
SAYI 36 - NİSAN  2015

444 23 00www.kagithane.bel.trKAĞITHANE BELEDİYESİ’NİN AYLIK ÜCRETSİZ FAALİYET BÜLTENİDİR

HUZUR SOKAĞI

SAYFA 10

TURGUT YILMAZ

HARAY-I  HÜMAYUN (KAĞITHANE HARASI)

SAYFA 6

Kağıthane 
Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’ın ilçe 
yatırımlarını 
vatandaşlarla 
değerlendirmek 
için düzenlediği 
Halk Meclisi 
toplantıları 
ilçenin tüm 
mahallelerinde 
vatandaşların 
yoğun katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Kağıthane Belediyesi tarafından her yıl 
düzenli olarak gerçekleştirilen Kültür 

Gezileri başladı. 21 Mart sabahı Çanakkale 
gezisiyle start alan kültür gezileri Bursa, 

Konya ve Edirne ile devam edecek. Mart 
ayında başlayan  ve katılımın yoğun 
olduğu gezilere bu yıl yaklaşık 20 bin 
kişinin katılması hedefleniyor.

SAYFA 12

SAYFA 15

SAYFA 6

SAYFA 5

Kağıthane Belediyesi’nden
Dev Kültür Hizmeti

Sürgün Sultan
Kağıthane’de

Kağıthane halK Meclisleri
Geleceğe Yön VeriYor

Yeni Memurlar Yemin Etti

Kağıthane’de Mutluyum...



Değerli Kağıthaneli komşularımız, sizleri sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum.

Geçtiğimiz mart ayında ilçemizin bir adım daha 
mesafe kat edebilmesi için çalışmaya devam ettik. 
İlçemizin her mahallesinde gerçekleştirdiğimiz esnaf 
ziyaretleri ve ardından düzenlediğimiz halk mec-
lislerimiz siz değerli komşularımızın yoğun ilgisiyle 
tamamlandı. Her mahallede bir tam gün geçirerek, 
esnaflarımızla, vatandaşlarımızla hemhal olduk. Ve 
düzenlediğimiz halk meclisi toplantılarında mahal-

lemizin sokak sokak yeni 
projeleri, sorunları ve 
çözüm yollarını konuş-
tuk. Başkan yardımcıla-
rımız ve müdürlerimize 
talimatlarımızı hemen 
orada vererek, notlarımı-
zı alarak çalışmalarımıza 
yön verdik. Katkılarından 
dolayı Kağıthane Halkına 
can-ı gönülden teşekkür-
lerimi sunuyorum. Ayrıca 
mahalle muhtarlarımızı 
da unutmamak gerekir. 

Belediye çalışmalarımıza 
verdikleri destek ve uyum-
lu çalışmalarından dolayı 

muhtarlarımızı da kutluyorum.
Kıymetli komşularımız, halk meclislerimizin yanı 

sıra yine her mahallemizde düzenlediğimiz kadın kent 
gönüllüleri toplantılarını da mahallelerdeki kadınları-
mızın yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. Kadınları-
mızın çevrelerine karşı duyarlılığı bizleri ziyadesiyle 
etkiledi.  Her yıl artık geleneksel hale getirdiğimiz 
kültür gezileri programlarına bu yıl da Çanakkale ile 
başladık. Çanakkale’nin yanı sıra Edirne, Konya ve 
Bursa şehirleri ile kültür gezisi programlarımızı ger-
çekleştireceğiz. Bu yıl yaklaşık 20 bin ilçe sakinimizi 
kültür gezilerinde ağırlamayı planlıyoruz. 

Kağıthane ilçemiz her geçen gün gelişmeye, dö-
nüşmeye devam ediyor. İstanbul’un ulaşım projele-
rinin kesişme noktası Kağıthane. İlçemiz ulaşımın 
merkezi haline geliyor. Metro, tüp geçit, karayolu gibi 
birçok ulaşım projesi ilçemizin değerine değer, önemi-
ne önem katıyor. Sadece Türkiye’de değil, Dünya’da 
da örnek projeleri hayata geçiren İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mimar Kadir Topbaş’a 
da bu vesileyle teşekkür ediyorum. 

Değerli Kağıthaneliler, ilçemiz artık kültür ve sana-
tın da önemli bir aktörü haline geliyor. Sadabad Kül-
tür Merkezi’mizin yanı sıra Gültepe Kültür Merkezi de 
birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapı-
yor. Öte yandan Belediye Meclis Salonumuz ve fua-
ye alanında da sanatsal etkinlikler gerçekleştiriyoruz. 
Nişantaşı Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz 
projeler kapsamında Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuri-
yet dönemi dokuma örnekleri ve kıyafet koleksiyo-
nunu içeren tekstil sergisine ve paneline ev sahipli-
ği yaptık. Emeklerinden dolayı Yrd. Doç. Dr. Ayşe 
Gamze Öngen hocamıza da tebriklerimi sunuyorum. 

Yine Nişantaşı ve Haliç Üniversiteleri ile genç-
lik meclisimizin ortak yürüttükleri bir diğer proje ise 
gençlerimize İngilizce dil eğitimleri. Yoğun katılımla 
gerçekleştirilen eğitimler dolayısıyla ilçemizde bulu-
nan her iki üniversitemize de teşekkür ediyorum.

Sizleri zevkle okuyacağınız bir gazete ile baş başa 
bırakıyor, saygıyla selamlıyorum.

e-posta: fazlikilic@kagithane.bel.tr
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin  ve AK Parti 
Genel Başkan Başdanışmanı Hü-

seyin Çelik cuma namazını Kağıthane’de 
kıldı. Sadabad Camii’nde Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın yanı sıra AK 
Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, 
Kağıthane Kaymakamı A. Akın Varıcıer 
ve beraberindekilerle cuma namazını kı-
lan Şahin ve Çelik, namaz sonrası cemaat 
ile tek tek tokalaştı.

Tarihi Sadabad Camii hatıra defteri-
ne yazı yazan Şahin ve Çelik, Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’tan ilçedeki 
çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cemaat 
ile sohbet ettikten sonra Kağıthane’den 
ayrıldılar.

Kağıthane’ye Misafir Oldu
AK Parti Genel 

Başkan Yardımcısı 
Mehmet Ali 

Şahin ve AK Parti 
Genel Başkan 

Başdanışmanı 
Hüseyin Çelik 
cuma namazı 

için Kağıthane 
Sadabad Camii’ne 

geldi.

M. Ali Şahin ve Hüseyin Çelik
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İstanbul’un hızla değişen İlçesi olan 
Kağıthane’de dev yatırımlar sürü-
yor. İlçede ulaşımı rahatlatmak için 

yapılan yeni yollar ve asfaltlama çalış-
maları ardından Metro hattı ile Kağıt-
hane İstanbul’un ulaşım merkezi ko-
numuna geliyor. 

Çağlayan, Kağıthane Merkez ve 
Nurtepe’den geçecek Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metrosu’nun çalışmaları 
tüm hızıyla sürüyor. 2017 yılında ta-
mamlanması ön görülen Metro hattı 
ile Kağıthane’nin trafik sorunu büyük 
ölçüde çözüleceği belirtildi.

Kağıthane’nin İstanbul’un ulaşım 
ağında çok önemli bir noktaya sahip 
olduğunu ifade eden Kağıthane Be-

lediye Başkanı Fazlı Kılıç,’Kağıthane 
İstanbul’un merkezinde bir ilçe. Aynı 
zamanda İstanbul’un yaşamak için 
tercih edilen ilçelerinden biri. Kağıtha-
ne- Dolmabahçe tüneli yapıldı.  Metro 
seferleri başladı. Yıllardır kapalı olan 
Sultan Selim Caddesi’nin suskunlu-
ğu yapılan viyadükle aşıldı. Çağlayan 
Taşlık Tüneli ve onlarca sokak ile cad-
dede yeni yollar açıldı. Yeni kavşaklar-
la ulaşımda ve trafikte kolaylık devri 
başladı. Emniyet Evleri, E-5 bağlantı 
yolları açılarak, Kağıthane ulaşılabilen, 
yaşanabilen tam bir merkez ilçesi ha-
line geldi. İlçe sakinleri konum olarak 
İstanbul’un odak noktasında bulunan 
Kağıthane’den şehrin her köşesine ko-

lay ulaşım sağlayacak.’ diyerek, ‘Bun-
ların yanında Çağlayan, Kağıthane 
Merkez ve Nurtepe’den geçecek Me-
cidiyeköy-Mahmutbey Metrosu inşa 
çalışmaları başladı ve hızlı bir şekilde 
ilerliyor’ şeklinde konuştu.

Hızla devam eden ulaşım çalışma-
larıyla birlikte Kağıthane’nin emlak 
değeri ve tercih edilirliliğini üst sınır-
lara taşıyacağını söyleyen Başkan Kılıç, 
‘3.köprü ve 3.havalanı bağlantı yolla-
rının kesiştiği noktada bulunan Kağıt-
hane, önemli ulaşım ağlarını en aktif 
şekilde kullanan ilçelerden biri olacak.’ 
dedi. Mecidiyeköy-Mahmutbey Met-
rosu Şişli-Kağıthane-Eyüp-Gazios-
manpaşa-Esenler-Bağcılar ilçelerinden 

geçecek proje kapsamında, 13’ü yeral-
tı; 2’si yer üstü olmak üzere toplam 15 
adet istasyon bulunmaktadır.

