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Başkan Kılıç
Halkın Yanında

23 Nisan Coşkuyla

Kağıthanelilerden

Kutlu Doğum Haftası Programı Kağıthane Hastanesi Ak Parti İl Başkanı Temurci’den Ziyaret

Günde 6 otobüs ile yakla-
şık 300 kişinin katıldığı 
Çanakkale Gezileri’nde 

yer alan ziyaretçiler, Türk tarihi-
nin dönüm noktası olan Çanak-
kale Zaferi’nin yaşandığı alanları 
gezdi.

Turgut YILMAZ

sayfa 3

Göreve geldiği günden bu-
güne daima halkın yanında 
yer alan ve halkın yöne-

timde aktif rol almasını önemse-
yen Başkan Fazlı Kılıç, ekibiyle 
birlikte Kağıthane’nin tüm mahal-
lelerinde esnafl arı ziyaret ederek, 
halk meclislerine katıldı.

sayfa  7

sayfa  5

HUZUR SOKAĞI

sayfa 14

sayfa 13 sayfa 12

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı Kağıthane’de 
düzenlenen çeşitli etkinlik-

lerle kutlandı. Hasbahçe Mesi-
re Alanında gerçekleşen törene; 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç’’ın yanı sıra Kaymakam Ha-
san Göç, 3. Kolordu Komutanlığı 
adına Albay Ünal Sökükçü, AK 
Parti İlçe Başkanı Faruk Gökkuş, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mu-
hammet Çayır, İlçe Müftüsü Mev-
lüt Haliloğlu ve çok sayıda vatan-
daş katıldı. 

sayfa 4

Kutlandı

Çanakkale Ziyareti

sayfa 2

Sadabad Yaz Şenlikleri Başladı

Kağıthane Kültür Mirası
EXPO’da Görücüye Çıktı

sayfa 8-9

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun birlikte açılı-

şını gerçekleştirdiği Antalya Expo’da, 
Kağıthane Belediyesi de el yapımı ka-
ğıt sergisiyle yer aldı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan sergi stantlarını gezdiği sıra-

da el yapımı kağıt standı önünde Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’la 
bir araya gelerek bir süre görüştü.

Başkan Kılıç, görüşmenin sonun-
da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üze-
rinde resmi bulunan el yapımı özel 
kağıdı hediye olarak takdim etti.

Kağıthane Beled�yes�, teması “Ç�çek 
ve çocuk”, sloganı “Gelecek nes�l-

ler �ç�n yeş�l b�r dünya” olan ve b�n 
121 dönümlük alanda 1.8 m�lyar-

lık yatırım bedel� �le tamamlanan 
Türk�ye’n�n �lk Botan�k Exposu, Expo 

2016 Antalya’da yer aldı.

KAĞITTAN
AĞAÇ, EXPO’DA 
GÖZ DOLDURDU.

TEBRİKLER 
KAĞITHANE...



Saygıdeğer Kağıthanel� Komşularım, s�zler� 
sevg� ve saygıyla selamlıyorum. 

Kağıthane Beled�yes� olarak geçt�ğ�m�z ay �çer�-
s�nde öneml� çalışmalara �mza attık. Antalya EXPO 
Fuarı, Kutlu Doğum Haftası etk�nl�kler�, Çanakkale 
Z�yaret�, Fevz� Şeker Güreş Turnuvası ve burada 
sayamayacağımız b�rçok çalışma ve etk�nl�k ger-
çekleşt�rd�k. 

Her yıl olduğu g�b� bu yıl da Sadabad Yaz Et-
k�nl�kerl�m�z� 6 Mayıs - 5 Haz�ran tar�hler� arasında 
gerçekleşt�r�yoruz. Bu ves�le �le tüm komşularımızı 
davet ed�yorum.

Antalya EXPO’da Kağıthanem�z�n kültür m�ra-
sını tanıtırken, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayy�p Erdoğan ve muhterem eş�ne de b�r sunum 
yapma fırsatı bulduk. Kağıt Atölyem�z aracılığıyla 
gerçekleşt�rd�ğ�m�z Kağıttan Ağaç projes� ve d�ğer 
çalışmalarımız sayın cumhurbaşkanımızın da �lg�-
s�n� gördü. Bu çalışmalarda emeğ� geçen tüm per-
sonel�m�z� tebr�k ed�yorum.

Değerl� komşularım, geçt�ğ�m�z ay �çer�s�nde 
her yıl olduğu g�b� Kutlu Doğum Haftası etk�nl�kle-
r�m�z� �cra ett�k. Programlarımızda Sevg�l� Peygam-
ber�m�z� konuştuk, yad ett�k. 

Ben b�r beled�ye başkanı olarak Kağıthane’n�n 
sokaklarından, caddeler�nden, komşularımın daha 
rahat yaşamasından sorumluyum. Peygamber�m�-
z�n hayatında, yolumuzu aydınlatan b�rçok pren-
s�p, b�rçok uygulama var. O’nun hayatında yalnız 
b�z Müslümanlar �ç�n değ�l, Hr�st�yan, Musev�, 
Bud�st ve d�ğer d�nlere mensup �nsanlar �ç�n de ör-
nekler var. “Kureyşl� kuru ekmek y�yen b�r kadının 
oğlu”nun hayatında, �nsan haklarına, sosyal adale-
te, kararlılık ve cesarete da�r çok zar�f örnekler var. 
O’nun b�rçok muc�zes� olduğunu b�l�yoruz. 1.400 
yıldan uzun süred�r �nsanlığı halka halka etrafında 
toplaması da b�r muc�zed�r. 

Kutlu Doğum Haftası münasebet�yle yaptığı-
mız etk�nl�kler, bu muc�zeye karşı duyulan hayran-
lığın, yen� b�r z�rves�d�r. B�r fert olarak bu halkanın 
b�r parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 
Bu günler�n Peygamber�m�z Hz. Muhammed’�n 
hayatını daha yakından �ncelemek, �nsanlığın hava 
g�b�, su g�b� muhtaç olduğu değerlerle, daha sıkı 
buluşması �ç�n ves�le olmasını d�l�yorum.

S�zler� �lg�yle tak�p edeceğ�n�z yen� b�r gazete-
m�zle başbaşa bırakıyor, saygıyla selamlıyorum.

Allah’a emanet olunuz.

e-posta: fazlikilic@kagithane.bel.tr
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Fazlı KILIÇ  | Kağıthane Belediye Başkanı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim 
Temurci, Kağıthane Belediyesi’ne 
gelerek Kağıthane Belediye Baş-

kanı Fazlı Kılıç’ı ziyaret etti.  Ziyarette 
Kağıthane’nin geleceğiyle ilgili projeler 
konuşurken şu anki genel durum hakkın-
da da bir değerlendirme yapıldı.

 İkili görüşmede Kağıthane’nin bir 
cazibe merkezi haline geldiğini aktaran 
Başkan Fazlı Kılıç; ‘’Özellikle kentsel dö-
nüşüm ve ulaşım yatırımları son yıllarda 
Kağıthane’nin terk edilenden tercih edilen 
ilçeye dönüşmesini sağladı. Kağıthane’de 
gözle görülür derecede bir değişim ve 
dönüşüm yaşanıyor. Kentsel dönüşümde 
akılcı yatırımlar sayesinde bugün Kağıtha-
ne, İstanbul’da havası en temiz ilçe oldu. 

