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Kağıthaneliler Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u torunu Selma Argon’dan dinledi. 

Kağıthane önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da coşkulu bir Ra-
mazan ayına ev sahipliği yaptı. Kağıthane Belediyesi’nin 
ilçe genelinde 20 ayrı noktada gerçekleştirdiği iftar prog-
ramları, Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ı ve mahalle sakin-
lerini aynı sofrada buluşturdu. 8-9
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Dev Sünnet Şölenine Yoğun ilgi
Kağıthane Belediyesi’nin her 
yıl geleneksel olarak gerçek-
leştirdiği sünnet şöleni, 15 
Temmuz Pazar günü Sadabad 
Kültür Merkezi Bahçesi’nde 
birbirinden renkli görüntü-
lerle başladı. Protokolün, ço-
cukların ve vatandaşların yo-
ğun ilgi gösterdiği dev şölene; 
palyaçoların, maskotların ve 
konserlerin eğlendirdiği ço-
cukların eğlenceli dakikaları 
damga vurdu.  

RAMAZAN
Bolluk, Bereket, Dayanışma

İstanbul Boğazı’nın temiz ve bol oksijenli suyu Sarıyer Çayırbaşı Mevkii’nden alınarak, 
yer altına inşa edilen dev tünelle Kağıthane Deresi’ne verildi. Yüzyıllardır hayal gözüyle 
bakılan projenin gerçekleştirilmesiyle deniz suyu, Kağıthane Deresi’ne ulaştı.

Proje ile birlikte Kağıthane Deresi’nde ve Haliç’te sürekli su sirkülasyonu sağlanacak, 
bir çok balık türünün yaşadığı, kültürel ve spor etkinliklerinin yapıldığı Haliç, daha 
temiz ve daha hareketli sulara kavuşacak.   5

 “Talatpaşa”
Kağıthane Muhtarlar Der-
neği Başkanı ve Talatpaşa 
Mahalle Muhtarı Erdur 
Aşçı ile Talatpaşa mahal-
lesini ve  çalışmalarını ko-
nuştuk. Türkiye’ye örnek 
olacak nitelikte bir daya-
nışma içerisinde hareket 
ettiklerini anlatan Aşçı, bü-
tün kararları istişare ederek 
aldıklarını söyledi.   6-7
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HUZUR SOKAĞI TURGUT YILMAZ

KEŞKE HEP RAMAZAN OLSA... KAĞITHANE’DE RAMAZAN EĞLENCELERİ BAMBAŞKA

Mahallelerimiz:
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Kağıthane’nin hem tarihi yönünü hem de do-
ğal güzelliklerini ön plana çıkartacak dev 

projeler, artık gün yüzüne çıkmaya başladı. Geniş 
fabrika alanlarıyla meşhur olan Cendere Vadisi, 
günümüzde sanayinin taşınmasıyla birlikte tüm 
ilçelere örnek olabilecek bir kentsel dönüşüm 
modeli oluşturuyor. Uluslarası Ekolojik Dengeyi 
Koruyan Proje Ödülü’nün de sahibi olan ‘‘Cen-
dere Vadisi Projesi’’, sanayi alanlarını bölgedeki 
imar düzenlemeleriyle birlikte; kültür, ticaret ve 

fuar alanlarına dönüştü-
rüyor. Vadideki dönüşü-
mü daha hızlı ve sorun-
suz halde yürütebilmek 
için bölgedeki mülkiyet 
sahipleri ile bir dernek 
kurduk. Bu dernek vası-
tasıyla dönüşüm proje-
lerini tanıtıyor, belediye 
olarak mülk sahiplerine 
hangi kolaylıkları sağla-
dığımızı anlatıyoruz. 

Vatandaşlarımıza ada 
bazında dönüşüm yaptık-
larında, % 30 imar teş-
viki veriyoruz. Sağlıksız 
yapılar yerine, altında 
otoparkı olan, yanı ba-
şında ferah yeşil alanla-
ra ve parklara sahip olan 
mekânlar oluşturmayı 

hedefliyoruz. Bugüne kadar toplam yapı stoğu-
muzun % 21’sini yeniledik. Bu rakamın önümüz-
deki günlerde hızla artacağını umuyoruz. 