Kağıthane’de ulaşım yatırımları
Kağıthane-Dolmabahçe arasını 5 da-
kikaya indiren “Dolmabahçe-Kağıt-
hane Karayolu Tüneli ile Kavşak ve 
Bağlantı Yolları çalışmaları sayesinde 
Kağıthane’nin trafiği büyük ölçüde ra-
hatladı. Ayrıca Metrobüs hattı, Sanayi ve 
Metro istasyonları, Sultan Selim Cadde-
sinde yapılan viyadük yolu çaluışması, 
Seyrantepe TEM viyadüğü, Çağlayan 
Taşlık tüneli, Hasdal, Güzeldere, Çağ-
layan, katlı kavşakları, onlarca sokak ve 
caddede yeni yollar açıldı.

Kağıthane Ulaşımın Merkezi Oluyor
İstanbul’un hızla 

değişen İlçesi olan 
Kağıthane’de dev 

yatırımlar sürüyor. 
İlçede ulaşımı 

rahatlatmak için 
yapılan yeni yollar ve 
asfaltlama çalışmaları 

ardından Metro hattı ile 
Kağıthane İstanbul’un 

ulaşım merkezi 
konumuna geliyor.  

Polis Haftası dolayısıyla Kağıthane 
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 teş-
kilatımız, huzur ve güvenliği 
sağlamak uğrunda canlarını 

tehlikeye atarak özveri ve cesaretle gö-
revini yerine getirmektedir. Gücünü 
milletten ve kanunlardan alan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin en köklü, en temel 
kurumlarından birisi olan Emniyet Teş-
kilatımız, 170 yıldır, hukukun üstünlüğü 
ilkesinden hareketle, vatandaşlarımıza 
kanunlarla verilen hak ve hürriyetleri, 
kamu düzenini korumaktadır’ dedi.

Başkan Kılıç’tan İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret
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Üniversitelerin gelmesiyle eğitim 
vadisine dönen Kağıthane, ha-
yata geçirdiği projelerle de adın-

dan söz ettiriyor. Nişantaşı Üniversitesi 
ve Haliç Üniversitesi İşbirliğiyle 15-25 
yaş arası Kağıthaneli öğrencilere eğitim 
programı başlatan Kağıthane Belediyesi 
bu alanda büyük bir boşluğu dolduruyor.

Kağıthane’de yaşayan öğrencilere 
yabancı dil öğretmek için bu çalışmala-
rı başlattıklarını belirten Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi Başkanı Selahattin Çam, 
3 ay sürecek eğitimler sonunda gençle-
re sertifika verileceğini söyledi.  Projeyi 
hayata geçirmelerinde en büyük desteği 
olan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç’a teşekkür eden Çam, “ Kağıthane 
Gençlik Meclisi olarak yepyeni bir pro-
jeyi daha hayata geçirmenin mutluluğu-

nu yaşıyoruz. Bizler bütün Kağıthaneli 
gençlere hizmet ediyor ve gençliğin sesi 
olmaya devam ediyoruz. Gençliğin ihti-
yaç ve önerilerini ilk elden temin etmele-
rine yardımcı oluyoruz. Sanatsal, kültürel, 
eğitim ve sportif etkinlikler düzenleyerek 
yeni bir gençlik sinerjisi oluşturuyoruz. 
Şimdi de eğitimin ve üniversitelerin mer-
kezi Kağıthane’mizde genç kardeşlerimiz 
için ücretsiz İngilizce eğitimi programına 
başlıyoruz. Bu anlamda bize destek olan 
başkanımıza ve üniversitelerimize çok te-
şekkür ediyoruz” dedi. Hafta içi Salı ve Per-
şembe günleri 19:00 - 21:00 saatleri arasın-
da üniversitelerin  kampüslerinde verilen 
eğitimlerle gençler üniversite atmosferini 
de yaşıyor. Eğitim süresince dil eğitimine 
yönelik derslerin yanı sıra İngilizce film iz-
leniyor, konuşma pratikleri yapılıyor.

Kağıthaneli Gençler
İngilizce Öğreniyor

Kağıthane Belediyesi, Haliç Üniversitesi ve Nişantaşı 
Üniversitesi işbirliğiyle öğrencilere ücretsiz İngilizce 

eğitimi veriyor. Kağıthane Kent Konseyi Gençlik Meclisi 
tarafından hayata geçirilen çalışmalar kapsamında 

gençler İngilizce öğreniyor.

Başkan Kılıç İngilizce Kursiyerlerini Ziyaret Etti
Kağıthane Kent Konseyi Gençlik Meclisi tara-

fından hayata geçirilen çalışmalar kapsamında 
İngilizce öğrenen gençlere başarılar dileyen Başkan 
Kılıç, Nişantaşı Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi 
kampüslerinde bulunan derslikleri ziyaret etti. Üc-
retsiz İngilizce eğitim programı için Gençlik Meclisi 
yönetici ve üyelerini tebrik eden Başkan Kılıç, ‘Haf-
ta içi Salı ve Perşembe günleri 19:00 - 21:00 saatleri 
arasında üniversitelerin  kampüslerinde verilen İn-
gilizce eğitimlerle gençlerimiz üniversite atmosferi-
ni de yaşıyor. Eğitim süresince dil eğitimine yönelik 

derslerin yanı sıra İngilizce film izleniyor, konuşma 
pratikleri yapılıyor. 3 ay sürecek eğitimlerimiz so-
nunda gençlerimize sertifika verilecek. ‘ dedi. Kam-
püslerde yapılan derslerin gençleri üniversite eği-
timine teşvik ettiğini söyleyen Başkan Kılıç, ‘ 15-25 
yaş arası gençlerimizin eğitimlerini destekleyen bu 
proje, gençlerimizin akademik yaşamlarına devam 
etmeleri için teşvik de oluşturuyor. Üniversitelerin 
desteğiyle İngilizcenin dilbilgisi kurallarını öğrenen 
gençlerimiz, konuşma ve dinleme çalışmaları yapı-
yor.’ şeklinde konuştu.



GÜNDEM 536SAYI

Yeni Memurlar Yemin Etti

Kağıthane 
Belediyesi 

bünyesinde 
görev yapan 9’u 

engelli toplam 
58 memur adayı 

Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’ın 

katıldığı bir törenle 
yemin ederek 

asli memurluk 
görevlerine 

başladılar.

Kağıthane Belediyesinde çalı-
şan 58 aday memur, 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanunu-

nun 6. Maddesi gereğince, “Asli Devlet 
Memurluğu”na atandıktan sonra, Be-
lediye Meclis Salonunda düzenlenen 
bir törenle, Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
ve yetkili amirlerinin huzurunda yemin 
ederek, asli memurluklarına başladılar.

Kağıthane Belediye asli devlet me-
murluğuna atanan 9 engelli çalışan, 
Başkan Fazlı Kılıç’a engellilere verdiği 
desteklerden dolayı plaket verdiler. 

Belediye Meclis Salonunda ger-
çekleştirilen törende konuşan Başkan 
Fazlı Kılıç, ‘ 58 arkadaşımızın yemin 

törenini yapmış bulunuyoruz. Herkes 
için hayırlı olmasını dilerim. Arka-
daşlarımız bir kamu kurumu ciddiyeti 
içersinde Kağıthane’ye hizmet ede-
cekler. Kağıthane’de 500 bin kişilik bir 
aileyiz. Gönüllü olarak belediyemize 
gelen bu arkadaşlarımızın hizmetle-
rinden memnunuz. Bundan sonraki 
çalışmalarında da memnun olacağız. 
Kağıthane ve ülkemiz için hayırlı ol-
masını diliyoruz. ‘ dedi. Başkan Kılıç, 
Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği 
Başkanı Adem Kuyumcu’ya plaket ver-
di. Memurlar da Başkan Fazlı Kılıç’a 
çiçek taktim etmesi ardından program 
son buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kağıthane’deydi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı Arşivi Sitesi’nde “100. Yılında Dünya Savaşının Belgeleri” konulu Dünya 
Arşiv Yöneticileri Kongre ve Sergisi’nin açılışında, serginin ve düzenlenen sempozyumun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Programı düzenleyen 
Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü yetkililerini 

de kutlayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti: “Os-
manlı arşivimiz Kağıthane’deki 
bu modern binaya, hassasiyeti-
mizin hakikaten bir gereği ne-
ticesinde taşındıktan sonra çok 
daha kaliteli hizmet vermeye 
başladı. Fakat bazı gerçekleri 
burada tespit etmekte fayda gö-
rüyorum. Biliyorsunuz bu binayı 
dahi tenkit edenler oldu. Kim 
ne derse desin buraya atalarımı-
zın mirasına yaraşır, tarihimize 
yakışan bir arşiv binası inşa et-
tiğimize inanıyorum. Osmanlı 
Devleti’nin hakimiyet ve etki 
sınırları içinde bugün 64 ayrı 
devlet, bağımsız ülke bulunu-
yor. Bu 64 ülkenin her birinin 

bir şekilde Osmanlı arşivlerine 
işi düşüyor.” Erdoğan, dönemin 
en güçlü devleti olması hasebiy-
le Osmanlı’yla ilişki içinde olan 
tüm ülkelerin araştırmacılarının 
da kendi tarihlerinin, kendi geç-
mişlerinin izlerini gelip burada 
sürdüklerini dile getirdi.



