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Turgut YILMAZHUZUR SOKAĞI

Kağıthane Beled"ye Başkanı 
Fazlı Kılıç, Ramazan Bayramı 

tat"l" önces"nde beled"ye 
çalışanları "le bayramlaştı. 

Kağıthane Beled"yes" Mecl"s 
Salonu ve N"kah Salonu’nda 

düzenlenen bayramlaşma 
tören"nde başkan yardımcıları 

da hazır bulundu.

2017-2018 Eğ"t"m Öğret"m yılının sona ermes" neden"yle Cevdet 
Şam"koğlu İlkokulu’nda karne tören" gerçekleşt"r"ld". Karne tören"ne 
Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, Beled"ye Başkanı Fazlı Kılıç, İlçe 
M"ll" Eğ"t"m Müdürü Muhammet Çayır, İlçe M"ll" Eğ"t"m Müdürü İlhan 
Kurt ve çok sayıda vel" katıldı. 
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Kağıthane Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
Fazlı KILIÇ
Kağıthane Belediye Başkanı

Genel Yayın Yönetmeni
Levent DİRİCE
Belediye Başkan Yardımcısı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Sedat BİKA
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Kıymetli Kağıthaneli komşularım sizleri sevgi ve say-
gıyla selamlıyorum. Kağıthane Belediyesi olarak ge-
ride bıraktığımız 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 

Milletvekilliği seçim sonuçlarının milletimize, memleke-
timize hayırlı olmasını diliyor, sonuçların ülkemize barış 
ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. Aziz milletimi-
zin teveccühü ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk devlet baş-
kanı olarak seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ı ve seçimleri kazanan Cumhur İttifakı’nı teb-
rik ediyor, başarılar diliyoruz. 

Eğer bir yemek yapmak istersek önce onun tüm mal-
zemelerini tedarik etmek durumundayız. Veya herhangi 
bir konuda iyi bir proje hazırlayacaksanız, bütün mater-
yallere sahip olmanız gerekir. Bir yönetici iseniz, yönetim 
alanınızdaki bilgileri edinmek sizi başarıya götürür. Bir be-
lediye başkanıysanız, bölgenizin yapısını bilmenizin yanı 
sıra geçmişini de bilmek durumundasınız. Aksi takdirde 
bugün karşı karşıya olduğunuz niteliği kavramakta eksik-
ler yaşarsınız. Bu da geleceğe sunacağınız çalışmalarınızı 
doğrudan etkiler.

Kamu yönetiminde uzun vadeli ve kalıcı olmanın 
yolu, üzerine bastığı toprağı kökleriyle birlikte tanımak-
tan geçer. Hele ki, ilçenizin tarihi nitelikleri varsa… Böl-
genizde tarihsel yaşanmışlığın aşinası değilseniz, gelece-
ği ışıtan projelerinizi yeterince taçlandıramazsınız. Bizler 
Kağıthane’de bu perspektifle çalışıyoruz. 

Sizlere ilçemizde yaklaşık 14 yıldır hizmet etmekte-
yiz. 14 yıl öncesini hatırlayan vatandaşlarımız, eski ile yeni 
Kağıthane’yi kıyas ederek bugün ilçemizin geçirdiği dönü-
şümü bir kez daha düşünebilir. Ekibimizle birlikte vatan-
daşlarımıza, tarihi mirasımıza ve şehrimize yaptığımız hiz-
metlerle sizlere yeni Kağıthane’yi sunduk. 

Gerek merkezi yönetimle gerekse diğer yerel yöne-
timlerle koordineli bir şekilde yürüttüğümüz çalışmaları-
mızı, sayın Cumhurbaşkanımız da fırsat buldukça yerinde 
inceliyor, bizleri onurlandırıyor. Kendisi Kağıthane’ye yapı-
lan her yatırımın hem destekçisi hem de takipçisi. Bu nok-
tada öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
ve sonrasında Başbakanımız Binali Yıldırım’a, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal’a, tüm mülki 
amirlere, projelerimizin gerçekleşmesinde gayretleri olan 
iş adamlarına, çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli Kağıthaneliler; bir mübarek Ramazan ayını 
daha geride bıraktık. Paylaşma ve kardeşlik duygularının 
zirveye ulaştığı bu merhamet ayının bir sonraki seneye ka-
dar bizlere veda etmiş olmasının hüznünü yaşıyoruz. İlçe-
mizde Ramazan ayını en güzel şekilde karşıladık. Düzenle-
diğimiz çeşitli etkinlikler, sokak iftarları, söyleşi ve sohbet-
lerle dolu dolu yaşadık.

Hasbahçe’de Ramazan etkinlikleri artık bir marka hali-
ne geldi. Çok değerli konuşmacılarımız söyleşiler gerçek-
leştirdi. Etkinliklerimiz 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza 
unutulmaz anlar yaşattı. Her mahallemiz, her vatandaşı-
mız bu atmosferi ziyadesiyle yaşadı. Bu atmosfere sağladı-
ğınız katkılardan dolayı sizlere sonsuz teşekkür ediyorum.

Orucumuzu açtığımız ve Yüce Allah’a şükrettiğimiz 
her iftar anında, başta Filistin’de yaşama tutunmaya çalı-
şan mazlum din kardeşlerimiz olmak üzere; dünyanın çe-
şitli yerlerinde sıkıntılar yaşayan tüm kardeşlerimizi de 
unutmadık. Onlar için dua ettik, zalimleri lanetledik. Bu 
vesile ile özellikle Gazze’de, Kudüs’te sıkıntılar yaşayan din 
kardeşlerimize Rabbimizden kolaylık ve sabır diliyorum. 
Kıymetli Kağıthaneli komşularım sizleri bu duygu ve dü-
şüncelerle selamlıyorum.

Kağıthane Beled"yes"'n"n Ra-
mazan ayı özel programları 
Hasbahçe'de devam ett". 

Çocuklara yönel"k eğlencelerle 
başlayan Ramazan etk"nl"kler", 
şa"rler, sanatçılar, yazarlar ve "lah"-
yatçıların katıldığı programlar "le 
sürdü.

D"n" konferansları, k"tapları, 
makaleler", telev"zyon ve radyo 
programları "le sev"len İlah"yatçı - 
Yazar Prof. Dr. N"hat Hat"poğlu da 
Kağıthanel"ler "le söyleş" progra-
mında b"r araya geld". Hat"poğlu 
söyleş"s"nde hayatta peş"n hüküm-
lü olunmamasına d"kkat" çekerek 
alandak"lere Hz. Peygamber döne-
m"nde yaşanmış b"r olayı anlattı:

“Peş"n hükümden kaçının”
“K"mse hakkında peş"n hüküm 
vermey"n. Bırakın sah"b" (Allah) 
hüküm vers"n. S"ze düşen gücünü-
zün yett"ğ" kadar "nsanları doğru-
ya teşv"k etmek. Günahı "şleyene 
değ"l, günahın kend"s"ne düşman 
olun. Çünkü günahı "şleyen net"-
cede "nsandır. K"m b"l"r o k"ş" ne 
bad"reler atlattı da hayat onu bu 

noktaya get"rd".
Hz. Peygamber'e b"r gün H"mal 

adında b"r adam get"rd"ler. Adam 
z"l zurna sarhoş. Efend"m"z ada-
ma baktı ve ded" k": 'Han" b"ze b"r 
daha "çmeyeceğ"ne söz verm"şt"n?' 
Adam başını önüne eğd". Kend"n" 
savunacak hal" yoktu.

Peygamber"m"z terl"ğ"n" çıkar-
dı. B"r anne babanın evladına vur-
duğu g"b"; sadece uyarmak ama-
cıyla 'akıllan' d"yerek sırtına üç defa 
vurdu. Orada o an cemaat"n "ç"nde 
bulunanlardan b"r"s" döndü ve 
adama şöyle ded": 'Allah sana lanet 
ets"n. Sen Resulullah'ın huzuruna 
sürekl" sarhoş gelmekten utanmı-
yor musun?'