3D olarak nitelendirdiğimiz ‘‘deniz suyu, de-
miryolu ve dönüşüm’’ projelerinin gün yüzüne 
çıkmasıyla birlikte Kağıthane, ulusal basında da 
geniş yer buldu. Haliç’i İstanbul Boğazı’nın bol 
oksijenli suyuyla buluşturan deniz suyu projesi, 
100 yıllık bir hayalin ürünüydü. Ve ne mutlu ki 
bu hayali gerçekleştirmek İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin öncülüğünde bize nasip oldu. Ka-
ğıthane Deresi terfi istasyonuyla, Ayazağa’dan 
itibaren dereden akacak deniz suyu, hem Haliç’i 
temizleyecek, hem de derenin mavi akmasını sağ-
layacak. İlk deneme 4 Temmuz günü yapıldı.

İlçemiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da coş-
kulu bir Ramazan ayına ev sahipliği yaptı. 
Hasbahçe’ye kurduğumuz stantlarla, Ramazan 
ayı boyunca Kağıthane’de bulunan yaklaşık 20 il 
derneği; kültürlerini ve sanatlarını sergileme fır-
satı buldu. Birbirinden değişik yöresel ürünlerin 
sergilendiği ve satışa sunulduğu stantları kuran 
il dernekleri, Hasbahçe’de yalnızca kendi kültür-
lerini temsil etmedi. Aynı zamanda birbirlerine 
misafir olan dernekler, ilçemizdeki dostluğu ve 
kaynaşmayı da arttırdı.  

Kağıthane’nin çeşitli noktalarında gerçek-
leştirdiğimiz mahalle iftarları, vatandaşlarımızı 
topluca bir araya getirirken, bolluğun, bereke-
tin ve dayanışmanın ulaştığı boyutları da gözler 
önüne serdi. Her akşam iftar sonrası yazar ve 
şair söyleşileriyle de bir araya gelen vatandaş-
larımız, Ramazan boyunca çocuklarıyla da dolu 
dolu vakit geçirme fırsatı buldular. 

Doyasıya yaşadığımız mübarek Ramazan ayı-
nı geride bırakırken, tüm Kağıthanelilerin ve İs-
lam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor; 
ülkemize ve tüm dünyaya huzur, barış ve sağlık 
getirmesini diliyorum. 

E-POSTA: fazlikilic@kagithane.bel.tr

Hayallerimiz Gerçek Oluyor

BİZİM AİLEMİZ

Fazlı KILIÇ
Kağıthane Belediye Başkanı

T oplu Sünnet Şöleni, çocukların 
program öncesi Kağıthane Devlet 
Hastanesi’nde cerrahi operasyon-

larla sünnet edilmesiyle başladı. Has-
tane Başhekimi Gülsen Meral Sezer ve 
hastane personelinin büyük katkılarıyla 
hijyenik ortamda yapılan cerrahi ope-
rasyonları, Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç ve eşi Fatma Kılıç da yakın-
dan takip etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlü-
ğü tarafından organize edilen  Sünnet 
Şöleni’nde, sünnet kıyafetleri de Sosyal 
İşler Müdürlüğü tarafından karşılandı. 
Pelerin, gömlek, pantolon, kuşak, yelek, 
papyon, asa, şapka ve ayakkabıdan olu-
şan sünnet kıyafetleri, çocuklar ve ailele-
ri tarafından da çok beğenildi. 

Çocuklara sünnet şöleni boyunca çe-
şitli hediyeler dağıtılırken, Başkan Fazlı 
Kılıç adına sünnet olan her çocuğa “Ha-
yata Atılma Sertifikası” verildi.

Çocukların heyecanına 
protokol de ortak oldu
Toplu Sünnet Şöleni Etkinliği’ne 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
ve Eşi Fatma Kılıç’la birlikte; AK Par-
ti Kağıthane İlçe Başkanı Sami İlhan, 
AK Parti Kağıthane İlçe Gençlik Kolları 
Başkanı Şaban Demirel, Belediye Kadın 
Meclisi Başkanı Nuran Sevinç, Belediye 
Başkan Yardımcıları Hasan Çakır, Ke-
mal Çavuş ve Mevlüt Öztekin, Belediye 
Meclis Üyeleri Derya Uzunboy, Mustafa 
Bilgin ve Ergun Keleş de katıldı. Etkinli-

ği ayrıca Mahalle Muhtarları, STK tem-
silcileri ve birim müdürleri de yakından 
izledi. 

Şölen gece geç saatlere kadar 
devam etti
Ünlü sunucu Burak Sezen’le açılışı 

yapılan sünnet şöleninde, Karagöz ve 
Hacivat, maskotlar, palyaçolar, tahta ba-
cak ve kukla gösterileri çocukları eğlen-

dirirken, illüzyon gösterileri çocukların 
ve diğer izleyicilerin en fazla ilgi göster-
diği etkinlikler arasındaydı. 