Lüks araç satışında Kağıthane İstanbul’da 
açık ara önde. Bu da Kağıthane’nin iş hac-
minin ve ticari yaşamının canlı olduğunu 
gösteriyor. Üniversiteler, konsolosluklar, 
spor kulüpleri ve hastanelerin yeni adresi 
artık Kağıthane. Üç Katlı Büyük İstanbu 
Tüneli, yeni metro ve metrobüs ağları, 3. 
Havaalı ve 3. Köprü’ye rahat ulaşım im-
kanı, Tarihi Demiryolu Projesi ve Kağıt-
hane-Dolmabahçe Tüneli gibi ulaşım 
yatırımlarıyla da Kağıthane, İstanbul’un 
merkezinde her yere yakın bir lokasyon 
olarak öne çıkıyor’’ dedi. 

Görüşmenin sonunda AK Parti İl Baş-
kanı Selim Temurci ve Başkan Fazlı Kılıç 
günün anısına karşılıklı hediye takdimin-
de bulundular.

Ak Parti İl Başkanı Temurci 
Başkan Kılıç’ı Ziyaret Etti

AK Parti 
İstanbul 

İl Başkanı 
Dr.Selim 

Temurci, 
Kağıthane 

Belediye 
Başkanı Fazlı 
Kılıç’ı ziyaret 

etti.
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Kağıthane 
Belediyesi’nin 

katkılarıyla 
rahmetli milli 

sporcumuz 
Fevzi Şeker’in 

anısına 
düzenlenen 12. 

Uluslararası 
Türk Dünyası 

Fevzi Şeker 
Güreş 

turnuvası sona 
erdi.

12. Uluslararası Türk Dünyası 

Fevzi Şeker Güreş Turnuvası 
Büyük Heyecana Sahne Oldu

Kağıthane Belediyesi’nin katkılarıyla rahmet-
li milli sporcumuz Fevzi Şeker’in anısına 
düzenlenen 12. Uluslararası Türk Dünyası 

Fevzi Şeker Güreş turnuvası sona erdi. Yahya Kemal 
Spor Kompleksinde 2 gün boyunca devam eden tur-
nuvaya ulusal ve uluslararası birçok sporcu katıldı.

,10 adet farklı kilo kategorisinde gerçekleşen 
mücadelelerde Türk Milli Takımı ve İstanbul Kar-
ması takımı büyük bir başarı gösterdi. 42 ve 69 kilo 
kategorileri hariç tüm kategorilerde Türk Sporcular 

liderlik kupasını almayı başarırken takımlar bazında 
da Türk Milli Takımı turnuvayı ilk sırada tamamladı.

Turnuvanın ilk gününe katılan ve ilk gün sonun-
da sporculara madalyalarını takdim eden Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise; Ülkemizin yetiştirdi-
ği çok önemli bir spor adamımız Fevzi Şeker, spora 
hizmet ederken hayatını kaybetti. Biz Fevzi Şeker’e 
teşekkür ve vefa duygusuyla kendisinin ismiyle gü-
reş organizasyonlarımızı sürdürüyoruz. Uluslararası 
bir boyuta ulaştı. Bu da bizim açımızdan mutluluk 

verici çünkü bugün 10 ülkenin 150’ye yakın sporcu-
su burada yarışıyor. Bu organizasyonlarla gençleri-
mize örnek olmaya çalışıyoruz; hem yerel yönetim-
ler olarak, hem de sporculara kendimizi tanıtarak. 
Gelecekte de gençlerimizin ülkemizi en iyi şekilde 
uluslararası turnuvalarda temsil etmesi ve o turnu-
valara olimpiyatlara hazırlanması için bir alt yapı 
oluşturuyoruz. Güzel bir ortam, katkı veren emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporculara da 
başarılar diliyorum.’’ Dedi.
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Kağıthane’de 
her yıl 

düzenlenen 
Sadabad Yaz 

Şenlikleri 6 
Mayıs Cuma 

günü coşkulu 
bir törenle

başladı.

Sadabad Yaz Şenlikleri Başladı
İstanbul’un tarihi yaşam alanlarından 

biri olan Kağıthane geleneklerini, bir-
birinden renkli etkinliklerle İstanbullu-

lara tanıtıyor. Kağıthane Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen etkinliklerle İstanbullular 
baharı Sadabad’da karşılıyor. 

6 Mayıs Cuma günü Ahilik-Şed Kuşan-
ma Töreni ve hemen ardından Hıdırellez 
kutlamalarının yapılacağı programlar farklı 
gün ve saatlerde olmak üzere 31 Temmuz’a 
kadar devam edecek. Ramazan ayı boyun-
ca yapılacak olan etkinlikleri de kapsayacak 
programlara vatandaşların ilgisinin yoğun 
olması bekleniyor. Okçuluk yarışması, gü-
reş müsabakaları, cirit şöleni gibi bir çok 
spor müsabakasının vatandaşlarla bulu-

şacağı etkinliklerde 3 Haziran günü ise 
Kağıthane Belediyesi’nin sünnet ettirdiği 
çocukların toplu sünnet şöleni gerçekleş-
tirilecek. 

Sadabad Yaz Şenlikleri’nin ilk gün prog-
ramı olan Ahilik ve Şed Kuşanma törenle-
rinde teatral bir gösteri ile Ahilik tanıtıldı. 
Ustalığa geçişi temsilen şed kuşatıldı. Ar-
dından yapılacak Hıdırellez kutlamaların-
daysa İstanbullular baharın gelişini müjde-
lemek için ateş üzerinden atladılar. Ayrıca 
geleneğin yaşatılması adına alanda 10 adet 
de kuzu çevrildi. Halk oyunları, konserler 
ve çeşitli eğlenceler de etkinliklerde İs-
tanbulluları bekliyor. Ahilik-Şed Kuşanma 
töreninin saat 14.00’da, Hıdırellez kutla-

malarınınsa saat 15.00’da Hasbahçe Mesire 
Alanı’nda yapıldı.

Etkinlikleri  her yıl geleneksel olarak 
düzenlediklerini belirten Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç; ‘’Her yıl 3 ay bo-
yunca bir çok etkinliği Hasbahçe Mesire 
Alanımızda hayata geçiriyoruz. Bu yılda 
her yaşa ve her kesime hitap edecek güzel 
bir programımız var. Sadabad, Osmanlı’da 
bir eğlence ve dinlence alanıydı. Geçmişte 
insanlar burada çeşitli etkinliklerle baharın 
ve yaz aylarının gelişini kutlarlardı. Biz de 
düzenlediğimiz Sadabad Yaz Şenlikleri ile 
bu geleneğimizi yaşatıyoruz. Tüm vatan-
daşlarımızı etkinliklerimize davet ediyo-
rum. ‘’ dedi. 

2016 Olimpiyatlarında Filistin’in Yanındayız

Daha önce 3 kez dünya şampiyonluğu ka-
zanan ve 2016 yılında Brezilya’da yapılacak 
olan Rio Olimpiyatları’nda Filistin adına 

mücadele vermek için hazırlanan Tanrıkulu’nun, 
Başkan Fazlı Kılıç’la görüşmesinde Türk ve dünya 
sporu, Kâğıthane’deki sportif faaliyetler ve Filistin 
konuşuldu.