6GÜNCEL 2015NİSAN

Kağıthane Belediyesi tarafından her yıl 
düzenli olarak gerçekleştirilen Kültür 
Gezileri başladı. 21 Mart sabahı Ça-

nakkale gezisiyle start alan kültür gezileri Bur-
sa, Konya ve Edirne ile devam edecek. Mart 
ayında başlayan  ve katılımın yoğun olduğu 
gezilere bu yıl yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Öğrenciler, STK ve dernekler, Kadın Kent 
Gönüllüleri ile bireysel başvurularda bulunan 

yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı gezilerin ilk 
kafilesi 21 Mart sabahı Çanakkale’ye gitti. 

Türkiye’nin din, sanat ve kültür dokusunu 
Kağıthanelilere sunabilmek amacıyla ülkenin 
tarihi, otantik ve kültürel mirasını yansıtan 

Çanakkale, Bursa, Edirne ve Konya’ya kültür 
gezileri düzenleyen Kağıthane Belediyesi, ge-
leneksel hale getirdiği bu çalışmayla herkesin 
takdirini alıyor.

Çanakkale turunda destanın yazıldığı yer-
lere gidecek olan Kağıthaneliler Kabatepe 
Tanıtım Müzesi, 57. Alay Şehitliği, Conk Ba-
yırı, Alçıtepe Köyü, Sargıyeri Şehitliği, Şehitler 
Abidesi, Yahya Çavuş Anıtı, Şahindere Şehit-
liği, Soğanlıdere Şehitliği, Kocadere Hastane 
Şehitliği, Seyid Onbaşı Heykeli ve Tabyalar, 
Kilitbahir Kalesi gibi tarihin dönüm noktasına 
şahitlik eden mekânları ziyaret edecekler.

Kültür Gezileri’nin hayırlı olması dileğin-
de bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, her köşesinde doğal güzellikler ve tarihi 
miras barındıran ülkemizin değerlerini yerinde 
tanımanın önemini vurguladı.

Kağıthane Belediyesi’nden
Dev Kültür Hizmeti

Çanakkale 
gezisiyle start 

alan kültür 
gezileri Bursa, 

Konya ve 
Edirne ile 

devam edecek.

“Çanakkale turunda 
destanın yazıldığı yerlere 

gidecek olan Kağıthaneliler 
Kabatepe Tanıtım Müzesi, 

57. Alay Şehitliği, Conk 
Bayırı, Alçıtepe Köyü, 

Sargıyeri Şehitliği, Şehitler 
Abidesi, Yahya Çavuş 

Anıtı, Şahindere Şehitliği, 
Soğanlıdere Şehitliği, 

Kocadere Hastane 
Şehitliği, Seyid Onbaşı 

Heykeli ve Tabyalar, 
Kilitbahir Kalesi gibi tarihin 
dönüm noktasına şahitlik 

eden mekânları ziyaret 
edecekler.”
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Kağıthane Belediyesi’nden
Dev Kültür Hizmeti

Kağıthane Belediyesi Kent 
Konseyi’nin Kağıthane 
Devlet Hastanesi ve Ha-
liç Üniversitesi’nin desteği 

ile hayata geçirdiği  “Doktor Anneler 
Yetiştirme Semineri” Uzman Doktor 
Gülsen Meral Sezar’ın “Kan Hastalık-
ları ve Romatizmal Hastalıkları ” eği-
timiyle devam etti. Haliç Üniversitesi 
Kağıthane Kampüsü’nde düzenlenen 

eğitimde romatizmal hastalığı dü-
şündüren nedenleri anlatan Sezar, sık 
karşılaşılan romatolojik hastalıklar ile 
ilgili de bilgi verdi. Çocuklar, gençler, 
40 yaş sonrası insanlarda karşılaşan 
hastalıkları ve belirtilerini anlatan Se-
zar, romatizmal hastalıkların çok farklı 
türlerde çeşitlerinin olduğunu söyledi. 
Romatizmal hastalıkların tedavi edil-
mesi insan bedeni üzerinde oluşturdu-

ğu etkileri anlatan Sezar, romatizmal 
hastalıkların böbrekten göze, beyin-
den damarlara kadar organlar üzerin-
deki etkisini anlattı.

İnsanların genellikle eklem ağrıla-
rına bağlı olarak romatizmal hastalık 
şüphesiyle doktora başvurduklarını 
söyleyen Sezar, ‘Eklem ağrıları roma-
tizma olarak algılanır. Ancak romatiz-
manın başka işaretleri de olabilir. Her 

eklem ağrısı romatizmal bir nedenden 
kaynaklanmadığını, eklem ağrılarının 
başka bir hastalığın belirtisi olabileceği 
unutulmamalıdır. Romatizma belirtileri 
ciddiye alınmalıdır.’ şeklinde konuştu.

Kağıthaneli annelerin katıldığı 
eğitim seminerinde romatizmal has-
talıkların erken teşhisine yönelik bilgi 
verilirken, katılımcıların soruları ce-
vaplandı.

Doktor Anneler Eğitime Devam Ediyor
Kağıthane Belediyesi’nin anneleri sağlık 

konusunda bilgilendirmek ve erken teşhis 
konusunda bilinçlendirmek için düzenlediği 

‘Doktor Anneler Yetiştirme Seminerleri’ 
devam ediyor.

3 Nisan günü Belediye Meclis 
Salonu ve fuayesinde gerçek-
leştirilen etkinliğe Kağıthane 

Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıt-
hane Kaymakamı Ahmed Akın Va-
rıcıer ve eşi ile Belediye Başkan Yar-
dımcısı Mevlüt Öztekin’in yanı sıra 
akademisyenlerden Prof. Dr. Hülya 
Tezcan, Prof. Dr. Esin Sarıoğlu, Doç. 
Dr. Didem Atis, Yrd. Doç. Dr. Gülnur 
Duran, Yrd. Doç. Dr. Dilek Tütün-
cü Oğuzoğlu, Yrd. Doç. Dr. M. Hül-
ya Şanes Doğru, Yrd. Doç. Dr. Kaya 
Üçer, Dr. İpek Cimilli,  Öğr. Gör. Ah-
met Aytaç, Arş. Gör. S. Merve İlbak 
Tahmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

Panelde Türk tekstil sanatı, 
özellikle tekstilde yer alan gelenek-

sel motiflerin, Selçuklu, Osmanlı 
ve Cumhuriyet dönemlerindeki 
ülke ekonomisi ve yönetim politi-
ka anlayışı, Dünya ülkeleri ile olan 
ilişkiler, Türk toplumunun farklı 
gelenek ve göreneklerle, kültürler-
le olan ilişkisi, sosyal ve ekonomik 
yaşamın Türk sanatı üzerinde ge-
rek teknik gerekse motif algısında 
yaşanan değişimleri anlatıldı. Ka-
tılımcılar, Prof. Dr. Hülya Tezcan, 
Öğr. Gör. Ahmet Aytaç ve Yrd. Doç. 
Dr. Ayşe Gamze Öngen’in sunu-
muyla Türk Tekstil tarihine kısa bir 
yolculuk yaptı. Program sonunda 
Başkan Fazlı Kılıç’a plaket, başkan 
tarafından ise panelistlere katılım 
ve teşekkür belgesi verildi. 

Selçuklu’dan Günümüze Dokuma Eserleri 
Kağıthane’de sergilendi

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Ayşe Gamze Öngen tarafından gerçekleştirilen 

Yolculuk adlı tekstil sergisine Kağıthane Belediye 
Binası ev sahipliği yaptı. Proje kapsamında 

Selçuklu’dan günümüze kıyafetlerin anlatıldığı 
bir de panel düzenlendi.
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2015 Kadın Kent Gönüllüleri Toplantıları Tamamlandı

Kağıthane 
Belediyesi’nin 

katılımcı yönetim 
anlayışıyla ilçenin 

mahalle ve 
sokaklarındaki 

gelişmeleri 
kadınların 
gözünden 

değerlendirilmesi 
için geleneksel 

olarak düzenlediği 
‘Kadın Kent 

Gönüllüleri’ 2015 
yılı programını 

Mehmet Akif 
Ersoy Mahallesi ile 

tamamlandı.

Kağıthaneli kadınların ilçenin ma-
hallelerinde gerçekleştirilen çalış-
maları değerlendirdikleri, gözlem-

ledikleri sorunlara çözüm önerilerini dile 
getirdikleri ‘Kadın Kent Gönüllüleri’ top-
lantıları Kağıthane’nin 19 mahallesinde 
yoğun katılımla gerçekleşti.

Her yıl geleneksel olarak yapılan ve 
yıllık çalışmaların değerlendirildiği top-
lantıların 2015 yılı kapanışı Mehmet Akif 
Ersoy Mahallesi’nde gerçekleşti. Kadın 
kent gönüllülerinin sokaklarında gözlem-
ledikleri sorunları ve gelişmeleri Kağıtha-
ne Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ile paylaş-
tığı toplantıya Başkan Kılıç’ın eşi Fatma 
Kılıç, Başkan Yardımcıları Mevlüt Öztekin 
ve Şaban Demirel, AK Parti Kağıthane İlçe 
Kadın Kolları Başkanı Meryem Karaköse, 
Kağıthane Kent Konseyi Başkanı Meryem 
Tekbıyık, Kadın Meclisi Başkanı Nuran 
Sevinç, Özel kalem Müdürü Levent Dirice, 
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Ali 
Osman Tunç, Kağıthaneli kadınlar katıldı.