Rasulullah'ın reng" b"r anda attı. 
Az önce "çk" "çen" gördüğünde aşı-
rı tepk" göstermeyen Resullulah 
Efend"m"z, lanet eden sahabeye 
döndü ded" k"; 'Hayır, asla Allah 
ona lanet etmes"n. Allah ona mer-
hamet ets"n. Bu adam "çk" "çt" evet 
ama b"l"yorum k" bu adam Allah'ı 
ve Peygamber"n" sev"yor. Onun 
"ç"n bu adama Allah rahmet, mer-
hamet eyles"n.’

“Dünyaya Hz. Peygamber g"b" 
bakmalıyız”
Sevg"l" dostlar, Hz. Peygamber g"b" 
bakmalıyız dünyaya. Yoksa b"rb"-
r"m"z" tekb"r get"rerek b"rb"r"m"z"n 
kafasını kesmeye çalışan rad"kal 
unsurlara dönüşürüz. Başkasının 
kusurunu, günahını görmey" bıra-
kalım.”

İlah"yatçı - Yazar Prof. Dr. N"hat 
Hat"poğlu’nun Hasbahçe’de ger-
çekleşt"rd"ğ" söyleş" programı yak-
laşık b"r saat sürerken vatandaş-
ların "lg"s" de yoğundu. Söyleş"ye 
Kağıthane Beled"ye Başkanı Fazlı 
Kılıç da katıldı. Başkan Kılıç söyle-
ş"n"n sonunda verd"ğ" b"lg"lerden 
ötürü N"hat Hat"poğlu'na teşekkür 
ederken, Kağıthane'n"n s"mges" 
olan lale f"gürü ve ç"çek takd"m ett". 

Prof. Dr. N$hat Hat$poğlu: 
“İnsanları doğruya teşv$k ed$n”

Kağıthanel"lerle buluşan İlah"yatçı - Yazar Prof. Dr. N"hat Hat"poğlu anlattığı 
"bretl"k h"kayeyle hayatta peş"n hükümlü olunmamasına d"kkat" çekt".
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A"le ve Sosyal Pol"t"kalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Kağıthanel" gençlerle b"r araya gelerek merak 
ett"kler" konulara "l"şk"n sorularını cevapladı. Kağıthane Hasbahçe Mes"re Alanı’nda Kağıthane Beled"ye 

Başkanı Fazlı Kılıç ve AK Part" Kağıthane İlçe Başkanı Mevlüt Öztek"n’le beraber gençler"n
sorularını cevaplayan Bakan Kaya ülke gündem"n" değerlend"rd".

Gençl"ğe güvend"kler"ne vurgu yapan 
Bakan Kaya, katılımcıların gençl"ğ"n 
mecl"ste tems"l"ne "l"şk"n sorusuna şu 
değerlend"rmede bulundu:
Gençler"m"z"n azm" ve kararlılığıyla bu 
ülkey" katbekat büyütmey" hedefl"yoruz. 
Bu ülken"n gençler"ne "nandık. Cumhur-
başkanımız Recep Tayy"p Erdoğan bu 
ülken"n gençler"ne "nandı. Seç"lme yaşı-
nı da seçme yaşı g"b" 18'e "nd"rd"k. Bunu 
yaptığımızda muhalefet 'Çoluk çocuğu 
mu Mecl"s'e sokacaksınız?' ded". Bugün, 
verd"ğ"n"z kararla seç"lme yaşını 18'e dü-
şürdük. Aranızda n"ce genç kardeşler"m"z 
s"zler" tems"l edecek. B"z gençler"n bu ül-
ken"n geleceğ"ne en büyük katma değer" 
sağlayacak nes"l olduğuna "nanıyoruz.”

Kaya, "y" yet"şm"ş b"r gençl"ğ"n varlığına 
d"kkat" çekerek, yerl" ve m"ll" kavramları-
nın önem"ne "şaret ett". 24 Haz"ran'da çok 
öneml" b"r seç"me g"tt"kler"n" d"le get"ren 
Kaya, “16 yıldır gece gündüz demeden 
s"zler"n "ç"nden çıkıp s"zlere h"zmet eden 
b"r Cumhurbaşkanımız var. Allah onu ba-
şımızdan eks"k etmes"n. Cumhurbaşkanı-
mızın l"derl"ğ"nde 2023 hedefler"ne em"n 
adımlarla "lerl"yoruz” d"ye konuştu.

Bakan Kaya, Türk"ye ekonom"s"nde 
AK Part"'n"n etk"s" hakkında örnekler 
vererek, 16 yılda ekonom"de yaşanan-
lara d"kkat" çekt". Sosyal h"zmetlerde, 
sağlık ve eğ"t"mde hayata geç"rd"kler" 

projeler" anımsatan Kaya, şunları söy-
led":
“İnsan onuruna yakışır şek"lde m"llet"-
m"ze h"zmet ed"yoruz. Bakanlık olarak, 
son 10 yılda dünyada yoksulluğu en faz-
la azaltan ülke Türk"ye oldu. Günde 4.5 
doların altında yaşayanların oranı yüzde 
30'du. Bugün yüzde 1.5'"n altında. He-
def"m"z yoksulluğu tamamen ortadan 
kaldırmak. Allah'ın "zn"yle bunu gerçek-
leşt"rmek "ç"n gece gündüz demeden ça-
lışmaya devam edeceğ"z. B"z yapmaktan 
ve h"zmetlerden bahsed"yoruz. B"r"ler" de 
yıkmaktan bahsed"yor. Bunlara fırsat ver-
mey"n sevg"l" kardeşler"m.”

Gelecek gençler"n olacak
Programda Kağıthane Beled"ye Başkanı 
Fazlı Kılıç da gençler hakkındak" düşün-
celer"n" d"le get"rd". Başkan Kılıç,  “Zamanı-
nızı "y" değerlend"r"n. Gezmek, eğlenmek 
elbette en çok s"zler"n hakkı. Arkadaşları-
nızla b"rl"kte bol bol eğlen"n, gez"n, güzel 
zaman geç"r"n. Eğ"t"m"n"z" de sakın "hmal 
etmey"n. S"zlere güven"yoruz. Geleceğ" 
şek"llend"recek, gelecekte b"zler" yönete-
cek, muayene edecek, öğretecek, koruya-
cak s"zlers"n"z. Bu cennet vatanı b"z s"zle-
re emanet edeceğ"z. Ülkem"z" her da"m 
korumak ve onu güzelleşt"rmek s"z"n 
el"n"zde olacak. O nedenle kend"n"z" çok 
"y" gel"şt"r"n. Her konuda b"lg" sah"b" olun. 
Zamanınızı asla boşa geç"rmey"n. S"zler" 
sev"yoruz” d"ye konuştu.

BAKAN KAYA: “Gençler, bu ülken$n 
geleceğ$ne büyük katkılar sağlayacak”
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Tören önces"nde Kaymakam Hasan Göç, Be-
led"ye Başkanı Fazlı Kılıç ve protokol üye-
ler" b"r sınıfa g"rerek öğrenc"lere karneler"n" 

dağıttı. Ardından okulun bahçes"nde düzenlenen 
tören; saygı duruşu ve İst"klal Marşı’nın okunma-
sıyla başladı. Protokol konuşmaları "le devam ed"-
len törende, açılış konuşmasını yapan Okul Müdü-
rü Mehmet Gültek"n, “2017-2018 Eğ"t"m Öğret"m 
yılını tamamladık. Tat"ller d"nlenmey" hak ett"ğ"-

n"z dönemlerd"r. Tüm senen"n yorgunluğunu ta-
t"lle atmak en büyük hakkınız. Öğrenc"ler"m"z"n 
eğ"t"m"nde büyük emeğ" olan öğretmenler"m"ze 
ayrıca teşekkür ed"yor, hep"n"ze "y" tat"ller d"l"yo-
rum” ded". 