Hız kesmeden devam eden gecenin 
sonunda sahne alan sanatçı Faruk K’nın 
vermiş olduğu konser, sünnet çocukları-
na ve ailelerine unutulmaz anlar yaşattı. 
Aileleriyle Faruk K’nın verdiği konserle 
coşan kalabalık, gecenin geç saatlerine 
kadar şölen alanından ayrılmadı.

Kağıthane Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği sün-
net şöleni, 15 Temmuz Pazar günü Sadabad Kültür Merkezi Bahçesi’nde 
birbirinden renkli görüntülerle başladı. Protokolün, çocukların ve vatan-
daşların yoğun ilgi gösterdiği dev şölene; palyaçoların, maskotların ve 
konserlerin eğlendirdiği çocukların eğlenceli dakikaları damga vurdu. 

Kağıthane’de

Dev Sünnet Şöleni14 Temmuz’da Samsun’un Terme 
İlçesi’nin Fındık Festivali’ne 
katılan Belediye Başkanı Fazlı 

Kılıç, Termeli Belediye Meclis Üye-
si Mustafa Bilgin, Ergun Keleş ve 
Belediye Başkan Yardımcısı Hasan 
Çakır’la birlikte ziyaretlerini gerçek-
leştirdi. Gezi güzergâhlarında bulu-
nan Samsun’un Havza İlçesi’ne de 
uğrayan ekip, Belediye Başkanı Murat 
İkiz’i de ziyaret ederek ilçe hakkında 
bilgi aldı.

1700 metre yükseklikte 
festival tadı 
Dağ havasının serinlettiği ortamda 

düzenlenen şenliğe; Terme Kaymaka-
mı Fahri Meral, Terme Belediye Baş-
kanı Ahmet Hamdi Yirmibeşoğlu, Ko-
caman Belediye Başkanı Sezai Uzun, 
Bazlamaç Belediye Başkanı Mehmet 
Devranlı, Evci Belediye Başkanı Mus-
tafa Gökçe, Hüseyin Mescit Belediye 
Başkanı Hüseyin Alemdar, Terme İl 
Genel Meclis Üyesi Fikret Oy, SADEF 

Eski Başkanı Müslüm Çamuroğlu, 
Terme Kazım Karabekir Köyü Dernek 
Başkanı Mustafa Kartbak ve Muhtarı 
Gıyasettin Şahin de katıldı. 

Protokolde bulunan davetlilerin 
yanı sıra; İstanbul’un çeşitli bölgele-
rinden ve  Kağıthane’den gelen hem-
şerileriyle de buluşan Fazlı Kılıç ve 
Meclis Üyeleri, serin havada sohbet et-
menin tadını çıkardılar. Termeli Meclis 
Üyesi Mustafa Bilgin’in Akçay Kara-
calı Köyü’ne giden Başkan Kılıç ve 
ekibi, yaşlı köylüleri de ziyaret ederek 
gönüllerini aldı.

Kastamonu’da geleneksel etkinlik-
lerin adresi: Göğnük Dağı

Samsun’un ardından Kastamonu’nun 

Bozkurt İlçesi’nde geçen Başkan Kı-
lıç ve ekibi, geleneksel hale geti-
rilerek her yıl düzenlenen Göğnük 
Dağı Etkinlikleri’ne katıldı. Göğnük 
Dağı’nda Kağıthaneli hemşerileriy-
le buluşan Fazlı Kılıç ve etkinliğe 
İstanbul’dan katılan Sultangazi Be-
lediye Başkanı Cahit Altunay yöre 
halkıyla sohbet etme imkanı buldu. 
Göğnük Dağı Etkinlikleri’ne ayrıca 
Talatpaşa Spor Kulübü Başkanı İsa 
Gümüş, Dursun Köyü Dernek Başkanı 
Satı Karaoğlu ve Muhtarı Satı Sümbül, 
Ulu Köyü Dernek Başkanı Muhammet 
Günaydın ve Muhtarı Mustafa Adate-
pe, Kirişli Köyü Dernek Başkanı Sinan 
Gümüş ve Muhtarı Cemal Akın da ka-
tılarak, eğlenceye dâhil oldular.

Başkan Fazlı Kılıç, Karadeniz’de 
hemşehrileriyle biraraya geldi
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthaneli hemşehrilerinin memleketlerinde düzen-
ledikleri etkinliklere katılmaya devam ediyor. Yayla şenliği ve festival gibi etkinliklere sık sık 
davet edilen Başkan Fazlı Kılıç, şehir dışı ziyaretleriyle vatandaşlarını yalnız bırakmıyor. 

anakkale Eceabat Belediyesi’nin 
düzenlediği gezide yer alan öğ-
renci ve veliler, tarihi mekânları 

gezip görmeleri için İstanbul’a geldi. 
Çanakkaleli kafile, antik devirlerden 
günümüze kadar değişik medeniyet-
lerin izlerini taşıyan Kağıthane’yi de 
ziyaret ederek, Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç’tan ilçe hakkında bilgiler aldı. 