‘Kadın Kent Gönüllüleri’ toplantılarıy-
la ilçenin sorunlarına kadın hassasiyetiyle 
yaklaşmak istediklerini söyleyen Kağıtha-
ne Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Nu-
ran Sevinç, ‘Her yıl düzenlediğimiz Kadın 
Kent Gönüllüleri toplantılarımızın bu 
yılki son programını Mehmet Akif Ersoy 

Mahallesi’nde gerçekleştiriyoruz. Toplan-
tılarda amacımız  kadınlarımızın duyarlı-
lığının ve hassasiyetinin yerel yönetimler-
de yer almasıdır. Kadın Kent Gönüllüleri 
toplantılarımıza başladığımızda kadınları-
mızla fikir üretmek, sorunlarımıza çözüm 
bulmak için birlikte olmayı hedeflemiştik. 
Bu konuda sizler bizlere büyük destek 
verdiniz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yo-
ğun katılımla toplantılarımızı tamamla-
dık. İlçemiz ile ilgili görüş ve önerilerini 
bizlerle paylaştığınız için hepinize çok te-
şekkür ederiz.’ diyerek tüm kadınları kent 
gönüllüsü olmaya davet etti. Projeler ve 
yatırımlarla değişen Kağıthane’nin anla-
tıldığı, kadınların ilçe ile ilgili soru, öneri, 
isteklerinin alındığı  ve ilçenin 19 mahal-
lesinde gerçekleşen toplantılar 2015 yılı 
programını Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 
ile tamamladı.

Yeşilce’ye Çözüm Önerileri
Kağıthaneli kadınların ilçenin mahallele-
rinde gerçekleştirilen çalışmaları değer-
lendirdikleri, gözlemledikleri sorunlara 
çözüm önerilerini dile getirdikleri ‘Kadın 
Kent Gönüllüleri’ toplantıları yoğun katı-
lımla devam ediyor. İlçenin 19 mahallesin-
de de düzenlenecek program kapsamında 
Yeşilce Mahallesi sakini kadın kent gönül-

lülerinin Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç ile gerçekleştirdiği toplantıya Başkan 
Kılıç’ın eşi Fatma Kılıç, Başkan Yardımcısı 
Mevlüt Öztekin, AK Parti Kağıthane İlçe 
Kadın Kolları Başkanı Meryem Karaköse, 
Kağıthane Kent Konseyi Başkanı Meryem 
Tekbıyık, Kadın Meclisi Başkanı Nuran 
Sevinç, Özel kalem Müdürü Levent Diri-
ce, Yeşilce Mahallesi Muhtarı Yalçın Vurkun 
ve Kağıthaneli kadınlar katıldı.

Talatpaşa Kadın Gönüllüleri
Başkanı Ağırladı
Kağıthanelilerin soruları üzerine BEDAŞ 
çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan 
Kılıç, ‘Elektrik İdaresi özelleştirildi. BE-
DAŞ gibi büyük bir kurumda gerçekleşen 
bu değişiklik zaman zaman aksamalara 
neden oldu. Özelleşmeden önce biz de 
kamu kurumu olarak birçok yatırıma des-
tek veriyorduk. Artık özelleştiği için  yatı-
rımlar yapamıyoruz ancak arızalarla ilgili 
bir takım sorunların çözümüne destek 
oluyoruz. 2014 yılında BEDAŞ, bu özelle-
şen kurum kablolarını güçlendirdi. Kablo-
lar güçlenince biz elektrikli ev aletlerimizi 
daha güvenle kullanmaya başladık. 2015 
yılında da birçok sokakta kabloları yer al-
tına alma çalışması yapacak. Biz de bu ko-
nunun takipçisiyiz’ şeklinde konuştu.

Yeşilce  Mahallesi Gönüllüleri Mehmet Akif  Mahallesi Gönüllüleri Talatpaşa  Mahallesi Gönüllüleri Mehmet Akif  Mahallesi Gönüllüleri 

Hürriyet  Mahallesi Gönüllüleri Harmantepe  Mahallesi Gönüllüleri Yahya Kemal  Mahallesi Gönüllüleri Telsizler  Mahallesi Gönüllüleri 
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2015 Kadın Kent Gönüllüleri Toplantıları Tamamlandı
Çağlayan Mahallesi’nde 
Sosyal Projeler Anlatıldı
Kağıthane’nin 19 mahallesinde de gerçek-
leştirilecek toplantılar Çağlayan Mahallesi 
ile devam etti. Başkan Kılıç’ın Çağlayan 
Mahallesi sakinlerinin sorularını cevap-
ladığı programa Başkan Kılıç’ın eşi Fatma 
Kılıç, Başkan Yardımcıları Mevlüt Öztekin, 
AK Parti Kağıthane İlçe Kadın Kolları Baş-
kanı Meryem Karaköse, Kağıthane Kent 
Konseyi Başkanı Meryem Tekbıyık, Kadın 
Meclisi Başkanı Nuran Sevinç, Özel kalem 
Müdürü Levent Dirice, Çağlayan Mahal-
lesi Muhtarı Ali Çelik ve Kağıthaneli ka-
dınlar katıldı. Kağıthane yatırımlar filmi-
nin gösterimiyle başlayan toplantıda soru 
ve önerilerini Başkan Kılıç ile paylaşan 
kadınlar, Kağıthane Belediyesi’nin sosyal 
çalışmalarını değerlendirdiler. Vatandaşla-
rın sorularını cevaplayan Başkan Kılıç, Ka-
ğıthane Belediyesi’nin sosyal çalışmalarını 
anlattı. Katılımcı yerel yönetim anlayışının 
Kağıthane için önemine değinen Başkan 
Kılıç, ilçenin her sokağına en az bir kent 
gönüllüsü hedeflediklerini söyledi.

Gürsel Mahallesi Yatırımları Konuştu
Kağıthane Belediyesi’nin katılımcı yöne-
tim anlayışıyla geleneksel olarak gerçek-
leştirdiği ‘Kadın Kent Gönüllüleri’ Gürsel 
Mahallesi ile devam etti. Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın Gürsel Ma-
hallesi kadınlarının sorularını cevapladığı 
toplantıda ilçe yatırımları da anlatıldı.  Ka-
ğıthane yatırımlar tanıtım filminin göste-
rilmesiyle başlayan toplantıya Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve eşi Fatma 
Kılıç, Başkan Yardımcıları Mevlüt Öztekin, 
AK Parti Kağıthane İlçe Kadın Kolları Baş-
kanı Meryem Karaköse, Kağıthane Kent 
Konseyi Başkanı Meryem Tekbıyık, Kadın 
Meclisi Başkanı Nuran Sevinç, Özel kalem 
Müdürü Levent Dirice, Gürsel Mahallesi 
Muhtarı M. Ali Boyraz ve Kağıthaneli ka-
dınlar katıldı.

Hürriyet Mahallesi’nin Sorunları 
Başkan Kılıç İle Paylaşıldı
Hürriyet Mahallesi kadın kent gönüllü-
lerinin buluştuğu toplantıya Kağıthane 

Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve eşi Fatma 
Kılıç, Başkan Yardımcıları Mevlüt Özte-
kin, AK Parti Kağıthane İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Meryem Karaköse, Kent Konseyi 
Başkanı Meryem Tekbıyık, Kadın Mec-
lisi Başkanı Nuran Sevinç, Özel kalem 
Müdürü Levent Dirice,  Hürriyet Mahal-
lesi Muhtarı Hasan Yaldız ve Kağıthaneli 
kadınlar katıldı. Kağıthane yatırımları-
nın anlatıldığı tanıtım filmiyle başlayan 
toplantıda Kağıthaneli kadınlar Hürriyet 
Mahallesi’nde yapılan çalışmaları değer-
lendirdi, sokaklarda gözlemledikleri so-
runları Başkan Kılıç ile paylaştı.

Yahya Kemal Mahallesi’nde Başkan 
Kılıç Yerel Yönetimleri Anlattı
Kağıthane’nin kadınların gözünden de-
ğerlendirilmesi ve ilçede yapılan çalışma-
ların yorumlanması için düzenlenen top-
lantıya Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç ve eşi Fatma Kılıç, Başkan Yardımcıla-
rı Mevlüt Öztekin, AK Parti Kağıthane İlçe 
Kadın Kolları Başkanı Meryem Karaköse, 
Özel kalem Müdürü Levent Dirice,  Yah-
ya Kemal Mahallesi Muhtarı Yusuf Lafçı 
ve Kağıthaneli kadınlar katıldı. Kağıthane 
yatırımlarının anlatıldığı tanıtım filmiy-
le başlayan toplantıda Yahya Kemal Ma-
hallesi kadınları sokak ve mahallelerinde 
gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.  
Toplantıya katılan kadınlara kent gönül-
lüsü oldukları için teşekkür eden Başkan 
Kılıç, sosyal çalışmaların yerel yönetimler 
için önemine değindi.