“Huzur "ç"nde b"r tat"l geç"rmen"z" d"l"yorum”
Tören hakkında konuşan Kağıthane Beled"ye 

Başkanı Fazlı Kılıç, “İlçem"z genel"nde b"r eğ"t"m 

ve öğret"m dönem"n"n daha başarılı ve sorunsuz 
b"r şek"lde tamamlanması sürec"nde özver" "le ça-
lışan İlçe M"llî Eğ"t"m Müdürlüğümüze, okul "da-
rec"ler"m"ze, öğretmenler"m"ze, okul personel-
ler"m"ze ve kıymetl" vel"ler"m"ze can-ı gönülden 
teşekkür ed"yor, sağlık, mutluluk ve huzur "ç"nde 
b"r tat"l geç"rmeler"n" d"l"yorum” "fadeler"n" kul-
landı. Öğrenc"ler"n göster"ler"n"n ardından ödülle-
r"n takd"m" "le karne tören" sona erd".

2017-2018 Eğ"t"m Öğret"m yılının sona ermes" neden"yle Cevdet Şamıkoğlu İlkokulu’nda karne tören" 
gerçekleşt"r"ld". Karne tören"ne Kağıthane İlçe Kaymakamı Hasan Göç, Beled"ye Başkanı Fazlı Kılıç, İlçe M"ll" Eğ"t"m 

Müdürü Muhammet Çayır, İlçe M"ll" Eğ"t"m Müdürü İlhan Kurt ve çok sayıda vel" katıldı. 

KARNELERİNİ ALDI
KAĞITHANELİ  ÇOCUKLAR ÇEVRECİ  ÖĞRENCİLER 

ÖDÜLLENDİRİLDİ
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ÇEVRECİ  ÖĞRENCİLER 
ÖDÜLLENDİRİLDİ
Kağıthane Beled"yes", Dünya Çevre Günü'nde mav" kapak toplama, kağıt toplama ve atık yağ alanında 

düzenlenen ger" dönüşüm yarışmasında dereceye g"ren çevrec" öğrenc"lere ödüller"n" verd".

Kağıthane Beled"yes", Dün-
ya Çevre Günü'nde mav" ka-
pak toplama, kağıt toplama ve 

atık yağ alanında düzenlenen ger" dö-
nüşüm yarışmasında dereceye g"ren 
çevrec" öğrenc"lere ödüller"n" verd". 
Hasbahçe Mes"re Alanı’nda gerçekleş-
t"r"len Dünya Çevre Günü etk"nl"ğ"n-
de b"s"kletler"n" alan çevrec" öğrenc"-
ler"n mutluluğu gözler"nden okundu.

Hasbahçe Mes$re Alanı’nda et-
k$nl$kler düzenlend$
Kağıthane Beled"yes" ger" dönüşüm 
konusunda farkındalık oluşturmak 
ve çevreye karşı duyarlılık sağlamak 
amacıyla çalışmalarına devam ed"yor. 
Beled"ye bu kapsamda Hasbahçe Me-
s"re Alanı’nda Dünya Çevre Günü'nde 
b"r etk"nl"k düzenled". A4 Sanat gru-
bunun müz"k d"nlet"s"yle başlayan 
programda Fındıklı İlkokulu öğrenc"-
ler" çevre konulu ş""rler"n" seslend"r-
d". Ardından A4 Sanat T"yatro Grubu 
“Ödül Veren Çevrec" Kutu” adlı b"r o-
yun serg"led". Key"fl" anların yaşandı-
ğı etk"nl"kte çocuklar doyasıya eğlen-
d". Ardından “Mav" Kapak Toplama, 
Kağıt Toplama ve Atık Yağ” alanında 

ger" dönüşüme katkı sağlamak "ç"n 
düzenlenen yarışmada dereceye g"-
ren öğrenc"lere ödüller" takd"m ed"ld".

Yarışmada ödül  alan 10 yaşındak" 
Zeynep Naz Ertürk, “Gültepe İmam 
Hat"p Ortaokulu'ndan gel"yorum. Ka-
ğıt toplamada b"r"nc" oldum. Bana he-
d"ye olarak b"s"klet verd"ler. Çok mut-
luyum” "fadeler"n" kullandı.

“Çocuklarımıza güzel alışkanlık-
lar kazandırıyoruz”
Etk"nl"ğe katılan Kağıthane Beled"ye 
Başkanı Fazlı Kılıç, “14 yıldan bu ya-
na çocuklarımıza hem çevre eğ"t"m-
ler" ver"yoruz ve hem de uygulama-
sını yapıyoruz. Uygulamayı yapan ve 
en başarılı olan çocuklarımıza ödülle-
r"n" takd"m ett"k. Çocuklarımız hayat 
boyu bu alışkanlıklarını sürdürsünler 
"st"yoruz. Tertem"z, pırıl pırıl b"r çev-
re olsun. Sıfır atık anlayışıyla kullan-
dığımız tüm eşyaları b"r daha değer-
lend"rel"m "st"yoruz. Hem uyguluyo-
ruz hem de çocuklarımıza böyle gü-
zel alışkanlıklar ed"nd"r"yoruz” şek-
l"nde konuştu.
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Kağıthane Beled"yes" ta-
rafından her yıl düzen-
l" olarak gerçekleşen Kül-

tür Gez"ler" kapsamında b"nler-
ce "lçe sak"n" serhat şehr" Ed"rne’y" 
gezd". Vatandaşların ulaşım ve 
yeme "çme g"b" "ht"yaçlarının be-
led"ye tarafından karşılandığı gez" 
turlarında şeh"rdek" tar"h" yerler uz-
man rehberler eşl"ğ"nde b"r b"r gez-
d"r"ld".

Oruçlar Ed$rne’de açıldı 
Bu yılk" gez" programının Ramazan 
ayına denk gelmes" sebeb"yle oruç-
lu vatandaşlar "ftarlarını Ed"rne’de 
yapma fırsatı yakaladı. Kırkpınar 
Meydanı’nı z"yaret eden gez" ek"-
b" tar"h" Kırkpınar Güreşler" hak-
kında b"lg" aldı. Gez" ek"b", Balkan 

Savaşı’nda Bulgarlara es"r düşen ve 
Ed"rne Saray"ç"’nde aç bırakılarak 
ölüme mahkum ed"len 20.000 şe-
h"d"n hatıralarını yaşatmak "ç"n ya-
pılan Ed"rne Balkan Şeh"tl"ğ"’n" z"-
yaret ett". Gez" turu programı kap-
samında vatandaşlar Sel"m"ye Ca-
m"", 3 Şerefel" Cam"", Esk" Sel"m"-
ye Cam"", Sultan II. Bayez"d Küll"-
yes" Sağlık Müzes"’n" de z"yaret ett". 
Ed"rne gez"ler"ne bugüne kadar 
b"nlerce vatandaş katıldı.

“Yen$ nesl$n tar$h$ yerler$n öne-
m$n$ anlamasına destek oluyo-
ruz” Kağıthane Beled"ye Baş-
kanı Fazlı Kılıç kültür turları "le ta-
r"h" m"rasların yaşatıldığına vurgu 
yaparak, “Vatandaşlarımızı her yıl 
bu turlara davet ed"yoruz. Bu saye-

de farklı kültürlerle b"r etk"leş"m ol-
duğu g"b"; üzer"nde yaşadığımız bu 
toprakların anayurt olmasında ya-
şanan tar"h" sürec" de yer"nde göz-
lemleme fırsatı yakalıyorlar. B"zle-
re emanet ed"len tar"h" eserler"m"-
z" z"yaret ederek de tar"he olan vefa 
borcumuzu yer"ne get"r"yor, ayrıca 
yen" nesl"n bu tar"h" yerler"n öne-
m"n" b"lmes" noktasında destek 
oluyoruz” "fadeler"n" kullandı.

Ed"rne gez"s"nden duyduğu mem-
nun"yet" d"le get"ren Kağıthanel"-
ler, gez" ve rehberl"k h"zmetler" "ç"n 
Başkan Kılıç’a teşekkür ett"ler. Ed"r-
ne gez"s"nden ayrı olarak Kağıtha-
ne Beled"yes"’nce ayrıca Çanakka-
le, Bursa ve Konya’ya da aynı şek"l-
de yıl "ç"nde gez"ler düzenlen"yor.