Çanakkaleli kafile, Kağıthane’de
deniz suyunu da gördü
5 Temmuz Perşembe günü Ka-

ğıthane Belediyesi’ndeki ikramdan 

sonra çevreyi dolaşan misafirler, Ka-
ğıthane Deresi’ne ilk defa verilen 
deniz suyuyla tanıştı. Kafileyi yalnız 
bırakmayan Başkan Kılıç, İstanbul 
Boğazı’ndan Haliç’e aktarılan deniz 
suyunun getirdiği faydaları anlata-
rak, misafirlerini derenin etrafında 
gezdirdi.

Belediye binasının girişinde bulu-
nan Kağıthane Açıkhava Müzesi’ni 
gezen misafirler, Kağıthane’nin gör-
kemli geçmişi hakkında geniş bilgi 
edindiler. Açıkhava Müzesi’nde gör-
dükleri tarihi demiryolu parçalarını 
da soran grup, tarihi Haliç-Karade-
niz Sahra Hattı ve hattın projelendi-

rilmiş yeni hali hakkında da bilgilen-
dirildi. 

Misafirlere Haliç’te sandal 
sefası müjdesi
Kağıthane Deresi’nde nostaljik 

sandal gezintilerinin yakında başlaya-
cağını da öğrenen Çanakkaleli misa-
firler, Belediye bahçesinde sergilenen 
sandalları da yakından incelediler. 
Tarihî Aziziye Camii’ni de ziyaret 
eden misafirler, Başkan Fazlı Kılıç’a 
çalışmalarını takdirle karşıladıkları-
nı söyleyerek, misafirperverliği için 
Başkan Kılıç’a ve ekibine teşekkür 
ederek ziyaretlerini noktaladılar. 

Kağıthane Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafından her yıl gerçekleştiri-
len Çanakkale kültür gezileri, Kağıthane ve 
Çanakkale arasında manevi bir köprü oluş-
turarak, iki şehri birbirine bağladı. Yoğun 
katılımla gerçekleştirilen kültür gezilerinde 
bu defa Çanakkale, Kağıthane’yi ziyaret etti. 

Çanakkale’den Kağıthane’ye iade-i ziyaret 

Ç
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Yaşlı ve engellileri 
unutmuyoruz

Kağıthane Deresi 
DENİZ SUYUYLA Buluştu

İstanbul Boğazı’nın temiz ve bol oksijenli suyu Sarıyer Çayırbaşı Mevkii’nden alınarak, yer altına inşa edilen dev tünelle Kağıthane 
Deresi’ne verildi. Yüzyıllardır hayal gözüyle bakılan projenin gerçekleştirilmesiyle deniz suyu, Kağıthane Deresi’ne ulaştı.

Sadabad’ın Osmanlı döneminde-
ki eski ihtişamına tekrar kavuş-
ması için oluşturulan projeler 

hayata geçirilmeye başlandı. İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün 4 yıl önce başlattığı 
dev projede, 2012  Temmuz ayı ba-
şında deniz suyu Kağıthane Deresi’yle 
buluştu. 

Sarıyer Çayırbaşı’ndan alınan ve 
yer altına inşa edilen 2 bin 200 mili-
metre çapında 4 bin 100 metre uzun-
luğundaki dev tünelle şehrin altından 
geçerek Ayazağa’ya ulaştırılan deniz 
suyu, burada 23 metre terfi ettirilerek 
Kağıthane Deresi’ne verildi. Kağıtha-
ne Deresi ile yaklaşık 10 km yolcu-

luk yapacak olan İstanbul Boğazı’nın 
suyu, Sütlüce Mevki’inde Haliç ile bu-
luşacak.

Boğaz’ın bol oksijenli suyu 
Haliç’i canlandıracak
Projeden önce yalnızca yağmur 

suları taşıyan bir dere haline gelen 
Kağıthane Deresi’nde, özellikle yağı-
şın olmadığı yaz mevsiminde su mik-
tarı ve suda çözünmüş oksijen miktarı 
da azaldığı için canlı yaşamı olumsuz 
yönde etkileniyordu. Ancak deniz 
suyu projesiyle, özellikle Temmuz ve 
Ağustos ayında su aktarma işlemi en 
yoğun şekilde çalışacak ve olumsuz 
etkilerin önüne geçilecek. 

