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15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN
1. YIL DÖNÜMÜNDE ŞEHİTLERİMİZE VE 

GAZİLERİMİZE SAYGIYLA...
15 Temmuz gecesinde milletimiz 
tüm renklerini, tüm farklılıklarını 
geride bırakarak elde bayrak, dilde 
tekbir, inancını, vatanını ve mille-
tini savunmak üzere tek millet, tek 

bayrak, tek vatan, tek devlet ilkele-
ri etrafında birleşmiş ve halkın gü-
cü üstünde bir güç olmadığını tüm 
dünyaya göstermiş, tarihin en bü-
yük demokrasi dersini vermiştir.
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15 TEMMUZ'UN 1. YIL DÖNÜMÜNDE 
KAĞITHANE MEYDANI'NDAYIZ

Kağıthaneliler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 
gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde 

Kağıthane Meydanı’nda bir araya gelecek.
Hain darbe girişiminin 
yıldönümü dolayısıyla 
düzenlenecek program, 

15 Temmuz Cumartesi akşamı 
21.00’da başlayacak. Şehit yakın-
ları ve gazilerin de meydanda ola-
cağı  gecede; darbe girişimine karşı 
verilen mücadelenin  yanı sıra, ha-
inlerin ihanet sırasında verdiği za-
rarların yer aldığı fotoğraflar sergi-
lenerek, dualar edilecek, Kur’an-ı Ke-
rim okunacak. Programda ayrıca, şe-
hit yakınları ve gazilerin o gece yaşa-
dıklarını anlatan video gösterilecek.

Meydanlarda Nöbet Tutulacak
15 Temmuz 2016 yılında yaşa-
nılan darbe girişiminde vatan-
daşlar, darbeye izin vermeyerek 
tanklara karşı canı pahasına di-
renmişti. Milletin zaferi ile so-
nuçlanan hain kalkışmanın ar-
dından meydanlarda bir ay bo-
yunca demokrasi nöbetleri tu-
tularak tüm dünyaya birlik me-
sajı verilmişti. 

15 Temmuz’un yıldönümün-
de anma programları için çalış-
malar tamamlandı.

Değerli Kağıthaneli komşularım sizleri sev-
giyle selamlıyorum. Fethullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ) adıyla devletin hayati organlarına birer 
virus gib sızmış ihanet şebekesi 15 Temmuz ak-
şamı, bu milletin alın teriyle, dişinden, tırnağın-
dan arttırarak alınan silahları bu milletin kendi-
sine doğrultma alçaklığını gösterdi. Tarih böyle 
bir alçaklığı daha önce hiç yazmamıştı…

Elbette ki amaçları; en başta Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın canına 
kastederek Türkiye’yi karanlık bir yola sürükle-
mek, ardından maşası oldukları dış güçlerin is-
teği doğrultusunda ülkemizde iç savaş çıkarmak, 
bölgemizdeki hain emellerini gerçekleştirmekti.

Bu hain kalkışmaya karşı milletimiz ken-
dini siper ederek vatan hainlerinin darbe gi-
rişimini canları pahasına püskürterek bir des-
tan yazdı. Aslında halkımız tıpkı Kurtuluş 
Savaşı’nda ya da Çanakkele Savaşı’nda oldu-
ğu gibi sarsılmaz bağımsızlık iradesini de geri 
döndürdü, ne olursa olsun birlik içinde oluna-
cağı mesajını verdi. Kıymetli Kağıthaneliler, 15 
Temmuz aynı zamanda milletimizin demokra-
sisine, milli iradeye, ülkesine, Cumhurbaşka-
nına sahip çıktığı ve ne kadar büyük bir millet 
olduğumuzun da ispatı olan bir gece oldu. Sa-
yın Cumhurbaşkanımızın güçlü duruşu; tank-
lara, jetlere göğüs geren milletimizin cesareti, 
minarelerden yükselen sela sesleri demokra-
simiz ve devletimizin bütünlüğünü korumada 
büyük rol oynadı.

Bizler de o gece rengimiz, dinimiz, inancımız 
ne olursa olsun birlik olduk ve sokaklara dökül-
dük. Millet olarak birleşince ne kadar güçlü ol-
duğumuzu tekrar tekrar göstermiş olduk.

O gecenin üzerinden tam 1 yıl geçti. Yaşadık-
larımız dün gibi aklımızda ve asla unutmayaca-
ğız. O gece vatan hainlerine milletçe unutulmaz 
bir ders verdik. 250’den fazla şehit verirken, bin-
lerce vatandaşımız da gazi oldu. Şunu unutmamak 
gerekir ki ülkemiz için yüzlerce şehit veren mille-
timiz gerekirse yeniden canını seve seve verecek-
tir. Hiçbir ihanete göz yummayacak olan milleti-
miz adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır.

15 Temmuz demokrasimizin korunması adı-
na önemli bir tarihtir ve milletimizin bağımsızlı-
ğının kayıtsız şartsız yine millete ait olduğu yine 
bu tarihte kanıtlanmıştır. Hükümetimiz ve hal-
kımızın kahramanca mücadelesi ve direnişiyle 
demokrasimiz korunmaya devam edecektir.