Filipinlerde 16-20 Nisan tarihlerinde yapılan Asya 
Şampiyonasına Filistin adına katılan Tanrıkulu, bu 
şampiyonada 3. olarak Filistin Devleti’nin ilk resmi 
madalyasını almış ve başta Türkiye olmak üzere tüm 
coğrafyada gurur kaynağı olmuştu. Filistin’in adının 
dünyada daha çok duyulması ve Filistin’in dünya 
sporunda kendine yer bulabilmesi adına mücadele 

eden Tanrıkulu, Başkan Fazlı Kılıç’tan da destek aldı.
Başkan Kılıç; ‘’ Filistin bizim üzerinde hassasiyetle 
durduğumuz bir konu. Geçtiğimiz aylarda Filistin’e 
bir ziyarette bulunduk. Oradaki yerel yöneticil-
erle neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Geçen 
hafta da Filistinli yetkilileri belediyemizde ağırladık. 
Amacımız cumhurbaşkanımız ve başbakanımızın 
öncülüğünde dünyadaki tüm mazlum coğrafyaların 
yanında olmak. Tanrıkulu’nun böylesi bir karar alarak 
Filistin için yarışacak olması herkes gibi bizleri de çok 
memnun etti. Kendisine şimdiden başarılar diliyor, 
destekliyoruz.’’ şeklinde konuştu. 

Geçmişte ülkesini çok başarılı bir şekilde tem-
sil ettiğini ve şimdi Filistin adına mücadele verecek 

olmanın kendisi için bir gurur olacağını belirten 
Tanrıkulu ise; ‘’ 2012 Londra Olimpiyatları'ndan beri 
yarışmadığım için Filistin adına yarışabilme hakkım 
vardı. Filistin'de yaşanan olaylara duyarsız kalmak 
istemedim. Filistin halkına, destek ve umut olmak 
istedim."  dedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin, olimpiyat-
larda Filistin adına mücadele edebilmesi için ‘Wild 
Card’ vermesi durumunda Tanrıkulu, 2016 yılında 
olimpiyatlarda Filistin bayrağını taşıyan ilk sporcu 
olarak tarihe geçecek. 

Ziyarette Başkan Kılıç'a Özel Kalem Müdürü Lev-
ent Dirice eşlik ederken görüşmenin sonunda hep 
birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

Dünya ve Ol�m-
p�yat Şamp�yonu 
m�ll� tekvandocu 

Bahr� Tanrıku-
lu beraber�nde 

oyuncu ve dansçı 
Hasan Yalnızoğ-

lu, Kağıthane 
Beled�yes� Tek-

vando Antrenörü 
Çağrı Kızıl �le b�r-

l�kte Başkan Fazlı 
Kılıç’ı z�yaret ett�.



5GAZETE KAĞITHANE | Mayıs 2016 | Sayı 49

Güncel

23 Nisan Coşkuyla Kutlandı 

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı 
Kağıthane'de 

coşkuyla 
kutlandı. 

Folklor ve şiir 
dinletileri 

gerçekleştiren 
çocuklar, 

izleyenlerin 
beğenisini 

topladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı Kağıthane'de düzenlenen çe-
şitli etkinliklerle kutlandı. Hasbahçe 

Mesire Alanında gerçekleşen törene; Kağıt-
hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç''ın yanı sıra 
Kaymakam Hasan Göç, 3. Kolordu Komu-
tanlığı adına Albay Ünal Sökükçü, AK Parti 
İlçe Başkanı Faruk Gökkuş, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Muhammet Çayır, İlçe Müftüsü 
Mevlüt Haliloğlu ve çok sayıda vatandaş ka-
tıldı. 

Hasbahçe'de yapılan kutlamada, ilçe 
okullarında eğitim gören çocuklar tarafından 
folklor ve modern dans gösterileri sergilendi. 
Törene katılan ilçe protokolü ve çok sayıda 
veli, gösterileri beğeniyle izledi. 

23 Nisan’da çocuklarla bir arada olmaktan 
mutluluk duyduğunu ifade eden Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “ Çocuklarımızla 
birlikte 23 Nisanı, Çocuk Şenliği programı-
mız ile birleştirerek geçiriyoruz. Cumartesi ve 
Pazar günü, çocuklarımız için birçok etkin-

liklerimiz var. Ücretsiz oyun gruplarımız var. 
Ücretsiz patlamış mısır ve şeker ikramlarımız 
var. Çocuklarımız Kağıthane’de doyasıya eğ-
lenerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı kutlayacaklar” dedi.

23 NİSANI ÇOCUK ŞENLİĞİ 
İLE BİRLEŞTİRİYORUZ
Kendi çocukluğumda 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı resmi tören olarak, 
birkaç saatlik bir program olarak kutlanırdı 
diyerek sözlerine devam eden Başkan Kılıç, 
“Şimdi çocuk şenliği ile birleştiriyoruz. 19 
Mayıs’ı yine aynı şekilde gençlik haftası ile 
birleştiriyoruz. Artık milli bayramlarımızı bir-
kaç saatlik program olarak değil bir haftalık 
veya birkaç günlük programlar olarak tüm 
halka, tüm topluma, tüm çocuklara yayarak 
değerlendiriyoruz. Yine burada da 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tüm 
çocuklarımız eğlenerek değerlendirecekler, 
kutlayacaklar”  diye konuştu.

DÜNYAYI ŞENLİK VE GÜZELLİK HAVASI 
İÇİNDE ÇOCUKLARIMIZA SUNALIM
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın tüm dünyaya kardeşlik ve ba-
rış getirmesini temenni ettiğini belirten Kı-
lıç, sözlerine şöyle devam etti: “ Tüm dünya 
çocuklarımıza sevgi, kardeşlik ve barış için 
çalışmalarını, şimdiden bu şekilde hazırlan-
malarını diliyoruz. Dünyada Cenab-ı Hak 
herkese yetecek kadar nimet verdi. Kardeşlik 
içerisinde bu nimetleri paylaşmayı öğrenme-
lerini ve tabi bizim çocuklarımıza bunu öğ-
retmemiz gerektiğini ifade ediyorum. Tüm 
dünyadaki etkili güçlere ve yöneticilere de, 
dünyayı hem tüm insanlara hem de çocukla-
ra zehir etmesinler istiyoruz. Dünyayı şenlik 
ve güzellik havası içerisinde çocuklarımıza 
sunalım istiyoruz”

Kutlamalar sonunda ise Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthane'de yapılan 
sportif müsabakalarda dereceye giren öğren-
cilere ödüllerini takdim etti. 
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Seminerde, öğrencilere çevrenin korunmasının 
önemi, tüketilen yiyecek ve içeceklere dikkat 
edilmesi ve geri dönüşümün hakkında bilgi ve-

ren Prof.Dr. Kural, ziyaret ettiği ülkelerde karşılaştığı 
insan manzaraları anlattı.

Afrika kıtasında çok sayıda insanın açlıktan öl-
düğüne dikkati çeken Kural, öğrencileri israf yapma-
maları konusunda uyararak, “İsraf yapmayın. Bireyler 
sağlıklı beslenmeye küçük yaştan itibaren alıştırılmalı. 
Bu konuda ailelere büyük önem düşüyor” dedi.

Sigarının zararlı olduğunu ve birçok hastalığa 
sebebiyet verdiğini ifade eden Kural, “Gençlere siga-
ranın ve uyuşturucu maddelerin zararları her plat-
formda anlatılmalı. Çocuklarımızın küçük yaşlardan 

itibaren zehirlenilmesine fırsat vermeyin” diye konuş-
tu.