Hasbahçe'de “Namaz ve İnsan” Konuşuldu
İlah"yatçı Yazar Ahmet Bulut, Hasbahçe Ramazan Etk"nl"kler" kapsamında 

 “Namaz ve İnsan” konulu söyleş" gerçekleşt"rd".

Kağıthane Beled"ye-
s" b"rb"r"nden değerl" 
yazarları Kağıthane-

l"ler "le buluşturmaya devam e-
d"yor. Bu kapsamda Hasbahçe 
Etk"nl"k Alanı’nda vatandaşlar-
la b"r araya gelen Ahmet Bulut, 
namaz kılmanın  İslamın 5 şar-
tından b"r" olduğunu anımsata-
rak, "nsanın "lk önce namazdan 
hesaba çek"leceğ"n" bel"rtt".
B"r b"reye küçük yaşlardan "t"-
baren namazın önem"n"n anla-
tılması gerekt"ğ"ne d"kkat" çe-
ken Bulut, “Allah’ı anmak, şük-
retmek ve cennete g"tmek "-

ç"n namaz kılmalıyız, bu b"l"nç-
le yaşamalıyız. Günümüzde "n-
sanlar namazlarını "şler"ne göre 
ayarlıyor; ancak bunun tam ter-
s" olmalı, "şler"m"z" namazımıza 
göre ayarlamalıyız” ded".

Bulut, namazın vücut $ç$n 
yemek ve su g$b$ b$r $ht$yaç 
olduğunu $fade ederek, şun-
ları kaydett$:
“Huzur ve mutluluk seccaden"n 
üzer"nden geç"yor. Namazı ha-
yatının noktasına yerleşt"renler 
mutlu olmanın sırrına ulaşmış-
lar demekt"r. Namaz kılmak sa-

dece yaşlılara mı mahsus? Ta-
b"" k" hayır. Ölenler"n heps" yaş-
lı mı? B"r san"ye sonramızı han-
g"m"z b"l"yor. Her san"ye ölümle 
baş başayız. Namazlarımızı ak-
satmadan kılmaya özen göster-
mel"y"z.”
Etk"nl"ğe katılan Kağıthane Be-
led"ye Başkanı Fazlı Kılıç da "la-
h"yatçı yazar Bulut’a ve katılım-
larından dolayı Kağıthanel"lere 
teşekkür ett". Hasbahçe Etk"nl"k 
Alanı’ndan b"rb"r"nden değerl" 
şa"r ve yazarı ağırladıklarını d"-
le get"ren Başkan Kılıç, herkes" 
etk"nl"klere katılmaya davet ett".

KAĞITHANELİ VATANDAŞLAR 
EDİRNE’Yİ KEŞFETTİ

Kağıthane Beled"yes"’n"n her yıl geleneksel olarak düzenled"ğ" 
Kültür Gez"ler" 2018 yılı programı Ed"rne gez"s" "le devam ett".



GAZETE KAĞITHANE | HAZİRAN 2018 | Sayı 74 7

Haber

7

Haber

Kağıthane Beled"ye Başkanı Fazlı Kılıç, Ramazan Bayramı tat"l" önces"nde beled"ye çalışanları 
"le bayramlaştı. Kağıthane Beled"yes" Mecl"s Salonu ve N"kah Salonu’nda düzenlenen 

bayramlaşma tören"nde başkan yardımcıları da hazır bulundu.

Kağıthane Beled"yes"'n"n gel"şt"rd"ğ" mob"l uygulama "le vatandaşlar taşınmazlarının 
"mar durumunu cep telefonlarından sorgulayab"l"yor.

İMAR BİLGİLERİ CEPTE
Türk"ye'n"n gündem"nde olan “İmar 
Barışı” b"rçok vatandaşı heyecanlan-
dırdı. M"lyonarca "nsan taşınmazları-
nın "mar durumunu sorgulamak "ç"n 

"lg"l" beled"yelere akın ed"yor.

Kağıthane Beled"yes" vatandaşların hayatı-
nı kolaylaştırmak adına "mar sorgulama konu-
sunda mob"l b"r uygulama gel"şt"rd". Uygulama 
"le vatandaşlar beled"yeye gelmeye gerek duy-
maksızın taşınmazlarının ada parsel b"lg"ler"y-
le cepten sorgulama yaparak "mar durumlarını 
öğreneb"l"yorlar.

Kağıthane Beled"yes"'n"n mob"l uygulamasın-
dan İmar Durum Sorgulama bölümüne g"rerek 
vatandaşlar, "mar planı üzer"nde gez"nt" yap-
ma, ada-parsel b"lg"ler"n" kullanarak yapılaş-
ma b"lg"ler"n" görüntüleme "mkanlarını elde e-
d"yor.

Ramazan Bayramı önces"nde be-
led"ye personel" "le b"raraya ge-
len Başkan Fazlı Kılıç, çalışma ar-
kadaşlarının bayramını tebr"k ett". 

Kağıthane’ye gece gündüz  h"zmet eden ça-
lışma arkadaşlarımıza teşekkür ed"yorum d"-
yen Başkan Kılıç, “Ramazan ayı boyunca hal-
kımıza h"zmette el"n"zden gelen"n en "y"s"n" 
yaptınız. Gün geçt"kçe beled"ye h"zmetler"-
m"z daha da "y"ye g"d"yor. Her h"zmet s"zle-
r"n emekler" "le oluyor. Tüm çalışma arkadaş-
larımıza teşekkür ed"yorum. Hep"n"z"n bay-
ramını kutluyor, a"len"zle huzurlu b"r bayram 
geç"rmen"z" d"l"yorum” şekl"nde konuştu. 

BELEDİYE AİLESİ BAYRAMLAŞTI
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Kağıthane’de Ramazan ayı etkinlikleri, ilçenin tüm mahalleleri, Kudüs ve Bosna Hersek’te düzenlenen 

iftar programları, söyleşiler ve çocuk programları ile coşkulu geçti. Aynı sofrada buluşmanın 

mutluluğunu yaşayan vatandaşlar Ramazan ayının manevi huzurunu birlikte yaşadı.

Kağıthane’nin 19 mahallesinde iftar verildi
Kağıthane Belediyesi tarafından ilçenin her 
mahallesinde düzenlenen sokak iftarları bir-
lik ve paylaşımın en güzel örneklerini sergile-
di. Aynı sofrada binlerce Kağıthaneli vatandaşı 
toplayan Başkan Kılıç, sokak iftarlarında vatan-
daşlarla tek tek ilgilendi. 

Sokak iftarında konuşan ve Ramazan ayı bo-
yunca vatandaşların keyifli zaman geçirmele-
ri için her sene ellerinden gelen gayreti göster-
diklerini söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, “Biz Kağıthane Belediyesi olarak her 
sene toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, 
kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en yoğun ya-
şandığı Ramazan ayının bereketini hep birlikte 
yaşamak amacıyla çeşitli organizasyonlar dü-
zenliyoruz. Halkımızı; iftarlar çadırlarında, ma-
halle sofralarında, şenliklerde bir araya getiriyo-
ruz” dedi.

Kardeşlik sofrası Kudüs’te kuruldu
Kağıthane Belediyesi ve Mirasımız Derneği; 
Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa’da 
bir iftar programı düzenlendi. Filistin’in Baş-
kenti Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’da düzen-
lenen iftar programında binlerce kişi aynı sofra-
yı paylaştı. Mescidi Aksa’nın bahçesinde ger-
çekleştirilen iftar programına Kudüs ve civarın-
dan gelen Filistinliler hep birlikte oruçlarını aç-
manın hazzını yaşadı.

Kudüs’te 350 bine yakın Müslüman’ın yaşa-
dığını ve büyük çoğunluğunun yoksulluk sı-
nırının altında bir yaşam sürdüğünü belir-
ten Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
şöyle konuştu:
“Kudüs 50 yıldan uzun süredir işgal altında. Fi-
listinli Müslüman kardeşlerimiz İsrail'in bas-
kıları altında her gün şehit veriyor, yaralanı-

yor, açlıkla ve çeşitli hastalıklarla boğuşuyor; a-
ma bir an olsun bile Kudüs'ten vazgeçmiyor-
lar. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ve Tel A-
viv’deki ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşı-
nacağını açıklamasının ardından, aralarında 
Türkiye’nin de olduğu çok sayıda ülke Trump’a 
tepki gösterdi. Dünya Filistin sorununa gözü-
nü kulağını kapasa da biz asla kapamayacağız. 
Daima buradaki kardeşlerimizin yanında ola-
cağız. Bilinmelidir ki; Kudüs sadece Filistin’in 
başkenti değil, tüm dünya Müslümanlarının 
başkentidir.”