Sevgili Kağıthaneliler, şehitlerimiz ve gazile-
rimiz 15 Temmuz Gecesi gösterdikleri kararlılık 
ve cesaretle tarih yazdılar. Şüpheniz olmasın ki 
yaptıkları fedakarlıkları asla unutmayacağız ve 
her 15 Temmuz’da onları yad edip kahramanlık-
larını gelecek kuşaklara aktaracağız.

Hain darbe girişiminde şehit düşen vatan-
daşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza 
acil şifalar diliyorum. Vatanı ve milleti için can-
larını hiçe sayan, bizlerle meydanlara, sokaklara 
inen başta siz değerli Kağıthaneliler olmak üze-
re bütün milletimize teşekkürü borç bilirim…

KAĞITHANELİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN 

ADLARI YAŞATILIYOR

Kağıthane Belediye Meclisi, 
oybirliği ile aldığı kararda 6 
park ve 1 mahalle konağına 15 

Temmuz Şehitleri’nin isimlerinin ve-
rilmesini kabul etti.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FE-
TÖ) hain darbe girişimi sırasında şe-
hit olanlardan İsmail Kayık, Şirin Diril, 
Ramazan Meşe, Hasan Koçer, Murat 
Demirci ve Mehmet Ali Kılıç’ın isimle-
ri yeni yapılan parklara verildi.

Şehit Muharrem Kerem Yıldız, Ba-
rış Efe ve Halil Kantarcı’nın adları da 
Ortabayır Mahalle Konağı’na (15 Tem-
muz Şehitler Mahalle Konağı) verile-
rek ölümsüzleştirildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç, 15 Temmuz darbe girişimi-
ni püskürtmek amacıyla milyonlar-
ca insanın vatan savunması yaptığı-
nı anımsattı.

Şehitlerin hatıralarına saygı duy-
duklarını ve sonsuza dek yaşatacak-
larını ifade eden Başkan Kılıç, “Şehit 
ve gazilerimize minnettarız. O gece 
asker kıyafeti giyen teröristlerin aç-
tığı ateş sonucu bazı vatandaşları-
mız şehitlik mertebesine ulaşırken 
bazıları da gazi oldu. Biz de belediye 
meclisinde aldığımız kararla şehitle-
rimizin adlarını yeni yapılan parkla-
rımıza ve mahalle konağımıza ver-
dik” diye konuştu.

Kağıthane Belediye Meclisi’nin aldığı kararla, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaş-
ların adları aile sağlığı merkezlerine,mahalle konağı,okullara ve yeni yapılan parklara verildi.
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DAKİKA DAKİKA   DARBE GİRİŞİMİ
15 Temmuz’da TSK içerisindeki FETÖ mensubu bir grup asker tarafından Genelkurmay Başkanlığı 
FETÖ’nün darbe girişimi ile ardından yaşanan gelişmeler dakika dakika şöyle:

Karargahı’nda başlatılan darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 22 saatte kontrol altına alındı. 
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Bir grup askerin, İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü’nü 
(15 Temmuz Şehitler Köprüsü) tek yönlü olarak 
geçişe kapattığı kamuoyuna yansıdı.

AK Parti İstanbul il Başkanlığına doğru... Kağıthaneliler meydanda.

Başbakanımız Binali Yıldırım bir televizyon kanalının 
canlı yayınına telefonla bağlanarak Türk Ordusu içinde 
bir grubun “bir kalkışma girişimi” içinde olduğunu belirtti.

Atatürk Havalimanı'nda Halk, Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılıyor.

AK Parti İstanbul il Başkanlığı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tele-
vizyondaki bir canlı yayın programına görüntülü 
aramayla bağlanarak halkı meydanlara çağırdı.

Kağıthaneli Şerife Boz, komşularını kamyona 
aldı ve darbecilere karşı durmak için Taksim 
Meydanı'na çıktı...

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Ata-
türk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan ile birlikteydi.

Atatürk Havalimanı'ndaki bekleyişimiz 
sürüyor.

Darbe girişimcilerine geçit vermemek için a-
raçlarımız ana yol güzergahlarına konuşlandı.

Atatürk Havalimanı'na ilerleyiş sürüyor.
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AZİZ MİLLETİMİZİN   ASİL KAHRAMANLARI

BARIŞ EFE
Tekstil fabrikasında çalışan Barış Efe, 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü’nnde (Boğaziçi 
Köprüsü) darbe girişiminde bulunan hainle-
re direnenlerin arasında yer aldı. Barış Efe, 
köprüde Türk Bayrağı ile çektirdiği fotoğraf-
ları sosyal medyada paylaştıktan yaklaşık 5 
saat sonra darbe girişiminde bulunann hain-
lerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

MEHMET ALİ KILIÇ
Namık Kemal Üniversitesi İnşaat Bölümü’nü 
yeni bitirmişti. Darbe gecesi 15 Temmuz Şe-
hitler Köprüsü’ne (Boğaziçi Köprüsü) saat 
04.00 sıralarında bir grup arkadaşıyla gelen 
23 yaşındaki Mehmet Ali Kılıç, hainlerin aç-
tığı ateş sonucu şehit edildi.

MUHARREM KEREM YILDIZ
29 yaşında aslen Giresun Çamoluk’lu olup 
İstanbul doğumlu olan Muharrem Kerem 
Yıldız, 15 Temmuz gecesi hainlerin 15 Tem-
muz Şehitler Köprüsü’nde (Boğaziçi Köprü-
sü) açtığı ateş sonucu şehit edildi.

