize eden Şed Kuşanma Etkinliği ile başlayan programda 
Ahilik töreni teatral olarak anlatıldı. Esnaflık, usta ve çırak 
ilişkisinin anlatıldığı törende temsili olarak şed kuşanıldı.

Halk oyunları ile devam eden programda minik folklor 
ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı. Çocukların sahne 
gösterileriyle eğlendiği programa katılan vatandaşlar Ro-
man havasında göbekler attı, oyunlar oynadı.

Başkan Kılıç Hıdrellez Ateşi Üzerinden Atladı
Baharın gelişini müjdelemek için bir gelenek olarak yakılan 
hıdrellez ateşini vatandaşlar sevinçle karşıladı. Ateş üz-
erinden atlayarak dilekler tutan vatandaşlar, çocukluk 
hatıralarının yeniden canlandığını ifade ettiler. Şenlikler 
için Başkan Kılıç’a teşekkür eden vatandaşlar, eğlenceli bir 
gün yaşadıklarını söylediler.

Hıdrellez ateşinin üzerinden atlamak için sıraya giren 
ve eğlenceli anlar yaşayan vatandaşlara eşlik eden Başkan 
Kılıç, protokol üyeleri ile birlikte Kağıthanelilerin bahar 
sevincine eşlik etti. Hıdrellez kutlamalarının ardından, 
yakılan ateşlerde pişirilen kuzu etleri ayran ile birlikte 
vatandaşlara ikram edildi. 

Sadabad Yaz Etkinlikleri 
Hıdrellez Kutlaması ve Şed Kuşanma Töreni İle Başladı

Yüzlerce 
yıllık gelenek 

Hıdrellez’de 
Şedler 

kuşanıldı, 
Hıdrellez 

ateşinde bahar 
karşılandı. 

Ahilik geleneği 
Şed Kuşanma 

ve bahar 
coşkusunu bir 
arada yaşayan 

vatandaşlar 
festival tadında 
bir gün geçirdi. 
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Hızla Gelişen Kağıthane
Kağıthane Belediye 

Başkanı Fazlı Kılıç, 
geleneksel hale 
getirerek her yıl 

uyguladığı “Halk 
Meclisi” toplantılarının 

sonuncusunu 
gerçekleştirdi. 
19 mahallede 

vatandaşların yoğun ilgi 
gösterdiği toplantılarda 

mahallelilerin fikir 
ve görüşleri alınarak 

çözümler üretildi. 

Geleneksel hale gelen  “Halk Meclisi”  toplantı-
larının 17.’si Kağıthane Merkez Mahallesi’nde 
gerçekleştirildi. Belediyenin çalışmalarının 

değerlendirildiği, şikayet ve önerilerin alındığı “Halk 
Meclisi” toplantılarına, vatandaşların büyük ilgisi de-
vam ediyor. Kağıthane Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen Halk Meclisi Toplantısı’na, Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç,  Başkan Yardımcıları, Birim Müdür-
leri, Kağıthane AK Parti İlçe Başkanı Av. Faruk Gökkuş 
ve çok sayıda mahalleli katıldı.

Merkez Mahallesi’nde yapılan çalışmaları ve Kağıt-
hane’deki değişimi içeren sunumdan sonra açılış ko-
nuşmasını yapan Başkan Kılıç, “Halk Meclisi toplantı-
larının özüne uygun olarak sizleri dinlemek için burada 
toplandık. Sizin görüşleriniz bizim için önemlidir” dedi.
Kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini be-
lirten Başkan Kılıç “Kentsel dönüşüm çalışmaları çok 
önemli, Kağıthane’de yapı stoğunun yüzde 36’sını şu 
ana kadar yeniledik. Kağıthane’de 70 bin bağımsız bö-
lümde yaklaşık 200 bin kişi yaşıyor. 200 bin kişi Ka-
ğıthane nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturuyor ve bu 
alanları güvenli hale getirdik. Kağıthane’nin geleceği 
ve kaderi değişti” dedi. 

Nurtepe Başkan Kılıç’ı Ağırladı
Nurtepe Mahallesi’ne gelen Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç, yardımcıları ve birim müdürleri ile ma-
halle sakinlerinin karşısına çıktı ve sorunları dinledi.