Konferansa katılan Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç da gençlerde çevreye sahip çıkmalarını is-
teyerek, bu konuda yapacakları çalışmalara her türlü 
desteği vereceklerini kaydetti.

Belediye olarak bireylerde çevre bilincinin oluştu-
rulmasına önem verdiklerini dile getiren Başkan Kılıç, 
“Sağlığınız için kötü alışkanlıklara bulaşmamalı, ya-
şadığımız dünyanın sağlığı için ise çevreye sahip çık-
malısınız” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Orhan Kural, seminerin sonunda çevreye 
sahip çıkacakları konusunda öğrencilerden söz ala-
rak, ‘’Hayat Bayram Olsa’’ şarkısını söyletti.

Çevre Eğitimi Seminerleri

Devam Ediyor
Kağıthane Beled�yes�’n�n öğrenc�lere çevre b�l�nc�n�n kazandırılması 
�ç�n hayata geç�rd�ğ� ve Prof. Dr. Orhan Kural’ın sunumuyla 
gerçekleşt�r�len “Yaşanab�l�r B�r Çevre İç�n El Ele” sem�ner� Gültepe Çok 
Programlı Anadolu L�ses� öğrenc�ler�yle devam ett�.
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Günde 6 otobüs ile yaklaşık 300 kişi-
nin katıldığı Çanakkale Gezisi’nde 
yer alan ziyaretçiler, Türk tarihinin 

dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi’nin 
yaşandığı alanları gezdi.
Vatandaşlar, deneyimli rehberler eşliğinde 
Çanakkale Destanı’nın yazıldığı Kabatepe 
Tanıtım Müzesi, 57. Alay Şehitliği, Conk 
Bayırı, Alçıtepe Köyü, Sargıyeri Şehitliği, 
Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş Anıtı, Şa-
hindere Şehitliği, Soğanlıdere Şehitliği, 
Kocadere Hastane Şehitliği, Seyid Onbaşı 
Heykeli ve Tabyalar ve Kilitbahir Kalesi’ni 
gezerek, burada yaşananlar hakkında bilgi 
aldı.

Rehberimiz Anlattıkça Ben Ağlıyorum 
Böylesine anlamlı bir geziyi tertip et-

tikleri için Kağıthane Belediyesine teşek-
kür ettiğini belirten Şevket Ayönü, “Ka-
ğıthane Belediye Başkanımız Fazlı Kılıç’ın 
gerçekten çok mükemmel hizmetleri var. 
Çanakkale’ye geldik. Abideleri ziyaret et-
tik.Buraları gezerken içim kan ağlıyor. 
Rehberimiz bize anlattıkça ben ağlıyorum. 
Gerçekten düşünebiliyor musunuz 250 
bin şehidimiz var burada, dile kolay. Şim-
diki insanlarımız memleketi ne hale koy-
maya çalışıyor. Memleket ne hizmetlerle 
kazanılmış ne hizmetlerle .Berbat etmeye 
çalışıyorlar. Allah’ım akıl fi kir versin. Birli-
ğimiz bozulmasın inşallah, birliğimiz daim 
olsun” diye konuştu. 

Şehitlerimize Allah’tan Rahmet Diliyorum
Abdullah Açar isimli vatandaş ise “Ça-

nakkale’deki bu tabyalarımız da bu şehit-
liğimiz de yıllar önce 1914-1916’lı yıllara 
kadar olan yoğun çatışmalardan, yokluk-
lar içinde burada insanlar gelecekleri için 
, vatanı, milleti, bayrağı ve imanları için 
burada tek bir vücut halinde savaşmışlar. 
Kendi kazdıkları cephelerde kendi du-
alarını ederek şehit olmuşlar. Allah’tan 
onlara rahmet diliyorum. Nur içinde yat-
sınlar. Geçmişte burada savaşan dedele-
rimiz, atalarımız yokluklar içinde savaşıp 
bizler için teslim almışlar. Allah onlardan 
razı olsun. Biz de onlardan razıyız. Bizi 
buraya getiren, organizasyonu yaparak 
bize buraları tanıtan Kağıthane Belediye 
Başkanımız Fazlı Kılıç’a ve tüm belediye 
çalışanlarına teşekkür ediyorum” şeklin-
de konuştu.

Vatandaşların 
ve özellikle 

çocukların tarih 
ve kültür bilinci 

kazanmaları 
adına Kağıthane 

Belediyesi 
tarafından her 
yıl geleneksel 

olarak 
Çanakkale, 

Edirne, Bursa 
ve Konya’ya 

ücretsiz 
kültür gezileri 
düzenleniyor. 

Kültür 
Gezileri’nin 

ilk durağı olan 
Çanakkale 
Gezisi’nde 

toplamda 9 bin 
270 kişi, büyük 

bir kahramanlık 
örneğinin 

gösterildiği 
toprakları 

ziyaret etti.

Kağıthaneliler 
Kahraman Atalarını Ziyaret  Etti
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Kağıthane Kültür Mirası EXPO’daydı

Ağaçtan Kağıt Değil, Kağıttan Ağaç Üretiyoruz

Kağıthane Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
bünyesinde faaliyet gösteren kağıt atölyesi ile ço-
cukların çevre duyarlılığını oluşturmak istediklerini 

dile getiren Başkan Fazlı Kılıç, bunun için de çeşitli kampan-
yalar yaptıklarını dile getirdi. Belediye Başkanı Kılıç, "Geç-
tiğimiz yıl 100 bin adetlik bir kampanya yaptık. El yapımı 
kağıt içerisine çam şeklinde oluşturduğumuz kağıt içerisine 
mazı çamı tohumu koyduk ve çocuklarımız bunu yetiştir-

meye başladı. Biz şöyle bir slogan oluşturduk. Bugüne kadar 
ağaçtan kağıt üretimi yapılıyordu. Biz kağıttan ağaç üreti-
yoruz. Olayı tersine çevirdik. Kağıt içerisinden mazı çamı 
ağacı üretmeye başladık. Bununla çocuklarımızın dikkatini 
çekmek ve çocuklarımızda çevre duyarlılığını oluşturmak is-
tedik. EXPO 2016'da da çocukla ve çiçekle ilgili çok önemli 
çalışmalar var. O sebeple burada bulunmaktan çok mem-
nun olduk" diye konuştu.

El Yapımı Kağıt Günümüzde De Kullanılabilir

El yapımı kağıtla ilgili oluşturdukları kitapların oldu-
ğunu ifade eden Başkan Kılıç, alanda gelen ziyaret-
çilere projeleri hakkında bilgi vereceklerini belirtti. 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Kağıttan ağacın 
nasıl üretildiğini burada sunacağız. Gelen ziyaretçilere el 
yapımı kağıda çıkarılmış fotoğrafl arını hediye edeceğiz. El 
yapımı kağıdın 500 yıl önce yapılmasına rağmen günü-

müzde de kullanılabileceğini ve değerlendirilebile-
ceğini göstermiş olacağız. El yapımı kağıtlarımızı biz 
tamamen kullanılmış giysilerden ve kağıtlardan üre-
tiyoruz. Onları kesip parçalıyoruz. Bir hamur makine-
miz var orada hamurlaştırdıktan sonra belli aşamalarla 
elekten geçirerek keçenin üzerine kağıtlarımızı çıkarı-
yoruz” dedi.