MURAT DEMİRCİ
15 Temmuz gecesi Harbiye darbecilerin 
kurşunlarına hedef oldu. 1977 doğumlu o-
lan Murat Demirci evliydi. Şehidimiz ar-
dında 2 yetim bıraktı. Ailesinin geçimini 
konfeksiyon işiyle uğraşarak sağlıyordu.

RAMAZAN MEŞE
Gümüşhane Söğütağıl Köyü nüfusuna kayıt-
lı Ramazan Meşe darbeyi protesto etmek i-
çin AKOM’a meydan nöbetine giden kamyo-
nun içerisindeydi. Nurtepe mevkisinde va-
tan millet düşmanlarının araca yaptığı saldı-
rıdda vurulan Meşe şehit oldu.

ŞİRİN DİRİL
Darbe girişimcisi hainler tarafından Türk Te-
lekom binası önünde şehit edilen Şirin Diril 
33 yaşındaydı. Aslen Gaziantepli olan Diril, 
şoförlük yaparak geçimini sağlıyordu.

HASAN KOÇER
Aslen Sivas Koyulhisarlı olan ve Ortabayır 
Mahallesi’nde ikamet eden  Hasan Koçer gö-
rev için gittiği Bingöl’de, PKK’lı teröristlerce 
yol kenarına park edilen bomba yüklü ara-
cın infilak ettirildiği saldırıda şehit oldu. Şe-
hit Hasan Koçer 2.5 yıllık evliydi.

İSMAİL KAYIK
Emekli, 2 çocuk babası, 55 yaşındaki şe-
hidimiz 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın “meydanlara i-
nin” çağrısı üzerine sokağa çıktı. Kağıtha-
ne Meydanı’na geldiği sırada geçirdiği kalp 
krizi sonucu hayatını kaybetti.

ALİ KESİCİ
28 Yaşında, İşçi
Gazi Olduğu Yer: Harbiye
“Allah bir daha ülkemize böyle acılar 
yaşatmasın. Hainlerin en ağır şekil-
de cezalandırılmasını istiyorum. Al-
lah Cumhurbaşkanımız recep Tayyip 
Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin.”

CİHAN KORKMAZ
36 Yaşında, Serbest Meslek 
Gazi Olduğu Yer: Harbiye
“Biz, ‘Devletin askeri vatandaşına a-
teş eder mi?’ dedik. Vücudumda ha-
la kurşun ve şarapnel parçaları var. 
Yanımda Batmanlı çocuklar vardı. 
Onlarla hayatımda ilk defa orada ta-
nıştım. Kardeş olduk, ölüme bera-
ber yürüdük. Biz Türkiye’yiz. Bizi 
kimse bölemez, güçleri yetmez.”

EMRE DEMİRBAŞ
16 Yaşında, Öğrenci
Gazi Olduğu Yer: 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü
“Bize ‘geri çekilin’ dediler; ama biz çe-
kilmedik. Eğer o gün korkup çekil-
deydik, Türkiye bugün çok kötü bir 
durumda olacaktı. Allah devletimize 
zeval vermesin.”

GÖKHAN ERDEM
29 Yaşında, İşçi
“Çok fazla birşey söylemeye gerek 
yok. Ben görevimi yaptım.Vatanım ne 
zaman tehlikede olsa yine koşarım. 
Birçok şehidimiz var. Onlara dua ede-
lim. Allah devletimizi ve milletimizi 
korusun.”

GÜRSEL ERDEN
50 Yaşında, Kağıthane Belediyesi’nde İşçi
Gazi Olduğu Yer: İstinye Borsa
“Ben 1980 darbesini gördüm. O dar-
bede yöneticiler halka sahip çıkma-
dı; ama 15 temmuz gecesi yönetici-
ler halkla beraber bu hain planı boz-
du. Allah o gece bize güç verdi, yar-
dım etti. Reisimizin emriyle oraya 
gittik, yine olsa yine giderdim. Şehit 
olmaya hazırım.”

HALİT ÇELİK
48 Yaşında, İşletmeci
Gazi Olduğu Yer: Harbiye
“Kabus gibi bir akşamdı. Cumhur-
başkanımızın çağrısını duyar duy-
maz sokağa fırladım. Ya öleceğiz ya 
da bu işi çözeceğiz dedik. Hiç uya-
rı yapmadan kurşun sıkmaya başla-
dılar. Dedelerimiz Kürt, Türk deme-
den aynı cephede savaşmıştı. O ak-
şam da orada öyle bir ruh vardı.”

MEHMET SAZAK
38 Yaşında, Şoför
Gazi Olduğu Yer: Harbiye
“Bugün olsa hiç düşünmeden yine 
tankların, silahların önüne dikilirim. 
Türk’ün Türk’ten başka dostu yok.”

ÖMER ŞİŞMAN
20 Yaşında, Öğrenci
Gazi Olduğu Yer: Nurtepe AKOM
“Oraya vatan, millet için gittik. Rah-
metli Ramazan Meşe kardeşim olay a-
nında yanımdaydı. Biz büyük bir ülke-
yiz. Tüm Türkiye’ye teşekkür ediyorum. 
Hep birlikte darbeye karşı dik durduk. 
Yine aynı durum olsa yine giderim.”