Nurtepe Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplan-
tıya Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve Başkan 
Yardımcıları, Birim Müdürleri, Kağıthane AK Parti İlçe 

Başkanı Av. Faruk Gökkuş ve AK Parti İstanbul 2. Bölge 
Milletvekili adayı Ahmet Hamdi Çamlıbel ile çok sa-
yıda mahalleli katıldı. Nurtepe Mahallesi Halk Meclisi 
Toplantısı belediye çalışmaları ve faaliyetleri ile Nurte-
pe Mahallesi’ne yapılan yatırımların anlatıldığı sunum 
gösterisi ile başladı. Her gittiği mahallede büyük ilgi 
ve sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Fazlı Kılıç, 
“Kağıthane’de kentsel dönüşüm büyük bir hızla devam 
ediyor. Amacımız halkımızın daha güvende ve rahat 
olduğu bir şehir oluşturmaktır. Kağıthane eskiden terk 
edilen bir ilçe iken şimdilerde tercih edilen bir yer ha-
line geldi. Bunun nedeni Kağıthane’ye yaptığımız yatı-
rımlardır. Ayrıca Kağıthane İstanbul’un ulaşım merkezi 
haline geldi. Metro çalışmalarının bir kısmı tamamlan-
dı, diğer kısmı devam ediyor” dedi. Ayrıca Başkan Kı-
lıç sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran bir yönetim 
anlayışı içersinde olduklarının altını çizerek  “Belediye 
olarak bizden iş isteyen komşularımıza İş-Kur gibi hiz-
met vermeye başladık. İş arayan ve işçi arayanları bir 
araya getirdik. Okulların bakım ve onarımını yaparak 
çocuklarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir alanda eği-
tim görmelerini sağlıyoruz. ‘ dedi.

Halk Meclisi Toplantıları Sona Erdi
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın katılımcı bir 
yönetim anlayışı çerçevesinde başlattığı Halk Meclis-
leri toplantılarına Kağıthane’nin on dokuz mahalle-
sinden binlerce kişi katıldı. Murat Düğün Salonu’nda 
düzenlenen toplantıya Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Mec-
lis Üyeleri, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Av. Faruk 

Gökkuş, Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Cengiz Yıldı-
rım, AK Parti Sanayi Mahalle Başkanı Yakup Doğanay 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kağıthane ve Sanayi 
Mahallesi’nde belediye tarafından yapılan yatırımlar 
bir tanıtım filmi eşliğinde gösterildikten sonra, vatan-
daşların istekleri ve önerileri dinlendi.

Kentsel dönüşüm
Kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini be-
lirten Başkan Kılıç, “2004’ten beri Kağıthane’yi gü-
zel bir şekilde dönüştürelim diye hep çalışıyoruz. 
Kağıthane’de yapı stoğunun yüzde 36’sını şu ana kadar 
yeniledik. Kağıthane’de 70 bin bağımsız bölümde yak-
laşık 200 bin kişi yaşıyor. 200 bin kişi Kağıthane nüfu-
sunun yaklaşık yarısını oluşturuyor ve bu alanları gü-
venli haline getirdik. Kağıthane’nin geleceği ve kaderi 
değişti. Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu ve koordineli 
çalışmalarımız devam ediyor. Kağıthane eskiden terk 
edilen bir ilçe durumundayken yapılan yatırımların ar-
dından şimdi modern bir ilçe haline geldi. Ayrıca ilçe-
mizde 20 bin kişiye tapu verdik” dedi. 

Hızla gelişen Kağıthane
Kağıthane’nin, İstanbul’da hızla gelişen bir ilçe haline 
geldiğini belirten Başkan Kılıç, “Bu gelişim 3. Havali-
manı ve Boğaz’da yapılacak olan tüp geçit ardından 
hızlanarak devam edecektir. Halk Meclisi toplantıla-
rımızın sonuna geldik. 19 mahallede komşularımızla 
buluştuk. Bu toplantılarda amacımız komşularımızla 
tüm soruları ve konuları değerlendirmek ve çözüme 
ulaştırmaktır” dedi. 
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21 Mart sabahı Çanakkale gezisiyle başlayan 
Kültür Gezileri kapsamında bu kez Kağıthaneli 
vatandaşlar Bursa’ya gitti.  Bursa’ya düzenlenen 

geziye vatandaşların ilgisi büyüktü. Sabah erken saat-
lerde Hasbahçe’de buluşan vatandaşlar otobüsle git-
tikleri Bursa’da Ulu Cami, Osmangazi Türbesi, Orhan-

gazi Türbesi, Çelebi Sultan Mehmet Türbesi ve Camisi, 
Doğu çınarının yanı sıra Bursa’nın ünlü ipek dokuma 
ürünlerinin satıldığı Koza Han ile Bursa Çarşısı’nı gez-
diler.