Harmantepeli Kadınlar
Mahallelerini Anlattı
Kağıthane Belediyesi’nin kadın va-
tandaşların gözlemledikleri sorunla-
rın konuşulması için katılımcı yönetim 
anlayışıyla düzenlediği ‘Kadın Kent Gö-
nüllüleri’ toplantısı Harmantepe Mahal-
lesi ile devam etti. Kadınların görüş ve 
önerilerinin değerlendirildiği toplantıya 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve 
eşi Fatma Kılıç, AK Parti Kağıthane İlçe 
Kadın Kolları Başkanı Meryem Karakö-
se, Başkan Yardımcısı Mevlüt Öztekin, 
Kent Konseyi Başkanı Meryem Tekbıyık, 

Özel kalem Müdürü Levent Dirice, birim 
müdürleri, STK yönetici ve temsilcileri, 
Harmantepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin 
Kılıç ve kadın vatandaşlar katıldı. Har-
mantepe Mahallesi kadın gönüllülerinin 
ilçe ile ilgili görüşlerini değerlendiren 
Başkan Kılıç, kadınların sorularını ce-
vapladı. 

Telsizler Mahallesi’nde 
Bağımlılıkla Mücadele Konuşuldu
Kadınların görüş ve önerilerinin değer-
lendirildiği toplantıya Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç ve eşi Fatma Kılıç, 
AK Parti Kağıthane İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Meryem Karaköse, Başkan Yar-
dımcısı Mevlüt Öztekin, Kent Konseyi 
Başkanı Meryem Tekbıyık, Özel kalem 
Müdürü Levent Dirice, birim müdürle-
ri, STK yönetici ve temsilcileri, Telsizler 
Mahallesi Muhtarı Mustafa Yörük ile 
Kağıthaneli kadınlar katıldı. Kağıtha-
ne yatırımlar tanıtım filmiyle başlayan 
toplantıda Telsizler Mahallesi kadın 
gönüllülerinin ilçe ile ilgili görüşlerini 
değerlendiren Başkan Kılıç, kadınların 
sorularını cevapladı. Kadın Kent Gönül-
lüleri toplantılarının her yıl düzenlendi-
ğini ve toplantıya katılan kadınların ilçe 
ile ilgili görüşlerinin önemli olduğunu 
ifade eden Başkan Kılıç, ilçenin her so-
kağında bir kent gönüllüsünü hedefle-
diklerini söyledi.

Gültepeli Kadınların
Kağıthane İçin Önerileri
Mahalle ve sokaklardaki gelişmeleri ka-
dınların gözünden değerlendirilmesi 
için düzenlenen toplantıya Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve eşi Fat-
ma Kılıç, Başkan Yardımcıları Mevlüt 
Öztekin, AK Parti Kağıthane İlçe Kadın 
Kolları Başkanı Meryem Karaköse, Ka-
dın Meclisi Başkanı Nuran Sevinç, Özel 
kalem Müdürü Levent Dirice, Mahallesi 
Muhtarı Gültepe Bilal Daş ve Kağıtha-
neli kadınlar katıldı. Gültepeli kadınların 
sokak ve mahallelerinde gerçekleştirilen 
çalışmaları değerlendirdikleri toplan-
tı Kağıthane yatırımlar tanıtım filminin 

gösterimiyle başladı. Kadınların soru-
larını cevaplayan ve mahalleleriyle ilgili 
önerilerini değerlendiren Başkan Kılıç, 
Kağıthane Belediyesi’nin çalışmaları ile 
ilgili bilgi verdi. Sosyal çalışmaların yerel 
yönetimler için önemine değinen Başkan 
Kılıç,’Sosyal çalışmalar yerel yönetimler 
için çok önemli. Bizler de sosyal çalış-
malara çok büyük ağırlık veriyoruz. Aile 
Danışma Merkezi’nde çocuklarımızın, 
gençlerimizin yanlış yollara girmemesi 
için yaptığımız çalışmaları sürdürüyoruz. 
Toplumumuzun her kesimine, gençleri-
mize, çocuklarımıza, engellilerimize yö-
nelik çalışmalarımızın yanında alt yapı 
ve üst yapı çalışmalarımızı da sürdürü-
yoruz.’ diyerek Kağıthane Belediyesi’nin 
sosyal çalışmalarını anlattı.

Ortabayırlı Gönüllüler
Başkan Kılıç’a Sorunlarını Anlattı
Ortabayır Mahallesi kadın sakinleri ma-
hallelerinde gerçekleştirilen çalışmaları 
değerlendirirken, gözlemledikleri so-
runları Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç ile paylaştılar.  Başkan Kılıç’ın ka-
dın vatandaşların sorularını cevapladığı 
ve önerilerini değerlendirdiği toplantıya 
Başkan Kılıç’ın eşi Fatma Kılıç, Başkan 
Yardımcıları Mevlüt Öztekin, Özel Ka-
lem Müdürü Levent Dirice, AK Parti Ka-
ğıthane İlçe Kadın Kolları Başkanı Mer-
yem Karaköse, Kadın Meclisi Başkanı 
Nuran Sevinç, Özel kalem Müdürü Le-
vent Dirice, Ortabayır Mahallesi Muhtarı 
Erhan Özbak ve Kağıthaneli kadınlar ka-
tıldı. Toplantıda kısa bir açılış konuşması 
yapan Başkan Kılıç, ‘ Her yıl geleneksel 
hale getirdiğimiz, her mahallemizin her 
sokağında bir kadın komşumuzun bu 
çalışmasının içerisinde bulunmasını iste-
diğimiz Kağıthane Kent Gönüllüleri top-
lantısındayız. Bu toplantılar çok önemli. 
Sizlerin öneri, düşünce ve tespitleri biz-
ler için çok önemli. Kent gönüllüleri so-
kaklarında gördükleri sorunları, yardıma 
ihtiyaç duyan komşularını, çöp, yol ya da 
herhangi bir sorunu bizlere ulaştırıyorlar’ 
şeklinde konuşarak kent gönüllüsü ol-
manın önemini anlattı.

Çağlayan  Mahallesi Gönüllüleri Mehmet Akif  Mahallesi Gönüllüleri Yeşilce  Mahallesi Gönüllüleri Gürsel  Mahallesi Gönüllüleri 

Gültepe  Mahallesi Gönüllüleri Telsizler  Mahallesi Gönüllüleri Ortabayır  Mahallesi Gönüllüleri Gürsel  Mahallesi Gönüllüleri 
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Haray-ı Hümayun, bugünkü Milli Arşiv Sitesi’nin bulun-
duğu alanda yer alıyordu. Ahırların ve otlakların yöne-
ticisi olan Mir-i Ahur Ağa’nın makamı da buraya kuru-

lur. Mirahur ya da İmrahor Kasrı olarak bilinen kasrın ilk olarak 
Fatih zamanında kurulduğunu söyleyen tarihçiler de Kanuni 
zamanında kurulduğunu söyleyenler de mevcuttur. Herkesin 
üzerinde hemfikir olduğu durum ise, saray atlarının fetihten 
hemen sonra Kağıthane’de çayırlatılmaya başlaması yani saray 
otlaklarının buraya kurulduğudur. Çayırlıklar, derenin Haliç’e 
döküldüğü mahalden başlayarak kuzeye doğru olan bölgede 
yer alır. 

Atların soy bilgisi de burada tutuluyordu.
Kurulan tesisler, sadece atların barınması ve otlatılması için 
değildir. Atların doğumu, tayların sağlıklı şekilde yetiştirilme-
leri, isimlendirilmeleri, soy bilgileri ve özelliklerinin kayıt altına 
alınması, eğitimleri ve binici eğitimleri ile yarışmalarının mer-
kezi de burasıdır. Ayrıca padişahın av köpekleri, küçükbaş hay-
vanlar, yabani eşekler, sürre ve mehter develeri, katırlar, belki 
tersane havuzlarında çalıştırılan cins boğalar da dahil olmak 
üzere bir çok hayvan burada barındırılmaktadır.

Bu hayvanlarla ilgili çeşitli fotoğraf, kartpostal, sertifika, bel-
ge ve talimatnameler günümüzde aynı yerde bulunan Osmanlı 
Arşivlerinde, Yıldız Sarayı IRCICA Arşivlerinde, Kağıthane Be-
lediyesi koleksiyonlarında ve çeşitli özel arşivlerde mevcuttur. 

İmrahor Kasrı’nın hemen arkasında bir büyük ahır tesi-
si vardır. Burası Kağıthane Harası’nın şubelerinden biridir. 
Sütlüce’den Kağıthane yönüne doğru ilerlediğinizde sağ tarafta 
Eski Poligon Sarayı ve günümüzde İETT Garajını geçtikten kısa 
bir süre sonra ulaşılan Milli Arşiv Sitesi’nin bulunduğu alandır. 
Tesisler, otlakları ve atlarıyla birlikte 1890-91 yıllarında Abdul-
lah Biraderler tarafından Sultan II. Abdülhamid için ayrıntılı 
şekilde fotoğraflanmıştır. 

Kağıthane Harası binalarının tam olarak ne zaman kaldırıl-
dığı bilinmemektedir. İmrahor Kasrı Harası İstanbul Encüme-
ni Arşivi’nde Aralık 1932 tarihiyle kayıtlı bir fotoğraflarda gö-
rünmektedir. İstanbul Erkek Lisesi’nin 1934 baharında yaptığı 
Kağıthane Mesire gezisi sırasında çekilmiş öğrenci fotoğrafla-
rında da Haray-ı Hümayun manej binası görülmektedir. Hara 
binaları, büyük ihtimalle 1951 yılında başlayan İstihkam Okulu 
inşaatı sırasında İmrahor Kasrı ve harası ile birlikte kaldırılmış 
ve askeri kullanıma açılmıştır. 