ÖZER YILDIZ
37 Yaşında, Özel Güvenlik Görevlisi
Gazi Olduğu Yer: 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü
“O anları ilk televizyondan öğrendim. 
Hemen dışarı çıktım. Kalabalığı gör-
düm. O an insan hiç korkmuyor. Çünkü 
söz konusu olan vatan, millet. Bu sade-
ce bizim Türk milletine has bir özellik.”

YILMAZ MUTAL
46 Yaşında, işçi
Gazi Olduğu Yer:Harbiye
“Allah böyle bela, kaza bir daha göster-
mesin. Bayrak bizimdir. Biz orada 7 ki-
şiydik ve 6 arkadaşım şehit oldu. Yine 
olsa yine giderim.”

RECEP YILMAZ
37 Yaşında, Satış Danışmanı
Gazi Olduğu Yer: Harbiye
“Biz ‘Türk askeri bize kurşun sıkmaz’ 
dedik; ama bizim silahımızla bizi öl-
dürdüler. Bu hainler Türk askeri ola-
maz. Keşke yaşanmasaydı… Vatan sa-
ğolsun.”

YAŞAR PARLAK
47 Yaşında, Şoför
Gazi Olduğu Yer: Harbiye
“Geri dönmeyi düşünmedik. Darbele-
rin ne kadar kötü birşey olduğunu bili-
yorum. Ülke 50 yıl geriye gidecekti. Şü-
kür ki dik durarak, ülkemizi kurtardık. Yi-
ne olsa, hiç düşünmeden yine giderim…”

AHMET AKPULAT
50 Yaşında, Memur
Gazi Olduğu Yer: Saraçhane İBB
“Allah dinimize, devletimize zeval 
vermesin. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun.”

ABDULLAH ŞİŞMAN
32 Yaşında, Emlakçı
Gazi Olduğu Yer: Nurtepe AKOM
“Vatan sağolsun…”

AYTEK CANİK
35 Yaşında, Reklamcı
Gazi Olduğu Yer: Harbiye
“O gece herşeyi göze aldık. Vatanımız 
için ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz 
dedik.”

AYŞE AKKUŞ
55 Yaşında, Ev Hanımı
Gazi Olduğu Yer: Haliç Köprüsü
“Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla he-
men sokağa çıktık. Ümmeti Muham-
med için, bayrağı yere düşürmemek i-
çin sokaktaydık. Çok şükür ki ezanları-
mız susmadı, vatanımız bölünmedi.”

CEMALETTİN ZOR
43 Yaşında, İşçi
Gazi Olduğu Yer: Saraçhane İBB
“Tekbirler eşliğinde belediye binasına 
ilerliyorduk. Birden silah sesleri geldi. 
İnsanlar gözlerimizin önünde öldüler. 
İki kurşun yedim; ama inanın ölümden 
hiç korkmadık. Üzerine üzerine gittik.”

CENGİZ ÜRER
34 Yaşında, Öğretmen
Gazi Olduğu Yer: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
“Köprüye yaklaşmıştık. Sürekli yara-
lananları görüyordık; ama kimse de 
geri dönmüyordu. O an kimsenin as-
lında korkmadığını farkettim. İlerler-
ken kolumdan vuruldum. Şimdi dü-
şünüyorum; aynısı olsa yine gider on-
ların karşısına dikilirdim. Allah düş-
manlarımıza fırsat vermesin. Bu milleti 
tekrar İslam alemine bayraktar kılsın.”

KAĞITHANELİ GAZİLERİMİZ

KAĞITHANELİ ŞEHİTLERİMİZ

Kağıthane, 15 Temmuz’da FETÖ tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimine kar-
şı başta gelen ilçelerden biri oldu. O gece şehit ve gazi olan vatandaşlarımız ölümü göze alarak 
hainlere karşı kurşunlara, tanklara göğüs gererek 15 Temmuz gecesi destan yazdılar. 15 Temmuz 
Milli İrade Günü’nün 1. yıl dönümünde,  demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz…
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KAĞITHANE'DE 15 TEMMUZ DESTANI
15 Temmuz gecesinde milletimiz tüm renklerini, tüm farklılıklarını geride bırakarak elde bayrak, 
dilde tekbir, inancını, vatanını ve milletini savunmak üzere tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek 
devlet ilkeleri etrafında birleşmiş ve halkın gücü üstünde bir güç olmadığını tüm dünyaya göster-
miş, tarihin en büyük demokrasi dersini vermiştir.

FETÖ’nün hain darbe girişi-
mine karşı destan yazan Türk 
milleti, yurdun dört bir ya-

nında günlerce demokrasi nöbetle-
rini sürdürmüştü. Yenikapı’da yakla-
şık 5 milyon kişinin katıldığı tarihi mi-
tingle demokrasi nöbetleri taçlanmış-
tı.’Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nde 
her görüşten milyonlar dünyaya birlik 
dersi vermişti. Mitinge ise on binlerce 
Kağıthaneli katılmıştı.

‘’Tarih bu darbe girişimini asla 
unutmayacaktır’’
Kağıthane Belediyesi tarafından, 15 
Temmuz’dan itibaren günlerce süren 
demokrasi nöbetleri her geçen gün ar-
tan bir kalabalıkla devam etmişti.