Keyifli bir gün geçiren vatandaşlara gidiş ve dönüş-
te yol boyunca yapılan ikramların yanı sıra Bursa’da 

öğle yemeği verildi. Kağıthane Belediyesi’nin kültür 
gezilerindeki organizasyon başarısını da takdir eden 
vatandaşlar “Başkanımız Fazlı Kılıç’a çok teşekkür edi-
yoruz. Çanakkale, Bursa, Edirne ve Konya gezileri ile 
bizler Anadolu’nun kültürel ve dini mekânlarını gör-
me şansı yakalıyoruz.” dediler.

Kültür Gezileri Bursa İle Devam Etti

Kağıthane Belediyesi 
tarafından 

gerçekleştirilen Kültür 
Turları, Çanakkale’nin 

ardından Bursa ile 
devam etti. Otobüslerle 

gerçekleşen Bursa 
gezisine katılan 

vatandaşlar, Bursa’nın 
tarihi, turistik ve manevi 

mekanlarını gezerek 
gönüllerince bir gün 

geçirdiler.

Uğur Işılak’tan Muhteşem Konser

AK Parti İstanbul 
Milletvekili adayı 
ve sanatçı Uğur 
Işılak, Kağıthane’de 
muhteşem bir 
konser verdi. 
Konseri, AK Parti 
İstanbul Milletvekili 
adayları ile çok 
sayıda vatandaş 
izledi.

Uğur Işılak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Müdürlüğü’nce düzenlenen kültü-
rel etkinlikler kapsamında Gültepe Kültür 

Merkezi’nde sahne aldı.  Sevilen şarkılarını seslen-
diren sanatçı, Kâğıthanelilerin yoğun ilgisiyle kar-
şılaştı. Söylediği şarkıların ardından hayranlarını 
selamlayan Işılak, Kağıthane’de sahneye çıkmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Işılak, bir arkadaşının geçenlerde Bosna 

Hersek’e bir ziyaret yaptığını belirterek, bu arkada-
şının yaşlı bir Boşnak ile yaptığı konuşmayı dinle-
yicileriyle paylaştı. Işılak şunları anlattı: ‘’Bu amca, 
arkadaşımın elinden tutuyor ve şunları söylüyor 
ona, ‘Cumhurbaşkanınızı sakın ha sakın bırakma-
yın. Arkadaşım da ‘Bunu bana niye söylüyorsun’ 
diye soruyor. Yaşlı amca,  ‘Onu bırakırsanız, bunlar 
bizi burada sağ bırakmaz. Bizim burada sağ kalma-
mız Türkiye’nin güçlü olmasına bağlı.’ Dolayısıyla 

Türkiye’nin güçlü olması Balkanların güçlü olması 
demektir. Ortadoğu’nun güçlü olması demektir. Bü-
tün mazlumların ve mağdurların güçlü olması de-
mektir’’ dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da kon-
serin ardından yaptığı açıklamada, Işılak’ın sanatıyla 
duruşuyla ve kişiliğiyle gençlere ve topluma örnek 
olduğunu söyledi. Kılıç, Işılak’a siyasette başarılar 
diledi.
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Işid İle Geçen 40 Gün

2013 yılında IŞİD tarafından kaçırılan gazeteci 
Bünyamin Aygün, Kağıthane Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen söyleşi programına katılarak 

esaret altında katıldığı günleri anlattı. Gültepe Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen programa Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili 
ve Milletvekili Adayı Şirin Ünal’ın yanı sıra çok sayıda 
Kağıthaneli vatandaş katıldı. Söyleşide vatandaşların 
merak ettiği soruları cevaplayan Aygün, çatışma bölge-
lerine ait fotoğraflarını da sergiledi.

Röportaja Giderken “Daeş” 
Tarafından Kaçırıldı
Aygün söyleşide IŞİD tarafından kaçırıldığı anı anlata-
rak, “Orada karşılayan gazeteci vardı, adı Tarık. Ondan 
artık haber alınamıyor, kimse bilmiyor nerede olduğu-
nu. O beni yanına aldı, dedi ki bana, ‘Ağabey ben seni 
bırakmam’. Aldı ormanın ortasında bir yere götürdü 
beni. Etrafa ateş etmeye başladı, hatta bana silahı verdi, 
‘Al sen de at ağabey’ dedi. Korkacak bir şey olmadığını 
söyledi bana, yanımızda asker de vardı. Daha doğru-
su orada köylüler. O arada benim Türkiye hattım da 
çekiyordu. Beni arayanlara sözler veriyordum, derken 

röportaj yapacağımız yere gidiyorduk, benim ayağım 
önünde yerler var, biraz şehrin dışına çıktık, bir araba 
önümüzden, diğeri arkamızdan bizi sıkıştırdı, maskeli 
adamlar gelip gözümü bağladılar. Hayatımda ilk defa 
ben böyle bir şey yaşadım” dedi.