Bosna’da 500 kişilik iftar
Kağıthane Belediyesi ve Dünya Balkan 
Dernekleri Federasyonu, Bosna Hersek'te 
bin 500 kişilik iftar verdi. Kağıthane Bele-
diyesi tarafından geleneksel olarak düzen-
lenen "Kardeşlik Sofrası" Bosna Hersek'in 
başkenti Saraybosna'da kuruldu.
Kağıthane Belediyesi tarafından Dünya 
Balkan Dernekleri Federasyonunun iş bir-
liğiyle Saraybosna'daki bir restoranda dü-
zenlenen iftarda yaklaşık bin 500 kişi ay-
nı sofrada buluştu.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
yaptığı açıklamada, iftarda Kağıthane-
li vatandaşların Boşnak kardeşleriyle bir 
araya geldiğini ifade ederek, "Kardeşlik 
Sofrası"nın Saraybosna'dan önce Kudüs'te 
düzenlendiğini söyledi.

Dünyadaki tüm Müslümanların Ramazan 
ayında birlik içerisinde dua etmelerini iste-
yen Kılıç, "Kağıthane Belediyesi olarak çe-
şitli yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. Duaların 
makbul olduğu şu saatte beraberiz ve tüm 
Müslümanlara dua ediyoruz." dedi.

Çocuklar da unutulmadı
Ramazan ayında ilçenin 19 mahallesin-
de gönül sofraları kuran Kağıthane Be-
lediyesi, çocukları bu yıl da unutmadı. 
Çağlayan Mahallesi Fevzi Çakmak Cad-
desi üzerinde çocuk iftarı programı dü-
zenleyen Kağıthane Belediyesi, binlerce 
çocuğu aynı masada buluşturdu.

İftar öncesi alanı tamamen dolduran ço-
cuklar, orta oyunu ve Karagöz-Hacivat 

eşliğinde doyasıya eğlendi. Çocuklar e-
zanın okunmasıyla birlikte aileleriyle 
birlikte oruç açmanın huzurunu yaşadı.

İftar programına katılan Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç, Ramazan ayının 
Kağıthane’de bir başka geçtiğini belirte-
rek, gönül sofralarına katılan herkese te-
şekkür etti. İftar menüsünde ise nugget, 
makarna, çorba, meyse suyu ve tatlı yer 
aldı. 

RAMAZAN BİR BAŞKA…Kağıthane’de

Kağıthane Belediyesi tarafından il-
çenin 19 mahallesinde gerçekleş-
tirilen iftar programlarının yanın-
da; Çocuk İftarı, Kudüs ve Bosna 
Hersek’te de iftarlar düzenlendi. 
Vatandaşların yoğun katılım gös-
terdiği programlarda  Ramazan ayı 
boyunca 200 bin kişiye iftar verildi.

KAĞITHANE 
BELEDİYESİ’NDEN 
200 BİN KİŞİLİK   
İFTAR

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI
Ramazan ayında ilçenin 19 mahallesin-
de gönül sofraları kuran Kağıthane Be-
lediyesi, çocukları bu yıl da unutmadı. 
Çağlayan Mahallesi Fevzi Çakmak Cad-
desi üzerinde çocuk iftarı programı dü-
zenleyen Kağıthane Belediyesi, binler-
ce çocuğu aynı masada buluşturdu.

İftar öncesi alanı tamamen dolduran 
çocuklar, orta oyunu ve Karagöz-Haci-
vat eşliğinde doyasıya eğlendi. Çocuk-

lar ezanın okunmasıyla birlikte ailele-
riyle birlikte oruç açmanın huzurunu 
yaşadı.

İftar programına katılan Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç, Ramazan a-
yının Kağıthane’de bir başka geçtiği-
ni belirterek, gönül sofralarına katılan 
herkese teşekkür etti. İftar menüsün-
de ise nugget, makarna, çorba, meyse 
suyu ve tatlı yer aldı. 
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İç"şler" Bakanı 
Süleyman Soylu 

AK Part" Kağıthane 
İlçe Başkanlığı 

tarafından Kağıthane 
Beled"yes" Nurtepe 

Sosyal Tes"sler"'nde 
gerçekleşt"r"len 

sahur programında 
Kağıthanel"ler "le 
b"r araya gelerek 
gündeme "l"şk"n 

öneml" açıklamalarda 
bulundu.

Bakan Soylu, bugün ülken"n her tarafında 
herkes"n h"ç korkmadan kend" değerler"n" ya-
şamasını ve yaşatmasını sağlayab"lme kab"l"-
yet"n" oluşturduğunu vurgulayarak, “Bakın bu 
ülkede yıllarca "nsanlar kıyafetler" sebeb"yle 
Türk"ye Büyük M"llet Mecl"s"'ne g"remed"ler. 
Sadece bugün yaşadıklarımız yok Türk"ye'de. 
Hala bunu kend"ne b"r mesele olarak ed"nen-
ler var. Bu ülke çok zor dönemlerden, çok zor 
zamanlardan geçt". Ama bugün Türk"ye özgür-
lükler"n", herkes"n kend"n" "fade edeb"lmes"n", 
demokras"y" ve bu ülke hep b"rl"kte yarına 
umutla bakab"lmen"n vakt"n" yaşamaktadır” 
d"ye konuştu.

Türk$ye'n$n çok güçlü ve kuvvetl$ d$na-
m$klere sah$p b$r ülke olduğuna d$kkat 
çeken Soylu şunları kaydett$:
“15 Temmuz 2016 tar"h"nden 2017 sonuna ka-
dar, 1,5 yıl geçmeden Türk"ye tur"st sayısını 26 
m"lyondan 33 m"lyona çıkardı. Türk"ye yüzde 
7.3 büyüdü. Türk"ye "st"hdamında çok büyük 
b"r ged"k vermed". Türk"ye sanay" ölçeğ"nde 
büyüdü. Türk"ye savunma sanay"n" yüzde 
65'lere get"rd", hedef"n" yüzde 85'lere koydu. 
Dünyada h"çb"r ülke darbe olduktan hemen 
sonra bu kadar rahat toparlayab"lme fırsatına 
sah"p olamaz. Böyle b"r şey söz konusu değ"l.”
Soylu, Türk"ye'n"n enerj" konusunda dünya-
nın en öneml" geç"ş güzergahı olduğuna d"k-
kat" çekerek, “B"z "k" enerj" çanağının arasın-
dayız. B"r"s" Hazar Havzası, b"r"s" de Ortadoğu 
enerj" havzası. B"zden daha güvenl" b"r ülke 
yok b"l"yor musunuz? Geç"remezler başka b"r 
yerden. Yaklaşık 2050 yılında Almanya do-
ğalgazının yüzde 90'ını yurt dışından alacak. 
İthal edecek yan". Nereden gelecek bu? Sade-
ce Rusya hattından mı gelecek? Böyle b"r şey 
mümkün değ"l. Türk"ye bu anlamda dünyanın 

en güvenl" geç"ş güzergahı. Demokrat"k b"r 
ülke” değerlend"rmes"nde bulundu.