Kağıthane Belediye başkanı Fazlı 
Kılıç, darbe girişimini en sert şekilde 
kınayanlar arasındaydı. Vatandaşlarla 
birlikte demokrasi nöbetleri tutan ve 
meydanlardan ayrılmayan Başkan Kı-
lıç, "Tarih bu darbe girişimini asla u-
nutmayacaktır ve hainler karşısında 
kendini siper eden kahraman milleti-
mizi gururla anacaktır" diye sözlerine 
eklemişti.

Demokrasi nöbetlerinde ise 15 
Temmuz şehitleri unutulmamıştı. 
Kağıthane’de şehitler için düzenlenen 
mevlid programında Fethullahçı Terör 

örgütü tarafından şe-
hit edilen vatan-

daşlar için dua-
lar okunmuştu. 
Öte yandan Ka-

ğıtahe’deki de-

mokrasi nöbetlerine halkın yanı sıra 
birçok milletvekili, sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcileri, gazeteci ve 
sanatçı da yoğun ilgi göstermişti.

Kağıthane Belediyesi'nin bütün e-
kipleri de 15 Temmuz gecesi ve son-
rasında büyük bir mücadele vererek o 
gece en ön safta yer almış ve milli ira-
deye sahip çıkmıştı.

15 Temmuz Kahramanı Şerife Boz
Darbe girişimi gecesi kamyonuy-
la Taksim Meydanı’na çıkan Şerife 
Boz Kağıthaneliydi. 15 Temmuz kah-
ramanlarından olan Şerife Boz’a Ka-
ğıthane Belediyesi tarafından de-
mokrasi nöbetlerinde hediye tak-
dim edilmişti. Kamyonuyla Taksim 
Meydanı’na çıkan ve yaptığı bu ey-
lemle başbakan Binali Yıldırım’ı duy-
gulandıran Boz’a vatandaşlar da yo-
ğun ilgi göstermişti. Demokrasi nö-
betinde konuşan Boz, "Sayın Cum-
hurbaşkanımızın çağrısıyla burada-
yız. Vatanımıza, bayrağımıza sahip 
çıkmak için buradayız. Bütün şehit-
lerimize Allah’tan rahmet diliyorum" 
diye konuşmuştu.

Kağıthane’de 15 temmuz darbe gi-
rişimi esnasında yaralanan gazilere 
ve demokrasi nöbetlerine katılan va-
tandaşlara, "Milli İrade Nöbet Bera-
tı" da verilmişti. Kağıthane Belediye 
Başkanı fazlı Kılıç, ülkemizin zor dö-
nemlerden geçtiğine değinerek, bu 
kötü günlerin milletin birlik ve bera-
berliği sayesinde en kısa sürede atla-
tılacağını kaydetmişti.

AK Parti 2. Bölge’de görev yapan 
AK Partili 9 Belediye Başkanı, demok-
rasi nöbeti için Taksim Meydanı’nda 
buluşmuştu. Meydanı dolduran va-
tandaşlara seslenen başkanlar, birlik 

ve beraberlik mesajı vermişti.
Kağıthaneli vatandaşlar, 15 

Temmuz gecesi darbeci hainlere 
karşı demokrasiyi koruma uğru-
na bedenlerini kalkan yapmış-

tı. Mermilere ve bombalara etten 
kale olarak vatan savunması uğruna 
onlarca gazi ve şehit vererek destan 
yazdılar.

15 Temmuz sonrasında ise mey-
danları bir gün dahi boş bırakma-
yan Kağıthaneli vatandaşlar sarsıl-
maz cesaretlerini bir kere daha gös-
termişti.

Hain darbe girişimine karşı kamyonunu alarak Taksim Meydanı'na giden Kağıtha-
neli Şerife Boz, 15 Temmuz gecesinin unutulmaz kahramanlarından biri olmuştu.

Kağıthane Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meydanlarda tutulan de-
mokrasi nöbetleri dolayısıyla ilçedeki sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara 
"Milli İrade Nöbet Berat"ı takdim etti.
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KAĞITHANE'NİN GELİŞİMİ
TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE
İstanbul'un merkez ilçelerinden biri olan Kağıthane, gayrimenkul yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği 

bir bölge haline geldi. Yeni metro çalışmaları, lüks konut ve ofis projeleriyle dikkat çeken Kağıthane, 
'Gelişen Bölgeler Zirvesi' nin konusu oldu.

Kağıthane’nin gelişme viz-
yonunun beraber değerlen-
dirildiği toplantıya, DKY İn-

şaat, Ege Yapı, Suryapı ve Ferko Yö-
netim Kurulu  Başkanları ile yetki-
lilerinin yanı sıra Hürriyet İcra Ku-
rulu Üyesi Zeynep Tandoğan, Hür-
riyet Gazetesi  Genel Yayın Yönet-
meni  Fikret Bila ve Ekonomi Mü-
dürü Sefer Levent katıldı.

“Güven oluşturmak çok önemli”
Kağıthane’nin değişimi  ve gelişimi  
için fedakarlık yaptıklarını belirten 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, “Kağıthane’nin bugün olduğu 
noktaya gelmesinde büyük feda-
karlıklar yaptık. Bunun neticesinde 
vatandaş ile aramızda sevgi, saygı 
ve güven oluştu, bu güven oluşun-
ca büyük projeleri hayata geçirmek 
de oldukça kolaylaşıyor” dedi.