Kağıthane Belediyesi, teması “Çiçek ve çocuk”, 
sloganı ise “Gelecek nesiller için yeşil bir dünya” 
olan ve bin 121 dönümlük alanda 1.8 milyarlık 

yatırım bedeli ile tamamlanan Türkiye’nin ilk Botanik Ex-
posu, Expo 2016 Antalya’da yer aldı. Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, fuarın hayırlı olmasını dilerken, bele-
diye olarak ağaçtan kağıt değil, kağıttan ağaç ürettiklerini 
söyledi.

Türkiye’nin ilk Botanik Exposu olma özelliğini taşıyan 
EXPO 2016 Antalya kapılarını açtı. EXPO 2016 Antalya 
içerisinde stant kuran ve faaliyetlerini ziyaretçilere akta-
racak olan Kağıthane Belediyesi de yer alıyor. Kağıthane 
belediyesi, 500 yıl önce yapılan el yapımı kağıdın nasıl ya-
pıldığını ve kağıttan nasıl ağaç yapıldığını gelen konukla-
rına anlatacaklar. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
ağaçtan kağıt değil, kağıttan ağaç ürettiklerini dile getirdi.
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Kağıthane Kültür Mirası EXPO’daydı

Fazlı Kılıç’dan 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun birlikte açılı-

şını gerçekleştirdiği Antalya Expo’da, 
Kağıthane Belediyesi de el yapımı ka-
ğıt sergisiyle yer aldı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan sergi stantlarını gezdiği sıra-
da el yapımı kağıt standı önünde Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’la 
bir araya gelerek bir süre görüştü.

Başkan Kılıç, görüşmenin sonun-
da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üze-
rinde resmi bulunan el yapımı özel 
kağıdı hediye olarak takdim etti.
Başkan Kılıç burada Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’a el yapımı kağıt üretimi 
hakkında bilgi aktardı.

Kağıt üretiminin Kağıthane’de 
500 yıllık bir geçmişe sahip olduğu-
nu söyleyen Başkan Kılıç, hizmete 

açtıkları El Yapımı Kağıt Atölyesi’yle 
bu geleneği yaşattıklarını ifade etti ve 
Antalya Expo’ya katılarak da bu mi-
rası tüm dünyaya tanıtma arzusunda 
olduklarını belirtti.
Başkan Kılıç ayrıca Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a hediye edilen resmin gü-
neşte soldurma tekniğiyle el yapımı 
özel bir kağıda işlenerek üretildiğini 
açıkladı.

Kağıthane Kültür Mirası EXPO’daydı

Cumhurbaşkanımıza Özel Hediye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kağıthane Belediye Başkanı 

Fazlı Kılıç, Antalya Expo’da bir araya geldi.
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Hastalıkta Da Sağlıkta Da
Daima Halkın Yanında

Türkiye'nin dört bir yanında her yıl çeşitli etkinlik-
lerle kutlanan ''Kutlu Doğum Haftası '' münase-
beti dolayısıyla Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 

Kılıç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş ve 
AK Parti Kağıthane İlçe Kadın Kolları Başkanı Meryem 
Karaköse ile birlikte Kağıthane Devlet Hastanesine gi-
derek tedavi gören hastaları ziyaret etti. Ziyarette tedavi 

gören hastalara acil şifalar dilenirken, hasta yakınlarına 
da geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu. 

Her fırsatta ve her koşulda daima halkının yanında 
olan ve bunu da vatandaşlara fazlasıyla hissettiren Kağıt-
hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, hastalara geçmiş olsun 
dileklerinin yanında herhangi bir ihtiyaçları olup olma-
dığını da sorarak, yaşadıkları sorunlar ile bizzat ilgilendi.  

Çat kapı gerçekleştirilen ziyarette karşılarında bir 
anda Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ı gören vatandaşlar kısa 
bir şaşkınlık yaşarken daha sonra Başkan Fazlı Kılıç'a zi-
yaretinden dolayı teşekkürlerini ve memnuniyetlerini dile 
getirdiler. Ziyarette ayrıca hasta ve hasta yakınlarına, Ak 
Parti İlçe Kadın Kolları tarafından hazırlanan hediye pa-
ketleri de armağan edildi. 

Kutlu 
Doğum 
Haftası 

münasebeti 
dolayısıyla 
Kağıthane 

Belediye 
Başkanı 

Fazlı Kılıç, 
Kağıthane 

Devlet 
Hastanesine 

giderek 
tedavi gören 

hastaları 
ziyaret etti.

Sosyal Aktivite Sınıfı Açıldı 

Okulda eğitim gören öğrencilerin 
müzik konusunda kendilerini 
yetiştirmeleri ve boş zamanları-

nı iyi bir şekilde geçirmeleri için yapılan 
Sosyal Aktivite Sınıfı'nın açılışı, Kur’an-ı 
Kerim okunması ve öğrencilerin sema 
gösterisiyle başladı.

Törene katılan Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, sınıfın okula ve öğ-
rencilere hayırlı olması dileğinde bulun-
du.

Eğitime desteklerinde ötürü TÜGVA 

Kağıthane İlçe Temsilciliği yönetimine 
teşekkür eden Başkan Kılıç, ‘’Biz de be-
lediye olarak eğitime her türlü desteği 
veriyoruz. İlçe genelinde okullarımız 
%90 oranında yenilendi ve tekrar hiz-
met vermeye başladı. TÜGVA da eğiti-
me ciddi destek veriyor. Eğitim alanın-
da yaptığı hizmetler takdiri hak ediyor. 
Öğrencilerimizin kişisel gelişimi için si-
vil toplum kuruluşlarıyla birlikte destek 
vermeye devam edeceğiz’’ dedi.

TÜGVA Kağıthane İlçe Başkanı Fatih 

Öztürk de her zaman sivil toplum ku-
ruşlarının yanında yer alan Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a teşekkür 
etti.

Konuşmaların ardından Sosyal Akti-
vite sınıfı'nın açılışı, Başkan Fazlı Kılıç, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet 
Çayır, TÜGVA Kağıthane İlçe Başkanı 
Fatih Öztürk ve öğretmenler ile TÜGVA 
üyelerinin katılımlarıyla yapıldı. Açılışta 
öğrencilerin kurduğu mehteran takımı 
da bir gösteri sundu.

Kağıthane Beled�yes� 
ve Türk�ye Gençl�k 

Vakfı Kağıthane 
İlçe Tems�lc�l�ğ�'n�n 

destekler�yle Prof�lo Barış 
İmam Hat�p Okulu'nun 

bahçes�ne yapılan Sosyal 
Akt�v�te Sınıfının açılışı 

törenle yapıldı.



11GAZETE KAĞITHANE | Mayıs 2016 | Sayı 49

Haber

Bartın’ın 
Hasankadı 

ilçesinde, 
Kağıthane 

Belediyesi’nin 
destekleriyle 

yapılan Mesire 
Alanına 

Bartınlılar 
tarafından  

Başkan Fazlı 
Kılıç’ın adı 

verildi.

 Bartınlılardan Başkan Kılıç’a Büyük Jest 

Qalgilya Belediye Başkanı Oth-
man Dawood ve eşi, Qalgilya 
Belediye Başkanı Başdanışma-

nı Anwar Shanti ve eşi, Filistin Dostluk 
Derneği Başkanı Hazem Antar, Filistin 
Dostluk Derneği Başkan Yardımcısı Mo-
hammed Milhem’den oluşan heyetin 
ziyaretinde Türkiye-Filistin dostluk iliş-
kileri ve Kağıthane’deki mevcut projeler 
konuşuldu.