CHP'n$n Cumhurbaşkanı adayı Muhar-
rem İnce'n$n 2. Ordu Komutanı İsma$l Me-
t$n Temel hakkındak$ $fadeler$ne değ$nen 
Soylu, şunları kaydett$:
“Şu çel"şk"ye bakar mısınız? CHP'n"n Cum-
hurbaşkanı Adayı çıkıyor, Zeyt"n Dalı 
Operasyonu'nda büyük b"r kahramanlık 
ortaya koyan general"m"ze d"yor k" 'Sen 
Cumhurbaşkanı'nın yemeğ"ne g"tt"n onu 
ayakta alkışladın veya oturarak alkışladın. 
Geleceğ"m 30 Ağustos'ta "lk sen" emekl" ede-
ceğ"m, apoletler"n" sökeceğ"m.' Öbür taraftan 
da d"yor k" 'Dem"rtaş'ı serbest bırakalım.' Be-
n"m dem"n ona b"r öner"m oldu. O apoletler" 
sök ama adamsan ama şerefl" b"r adamsan 
Dem"rtaş'ın omzuna tak o apoletler". Sana o 
yakışır."
Bakan Soylu'ya, Kağıthane Beled"ye Başka-
nı Fazlı Kılıç, AK Part" Kağıthane İlçe Başkanı 
Mevlüt Öztek"n ve AK Part" İstanbul 2. Bölge 
m"lletvek"l" adayı Sal"h Çakır eşl"k ett".
Kağıthane'dek" 14 yıllık değ"ş"m ve dönüşü-
mü değerlend"ren Başkan Kılıç, ülkedek" gü-
ven ortamını "şaret ederek, “B"r zamanların 
terk ed"len "lçes" Kağıthane bugün artık terc"h 
ed"len b"r "lçe oldu. Elbette bu değ"ş"m ve dö-
nüşümde ülkem"zdek" "st"krarlı yönet"m"n ve    
Cumhurbaşkanımızın "lçem"ze verd"ğ" deste-
ğ"n payı çok büyük. Bu nedenle b"r kez daha 
Kağıthane a"les" olarak "lçem"ze kazandırdıkla-
rı noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
y"p Erdoğan'a teşekkür ed"yoruz. 24 Haz"ran 
seç"mler"yle b"rl"kte ülkedek" "st"krar ve güven 
ortamının devamını d"l"yoruz” ded". Program 
sonunda, Bakan Soylu'ya “61” numaralı İstan-
bul Gümüşhanespor forması hed"ye ed"ld".

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU 
KAĞITHANELİLER İLE SAHUR YAPTI
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Kağıthane Beled"yes", Ramazan ayının manev" atmosfer"n" ve coşkusunu yed"den 
yetm"şe "lçe sak"nler"ne yaşatırken çocukları da unutmadı. Kağıthanel" çocuklar kend"ler" 

"ç"n özel hazırlanan alanlarda Ramazan ayının neşes"n" doyasıya yaşadı.

Ramazan etk"nl"kler" kapsamında Kağıt-
hane Beled"yes" tarafından çocuklara 
özel düzenlenen programlarda b"nler-

ce çocuk gönüller"nce eğlend". Hac"vat-Kara-
göz göster"s"nden yarışmalara, sahne şovla-
rından t"yatroya kadar çok sayıda akt"v"teye 
sahne olan Hasbahçe Etk"nl"k Alanı, çocukla-
rın neşel" b"r Ramazan ayı geç"rmes"ne ves"le 
oldu. Çocuklar "ç"n düzenlenen programlar, 
çocuklar kadar büyükler"n de "lg"s"n" çekt".

“Çocuklara önem ver"yoruz ve asla onları 
"hmal etm"yoruz”

Kağıthane Beled"ye Başkanı Fazlı Kılıç, 
“Kağıthane’de Ramazan ayı boyunca "ftardan 

sonra çocuklarımız "ç"n çeş"tl" etk"nl"kler dü-
zenled"k. Çocuklara önem ver"yoruz ve asla 
onları "hmal etm"yoruz. Çünkü onlar b"z"m 
geleceğ"m"z ve onları "y" yet"şt"rmek demek 
mutlu, huzurlu yarınlar demekt"r” d"ye ko-
nuştu.

Ramazan ayının bereket ve kardeşl"k ayı 
olduğunu da vurgulayan Kağıthane Beled"ye 
Başkanı Fazlı Kılıç, “Her yaştan "nsanımıza yö-
nel"k program ve etk"nl"kler"m"z "le Ramazan 
ayının manev" atmosfer"n" yaşamaya ve ya-
şatmaya çalıştık. Sahne programları ve çocuk 
etk"nl"kler"n"n yanı sıra "ftar programlarımızla 
da vatandaşlarımızla buluştuk” ded".

KAĞITHANELİ ÇOCUKLAR 
RAMAZAN AYINI DOYASIYA YAŞADI
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Başkan Kılıç: “Yaşam Becer$ 
Atölyeler$’nde Geleceğ$n 

Sanatçıları Yet$ş$yor”
Kağıthane Beled"yes" bünyes"nde h"zmet veren Yaşam Becer" Atölyeler"’nde eğ"t"m

 alan öğrenc"ler"n yıl sonu kapanış tören"nde serg"led"kler" performans büyük alkış aldı.

Kağıthanel" öğrenc"ler yıl boyun-
ca Mehmet Ak"f Ersoy, Ş"r"nte-
pe, Çel"ktepe, Hürr"yet, Talatpa-

şa, Harmantepe ve Ortabayır Yaşam Be-
cer" Atölyeler"’nde çok sayıda branşta 
ders aldı. Robot Tasarımı ve Programla-
ma, Kuran-ı Ker"m, Mutfak, Akıl Oyunla-
rı, Görsel Sanatlar, Eğ"t"c" Drama, Osman-
lı Kültürü, Hayal Odası sınıflarında uzman 
eğ"tmenlerden eğ"t"m alan çocuklar hem 
yetenekler"n" keşfett" hem de becer"ler"n" 
gel"şt"rd".

Vatandaşlar öğrenc"ler"n göster"ler"n" 
"lg"yle "zled"
Gültepe Kültür Merkez"’nde gerçekleşt"r"-
len yıl sonu kapanış tören"nde hünerler"-
n" serg"leme fırsatı bulan öğrenc"ler, katı-
lımcılar tarafından büyük alkış aldı. Prog-
rama katılan vatandaşlar öğrenc"ler"n t"-
yatro, semazen, pandom"m ve g"tar per-
formansını "lg"yle "zled".

Programda konuşan Kağıthane Bele-
d"ye Başkanı Fazlı Kılıç, Yaşam Bece-
r" Atölyeler"’nde eğ"t"m alan öğrenc"le-
r"n göster"ler"n" "zlerken gururlandıkları-
nı söyled". Emekler"nden ötürü eğ"tmen-
ler ve öğrenc"lere teşekkür eden Başkan 
Kılıç, “Öğrenc"ler"m"z profesyonel sanat-
çı g"b" davrandı, b"zler" çok mutlu ett"ler. 
Yıl boyunca verd"kler" emekler"n karşılığı-
nı almanın hazzını yaşadılar. Yaşam Bece-
r" Atölyeler"’nde geleceğ"n mühend"sler", 
sanatçıları, yazarları yet"ş"yor” ded".
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Kağıthanel" m"n"kler, özenerek süsled"kler" hob" bahçeler"n" “En Güzel Hob" Bahçes"” 
ödülünü alab"lmek "ç"n jür"n"n beğen"s"ne sundu. Bahçes"n" en güzel süsleyen ve bakımını 

yaparak dereceye g"ren "lk üç okula fotoğraf mak"nes" hed"ye ed"ld". 

İlah"yatçı Yazar Ömer Tuğrul İnançer, Hasbahçe Ramazan Etk"nl"kler" kapsamında
 “Merhamet ve İnsan” konulu söyleş" gerçekleşt"rd".