“Yaptığımız eserler yüzyıllarca 
Kağıthane’de yaşayacak”
Kağıthane için şehirden uzak algısı 
olduğunu belirten Başkan Fazlı Kı-
lıç, yapımı tamamlanan Dolmabah-
çe-Kağıthane Tüneli’nin bu algının 
yıkılmasında büyük bir pay oynadı-
ğını belirtti. Tünelin, Osmanlı Mil-
li Arşiv Sitesi’nin inşa edilmesinde 
de  önemli bir payı olduğunu akta-
ran Başkan Kılıç, “Metro çalışma-
ları ve Cendere Vadisi Projesi so-
na erdiğinde bu algı tamamen or-
tadan kalkacak. Yaptığımız ve ya-
pacağımız eserler yüzyıllar boyun-
ca Kağıthane’de yaşayacak,  bu yüz-
den ince eleyip sık dokuyoruz” di-
ye konuştu.

“Kağıthane, yeni Nişantaşı olacak”
Toplantıya katılan Dumankaya Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Du-

mankaya, Kağıthane ile ilgili çarpıcı 
açıklamalarda bulundu. Kağıthane’nin 
İstanbul’un kalbi olduğunu söyleyen 
Dumankaya, “Biz Kağıthane’de proje-
lerimize başlarken çıkış noktalarımızdan 
biri buydu. Kağıthane’yi  İstanbul’un ye-
ni Nişantaşı olabilecek potansiyelde gör-
düğümüz için bu bölgede yatırımlarımızı 
sıklaştırdık. İstanbul’da şu anda Kağıtha-
ne kadar potansiyeli yüksek başka bir ilçe 
yok” diye belirtti.

 
“Cendere Vadisi projesi bizi ol-
dukça heyecanlandırıyor”
Kağıthane’nin hem ticari hem de ya-
şam açısından büyük bir potansiyel 
olduğunu aktaran Ege Yapı Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İnanç Ka-
badayı da, ‘’Özellikle Cendere Vadisi 
Projesi’nin bitmesini dört gözle bekli-
yoruz. Bunun bir örneğini ben İspan-
ya, Valencia’da gördüm ve oldukça et-
kilendim. Tamamlandıktan sonra sa-
nıyorum ki İstanbul’un en uzun yeşil 
hattı oluşacak, bundan 5-10 sene son-
ra Kağıthane’yi tanımanın mümkün 
olmayacağını düşünüyorum” şeklin-
de konuştu.

“Büyük firmaların ofislerinin bir 
çoğu artık Kağıthane’de”
Kağıthane’nin ulaşım açısından mer-
kezi bir konumda olduğuna dikkat 
çeken Ferko Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ferit Meriçten ise, “Biz fir-
ma olarak ofis yatırımcısı kimliğimiz 
ile Kağıthane’de faaliyet yürütüyo-
ruz. Kağıthane ulaşım ve konum ola-
rak çok merkezi bir noktada yer alı-
yor. Bizim firmamız da dahil bir çok 
önemli kurumun ofisleri de yine 
Kağıthane’de yer alıyor. Bu anlamda 
Levent-Maslak hattına bir alternatif 
oluşturduğunu düşünüyorum.  Met-
ro inşaatının sona ermesi ve 3.Hava-

lanıyla birlikte Kağıthane’nin çok da-
ha iyi bir noktaya ulaşacağını öngö-
rüyoruz” dedi. Konuşmaların ardın-
dan katılımlarından dolayı Kağıtha-
ne Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a bir 
teşekkür plaketi takdim eden Hürri-
yet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bi-
la, daha sonra konuklarla bir hatıra fo-
toğrafı da çektirdi. 

BAŞKAN FAZLI KILIÇ 
PERSONELLE BAYRAMLAŞTI

SİYASİ PARTİLER BAYRAML AŞTI

Göreve geldiği günden bu yana hem vatandaşlar hem de kendi personeli ile oldukça olumlu ilişkiler geliştiren 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, düzenlenen programda  tüm personel ile bayramlaştı.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın 2004 yılında göreve geldiği tarihten bu yana her bayram geleneksel 
olarak gerçekleştirilen bayramlaşma töreni bu yıl  Ak Parti İlçe Başkanlığı’nın ev sahipliğinde yapıldı. 

Kağıthane Belediyesi Meclis 
Salonu’nda başlayan prog-
ramda tüm personelin bay-

ramını kutlayan Başkan Fazlı Kılıç, 
“Bir Ramazan ayını daha hep birlik-
te geride bırakıyoruz. Bir ay süre bo-
yunca birçok program ve etkinlik 
gerçekleştirdik. Bazı arkadaşlarımız 
belki normal zamanlara nazaran Ra-
mazan ayında daha çok yoruldu ama 
hep birlikte bayrama ulaştık. Önce-
likle hepinizin daha sonra tüm İslam 
aleminin bayramı kutlu olsun, ülke-
mize ve dünyamıza barış, huzur ve 
sağlık getirsin” diye konuştu.