Bulgaristan Göçmenleri alana yerleştirildi.
Askeri okulun taşınmasının ardından boş kalan barakalara 
1987 yılında Bulgaristan’dan gelen göçmenler yerleştirilir. He-
men ardından Bulgaristan Türkleri için barakaların yan tara-
fında inşa edilen konutlar, Kağıthane Harası arazisinin de bir 
bölümünü kullanır. Göçmenler kalıcı konutlarına taşındıktan 
sonra arazinin üst tarafı okul alanı olarak tahsis edilir. İstanbul 
Emniyeti ise arazinin sol tarafını atış poligonu olarak kullanır. 

2004-05 yıllarında Haray-ı Hümayun alanı için yeni bir 
süreç başlar. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatıyla alana, tarihi önemine bir kez daha kavuşması 

amacıyla T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı ve Milli Arşiv Sitesi olarak 
kullanılmak üzere son teknolojiyle donatılmış bir tesis inşa 
edilir. Tesis tüm Osmanlı Arşivlerini bünyesinde bulundurmak 
suretiyle, 3 Haziran 2013 tarihinde yine Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından halkın da yoğun ilgisi ve katılımıyla 
hizmete açılmıştır. 

Kağıthane, Osmanlı Sarayı’nın ve Ordusunun atlarına da ev sahipliği yapmıştı

Haray-ı Hümayun
(Kağıthane Harası)

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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Gültepe Kültür Merkezi’nde yapılan 
yarışmanın jüri üyeliğini sanatçılar 
Huri Sapan, Zekeriya Ünlü, Hülya 

Bozkaya, Melih Selçuk, Yağmur Tanrısev-
sin ve Uğur Küçükkaplan’ın yaptı. 

Davetlilerin huzurevi sakinlerinin 
şarkılarına eşlik ettiği programda Sapan, 
Ünlü ve Bozkaya’da şarkı söyledi. Yarışma-
cıların ve davetlilerin hep bir ağızdan söy-
lediği, zaman zaman oynadığı şarkılar ge-
ceye renk katarken, hem yarışmacılar hem 
davetliler için keyifli bir akşam yaşandı.

Yaşlıların yılların tecrübesiyle genç-
lerin hayatlarına rehber olduğunu söy-
leyen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, ‘Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında 
İstanbul’un çeşitli huzurevlerinden de-
ğerli büyüklerimizi Kağıthane’de ağır-
lıyoruz. Değerli büyüklerimizle birlikte 
huzurlu sesler yarışmasına yapmaktayız. 
Çok değerli jüri üyelerimiz büyüklerimi-
zin performanslarını değerlendirecekler 
ama bizim için önemli olan yaşlılarımız-
la bir arada olmak. Başka bir programda 
sosyal tesislerimizde birlikte olmuştuk, 
bu günde burada birlikteyiz. Yaşlılarımız 
ve bizler burada birlikte eğlenmekteyiz. 
Böyle güzel bir akşamda büyüklerimizle 
birlikte olmaktan da çok mutluyum” dedi.

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar Mü-
dürü Önal İnaltekin, yaptığı konuşmada, 
huzurevi sakinlerine “yaşlı” denilmesini 
doğru bulmadığını ve hepsinin birer ya-
şayan kütüphane olduğunu söyledi. İnal-
tekin, “Huzurevlerini ziyaret ederseniz bu 
insanların hayatlarının, yaşadıkları her 

anın birer roman olduğunu görürsünüz. 
Tek isteğimiz onları yalnız bırakmayın, 
gelin ziyaret edin. Onlar ansiklopedilere 
sığmayan bilgilere sahip” dedi. 

“Yaşlılarımız şarkı söylediği 
zaman mutluluktan havaya uçuyor”

Yaşlıların artık farklı koşullarda yaşa-
dığını dile getiren sunucu İkbal Gürpı-
nar, “Bundan önceki zamanlardaki gibi 
değil artık onlara her şey sağlanıyor ama 
onların şimdi sevgiye ihtiyacı var. Bizlerle 
bir arada olmaya ihtiyacı var. Onlar şar-
kı söyleyerek çok mutlu oluyorlar. Mut-
luluktan uçuyorlar ve o alkışlar yıllardır 
içinde gizli kalan sanatçı kısmını ortaya 
çıkarıyor. Onların mutlu olmaları bizim 
mutlu olmamızı sağlıyor. Şu cihan onla-
rın sayesinde ayakta duruyor. Yaşlılarımız 
varken onların dualarını almak çok güzel 
bir şey ve Aile ve sosyal Bakanlar İl Mü-
dürlüğünü gerçekten kutluyorum” ifade-
lerini kullandı.

Bazı huzurevi sakinlerinin görevlile-
rin yardımlarıyla tekerlekli sandalye ile 
sahneye çıktığı yarışmada, bazı yaşlılar 
ise şarkıları unutmamak için ellerindeki 
kağıtlara baktı.

Yarışmada duygulu anlar.
Jüri üyesi Sapan, çocukluk arkadaşı ve 
sanat hayatında birlikte sahneye çıktığı 
Enver Danış’ın da yarışmacılar arasında 
olduğunu görünce duygulandı. Sahnede 
bir süre Danış’ın boynuna sarılan Sapan, 

‘Zaman bizden neleri alıp götürüyor. Sa-
natçıların hayatları televizyonlarda toz 
pembe gibi görünüyor ama bizim hayatı-
mız da acı gerçeklerle dolu’ diye konuştu.

‘Seven Ne Yapmaz’a büyük ödül
Yarışmaya 1970 yılında ‘Seven Ne Yap-
maz’ filminde seslendirdiği filimle aynı 
ismi taşıyan ‘Seven Ne Yapmaz’ şarkısıyla 
katılan 74 yaşındaki Aysel Karagül birinci 
oldu. Ödülünü alan Karagül, “Hastanede 
yattığım için bu gün hiç umudum yoktu. 
Bende kendi kendime dedi ki bu yarış-
maya prova da yapmadan geldim. İnanın 
zorla getirdiler” dedi.

Aysel Karagül’ün birinci, Neriman 
Nesrin Erkaya’nın ikinci, Sedat Sanatkar’ın 
üçüncü olduğu yarışmada dereceye giren-
lere altın ve plaket verildi.

Kağıthane Belediyesi  
ve İstanbul Aile ve 

Sosyal Politikalar 
Müdürlüğü’nce 

düzenlenen “Huzurlu 
Sesler” yarışmasında 18 

huzurevi sakini birinci 
olmak için yarıştı. 

“Yaşlılara Saygı Haftası” 
etkinlikleri kapsamında 

düzenlenen 
“Huzurlu Sesler”  

ses yarışmasında 
, İstanbul’un farklı 

huzurevlerinde kalan 18 
yaşlı, sahne aldı. 

Huzurlu Sesler Yarıştı
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 Kağıthane Halk Meclisleri
Geleceğe Yön Veriyor
Başkan Kılıç’ın  vatandaşların görüş ve önerilerini 

değerlendirdiği Gürsel Mahallesi Halk Meclisi’ne 
başkan yardımcıları Ömer Kır, Kemal Çavuş, Şa-

ban Demirel ve meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Faruk 
Gökkuş, Gürsel Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Boyraz ve 
vatandaşlar katıldı. Vatandaşlarla yapılan toplantı ve gö-
rüşmelerin ilçe çalışmalarını planlamada önemli olduğu-
nu söyleyen Başkan Kılıç, ‘Katılımcı yönetim anlayışıyla 
her yıl mahallelerimizde Halk Meclisleri toplantıları dü-
zenliyoruz. Akşam saatlerinde gerçekleştirdiğimiz Halk 
Meclisleri’nin yanı sıra gündüz saatlerinde de daha çok 
kadınların katıldığı Kadın Kent Gönüllüleri toplantıları 
düzenledik. Bu toplantılarda konuşulan tüm konuları ka-
yıt altına alıyoruz ve daha sonra yazıya döküyoruz. Daha 
sonra muhtarımız, mahalle başkanımız ve mahalleden 
meclis üyemizle birlikte tüm konuşulanları değerlendiri-
yoruz.” dedi. 

Çeliktepe Mahallesi
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın düzenlediği 
Halk Meclisi toplantıları Çeliktepe Mahallesi ile devam 
etti Kağıthane’de Halk Meclisi toplantılarına vatandaş-
ların ilgisi her geçen gün daha da artarak devam ediyor. 
Çeliktepe Mahallesi’nde Halk Meclisi toplantısı düzen-
lendi. Kağıthane ve Çeliktepe  Mahallesi’nde belediye 
tarafından yapılan yatırımlar bir tanıtım filmi eşliğinde 
gerçekleştirilen sunum ardından, vatandaşların istekleri 
ve önerileri dinlendi. Yıldızlar Düğün Salonu’nda düzen-
lenen toplantıya Başkan Fazlı Kılıç, başkan yardımcıları, 
Meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkan Yarımcısı Ali Güler ve 
mahalle muhtarı Ahmet Karamanlı katıldı. Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç, ’Kağıthane’de kentsel dönüşüm 
tüm hızıyla devam ediyor. Kentsel dönüşüm çok önemli, 
Kağıthane’de yapı stokunun yüzde 36’sını şu ana kadar 
yeniledik.  İlçemizde yaptığımız Kültür merkezleri ile ilçe 
halkına ücretsiz sinema, tiyatro ve seminerleri ücretsiz su-
nuyoruz. Bu sayede gençlerimiz kötü alışanlıklardan uzak 
kalacak ve güvenli alanlarda olacaklar‘ dedi.