Kağıthane Deresi’nde 
sandallar süzülecek
Osmanlı Dönemi’nin önemli me-

sire ve yerleşim alanlarından birisi 
olan Kağıthane’yi ihtişamlı eski günle-
rine geri döndürecek olan deniz suyu 
projesi hakkında değerlendirmelerde 
bulunan Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, projenin hayata geçmesiyle 
Kağıthane Deresi’nde ve Haliç’te sü-
rekli su sirkülasyonunun sağlanaca-
ğını ve temiz Boğaz suyunun Haliç’e 
ulaşmasıyla bir zamanlar kötü koku-
susu ve görüntüsüyle yanına dahi yak-
laşılamayan ama bugün bir çok balık 
türünün yaşadığı, kültürel ve spor 
etkinliklerini yapıldığı Haliç’in daha 

temiz ve daha hareketli su sirkülasyo-
nuna kavuşacağını söyledi. Kağıthane 
Deresi’nde eski ihtişamlı kimliğine ya-
kışır şekilde sandal gezilerinin de ya-
pılacağı müjdesini veren Başkan Kılıç, 
amatör balıkçıların şimdiden Kağıtha-
ne Deresi’nde balık tutmaya başladı-
ğını belirtti. 

Kağıthane Deresi’nde oltayla balık 
tutmanın yanı sıra; Haliç’le Kağıtha-
ne arasında nostaljik sandal gezileri 
de yakında hayata geçirilecek. Proje 
bittiğinde bir kültür merkezi haline 
gelecek olan Kağıthane Deresi-Haliç 
arasında, eskiden olduğu gibi kürekler 
çekilecek ve yapılan sandal sefaları da 
bölgeye ayrı bir renk katacak.  

K
ağıt üretimine başlamasıyla birlikte, 
ziyaretçi sayısı da artan Kağıt Üretim 
Atölyesi Uygur Özerk Bölgesi’nden 

gelen misafirlerini ağırladı. El yapımı ka-
ğıt sanatçısı Oğuzhan Tuğrul’un koordinas-
yonunda hizmet veren atölye ile Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç’ı ziyaret eden ve aynı 
zamanda XİNTİANÇ Hattatlar Cemiyeti 
Azaları olan Uygur Özerk Bölge Temsilcileri 
Erşiddin Reşat ve Settar Erkin, yapılan ça-
lışmaları yerinde görerek, böyle bir hizmete 
öncülük yapan Başkan Kılıç’ı tebrik ettiler. 

Başkan Fazlı Kılıç’la birlikte Kağıthane 
El Yapımı Kağıt Üretim Atölyesi’ni gezen 
heyet, Ali Şir Nevai’nin divanından alınmış 

gazelinden beyitler ihtiva eden ve Uygurca 
yazılan hat sanatını Başkan Fazlı Kılıç’a he-
diye ettiler. Başkan Kılıç ise misafirlerine; 
Uygur Özerk Bölgesi kurum ve kuruluşlarına 
verilmek üzere, içinde kağıt atölyesiyle ilgili 
belge ve bilgilerin de bulunduğu “Kağıthane 
Tarih Envanteri” kaynak kitabından takdim 
etti. 

Aziziye Camii’nin yakınında kurulan El 
Yapımı Kağıt Atölyesi’nde imalat devam edi-
yor. Haftanın belli gün ve saatlerinde hizmet 
veren atölyede, kursiyerlerin kullanacağı çe-
şitli birimlerin dışında sergi salonu da var. El 
yapımı kağıtlar üzerine yazılan hat sanatları, 
sergi salonunda meraklıları için sergileniyor. 

Mayıs ayında el yapımı kağıt üretimine başlayan Kağıthane El Yapımı Kağıt Üretim Atölyesi, uluslararası boyuta 
taşınıyor. Atölye, kağıt kültürüyle yakından ilgilenen diğer ülkelerden de ziyaretçi ağırlamaya başladı.   

Değişim ve dönüşümde adeta zaman-
la yarışan Kağıthane’de gerçekleş-
tirilen yapısal dönüşüm % 21’leri 

aşarken, mahallelerdeki çarpık yapılaş-
manın önüne geçmek için yeni projeler de 
üretiliyor. Yahya Kemal Mahalle sakinle-
riyle toplantıda bir araya gelen Başkan Kı-
lıç, ada bazında gerçekleştirilecek kentsel 
dönüşümün yararlarını ilçe sakinleriyle 
paylaştı. 