Konuşmasının ardından salonda 
bulunan tüm personelle bayram-
laşan Başkan Fazlı  Kılıç,  daha son-
ra temizlik işleri  çalışanları  i le bay-
ramlaşmak üzere Nikah Salonu’na 
gitti .  Bayramın herkes için huzur-
lu geçmesi temennisinde bulunan 
Başkan Kılıç,  buradaki personel i-
le de bayramlaşarak hatıra fotoğra-
f ı  çektirdi . 

Kağıthane’de her zaman 
demokrasi ve yönetimde 
çoğulcu katılım ilkesi  i-

le görevini 13 yıldır  sürdüren Be-
lediye Başkanı Fazlı  Kılıç ’ın baş-
lattığı  ve o günden bu yana gele-
neksel olarak her bayram devam 
eden bayramlaşma töreni her yıl 
farklı  bir  siyasi  partinin ev sahip-
liğinde gerçekleştiril irken bu yıl 
ev sahipliğini ise AK Parti  yaptı . 

Bayramlaşma programına 
yoğun katılım
AK Parti  Kağıthane İlçe Başkan-
lık binasında düzenlenen bay-
ramlaşma programına Kağıthane 
Kaymakamı Hasan Göç,  Kağıtha-
ne Belediye Başkanı Fazlı  Kılıç,  
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü 
Birol Taşkoparan, Saadet Partisi 
Kağıthane İlçe Başkanı Halid Öz-
gür Atak,  CHP Kağıthane İlçe Baş-
kanı Mehmet Ali  Yüksel ve MHP 
Kağıthane İlçe Teşkilatı  katıldı . 
Konukların tek tek bayramlaştı-
ğı  ve samimi bir sohbet ortamın-
da gerçekleşen programda Kağıt-
hane Kaymakamı Hasan Göç,  AK 
Parti  İ lçe Başkanı Faruk Gökkuş, 
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü 
Birol Taşkoparan ve AK Parti  Ka-
dın Kolları Başkanı Meryem Kara-

köse ve AK Parti İl Başkan Yardım-
cısı Meryem Tekbıyık söz alarak 
konukların ve basın mensupları-
nın tek tek bayramını kutladı.

Ayrıca bayramlaşmaya AK Par-
ti  İstanbul Milletvekilleri  Ekrem 
Erdem ve Fatma Benli  de katıldı . 
Katılımcılara hitaben bir konuş-
ma yapan ve bayramlarını kut-
layan Erdem, “Ben de yıllardır 
Kağıthane’de yaşayan bir vatan-
daş olarak yapılan bu organizas-
yonu çok faydalı  buluyorum. Bu 
düşünceyi ülke siyasetinin tama-
mına yerleştirebilmek gerekiyor” 
şeklinde konuştu.

“Bu sevinci birlikte paylaş-
mak çok önemli”
Siyasi parti başkan ve temsilcileri-
nin bayramını kutlayarak söze baş-
layan vekil Fatma Benli ise, “Bura-
ya davet edilmekten dolayı olduk-
ça mutluyum. Böyle güzel bir günde 
bir arada olmak ve bu sevinci birlikte 
paylaşmak çok önemli” diye belirtti.

Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, “Bugün çok güzel bir 
organizasyonda buraya gelmiş bu-
lunuyoruz. Ben katılan tüm siyasi 
partilere ve temsilcilerine çok te-
şekkür ediyorum. Ayrıca vekilleri-
mize de bu nazik katılımlarından 

dolayı teşekkür ediyorum. Bu bay-
ramlaşmalar bizim 13 yıldır ger-
çekleştirdiğimiz ve Kağıthane’de-
ki diğer partiler ile samimi ilişkiler 
kurmak adına önem verdiğimiz bir 
program, inşallah her sene düzen-
li olarak bayramlaşmaya da devam 
edeceğiz” dedi.
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TÜRKİYE’NİN İLK DİKEY ORMANI 
KAĞITHANE’DE YÜKSELİYOR

YAZ AYLARININ GÖZDE MEKANI 
HASBAHÇE

Yapımının tamamlanması ile birlikte dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise ilk dikey ormanı olma özelliğini 
kazanacak olan Greenox binasına Başkan Fazlı Kılıç’ın da katılımlarıyla ilk ağaç dikildi. Kağıthane’nin en önemli mesire alanlarından biri olan ve özellikle yaz mevsimlerinde sunduğu 

imkanlar ile vatandaşların uğrak noktalarından biri haline gelen Hasbahçe’de yeni çiçekler dikildi, 
barbeküler temizlendi.Kentsel dönüşüme yeni bir 

anlayış getiren ve tamam-
landığında dünyanın ikin-

ci, Türkiye’nin ise ilk dikey ormanı 
olma özelliğini kazanacak olan Gre-
enox binasına ilk ağaç Başkan Fazlı 
Kılıç’ın da katılımlarıyla dikildi. Yak-
laşık 4 metre yüksekliğindeki melez 
servi ağacı vinçle 12. kata çıkarılarak 
yerine monte edildi. Ağacın dikimi-
nin ardından ise ilk can suyunu Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
verdi.

Böyle önemli bir projenin kendi 
ilçelerinin sınırları içerisinde olma-
sından dolayı duydukları memnuni-
yeti dile getiren Başkan Fazlı Kılıç, 
“Proje çok değerli ve örnek bir proje, 
biz de bu projenin sınırlarımız içeri-
sinde bulunmasından oldukça mem-
nunuz. Emeği geçen herkese teşek-
kürlerimi iletiyorum. Hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum” diye konuştu.