Seyrantepe Mahallesi
Esnaf ziyaretleri, Halk Meclisleri ve çeşitli istişare toplan-
tılarıyla sık sık ilçe sakinleriyle buluşan Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç, halkla el ele katılımcı yönetim örne-
ği sergiliyor. Başkan Kılıç’ın   mahallelilerin görüş ve öne-
rilerini dinlediği toplantıya başkan yardımcıları Ömer Kır, 
Hasan Çakır, Mevlüt Öztekin ve meclis üyeleri, AK Parti 
İlçe Başkanı Faruk Gökkuş, Seyrantepe  Mahalle Muhtarı 

Kemal Kılıç ve AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Aş-
kın Bak  ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların fikir ve gö-
rüşlerini alarak çalışma arkadaşlarıyla istişarede bulunan 
Başkan Kılıç’ın Seyrantepe Mahallesi sakinleri ile biraraya 
geldi.  700. Yıl Parkı’nda Seyrantepelilerle buluşan Başkan  
Kılıç hem geride bırakılan bir yılın değerlendirmesini yap-
tı hem de yeni çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yeşilce Mahallesi
Kağıthane’de halkın belediye Başkanı Fazlı Kılıç’la buluş-
ma toplantılarının 9’uncusu Yeşilce Mahallesi’nde yapıldı. 
Toplantıda Başkan Fazlı Kılıç’a mahalleye yaptığı yatırım-
lardan dolayı plaket verildi. 

2015 yılında belediyenin yapacağı çalışmaları halk ile 
istişare eden Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ‘yapacağımız ya-
tırım ve hizmetleri vatandaşlarla birlikte istişare etmekten 
çok mutluyum’ dedi.   

Yeşilce mahallesi Söbürler Köyü Kalkındırma ve Gü-
zelleştirme Derneği’nde düzenlenen toplantıya Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, 
AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ali Güler, Yeşilce mahalle 
muhtarı Yalçın Vurkun ve  AK Parti Gençlik Kolları Baş-
kanı Mustafa Kaya ve Mahalle başkanı Hüseyin Adıgüzel 
katıldı. 
Harmantepe Mahallesi
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Harmantepe 
Mahallesi’nde düzenlenen Halk Meclisi’nde vatandaşla-

rın sorunlarını dinledi.
Harmantepe Konferans Salonunda gerçekleştirilen 

Halk Meclisi Toplantısına, Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç ve eşi Fatma Kılıç,  Başkan Yardımcıları, Birim 
Müdürleri, Kağıthane AK Parti İlçe Başkanı Av. Faruk 
Gökkuş. AK Parti Harmantepe Mahalle Başkanı Ümit 
Derebaşı, Mahalle Muhtarı Hüseyin Kılınç ve çok sayıda 
mahalleli katıldı. 

Yahya Kemal Mahallesi
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın başlattığı ve gele-
neksel hale gelen ‘Halk Meclisi’ toplantıları vatandaşların 
büyük ilgisi ile devam ediyor.  Onuk Düğün Salonu’nda 
gerçekleştirilen Halk Meclisi toplantısına Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları, 
Birim Müdürleri, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Faruk 
Gökkuş, Mahalle Muhtarı Yusuf Lafçı ve her yaştan ma-
halleli katıldı. 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın ilçe yatırımlarını vatandaşlarla değerlendirmek için düzenledi-
ği Halk Meclisi toplantıları ilçenin tüm mahallelerinde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
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 Kağıthane Halk Meclisleri
Geleceğe Yön Veriyor

Kaynak:www.huffingtonpost.com

Çocuklarınıza “Bugün Okul Nasıl Geçti? ” 
Diye Sormadan Okulun Nasıl Geçtiğini 

Anlamanın 25 Yolu

1. Bugün okulda olan en iyi şey neydi? (Bugün okul-
da olan en kötü şey neydi? )

2. Bugün seni güldüren bir şeyi anlatsana.

3. Eğer seçme şansın olsaydı, sınıfta kimin yanında 
oturmak isterdin? (Kimin yanında oturmak istemez-
din? Neden?)

4. Okuldaki en harika yer neresi?

5. Bugün duyduğun en tuhaf kelime hangisiydi? (ya 
da birinin anlattığı en tuhaf şey)

6. Bu akşam öğretmenini arasam, senin hakkında bana 
neler anlatır?

7. Bugün herhangi birine nasıl bir yardımın dokun-
muştur sence?

8. Bugün herhangi birinin sana nasıl bir yardımı 
dokundu?

9. Bugün öğrendiğin bir şeyi anlatsana.

10.Bugün en çok ne zaman mutlu oldun?

11. Bugün en çok ne zaman sıkıldın?

12. Eğer sınıfına bir uzay gemisi inseydi ve uzaylılar 
birini ışınlasalardı, kimi almalarını isterdin?

13. Teneffüste daha önce hiç oynamadığın birisiyle 
oyun oynasaydın, o kişi kim olurdu?

14. Bugün olan iyi bir şey anlatsana.

15. Bugün öğretmen en çok hangi kelimeyi kullandı?

16. Sence okulda neyi daha çok öğrenmelisin/yapmalısın?

17. Sence okulda neyi daha az 

öğrenmelisin/yapmalısın?

18. Sence sınıfta kime karşı daha iyi davranabilirsin?

19. Teneffüste en çok nerede oynuyorsun?

20. Sınıfınızdaki en komik kişi kim? 

Neden komik sence?

21. Öğle yemeğinin en sevdiğin yemeği hangisiydi?

22. Eğer yarınki öğretmen sen olsaydın, neler yapardın?

23. Sınıfta okula ara vermeye ihtiyaç duyan biri var 
mı sence?

24. Eğer sınıfta herhangi biriyle yerini değiştirebilecek 
olsaydın, kiminle pazarlık yapardın? Neden?

25. Bugün okulda kalemini kullandığın üç farklı za-
manı anlatır mısın?

Sizin için çocuğunuza okulla ilgili sorabileceğiniz farklı ve ilgi çekici sorulardan 
oluşan bir liste hazırladık. Bu sorular çocuklarınızın uzun cümleler şeklinde cevap-
lar vermesini sağlayacaktır. Hatta bazı sorular çok ilginç sohbetlere dönüşebiliyor. 
Bazen de çok eğlenceli cevaplara. Ama en önemlisi bu sorular, çocuklarınızın okul 
hakkında ne düşündüğünün ve hissettiğinin içyüzünü anlamanıza yardım ediyor.

Böylece size “neden” diye 

sorabildiğiniz bir sohbetin 

kapısını açıyor. Bu konuşmalar 

daha önce hiç bilmediğiniz 

konuların açılmasını sağlıyor.

Aldığımız cevaplar bazen 

gerçekten çok şaşırtıcı oluyor. 

Çocuklarınız büyüdükçe, 

onlarla ilişkinizi koruyabilmek 

için sürekli daha fazla çalışmak 

ve emek vermek zorundasınız. 

Ama bildiğimiz bir şey daha 

var, buna kesinlikle değer!
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Çanakkale’de Dünyanın Kaderi Değişti

Kağıthane Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin 
Çanakkale şehitlerini , Çanakkale 
Zaferi’nin 100’üncü yılında anmak için dü-
zenlediği  programa Kağıthane Belediye 

Başkanı Fazlı Kılıç ve eşi Fatma Kılıç, Kağıthane İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır,  İlçe Emniyet 
Müdürü Ekrem Gülen, Kağıthane Müftüsü Mevlüt 
Haliloğlu, AK Parti Kağıthane Kadın Kolları Başkanı 
Meryem Karaköse, AK Parti Kağıthane Gençlik Kol-
ları Başkanı Mustafa Kaya, belediye başkan yardımcı-
ları, birim müdürleri , meclis üyeleri ve Kağıthaneliler 
katıldı. 

Çanakkale’de dünyanın kaderi değişti.

Gültepe Kültür Merkezi’nde  Kuran-ı Kerim tilavetiy-
le başlayan programda Çanakkale şehitlerini anlatan 
şiirler, mektuplar okundu. Fotoğraf sergisinin de yer 
aldığı programa katılan davetliler koro eşliğinde söy-
lenen Çanakkale türkülerine eşlik ettiler. Çanakkale 
zaferini konu alan tiyatro gösterisinde ise yüz binlerce 

insanın hayatını kaybettiği savaş sırasında yaşanmış 
olaylar canlandırıldı.  

“Çanakkale bizim tarihimizde çok önemli örnek 
alınacak bir savaş.”

Çanakkale Savaşı’nda tüm dünyaya karşı mücade-
le verildiğini ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, “Çanakkale bizim tarihimizde çok önemli 
örnek alınacak bir savaş. Destanlaşan bir mücadele 
orada yapıldı. Tüm dünyaya karşı bir mücadele veril-
di. Çanakkale’nin geçilmez olduğu ülkemizin işgali-
ne kanımızın son damlasına kadar izin verilmeyeceği 
gösterildi ve Çanakkale’nin geçilmemesiyle birlikte 
dünyanın da kaderi değişti. Yoksa bugün çok daha 
farklı bir dünyada olacaktık. Her yıl binlerce genci-
mizi Çanakkale Şehitliği’ni ziyarete götürüyoruz. 200 
bine yaklaştı bu sayı. Kağıthane’de de bu çalışmaları-
mızı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sürdürüyoruz. 
Kağıthane Kent Konseyi bünyesinde gençlik meclisi-
mizin çalışmaları var. Bugün de bu çalışmayı gençlik 

meclisimiz üstlenmiş oldu. Gençlerimiz Çanakkale 
bilinciyle hem kendilerini geleceğe hazırlıyorlar hem 
de gençlere örnek oluşturuyorlar” şeklinde konuştu.