Filistin temaslarında kendileriyle çok 
yakından ilgilenildiğini belirten Kağıtha-
ne Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; ‘’ Burada 
sizi ağırlamaktan oldukça memnunuz. 
İkinci evinize hoş geldiniz. Filistin’e git-
tiğimizde Filistinlilerin yoğun sevgisiyle 

karşılandık ve biz de orada kendimizi 
evimizde hissettik. Başta Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve 
milletiyle Filistin halkının daima yanın-
da olmuştur. Geçtiğimiz günlerde çok 
önemli bir hadise yaşandı. Türkiye, İslam 
İşbirliği Teşkilatı’nın 3 yıllığına dönem 
başkanı ülke oldu. İnanıyorum ki İslam 
ülkeleri arasındaki birlik ve beraberlik 
yeni dönemde daha güçlü bir şekilde te-
sis edilecektir ve bu vesileyle Filistin’in 
şu anki birçok sorunu çözüme kavuştu-
rulacaktır.’’ dedi.

Qalgilya Belediye Başkanı Othman 
Dawood ise Başkan Kılıç’a Filistin konu-

sundaki hassasiyetinden ötürü teşekkür 
ederek şu şekilde konuştu: ‘’ Bizi burada 
çok güzel ağırladınız. Filistin halkı en 
büyük desteği Türklerden gördü. Evleri-
mizde, işyerlerimizde Filistin bayrakları-
nın yanına Türk bayrakları asıyoruz. Siz 
bizim dünyaya sesimiz oldunuz. Her şey 
için teşekkür ediyorum. Kağıthane’yi de 
çok beğendik. En çok temizliği dikkati-
mizi çekti.’’

Ziyaretin ardından Başkan Kılıç ve 
misafir heyet karşılıklı hediyeleşerek 
birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan 
Kılıç’a kabulde Kağıthane Belediye Baş-
kan Yardımcısı Mevlüt Öztekin ve Özel 
Kalem Müdürü Levent Dirice eşlik etti.

Filistin’in 
Qalgilya Şehri 

Belediye Başkanı 
Othman Dawood 
ve beraberindeki 
heyet; geçtiğimiz 

aylarda bir 
dizi temasta 

bulunmak 
üzere Filistin’e 

giden Kağıthane 
Belediye Başkanı 

Fazlı Kılıç’a 
iade-i ziyarette 

bulundu.

Filistinli Yerel Yöneticiler 
Türkiye’ye Teşekkür Etti

Çevreye verdiği önemle Kağıthane’ye yüzlerce 
park kazandıran ve Kağıthane’yi İstanbul’un 
havası en temiz ilçesi haline getiren Başkan 

Fazlı Kılıç’ın adının yaşatılacağı Mesire Alanı Parkı 
Bartın’ın Hasankadı ilçesinde halka açıldı. Yapılan açı-
lışa katılmak için bizzat Hasankadı’ya giden Başkan 
Fazlı Kılıç’a vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Hasan-
kadı Belediye Meclisi’nin kararıyla parka Başkan Fazlı 
Kılıç’ın isminin verilmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi.
Mesire alanı açılış konuşmasını yapan Hasankadı 
Belediye Başkanı Zeki Erdoğan "İstanbul Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ile yaptığımız görüşme-

ler sonrasında mesire alanının düzenlenmesinde bize 
büyük katkıları oldu. Bizde yaptığı katkılardan dolayı 
meclis kararıyla ismini mesire alanına veriyoruz. Tüm 
halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise, 
"Kağıthane'de çok sayıda Bartınlı kardeşimiz var. 
Biz de Kağıthane Belediyesi olarak Hasankadı 
Belediyesi'nin taleplerini yerine getirerek mesire ve 
piknik alanını oluşturduk. İlk kez benim ismimin bir 
yere verilmesi beni gururlandırdı. Bu jestinden dolayı 
Hasankadı Belediye Başkanı Zeki Erdoğan'a teşek-
kürlerimi sunuyorum. Bu vesile ile mesire alanının 

herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Daha sonra Belediye Başkanı Erdoğan, mesire 

alanının oluşmasında katkısı olan Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç, Zonguldak Orman Bölge Mü-
dürü Ahmet Sırrı Beşel, AK Parti Bartın İl Başkanı 
Hüseyin Manav ve Hasankadılılar Derneği Başkanı 
Recep Gökkurt'a teşekkür plaketi takdim etti. Baş-
kan Erdoğan ayrıca Başkan Fazlı Kılıç'a Türk bayrağı 
motifli filografi tablosu verirken, Başkan Fazlı Kılıç'ta 
Erdoğan'a tablo hediye etti. Daha sonra davetliler ta-
rafından mesire alanının kurdelesi kesilerek açılışı ya-
pıldı. 
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Tarih

Kagıthane Hastanesi     

Kağıthane Hastanesi’ne dair Os-
manlı Arşivleri’nin araştırmaya açık 
olan bölümlerinde bulunan belge-

ler 1900 ile 1908 yılları arasına aittir. Has-
tanenin doktor ve müdürlerine terfi , rütbe 
ya da nişan verilmesine dair bazı belgeler 
1900, 1901, 1903, 1905 ve 1906 tarihlidir. 
1907 ve 1908 tarihli belgeler ise oda tamir-
leri ve tıbbi malzeme ve eşya satın alınması 
ile ilgilidir.

 Arşivin ‘’ Yıldız Mütenevvi Maruzat ‘’ bö-
lümündeki bir evrakta, hastanenin doktor 
ve memurlarına ait iki odasının ‘’pek ziyade 
eskimiş olduğu’’ndan bahisle yenilenmesi 
için gerekenin yapılması istendiği görülür. 
Yine aynı imzalı 1 Nisan 1908 tarihli başka 
bir belge ise hastane için gerekli tıbbi mal-

zeme ve eşyanın satın alınması ile ilgilidir. 
Yıldız IRCICA arşivinde bulunan açılış 

töreni fotoğrafl arında ise gün, ay, yıl bilgisi 
bulunmamaktadır. Fakat ‘’Abdülhamid fo-
toğrafl arı’’ diye bilinen grubun içinde olma-
ları, hastanenin II.Abdülhamid’in saltanatı 
döneminde kurulduğunu düşünmemizi 
sağlar. Zaten yukarıda arşiv numaralarını 
verdiğimiz belgeler de Yıldız Sarayı belge-
lerindendir.

 Elde edilen belge ve fotoğrafl ardan gü-
nümüzdeki konumuyla ilgili henüz bir bil-
gi elde edilememektedir. Eski haritalarda 
da Kağıthane Hastanesi’nin konumuyla 
ilgili bir işaret bulunamamaktadır. Üzerin-
de devlet arması bulunan bir bahçe girişi, 
bahçe kapısının yanında tek katlı ahşap bir 

yapı, yüksek merdivenli bir girişe sahip ana 
binası bulunduğu, ana binanın ise üç katlı 
ve kargır olduğu anlaşılır.

 Hastaneye gelen  su borularının gös-
terildiği, üzerinde eski yazı ile küçük açık-
lamaların olduğu bir kroki ise 2009 yılının 
Aralık ayında İstanbul’da yapılan bir müza-
yede de satışa çıkmıştır.

Ayrıca 1. Dünya Savaşı Dönemi cephe-
lerden gelen yaralıların şehirdeki hasta-
nelerin yetmemesi üzerine Kağıthane’ye 
nakledildiği ve tedavilerinin bu hastanede 
yapıldığına dair bilgiler mevcuttur. 