Binada 25.500 bitki olacak
Çeliktepe Mahallesi’nde inşaatına 
devam edilen ve Kasım ayında ta-
mamlanması ön görülen bina 17 kat-
tan oluşuyor. Hem dış cephesi hem 
de içinde birçok bitkiye ev sahipliği 
yapacak olan binaya toplam 25.500 
bitki yerleştirilecek.  Binanın yan 
cephelerine dikilecek olan bitkilerle 

birlikte ise Avrupa’nın en yüksek ye-
şil duvarı inşa edilmiş olacak.

Karbon salınımında %39 oranın-
da azalma sağlanacak
Binanın tüm özellikleri ise sadece 
yeşil olmasından kaynaklanmaya-
cak. Binanın çatısında yer alacak o-
lan güneş panellerinden elde edilen 
enerji, ortak kullanım alanlarının ay-
dınlatılmasında kullanılacak. Akıllı 
damla su sistemi ile de her ağacın ih-
tiyacı kadar su ve gübre mevsime gö-
re otomatik olarak ayarlanacak. Ağaç 
ve bitkilerin oluşturacağı günlük 7 
ton su ihtiyacı  ise yağmur suyunun 
yanı sıra lavabo ve duşlarda kullanıl-
mış sulardan elde edilecek. Binada 
normal standartlara göre %70 daha 
az atık, %50 daha az enerji ve %40 
daha az su harcanacak. Karbondiok-
sit salınımında ise de %39’a varan a-
zalma sağlanacak.

İlk örneği Milano’da
İlk örneği 2014 yılında İtalya’nın Mi-
lano kentine inşa edilen dikey or-
man projesi bir çok turistin de ilgi-
sini çekmişti. İtalya’da gezi rotaları-
na dahil edilen binanın bir diğer ör-
neği Kağıthane’ye inşa edildiğinde, 
hem ilçeye hem de İstanbul’a büyük 
bir prestij kazandıracak. 

Özellikle haftasonları 
Hasbahçe’yi piknik yapmak 
ve dinlenmek için kullanan 

vatandaşların mangal yapabilmesi i-
çin özel alanlar da bulunuyor.  Bar-
bekü alanlarının temizliğini ise Ka-
ğıthane Belediyesi’nin ekipleri dü-
zenli olarak gerçekleştiriyor. Periyo-
dik aralıklarla temizlenen barbekü 
noktalarında böylece ortaya çıkabi-
lecek güvenlik zaafları da engellen-
miş oluyor.

Çeşit çeşit çiçeklerle süslü 
Hasbahçe
Bahar aylarında adeta bir lale bahçe-
sine dönüşen Hasbahçe, yaz ayların-
da da birbirinden renkli birçok fark-
lı çiçekle donatılmaya da devam edi-
yor. Belediye ekiplerinin yoğun bir 
çalışma yaptığı Hasbahçe’de böyle-
ce muhteşem bir renk cümbüşü de 
ortaya çıkıyor. Begonya, sıklamen ve 
menekşe çiçeklerin süslediği mesire 
alanında yer alan çiçekler vatandaş-
ların da ilgisini çekiyor.

Kağıthane’de ikamet eden ve sık 
sık Hasbahçe’yi ziyaret ettiğini belir-
ten Sedat Yeşilyurt, “Hasbahçe, ben-
ce çoğu semt ve ilçede bulunmayan 
örneği olmayan bir yer ama insan-
larımızın bu güzel alanı daha olum-

lu kullanması gerekiyor. Belediye e-
kipleri temizlik için sürekli çalışsa da 
toplumu bilinçlendirmek şart. Ben 
hem tek başıma hem de ailemle sık 
sık buraya geliyorum. Bizim için şe-
hirde nefes alabileceğimiz bir nokta. 
Buranın önceki hallerini de hatırlıyo-
rum, şimdi yaşadığı değişim çok bü-
yük. Emeği geçenlere de teşekkür e-
diyorum” açıklamasında bulundu.

“Kağıthane cennet oldu”
Ortabayır Mahallesi’nde ikamet e-
den Türkan Sunar ise Hasbahçe’nin 
özellikle yaz aylarında çok büyük 
rağbet gördüğünü söyledi.  Kendi-
lerinin en çok mangal yapmak için 
Hasbahçe’ye geldiklerini belirten 
Sunar,  “Ailemiz ve arkadaşlarımız-
la genelde mangal yapmak için bu-
raya geliyoruz.  Belediyenin yaptığı 
mangal noktaları  bence gayet kul-
lanışlı  ve güvenli  oluyor.   45 sene-
dir Kağıthane’de yaşıyorum ve de-
ğişimini kendi gözlerimle de görme 
imkanım oldu, Kağıthane geliştik-
ten sonra cennet oldu” dedi.

Sadece yetişkinlerin değil çocuk-
ların da uğrak noktalarından biri o-
lan Hasbahçe bu yaz aylarında da va-
tandaşların en gözde mekanlarından 
biri olmaya devam ediyor.
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ŞEHİTLERİMİZE VE
GAZİLERİMİZE SAYGIYLA...