Belediye Başkan Yardımcısı Ömer 
Kır’la birlikte Yahya Kemal Mahallesi’nde 
bir toplantı düzenleyen Başkan Fazlı Kılıç, 
aynı adada bulunan komşuların bir araya 
gelerek istişare sonucu fikir birliğine var-
maları halinde, her yönüyle mükemmel 
konutlara sahip olabileceklerini söyledi. 
Site biçiminde yapılaşmaya sahip olacak 
oturum alanlarında, çocukların oynaya-
bilecekleri mekânlar, otoparklar ve yeşil 

alanlar da vatandaşlara ayrı bir güven ve 
huzur verecek. 

Ada bazındaki dönüşüm nasıl olacak? 
Aynı adada oturan komşular bir araya 

gelerek fikir birliğine vardıklarında Ka-
ğıthane Belediyesi’ne müracaat edecek. 
Ada sakinlerinin ister kendi imkanlarıyla, 
isterlerse müteahhitler aracılığıyla yaptık-
ları müracaatlar belediye tarafından de-

ğerlendirilecek. İmkân dâhilindeki sosyal 
etkinlik alanlarının da yer alabileceği yapı-
lanmalar % 30 imar artırımıyla projelendi-
rilerek, vatandaşların hizmetine sunulacak. 

Hem vatandaş hem de mahalle kazanacak

Eski ve çarpık yapılaşmalarda yer sahi-
bi olan vatandaşlar, yıllardır deprem kor-
kusuyla tedirginlik içinde yaşarken; kent-
sel dönüşüm projeleri sonrasında, deprem 
yönetmeliğine uygun sağlam, refah ve gü-
ven veren dairelere sahip olacaklar. Sahip 
oldukları mal varlıklarının da maddi olarak 
değeri artan konutlara sahip olan vatandaş-
lar, geleceklerini emanet edecekleri ço-
cuklarıyla huzurlu ve güvenli bir ortamda 
yaşam sürecekler. Ada bazında yapılan bu 
dönüşümlerle sadece şahıslar değil, semt 
ve mahalleler de yapısal görünümleriyle 
büyük prestij kazanacaklar.

Yapısal alanlarda büyük projelere imza atılan İstanbul’da, kentsel dönüşümde adından sıkça söz ettiren ilçelerin 
başında gelen Kağıthane, ada bazında yenilenmeye devam ediyor. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
ilçedeki mahalleleri dolaşarak ada bazında uyguladıkları kentsel dönüşüm hakkında vatandaşlara bilgi veriyor. 

Ada Bazında Kentsel Dönüşüme Büyük İlgi

Kağıt Üretim Atölyesi’ne 

Uluslararası Ziyaretçiler Halk Meclisleri ve esnaf ziyaretlerinin ardından 
sık sık vatandaşların arasında olmaya devam eden 
Başkan Fazlı Kılıç, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 
tarafından ilçe genelinde tespit edilen evlere ha-
bersizce giderek, ev ziyareti yapıyor. 

Nurtepe Mahallesi’nde ikamet eden yaş-
lı çiftin evini ziyaret eden Başkan Kılıç, 
Kağıthane’de büyük bir aile olduklarını, 

bu nedenle evlatları olarak yaşlılarımızı da zi-
yaret etmenin önemine değindi. 85 yaşındaki 
Gülgül Eres ve eşi Vetha Eres ile 65 yaşındaki 
kızları Ayşe Eres’i evlerinde ziyaret eden Kı-
lıç ailesi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Sadık 
Şişman, yaşlı aile ile sohbet ederek duygularına 
ortak oldular. Yaşlı çiftin hayır dualarını alan zi-
yaret ekibi, ardından Çeliktepe’ye hareket etti. 

Başkan Fazlı Kılıç, Çeliktepe’de ikamet eden 
16 yaşındaki engelli Muhammet Eren’i ve anne-
sini evinde ziyaret etti.  
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Değişen ve Gelişen Mahallemiz

TALATPAŞA

Son yıllarda çevresinde iş merkez-
lerinin yükselmesiyle de değerini 
katlayan Talatpaşa Mahallesi, aynı 

zamanda Kağıthane Muhtarlar Derneği 
Başkanı da olan Mahalle Muhtarı Erdur 
Aşçı’nın kuvvetli iletişimi ve barışçıl tu-
tumları sayesinde geleceğe güvenle bakı-
yor. 

Kendisinden aldığımız bilgilere göre 
resmi olarak 44 bin nüfusa sahip olan Ta-
latpaşa Mahallesi’nde, nüfus anlamında 
Sivaslılar ağırlıkta. Daha sonra sırasıyla 
Kastamonulular, Erzincanlılar, Giresunlu-
lar ve Ordulular’ın ikamet ettiği Talatpaşa, 
mesken ağırlıklı bir mahalle.