Kağıthanel$ M$n$kler En Güzel 
Hob$ Bahçes$ İç$n Yarıştı

“MUHABBET KAİNATIN 
YARATILIŞ SEBEBİDİR”

Kağıthane Beled"yes" ve İlçe M"l-
l" Eğ"t"m Müdürlüğü "şb"rl"ğ"nde 
“En Güzel Hob" Bahçes"” yarış-
masının ödül tören", Ham"d"ye 

Mahalles"'ndek" hob" bahçes"n"n önün-
de düzenlend". Törene Kağıthane Beled"-
ye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthane İlçe M"l-
l" Eğ"t"m Müdürü Muhammet Çayır, s"-
v"l toplum kuruluşları tems"lc"ler", öğren-
c"ler ve vel"ler katıldı. Öğrenc"ler"n b"n-
b"r zahmetle bakımını yaptıkları bahçe-
ler arasında en güzel" seç"ld". K"m" öğren-
c"ler toprakla uğraşmanın keyf"n" çıkarır-
ken, k"m"ler" de taşlarla özenerek süsled"-
ğ" bahçeler" jür"n"n beğen"s"ne sundu. Ya-
pılan oylama sonucunda dereceye g"ren 
"lk üç okula ödül olarak fotoğraf mak"ne-
s" hed"ye ed"ld". Jür" üyeler" bahçen"n te-

m"zl"ğ"ne, ürün ver"ml"l"ğ"ne ve süsleme-
s"ne bakarak değerlend"rmede bulundu.

“Enerj$ler$n$ toprağa atsınlar”
75 okul "ç"n ayrı hob"  bahçes"  oldu-
ğunu "fade eden Kağıthane Beled"ye 
Başkanı Fazlı Kılıç, “Kağıthane'de eğ"-
t"m veren yaklaşık her "lk ve ortaoku-
lumuza b"r bahçe tahs"s ett"k. Çocuk-
larımızın bu kadar özver"  "le çalışma-
larını tebr"k ed"yorum. Hob"  bahçes" 
"ç"n çok emek verd"k. Bu günler"  gö-
rünce karşılaştığımız zorluklara değ-
d"ğ"n"  gördüm. Hedef"m"z şeh"r mer-
kez"nde yaşayan çocuklar y"yecekler" 
ürünler"  tanısınlar. Bunların nasıl ye-
t"şt"ğ"n"  görsünler, enerj"ler"n"  topra-
ğa atsınlar” şekl"nde konuştu.

Hasbahçe Etk"nl"k Alanı’nda Kağıthanel"ler "le 
buluşan Ömer Tuğrul İnançer, Ramazan ayının 
b"rl"k, beraberl"k, kardeşl"k ve merhamet ayı ol-
duğunu söyled". İnsanların yaptıkları her şey-

den sorumlu olduğunu bel"rten İnançer, "şlenen her 
sevabın "y"l"k olduğunu "fade ederek, “Merhamet"n da-
yandığı b"r zem"n var. Ned"r pek"? İşte en büyük eks"ğ"-
m"z ‘sevg" ve  muhabbet’ çünkü muhabbet ka"natın ya-

ratılış sebeb"d"r” d"ye konuştu.

“Hasbahçe’de Ramazan b$r başka 
geç$yor”
Söyleş"y "  "zleyen Kağıthane Beled"ye Başkanı Faz-
lı Kılıç da "lah"yatçı yazar Ömer Tuğrul İnançer’e 
verd"ğ"  b"lg"lerden dolayı teşekkür ett" .  Ramazan 
ayı boyunca Hasbahçe Etk"nl"k Alanı’nda b"rb"-

r"nden öneml"  "s"mler"  ağırlayacakları d"le get"ren 
Başkan Kılıç, “Hasbahçe’de Ramazan b"r başka ge-
ç"yor. Mahalle "ftarlarımızın ardından s"zlerle bu-
rada buluşuyoruz. Ramazan ayının verm"ş  olduğu 
manev"  huzuru hep b"rl"kte yaşıyoruz. Ünlü yazar-
larımız da etk"nl"kler"m"ze katılarak b"zlere destek 
ver"yor” ded" .  Başkan Kılıç, söyleş"n"n ardından 
İnançer’e ç"çek ve plaket takd"m ett" .



GAZETE KAĞITHANE | HAZİRAN 2018 | Sayı 74

 
Haber

14

Kağıthane Beled"ye Başkanı Faz-
lı Kılıç’ın ev sah"pl"ğ"nde gerçek-
leşt"r"len gecede, Peygamber E-
fend"m"ze duyulan sevg"y" an-

latan ş""rler"n" okuyan Erz"ncanlı’ya Ka-
ğıthanel"ler zaman zaman eşl"k ett". Dur-
sun Al" Erz"ncanlı, 15 Temmuz darbe g"r"-
ş"m" sırasında şeh"t olan Ömer Hal"sdem"r 
"ç"n yazdığı "30 Kuş" ş""r"yle de d"nley"c"le-
re duygu dolu anlar yaşattı.

Programda konuşan Dursun Al" Erz"ncan-
lı, “Allah vatanımızı, m"llet"m"z" ve devle-
t"m"z" her türlü kötülüklerden korusun. 
Başta kıymetl" beled"ye başkanımız ve e-
k"b" olmak üzere s"z değerl" kardeşler"me 
teşekkür ed"yor, hep"n"z" saygıyla selamlı-
yorum” ded". 

Okuduğu ş""r ve naatlar "le vatandaşla-
ra duygu dolu anlar yaşatan Dursun Al" 
Erz"ncanlı’ya, program sonunda Kağıtha-
ne Beled"ye Başkanı Fazlı Kılıç tarafından 
ç"çek takd"m ed"ld". 

Kağıthane Beled"yes", Ramazan etk"nl"kler" kapsamında; Peygamber Efend"m"ze 
atfed"len naat-ı şer"fler" seslend"rmes"yle tanınmış şa"r Dursun Al" Er"ncanlı’yı 

vatandaşlarla buluşturdu. 

DURSUN ALİ ERZİNCANLI   
KAĞITHANE’DE GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Kağıthane Beled"yes"’n"n Ramazan ayı etk"nl"kler" kapsamında düzenled"ğ" 
cam" ve türbe z"yaretler"ne vatandaşlar yoğun "lg" gösterd". İstanbul’un öneml" "badet 
merkezler"ne düzenlenen gez"ler "ç"n mahalleler"n bel"rl" noktalarından otobüsler kaldırıldı.

Cam$ ve Türbe Z$yaretler$ne 
Kağıthanel$ler'den Yoğun İlg$

Ramazan ayı boyunca düzenlenen 
gez"ler kapsamında; Üsküdar Az"z 
Mahmud Hüday" Hazretler" Türbe-
s" ve Cam"", Beykoz Deresek" Kırk-

lar Sultan, Beykoz Akba-
ba Sultan Türbes", Beykoz 
Uzun Evl"ya Türbes", Hz. 

Yuşa Türbes" ve Cam"",  Eyüp Sul-
tan Türbes" ve Cam"", Mehmet E-
m"n Tokad" Hazretler" Türbes" ve 
Cam"", Fat"h Cam"", Hırka-" Şer"f Ca-
m"", Zeyt"nburnu Merkez Efend" Hz. 
Türbes" g"b" öneml" "badet yerler" 
z"yaret ed"ld". Rehberler eşl"ğ"nde 
cam" ve türbe "le öneml" d"n ve dev-
let büyükler"n"n mezarlarını z"yaret 
eden vatandaşlar, dualar ett". 

Z$yaretlerde duygu dolu anlar 
yaşandı
“Rehberler"n g"d"len kut-
sal mekânların özell"kler"n" ve 
h"kâyeler"n" de anlattığı gez"lerde 
duygu dolu anlar yaşandı.  Cam" ve 
türbe z"yaretler"ne katılan Kağıtha-
nel" vatandaşların b"rçoğu, "lk kez 
İstanbul’un öneml" "badet merkez-
ler"n" z"yaret etme olanağı bulduk-
larını bel"rterek mutluluklarını "fa-
de ett". Vatandaşlar, Ramazan ayı-
nın manev" atmosfer" "ç"nde yapı-
lan bu gez"ye katılmaktan dolayı 
memnun"yet duyduklarını kayde-
derek, Kağıthane Beled"ye Başkanı 
FazlıKılıç’a teşekkür ett"ler.   
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MASA FUTBOLUNDA  
TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİ BELLİ OLDU

Kağıthane Beled"yes"'n"n bu yıl "k"n-
c"s"n" gerçekleşt"rd"ğ" “Ün"vers"teler 
Arası Masa Futbolu Turnuvası” kıran 

kırana mücadeleye sahne oldu. 21 ayrı ün"ver-
s"teden toplam 90 katılımcının yarıştığı turnu-
valarda 3 ayrı kategor"de 200'ün üzer"nde maç 
oynandı.
Tekler, Ç"ftler ve Takımlar kategor"s"nde "p" gö-
ğüsleyen Esk"şeh"r Anadolu Ün"vers"tes" ve 
Üsküdar Ün"vers"tes" oldu. Tekler sıralamasın-
da Anadolu Ün"vers"tes"'nden Mel"h Yüzer b"-
r"nc" olurken ç"ftler sıralamasında Mel"h Yüzer 
ve Üsküdar Ün"vers"tes"'nden Oğuzhan Taban 
şamp"yonluk elde ett".
Öğrenc"lere destek olmak amacıyla Kağıtha-
ne Beled"ye Başkanı Fazlı Kılıç da turnuvala-
ra katıldı. Başkan Kılıç turnuvaların sonunda 
şamp"yon olan b"reysel öğrenc"ler ve takımla-
ra kupa ve madalyalarını takd"m ett".