 Yapılan araştırmalara, elde edilen bel-
ge ve fotoğrafl ara rağmen Kağıthane 
Hastanesi’nin konumuyla ilgili bir bilgi bu-
lunmamaktadır.

Çeş�tl� arş�v belge ve fotoğrafl arından varlığını b�ld�ğ�m�z fakat günümüzdek� yer� konusunda 
hala net b�lg�lere sah�p olmadığımız Kağıthane Hastanes�’ne da�r Osmanlı Arş�vler�’nde bazı 

belgeler bulunuyor. Ayrıca Yıldız IRCICA  Arş�v�’nde de çeş�tl� fotoğrafl arı yer alıyor.
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Güncel

Kağıthane’de Kutlu Doğum Haftası Etk�nl�kler� 

 ‘Gelin Birlik Olalım’

Kağıthane Belediyesi, Kağıtha-
ne İlçe Müftülüğü ve Kağıthane 
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği 

ile Peygamber Efendimiz Hz. Muham-
med Mustafa (S.A.V) Efendimizin do-
ğumunun 1445’inci yılı nedeniyle Kutlu 
Doğum programı düzenledi. Yahya Kemal 
Spor Kompleksi’ndeki düzenlenen prog-
rama; Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç'ın yanı sıra AK Parti Kağıthane İlçe 
Başkanı Faruk Gökkuş, Kağıthane İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Muhammed Çayır, 
Kağıthane İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, 
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ilahileriyle Ab-
durrahman Önül ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile 
başladı.

Nihat Hatipoğlu Duygulu Anlar 
Yaşattı

Prof. Dr. Nihat Hatipoğluve İlahi Sa-
natçısı Abdurrahman Önül'ün konuk 
olarak katıldığı programda, Peygamber 
Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Efen-
dimizin hayatından kıssalar paylaşıldı. 
Hatipoğlu, anlattıklarıyla dinleyenlere 
duygu dolu anlar yaşatırken İlahi Sanat-
çısı Abdurrahman Önül ise söylediği ila-
hilerle davetlilerin gönlünü fethetti.

Başkan Fazlı Kılıç; “Gün Birlik Olma 
Günüdür”

Kutlu Doğum Haftası’nın barış ve 
kardeşliğe katkı sağlayacağına inandığını 
belirten Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, “Kutlu Doğum Haftası münasebe-
tiyle Tevhit ve Vahdet temalı programı-
mızı başlatıyorum. Gelin birlik olalım te-
masıyla Hz. Peygamber Efendimizi daha 
iyi tanımak ve mesajını hayatımıza uyar-

lamak için bu güzel programı tertip ettik. 
Emeği geçen Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
İlçe Müftülüğümüze teşekkür ediyoruz. 
Ayrıca sizlere de teşrifl eriniz için teşekkür 
ediyoruz. 30 bin çocuğumuz Siyer-i Nebi 
okudular ve yarışmaya katıldılar. Ödülle-
rini buradan takdim edeceğiz. Gelin birlik 
olalım diyoruz bu sene. Her zaman, her 
çağda birliğe ihtiyaç var. Ama bu dönem-
de de ülkemizin birliğe çok ihtiyacı var. 
Bunu hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Gün 
birlik olma günüdür” dedi.

Program sonrasında ise Kâğıthane 
Kaymakamlığı, Kâğıthane Belediyesi, İlçe 
Milli eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülü-
ğü işbirliğinde, lise öğrencileri arasında 
“Peygamberimizin İzinde” ismiyle 3 ayrı 
kategoride düzenlenen siyer yarışmasın-
da dereceye giren öğrencilere protokol 
tarafından hediyeler dağıtıldı.

Doğumların en güzeli 
olan, Peygamber 

Efendimiz Hz. 
Muhammed 

Mustafa (S.A.V)'nın 
doğumunun 
1445’inci yılı 

nedeniyle, Yahya 
Kemal Spor 

Kompleksi’nde Kutlu 
Doğum programı 

düzenlendi. 



GAZETE KAĞITHANE | Mayıs 2016 | Sayı 4914

Güncel

Başkan Kılıç 
 Halkın Yanında 

Kağıthane 
Belediye 

Başkanı Fazlı 
Kılıç, her yıl 

geleneksel 
olarak

 gerçekleştirilen 
Halk Meclisi 

Toplantıları ve 
Esnaf Ziyaretleri 

kapsamında 
19 mahallede 

yaklaşık
 10 bin kişiyle 

buluştu.

Göreve geldiği günden bugüne da-
ima halkın yanında yer alan ve 
halkın yönetimde aktif rol alması-

nı önemseyen Başkan Fazlı Kılıç, ekibiyle 
birlikte Kağıthane’nin tüm mahallelerinde 
esnafl arı ziyaret ederek, halk meclislerine 
katıldı.

Esnaf ziyaretlerine gittiği mahallenin 
muhtarını ziyaret ederek başlayan , çalış-
malar hakkında bilgi alan Başkan Fazlı Kı-
lıç, daha sonra işyeri işyeri gezerek, esnaf-
larla biraraya geldi.

Ortabayır Mahallesi ile başladığı ziya-
retlerini Sultan Selim Mahallesi ile sona 
erdiren Başkan Kılıç, esnafl arını istek ve ta-
leplerini dinleyerek, isteklerinin anında kar-
şılanması için görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret ettiği esnafl ara karanfi l veren ve 
hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Kılıç’ı es-
nafl ar da işyerlerinde içtenlikle misafi r etti.

Her fırsatta halkıyla birlikte olmaya 
çalışan Başkan Kılıç, ziyaret ettiği mahal-
lelerin sakinleriyle akşam Halk Meclisi 
Toplantıları’nda buluştu.

Karşılarında Başkan Kılıç’ı, AK Parti Ka-
ğıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş’u, be-
lediye başkan yardımcıları ve muhtarları 
bulan vatandaşlar, her türlü istek ve taleple-
rini Başkan Kılıç ve ekibine aktarma imkanı 
buldu.

Sorunların ortadan kaldırılması için de 
ekibine gerekli talimatları veren Başkan 
Kılıç, göreve geldiği günden bu yana ilçede 
yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar, 
kentsel dönüşüm ve çevre temizliği hakkın-
da detaylı bilgiler aktardı.
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Kültür-Sanat

Kağıthane’de Kültür Sanat Ayı
Kağıthane Beled�yes� tarafından çocuk ve yet�şk�nlere yönel�k oyunlar sahnelen�yor, 

f�lmler göster�l�yor ve söyleş�ler düzenlen�yor.

Pinokyo

Yaşlı Geppetto usta b�r çam 
ağacı dalından, yalnızlığına 
ortak olab�l�cek b�r arkadaş 
yaratmayı başarır ve ona 
P�nokyo adını ver�r.P�nokya 
sadece konuşmakla kalmaz, 
aynı zamanda yaşam bularak 
neredeyse �nsan özell�kler�n� 
taşımaya başlar .

Gültepe Kültür Merkezi
28 Mayıs C.tesi Saat: 11.00
29 Mayıs Pazar Saat: 11.00
31 Mayıs Salı Saat: 10.30

Cengiz Özkan
Türk Halk Müziği 

Türk�ye Radyo ve Telev�zyon 
Kurumu (TRT) İstanbul Rad-
yosu sanatçılarından Ceng�z 
Özkan Türk Halk Müz�ğ�’n�n se-
v�len türküler�n� özgün tarzıyla 
s�zler �ç�n yorumlayacak. 