Mahalle Konağı Projesi hazır
Çelebi Caddesi üzerinde bir mahalle 

konağının projelendirildiğinin müjdesini 
veren Erdur Aşçı, projede katlı otoparkın, 
muhtarlığın, sağlık ocağının ve kadın din-
lenme tesisinin de yer aldığını ifade etti. 
Aşçı; önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 
bitirilmesi planlanan mahalle konağının, 

mahalle sakinlerine yakışır halde projelen-
dirildiğini söyledi.   

Mahallenin metrobüse olan yakınlı-
ğının mahalleye prestij kazandırdığını 
söyleyen Erdur Aşçı, İstanbul’da başka 
hiçbir mahallenin metrobüse iki durağı ol-
madığının altını çizdi. Okmeydanı Durağı 
ve Perpa karşısında yer alan Darülaceze 
Durağı’nın mahalleye olumlu katkıları ol-
duğunu ifade eden Erdur Aşçı, Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç ve kendi gayretleriyle 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne defalar-
ca giderek mahallelerine ikinci metrobüs 
durağını kazandırdıklarını söyledi.   

Mahalleye ulaşımı büyük oranda rahat-
latan iki metrobüs durağından mahalleli-
nin de oldukça memnun olduğu söyleyen 
Muhtar Erdur Aşçı, Başkan Fazlı Kılıç’a 
ve Büyük Şehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’a da şükranlarını arz etti.

Gençler spor tesislerinden 
oldukça memnun
Uzun yıllar spor tesisine sahip olmadık-

larını belirten Muhtar Erdur Aşçı, Kağıtha-
ne Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ile olan bir 
anısını anlatmadan geçemiyor. Bardaktan 
boşalırcasına yağmurlu bir günde Başkan 
Fazlı Kılıç, ekibi ve mahallenin kanaat 
önderleriyle birlikte mahalleyi sokak so-
kak dolaşarak, spor sahası yapmak için yer 
aradıklarını anlatan Erdur Aşçı, sahanın 
yerini tespit ettikten sonra, Başkan Kılıç’ın 
verdiği sözü vakit kaybetmeden tuttuğunu 
dile getirdi. Daha önce Abide-i Hürriyet 
Spor Klubü’nün sahip olduğu spor tesisi-
ne ek olarak, Talatpaşa Spor Tesisi de fa-
aliyete geçmiş. Eskiden başka mahallelere 
ve ilçelere giden gençlerin, şimdi iki tane 
modern spor tesisine sahip olduklarını söy-
leyen Aşçı, gençlerin memnuniyetini dile 
getirirken, Başkan Fazlı Kılıç’a spora olan 
desteklerinden ötürü de teşekkür ediyor.

 
‘‘Alamadığımız hiçbir hizmet yok’’
Başkan Fazlı Kılıç dönemiyle birlikte 

belediyeden alamadıkları hiçbir hizmet 
olmadığını söyleyen Erdur Aşçı, Başkan 

Kılıç’ın samimiyetini ve her işe gösterdiği 
ilgi ve alakayı kendilerine örnek aldıkla-
rını ifade etti. Belediye ile istişare ederek 
mahalle yollarını asfaltladıklarını, tüm so-
kakların kaldırım taşlarının tamamlandığı-
nı söyleyen Aşçı, aynı zamanda Kağıthane  
Muhtarlar Derneği olarak tüm Türkiye’ye 
örnek bir yönetim anlayışı içerisinde olduk-
larını vurguladı. 

‘‘İstişare etmeden karar 
vermiyoruz’’
Kendisinden önce diğer muhtar arkadaş-

larını ön planda tuttuğunu söyleyen Erdur 
Aşçı, Türkiye’ye örnek olacak nitelikte bir 
birliktelik içerisinde hareket ettiklerini an-
lattı. Belediyenin tüm birimleriyle, kayma-
kamlıkla, sivil toplum kuruluşlarıyla, hasta-
neleriyle, okullarıyla, yetişkinleriyle ve ço-
cuklarıyla, hepsiyle uyumlu şekilde hareket 
ettiklerini söyleyen Aşçı, Kağıthane’de ba-
rışçıl bir şekilde hareket ettiklerini, kuvvetli 
bir iletişimle diğer muhtarlıklarla istişare 
ederek karar aldıklarının altını çizdi. 

Kastamonu’nun Bozkurt İlçesi’nde 1958 
yılında doğan Erdur Aşçı, 8 yaşların-
dayken İstanbul Kağıthane’ye geldi. 