“Bana Kendileri İçin 
Çalışmamı Teklif Ettiler”
Kaçırıldıktan sonra IŞİD tarafından kendileri için ça-
lışmaları noktasında teklif aldığını söyleyen Aygün, 
kendisi ile konuşan militanların Avrupa’dan gelen Türk 
asıllı insanlar olduğunu belirterek, “Bana dediler ki, ‘Bi-
zimle irşada var mısın?’ Ben ‘Olmaz’ dedim.  ‘Arabayla 
göndersek’ dediler, yine “Olmaz” dedim. “Sizin normal 
bir teklifiniz yok mu” dedim, o zaman sert davrandılar 
tabii bana. Ben onlara dedim ki, “Bana nasıl güvene-
ceksiniz, peki bana tüfeği verdiğinizde ben size sıkar-
sam. ’Benim gördüklerim Avrupa’dan gelmiş Türkler-
di,‘ Ben buraya şehit olmaya geldim’ diyorlardı. Onlar 
bana ‘Beni ha sen vurmuşsun, ha Esad vurmuş, ha 
muhalifler, fark etmez’ diyorlardı. Hepsinin bir bomba 
düzeneği var, sıkıştığı yerde kendini patlatıyorlar” ifa-
delerini kullandı.

“Bizim İçin de 40 Gün Zor Geçti”
Söyleşi sonunda Bünyamin Aygün’e çiçek ve plaket 
takdimi yapan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
Aygün’ün kaçırıldığı dönemlerde üzüldüklerini dile 
getirerek, “Devlet büyüklerimizin kendisine sahip çıkı-
yor olması bizi biraz daha rahatlattı. Söylediği gibi, bi-
zim için de zor geçen bir 40 gün olmuştu. Tekrar geçmiş 
olsun, dünyada hiç kimseye hiçbir zaman zarar gelme-
sin istiyoruz” şeklinde konuştu. Öte yandan program 
sonunda Aygün, “IŞİD’İN ELİNDE 40 GÜN” adlı kita-
bını sevenleri için imzaladı.

2013 yılında 
IŞİD tarafından 

kaçırılan gazeteci 
Bünyamin Aygün, 

Kağıthane Belediyesi 
tarafından 

düzenlenen söyleşi 
programına katılarak 
esaret altında kaldığı 

günleri anlattı. 
Gazeteci Aygün 
Suriye’de esaret 

altındayken Başkan 
Kılıç’ı rüyasında 

gördüğünü söyledi. 

Anadolu Geleneği 
Aşıklar Atışması, 

Kağıthane’de Yaşatılıyor
Kağıthaneliler, bir Anadolu ge-

leneği olan Aşık Atışması’nı 
Ahmet Poyrazoğlu ve Kul 

Nuri’nin konseriyle yaşadılar. Kağıt-
hane Belediyesi’nin kültür sanat et-
kinlikleri kapsamında sahne alan Aşık 
Ahmet Poyrazoğlu ve Aşık Kul Nuri, 
Anadolu’nun unutulmaz geleneği Aşık 
Atışması’nı Kağıthanelilerle buluştur-
du. Gültepe Kültür Merkezi’nde ger-
çekleşen programda aşıklık geleneğinin 
ustalarından Ahmet Poyrazoğlu ile Or-

han Üstündağ’ın muhteşem konseriyle 
türkü dolu bir akşam yaşayan Kağıtha-
neliler, eğlenceye doydu. Aşıklar gele-
neğinin vazgeçilmezleri koçaklama, du-
dakdeğmez, atışma ve güzellemenin en 
güzel örneklerini sazla ve sözle dinleyi-
cilerine sunan âşıklar performanslarıyla 
büyük beğeni topladı. Aşık Atışması’nı 
yaşatan sanatçılara teşekkür eden Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
vatandaşlara eğlenceli saatler yaşatan 
konserleri için sanatçıları tebrik etti.
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DUYURU
Valilik Makamının 13.04.2015 Tarih

78411129-400-21079 Sayılı Onayı İle
“SANAYİ” Mahallesi İsmi
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Gültepe Kültür Merkezi’nde sahnelenen iki perdelik “Aile 
Saadeti” adlı oyun, zengin bir ailenin huzur arayışını anla-
tıyor. Aile içinde yaşanan sorunları ele alan oyun, sosyetik 
ve iki çocuklu bir ailenin iflasında yaşadıklarını konu alıyor.