Gültepe Kültür Merkezi
21 Mayıs C.tesi Saat: 20.00

Silahını 
Vermeyen 
Şehit  (Yetişkin Tiyatrosu)

Çanakkale şeh�tler�n� anlatan 
ve b�r asker�n annes�ne yaz-
dığı mektubu konu alan duy-
gusal ve anlamlı tek perdel�k 
t�yatro oyunudur. 

Gültepe Kültür Merkezi
26 Mayıs Perşembe Saat: 20.00

Kayıp Sayfa 
(Çocuk Tiyatrosu) 

Aslı ve Cenk oyun oyna-
maktan vazgeçemeyen ve 
bu yüzden derslerini ihmal 
eden iki kardeştir. Bir gün 
anneleri, çocuklarına dersi 
sevdirmek için masal okur. 
İki kardeşin masala kendile-
rini kaptırdıkları tam o anda 
masalın bir sayfası kayıp ol-
duğu için  masal yarım kalır.

Gültepe Kültür Merkezi
28 Mayıs Cumartesi Saat: 14.00
29 Mayıs Pazar Saat: 14.00
31 Mayıs Salı Saat: 14.00

Son Altı Saat 

İng�ltere’de üçüncü sınıf b�r 
t�yatro ... Oyunun başlamasına 
son altı saat... Ancak h�çb�r şey 
olması gerekt�r�ğ� g�b� değ�l! 
Bütün oyun, b�r oyunun  �ç�nde 
geçmekted�r oynadıkları roller-
den bambaşka k�ş�l�klere sah�p 
olan t�yatro oyuncuları arsındak� 
çatışmalar, yetenekl� yönetmen� 
çıldırtmaktadır.

Gültepe Kültür Merkezi
12 Mayıs Perşembe Saat: 20.00

Mim Kemal Öke 
(Söyleşi)

35 yaşında profesör olarak, 
Türk�ye’de profesör unvanını 
alan en genç k�ş� olan M�m Ke-
mal Öke kend�s�n� ‘‘Sevg�l�’’n�n 
Bahçes�ne ulaşmak �ç�n çaba-
layan b�r ‘‘Yaralı Ceylan’’ olarak 
tanımlamaktadır.
Bu programda M�m Kemal 
Öke’n�n mesnev� sohbet�, çıkaca-
ğımız tasavvuf  yolculuğuna ışık  
tutacaktır 

Çağlayan Bilim Merkezi 
25 Mayıs Çarşamba Saat: 20.00

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2

Berk Adası’nda ejdarha ve v�k�n-
ler�n b�rleşmes�n�n üstünden 5 yıl 
geçm�şt�r ve adada tam b�r barış 
ve huzur atmosfer� hak�md�r. 
Astr�d ve ek�b� boş zamanlarını 
adanın yen� gözde oyunu olan Ej-
darha yarışlarıyla geç�rmekted�r.

Gültepe Kültür Merkezi
28 Mayıs Cumartesi Saat: 11.00
29 Mayıs Pazar Saat: 11.00
31 Mayıs Salı Saat: 10.30

Serdar Tuncer ile 
Necip Fazıl Şiirleri (Şiir)

Şiirleri, romanları ve sözleri gün 
geçtikçe daha da anlam kazanan 
üstad Necip Fazıl Kısakürek 
vefatının 33’ncü yıl dönümünde 
Serdar Tuncer’in seslerndireceği 
şiirleriyle anılacak.

Hamidiye Gençlik Merkezi
19 Mayıs Perşembe Saat: 20.00
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Sosyal Medyada
Kağıthane

Yayalaştırma çalışması sona eren Kağıthane Merkez Meydanı’nda Kağıthane esnafıyla meydan ve 
belediye çalışmaları hakkında konuştuk.

Güzeltepe Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Mer-
kez Mahallesi Çobançeşme Sokağı’na yeni bir ya-
tırım yaptık. Kağıthane’nin merkezi bir yer olma-
sı nedeniyle burayı tercih ettik. Gıda sektörü için 
uygun bir yer. Bulunduğumuz muhite bir değer 
katmak için çaba gösteriyoruz. Başkanımız ve ekibi 
işletmemiz için gerekli desteği veriyor. Başkanımız 
Fazlı Kılıç’a çok teşekkür ederiz.

Kağıthane Merkez Meydanı
Yeni Çehresiyle Göz Kamaştırıyor

Yılmaz Genç  (44 Yaşında, Pastane İşletmecisi)Mehmet Güneş (66 yaşında, Kuyumcu) Serhat Doğangün 
(27 yaşında, Tekstil İşletmecisi)Osman Paşa mevkinde ikamet ediyorum. 20 yıldır bu-

rada işletmeciyim. Geçmişten bugüne dek değişimi 
bizzat görüyorum. Meydanımızın yeni halinden çok 
memnunum. Benim gibi birçok vatandaşımızın da dü-
zenlemelerden memnun olduğunu görüyorum. Ayrı-
ca meydanın temizliğine de çok dikkat ediliyor. Gece 
dahi temizlendiğini görüyorum. Hasbahçe’deki etkin-
likler de meydana hareket kattı. 

28 yıldır Kağıthane’de esnafım. Burada büyük 
gelişme var. Gecekondu vari bir yerken fev-
kalede değişti. Başkanımız Fazlı Kılıç her ge-
çişinde ziyaretime gelir. Nezaketi gibi yaptığı 
çalışmaları da beğeniyorum. Ancak meydanın 
trafi k akışına açılması gerektiğini düşünüyo-
rum. Belediye personelinin de çalışmalarında 
daha özverili olmasını diliyorum.

4 yıldır Kağıthane Merkez Meydanı’nda iş-
letmecilik yapıyorum. Yayalaştırma çalışma-
sıyla beraber daha da temiz bir meydan oldu. 
Güvenlik açısından da iyi. Kağıthane Merkez 
Meydanı  yaz gelmesiyle beraber daha da ha-
reketlendi. Belediyenin tiyatro faaliyetlerinden 
de memnunum. Vaktim oldukça gidiyorum. 

Tamer Çık (36 yaşında, Berber)
15 yıldır Kağıthane Merkez Meydanı’nda 
berberim. Meydanımız ve caddemiz düzenli 
olarak her gün temizleniyor. Temizlikle ilgili 
hiç sıkıntısı olmayan bir meydan. Bu anlamda 
belediye çalışanlarından da çok memnunum. 
Belediye başkanımızın bizlerle olan diyaloğu 
da çok iyi. Çalışmaları ve kendisini yürekten 
destekliyoruz.

Engin Üngördü (40 yaşında, Ticaret)
20 senedir bu meydanda esnafl ık yapıyorum. Bu sü-
reçte başkanımızı zamanla daha çok tanıdım. Baş-
kanımız çok dürüst, insani ilişkileri çok iyi. Fakat 
kendisinden bazı taleplerimiz de yok değil. Meyda-
na araç giriş ve çıkışındaki beton bloklar işlerimizi 
olumsuz yönde etkiliyor. Mal giriş çıkışlarını yap-
makta zorluk çekiyoruz. Bu konuda da başkanımız-
dan ilgisini rica ediyoruz.

Reyhan Evelik 
(40 yaşında, İşletmeci)