Çanakkale Zaferi’nde yaşanan olayların canlan-
dırdığı tiyatro oyunu seyircilere duygusal anlar yaşa-
tırken, Çanakkale şehitleri için dualar edildi.

Kağıthane Belediyesi Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yılı 

dolayısıyla düzenlediği tiyatro gösterisinde, bir asır önce 

yaşanmış olayları yeniden canlandırdı.

Kağıthane’de Şiir Tadında Muhabbet
Serdar Tuncer’in hazırlayıp sunduğu ‘Şiirli Muhabbet’ programına Kağıtane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gültepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
programda aşk, tarih ve tasavvuf üzeri-
ne konuşan Tuncer, şiirleri ve sohbetiy-

le hayranlarının beğenisini kazandı. ‘Dinleyen 
söyleyenden arif gerektirir.’ diyen Tuncer, ‘Ko-
nuşanı dinleyeni kalbindeki muhabbet konuş-
turur. Mevlana diyorum söz Leyla’ya çıkıyor, 
Yunus diyorum söz Şirin’e çıkıyor. O zaman 
anlıyorum bir köşe de Âşık ve Uşak varmış. 
Kalbi sevgi yüklü.’ şeklinde konuştu. Tuncer, 
‘Eskiler birbirine ‘Allah derdini arttırsın.’ diye 
dua edermiş.  Şimdi birisi diğerine Allah der-
dini arttırsın dese kavga sebebidir. Çünkü es-
kiden dertten anladığımız başka bir şeymiş. 
Dün dert dediğimiz şey Allah ve Allah’a dair 
olandır. Yunus, ‘Derdi dünya kadar olanın derdi 

dünya kadar olur.’ derken; Niyazi Nusri Haz-
retleri ise, ‘Derman arardın derdine, derdin 
derdime derman imiş.’ Bir derdi olanın başka 
derdi kalmaz ama çok derdi olanın dermanı 
bulması da imkânsız değildir. Dert bitmiyor.  
Bu dert şayet aşk ile yoğrulursa, aşkla var olur-
sa bir mana ifade ediyor. Aşkı nerde kaybetti-
ğimizi görüp nasıl bulacağımızı fark ettiğimiz 
zaman sanıyorum yeryüzü başka bir yer ola-
cak.’ dedi. Programın sonunda Tuncer’e çiçek 
takdim eden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, ‘Bu akşam burada çok farklı bir atmos-
fer oluştu. Sayın Tuncer’in sohbetiyle hepimiz 
derin düşüncelere, duygulara daldık. Tasavvuf, 
aşk ve insan üzerine doyulmaz sohbeti için Sa-
yın Tuncer’e teşekkür ediyoruz.‘ dedi.
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Gültepe Kültür Merkezi’nde sah-
nelenen, 600 yıl dünyaya hüküm 
etmiş Osmanlı İmparatorluğu-

nun son padişahı Vahdettin’in hayatını 
konu alan “Sürgün Sultan” oyununa 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
Başkan Yardımcıları Mevlüt Öztekin ve 
Oğuz Toktekin ile çok sayıda tiyatro se-
ver katıldı.

Zekeriya Yıldız’ın aynı adlı romanın-
dan tiyatroya uyarlanan oyun ‘Oyuncu 
Tayfası’ tiyatrosu tarafından sahnelen-
di. Son Osmanlı padişahı VI. Mehmed 

Vahdettin’in sürgün yolculuğunda ya-
şadıklarını ve bilinmeyenlerini seyirciye 
aktaran oyun, sıkıntılar içindeki son Os-
manlıların da dramını izleyiciye aktardı. 

Görsel efektlerin de kullanıldığı 
oyunda, İngilizlerin son Osmanlı ailesi 
üzerinden yola çıkarak Türkiye’yi nasıl 
hakimiyet altına almaya çalıştığı ve ül-
kenin sıkıntılı günlerinde yaşanan iha-
netler de anlatılıyor. 

 Oyun sonunda Başkan Fazlı Kılıç, 
Sürgün Sultan oyuncularına çiçek tak-
dim etti. 

Sürgün Sultan Kağıthane’de

Yakın tarihimizin en 
çok tartışılan siyasi 

figürlerinden Son 
Osmanlı Padişahı 

Vahdeddin’i ve 
sürgün yolculuğunu 

anlatan Sürgün 
Sultan, unutulmaması 

gereken gerçeklerle 
Kağıthanelilerle 

buluştu. 

Acılarla Dolu Filistin’de Bir Gün
Kağıthane Belediyesi’nin mart ayı kültür sanat etkin-
likleri programı kapsamında sahnelenen ‘Filistin’de 
Bir Gün’ oyunu vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Filistin’de bayram sabahı ezan 
okunurken başlayan günün 
hikayesinde son nefesleri pa-

muk ipliğine bağlı insanların hayatı 
anlatan oyunda Batı Şeria’da yaşa-
nan bir gün seyircilere savaşın soğuk 
yüzünü gösterdi. Zeyd, Sümeyye ve 
Abid’in silah sesleri altında geçen 
hayatlarından, babalarına kavuşma 
ümitlerinden kesitler sunan oyunda  
aileleri bombalarla yok alan çocuk-
ların yaşamları anlatıldı. Bir bay-
ram sabahı yaşanan hayatta kalma 
mücadelesini çarpıcı bir senaryoy-
la sahneye taşıyan oyun seyircileri 
duygulandırdı. Programda kısa bir 
konuşma yapan Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, oyuncuları sah-
ne performansları için tebrik etti. 
Başkan Kılıç, ’Filistin dünyanın göz-
leri önünde zulme uğruyor. Bu oyun 
ile zulme karşı direnen, hakkın ka-

zanması için inancını kaybetmeyen 
kardeşlerimizin yaşamlarının küçük 
bir bölümünü şahit olduk. Bizler 
yanı başımızda yaşanan bu insan-
lık suçunun tarihe büyük bir leke 
olarak kaydedileceğini biliyoruz. Bu 
zulmü yaşatanları ve bu zulme ses-
siz kalanları tarih affetmeyecektir’ 
dedi. İsrail’in sınır tanımayan zul-
mü karşısında direnen Filistinlilerin 
onurlu yaşam mücadelesini başarılı 
bir sahne performansıyla tiyatro-
severlere sunan oyuncular, Zeyd, 
Sümeyye ve Abid’in babalarına ka-
vuşma Amir’e kavuşma umudunu 
konu alan oyunlarıyla seyircilerden 
büyük alkış aldılar.

Seyircilerin alkışlarıyla perde-
lerini kapatan oyun, Filistin’in Batı 
Şeria bölgesini işgal eden İsrail or-
dusunun şiddetini çarpıcı bir dille 
anlattı.
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Kağıthane’de Nisan Ayı 
Renkli GeçiyorKağıthane Belediyesi’nin ilçenin kültür 

sanat hayatına sunduğu önemli hizmet-
lerden biri olan Gültepe Kültür Merkezi 

Nisan ayında da ilçe sakinlerinin buluşma 
adresi olacak. Yaklaşık 2 yıldır düzen-
li olarak gerçekleştirilen etkinliklerde 

önceki aylarda olduğu gibi Nisan ayında 
da Gültepe Kültür Merkezi, Kağıthane’nin 

kültür ve sanat hayatına yön verecek.

Sinema, tiyatro, konser, dinleti ve söyleşilerde 
yetişkinleri ağırlayan Gültepe Kültür Merkezi, 
çocuk programlarıyla da Kağıthaneli minik-

lerin gözdesi. Animasyon film gösterimleriyle ilçe 
çocuklarına eğlenceli saatler yaşatan etkinlikler, 
renkli programlarla yeni eğlenceleri çocuklarla bu-
luşturuyor. Yoğun ilgi gören animasyon gösterimle-
rinde bu ay Tenten’in Maceraları, Cesur Balık, Evliya 
Çelebi, Baykuş Krallığı, İgor, Cesur Tom gibi yapım-
larla çocuklar mutlu olurken, yetişkinler Mahsun 
Kırmızıgül’ün gişe rekoru kıran Mucize filmini iz-
leyecekler.

Büyükler Kısasa Kısas, Şekerpare, Cibali Ka-
rakolu gibi eserleri seyrederken küçükler Canım 
Arkadaşım, Farkındayım Aldanmam, Birgün Ayak-
kabımın Teki gibi Çocuk Tiyatrosu’nun en güzel seç-
kileriyle tiyatro keyfini yaşayacaklar. Serdar Tuncer, 
Mustafa Demirci, İbrahim Sadri, Faruk K.  önemli 
isimlerin söyleşi ve konserleriyle renklenecek et-

kinliklerde bu ay 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı’nın coşkusu yaşanacak. Hasbahçe’de 
gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen Çocuk 
Şenlikleri’nde 4 gün boyunca çocukları büyük sürp-

rizler bekliyor. Oyun grupları ve eğlenceleri, tahta 
bacak gösterileri, çocuk konserleri, müzikaller ve 
sahne etkinlikleriyle eğlenen çocuklar, bayramın 
tadını doyasıya yaşayacak.