Kumar borcu yüzünden yaşanan iflas ve iflasın ardından tüm ha-
yatı değişen aile fertleri, yeni yaşamlarını sorgulamaya başlar. Maddi 
kayıpları ile birlikte sosyal çevrelerini, lüks alışkanlıklarını da kaybe-
den aile, taşındıkları fakir semtte geçmiş yaşamlarının anlamsızlığıy-
la yüzleşirler.

Mustafa Alp’ın yazdığı oyun, seyircilerin alkışlarıyla perdelerini 
kapattı. Kağıthanelilerden tam not alan oyunun oyuncuları; Gamze 
Gözalan, Yakup Yavru, Hüseyin Yaman, Zuhal Öztürk, Başak Özel’in 
sahne performansları ise beğeni topladı. Kağıthane Belediye Başka-
nı Fazlı Kılıç, oyunun sonunda oyuncuları performansları nedeniyle 
tebrik etti.

Aile Saadeti
Tam Not Aldı
Kağıthane Belediyesi’nin Mayıs 
ayı kültür sanat etkinlikleri 
kapsamında sahnelenen 
“Aile Saadeti” adlı oyun 
tiyatroseverlerden tam not aldı.

Kağıthane Belediyesi’nin Mayıs Ayı 
Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamın-
da ziyarete açtığı “Kuran’ın İzinde 

Hat ve Tezhip” sergisi 05-12 Mayıs tarihle-
ri arasında ziyaretçilerini bekliyor. Hattat 
Ahmet Demir ve kızı Müzehhibe Nurbanu 
Demir’in ellerinden çıkan hat sanatı eserle-
rinin sergileneceği “Kuran’ın izinde Hat ve 
Tezhip” sergisi, Gültepe Kültür Merkezi’nde 
ziyaretçilere açıldı.

Gültepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
“Kuran’ın İzinde Hat ve Tezhip” sergisine, 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve 
çok sayıda Kağıthaneli vatandaş katıldı. Ser-
ginin açılışını gerçekleştiren Başkan Kılıç,  
“Kağıthane Belediyesi olarak kültürel çalış-
malar yapmak ve unutulmaya yüz tutmuş 
meslekleri ve sanatkârlarını yakından ta-
nıtmak görevimizdir. Değerli Hattat Ahmet 
Demir ve kızı Müzehhibe hanım, yaptıkları 
en güzel hat ve tezhip eserlerini kültür mer-
kezimizde sergilediler. Kendilerine çok te-
şekkür ediyorum” dedi.

Hattat Ahmet Demir, Belediye Başkanı 

Fazlı Kılıç’a Al-i İmran suresinin 139. aye-
tinin bulunduğu bir  hat hediye etti.  Gülte-
pe Kültür Merkezi’nde düzenlenen serginin 
05-12 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilere 
açık olacağı belirtildi.

Hattat Ahmet Demir kimdir?
Ünlü Hattat Ahmet Demir, 1996 yılında hat-
tat Hafız Yusuf Sezer’den ders almaya baş-
ladı. 2002 yılında icazetini aldı. 2004 yılında 
T.C. Kültür Bakanlığı sanatçı kartı aldı. Yurt 
içi ve yurt dışında pek çok eseri bulunan 
Demir, hâlâ aktif olarak hat sanatına hizmet 
etmektedir.

Kağıthaneliler 
Hat ve Tezhibin 
Manevi Havasını Soludu
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Kağıthane Belediyesi, bahar ayının gelmesi ile birlikte ilçeyi çiçeklerle donatma 
çalışmalarına başladı. Yollar, kavşaklar ve parklar adeta çiçek bahçesine döndü. 

Dondurucu geçen kış aylarının 
ardından bahar ayının gelmesi 
ile birlikte çalışmalarını sür-

düren Kağıthane Çevre Koruma Mü-
dürlüğü, park ve bahçeler başta olmak 
üzere kaldırımları, boş alanları yabani 
ot ve çalılardan temizlerken, ilçenin 
çeşitli alanlarına diktiği mevsimlik çi-
çeklerle Kağıthane’nin güzelliğine gü-
zellik katıyor. 

800 Bin Çiçek Ekildi
Mevsimlik çiçek dikimine devam eden 
Kağıthane Belediyesi, şehir içi parklara, 
yeşil alanlara, orta refüjlere ve peyzaj 
düzenleme alanlarına soğanlı bitki-
lerden 450 bin lale, 50 bin nergis, 25 
bin sümbül ve 275 bin de diğer çiçek-
lerden olmak üzere toplamda 800 bin 
mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdi. 
Kağıthane Belediyesi her sene mayıs, 
haziran, kasım ve aralık aylarında mev-
simlik çiçek ekim çalışmalarını gerçek-
leştirdiğini açıkladı. 

Kağıthane Çiçeklendi