Kağıthane Beled"yes"'n"n Türk"ye genel"nde ün"vers"teler arası düzenled"ğ" masa futbolu 
turnuvasının kazananları Esk"şeh"r Anadolu Ün"vers"tes" ve Üsküdar Ün"vers"tes" oldu.

Kağıthane Beled"yes"'n"n çocukların sporla gel"ş"mler"n" sağlamak amacıyla açtığı ücrets"z 
spor okullarında okçuluk branşında turnuva düzenled". Yaklaşık 100 öğrenc"n"n katıldığı 

turnuvanın sonunda ödüller sah"pler"n" buldu.

Ortaokul ve l"se öğrenc"ler"n"n katıldı-
ğı Okçuluk Turnuvası Yahya Kemal 
Spor Kompleks"'nde gerçekleşt"r"ld". 

Kağıthane Beled"ye Başkanı Fazlı Kılıç ka-
zananların ödüller"n" takd"m ett". M"n"k öğ-
renc"lerle b"r araya gelen Başkan Fazlı Kılıç 
b"r süre öğrenc"lerle ve vel"lerle sohbet  ett". 
Başkan Kılıç, okçu gençler" "zled"kten sonra 
antrenör eşl"ğ"nde ok atışı yaptı.

Okçuluk ata sporumuz
Okçuluk eğ"t"m" alan öğrenc"lerden D"lara 
Akçay, “Okçuluk sporuna 4 ay önce başla-
dım. Bu sporun geçm"ş"m"zde çok öneml" 
b"r yer" var. Bunu öğrenmek amacıyla bu-
raya geld"m. Çok güzel b"r spor gençler"n 
bu konulardan haberdar olup gelmes" çok 
öneml"” d"ye konuştu.

Kağıthane Beled"yes", yaz dönem" spor 
etk"nl"kler"nden b"r" olarak 9-15 yaş arası 
ücrets"z okçuluk eğ"t"m" ver"yor. Bu eğ"t"me 
gelen öğrenc"lere aynı zamanda ek"pman-
ları "le b"rl"kte eşofmanları da hed"ye ed"l"-
yor. Yaz dönem" boyunca tüm Kağıthanel" 
gençler"n okçuluk eğ"t"m"ne "lg" göstermes" 
beklen"yor. Kağıthane Beled"yes",  okçuluk 
sporunda Türk"ye çapında sporcular yet"ş-
t"rmey"  hedefl"yor.

NESİLLERİ BİRLEŞTİREN 
ATA SPORUNA TAM DESTEK
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Sosyal Medyada
Kağıthane

Ateş "le kumaşın büyülü dansı d"ye tanımladığı ve “Azarnegar"” adını verd"ğ" tekn"kle tablolar 
yapan İranlı sanatçı Ahad Saad"’n"n İstanbul’da açtığı serg"y" Kağıthane Beled"ye Başkanı Fazlı Kılıç da z"yaret ett".

Başkan Kılıç’tan İranlı Sanatçının 

Serg$s$ne Z$yaret
Dünyada tek olma özel-
l"ğ" "le “İran’ın Değerle-
r" Ödülü”nü alan ve ülke-

n"n m"ll" kayıt s"stem"ne dah"l ed"-
len ayrıca İran tarafından kayıt "-
ç"n UNESCO’ya gönder"len “Azar-
negar"” tekn"ğ" kumaşın bell" b"r a-
teş sev"yes"nde yakılarak tablolara 
dönüştürülmes"n" "çer"yor.

Emaar Sguare Mall’da bulunan sa-
nat galer"s"nde açılan serg"de çe-
ş"tl" boyutlarda çok sayıda sanat e-

ser" bulunuyor. “Aşk ve Yaşam” te-
malı serg", bazıları üç boyutlu üre-
t"lm"ş eserler" de barındırıyor. Pers 
m"toloj"s"n" ve İslam kültürünü 
konu alan eserler hayranlık uyan-
dırıyor.

Kağıthane Beled"ye Başkanı Fazlı 
Kılıç serg"de, tüm renkler"n sade-
ce kumaş yakılarak elde ed"lmes"-
n" şaşırtıcı bulduğunu ve tüm ça-
lışmaları hayranlıkla "zled"ğ"n" be-
l"rtt".

SİYASİLERDEN BİRLİK MESAJI
Kağıthane’de faal"yet gösteren s"yas" part"ler"n tems"lc"ler", yıllardır her bayram olduğu g"b" 

bu bayramda b"r araya gelerek b"rl"ktel"k mesajı verd".
Her bayram farklı b"r s"yas" part" 
başkanının ev sah"pl"ğ"nde gerçek-
leşt"r"len “S"yas" Part" Tems"lc"le-

r" Bayramlaşma Programı” bu bayram MHP 
Kağıthane İlçe Başkanlığı’nda düzenled".

Programa Kağıthane Kaymakamı Hasan 
Göç, Kağıthane Beled"ye Başkanı Fazlı Kı-
lıç, İlçe Emn"yet Müdürü B"rol Taşkoparan, 
AK Part" Kağıthane İlçe Başkanı Mevlüt Öz-
tek"n, MHP İlçe Başkanı Barış Çatalbaş, CHP 
İlçe Başkanı Mehmet Al" Yüksel, Saadet Par-
t"s" İlçe Başkanı Hal"t Özgür Atak ve BBP "le 
Hüda-Par’dan tems"lc"ler katıldı.

“Yıllardır her bayram beraber$z”
Kağıthane Beled"ye Başkanı Fazlı Kılıç, 500 
b"n k"ş"l"k a"le olan Kağıthane’de her zaman 
b"rl"k ve beraberl"k "çer"s"nde olduklarını be-
l"rterek, katılım gösteren herkese teşekkür 
ett". 24 Haz"ran Seç"mler"’ne az b"r süre kal-

dığını hatırlatan Başkan Kılıç, “İlçem"zde se-
ç"m kampanyası yürüten s"yas" part"lere öz-
ver"ler" "ç"n teşekkür ed"yorum. Şu ana ka-
dar herhang" b"r aks"l"k yaşanmadı. S"z "lçe 
başkanlarımız, d"ğer "l ve "lçelere güzel b"r 
örnek oluşturdunuz. Yıllardır her bayram b"r 
ve beraber"z. İlçem"zde güzel b"r ortam o-
luşturuldu. Bu ves"le "le hep"n"z"n Ramazan 
Bayramı’nı tebr"k ed"yorum” ded".

“İlçem$zde güzel b$r tablo 
oluşturuyoruz”
S"yas" part" başkanları da, “İlçem"zde gü-
zel b"r tablo oluşturduğumuza "nanıyo-
ruz. Umarız bu gelenek yıllar boyu de-
vam eder. 24 Haz"ran Seç"mler"’nde kaza-
nan k"m olursa olsun bu m"llet kazanacak. 
Herkes bu ülkeye h"zmet yarışında’’ d"ye 
konuştu. S"yas" part" tems"lc"ler" konuş-
maların ardından bayramlaşarak, 24 Haz"-
ran Seç"mler" üzer"ne sohbet ett".