Liseyi bitirdikten sonra, uzun yıllar işletme-
cilik yapan Aşçı, muhtar seçilmeden önce 
bir turizm şirketinde 10 yıl işletme müdür-
lüğü yaptı. 1999 yılından bu yana Talatpaşa 
Mahallesi’nde muhtarlık yapan Erdur Aşçı, 
zoru başarmak suretiyle bugüne gelmenin 

mutluğunu yaşıyor. Ayrıca Kağıthane Muhtar-
lar Derneği’nin başkanlığını da yürüten Erdur 
Aşçı, yaklaşık 45 yıldır Talatpaşa’da ikamet 
ettiği için mahallesinin her sokağını adım 
adım tanıyor. 

Talatpaşa Mahallesi Muhtarlığı 
ADRES : Talatpaşa Mah. Gülbaşak Sk. No:1                
TELEFON : (212) 222 27 64   

Talatpaşa Mahalle Muhtarı Erdur AŞÇI

Nüfus ve yüzölçümü bakımından Kağıthane İlçesi’nin en önemli mahallerinden biri olan Talatpaşa Mahallesi’nde değişim 
tüm hızıyla devam ediyor. Mahalle Muhtarı Erdul Aşçı, Kağıthane Belediyesi’nin hizmette sınır tanımadığını vurguluyor.



8 2012 94SAYI AĞUSTOS RAMAZANRAMAZAN

KAĞITHANE’DE RAMAZAN:
Bolluk, Bereket, Dayanışma

Emniyet Evleri
Kağıthane Belediyesi’nin düzenlediği sokak iftarlarının ilki 21 Temmuz 

Cumartesi günü, Emniyet Evleri’nde gerçekleştirildi. Emniyet Evleri katlı 

otopark üstünde kurulan iftar sofrasında, yüzlerce kişi iftarlarını Başkan 

Fazlı Kılıç ile birlikte açtı. Programa AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı, İlçe 

Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Gençlik Kolları Başkanı 

Şaban Demirel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyesi Metin 

Osmanoğlu, Halk Ekmek Genel Müdürü Salih Bekaroğlu, Emniyet Evleri 

Mahalle Muhtarı Zeki Uzun ve Belediye Başkan Yardımcıları katıldı.

Seyrantepe
Kağıthane mahalle iftarları programlarının ikincisi Seyrantepe Mahallesi 

Cihangir Sokak’ta yapıldı. Her yaş gurubundan insanların davet edildiği 

Seyrantepe iftar sofrasında Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ev sahipliği 

yaptı. Kağıthane Belediyesinin ikramı olan çorba, taskebabı, pilav, tatlı, 

hurma, meyve suyu ekmek ve sudan ibaret iftariyelikler, hijyenik paketler 

halinde masalara servis yapılarak, vatandaşların hizmetine sunuldu. 

Yeşilce Mahallesi  
24 Temmuz Salı günü mahalle iftarlarının üçüncüsü Yeşilce’de yapıldı. 

Yüzlerce vatandaşın aynı sofrada yemeklerini komşularıyla paylaşmaları, 

manevi duyguları ön plana çıkarırken, kardeşlik ve dostluk duygularını da 

pekiştirdi.  Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın da yer aldığı iftar programında 

AK Parti Kağıthane İlçe Kadın Kolları Başkanı Meryem Tekbıyık, AK Parti 

Kağıthane İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve AK Parti Kağıthane İlçe Başkan 

Yardımcıları, Gençlik Meclis Başkanı, Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma 

Argon, Yeşilce Mahalle Muhtarı Yalçın Vurkun yer aldı.

Harmantepe 
25 Temmuz Çarşamba günü, Harmantepe Abdi İpekçi Caddesi’nde kurulan 

iftar sofrasına Belediye Başkanı Fazlı Kılıç eşi Fatma Kılıç ile birlikte katıldı. 

İftar Programında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Sezgin, 

AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Sami İlhan, İlçe Başkan Yardımcıları ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Gençlik Meclisi 

Başkanı, Harmantepe Mahalle Muhtarı Hamza Çelik, Belediye Meclis Üyeleri 

ve Belediye Başkan Yardımcıları hazır bulundu.

Hamidiye
27 Temmuz Cuma günü, Hamidiye Mahalle sakinlerini bir araya getiren iftara Belediye Başkanı 

Fazlı Kılıç eşi Fatma Kılıç ile birlikte katıldı. İftar sofrasında AK Parti Kağıthane İlçe Başkan 

Yardımcısı Adem Hanedar, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Şaban Demirel ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri, İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Meclisi Başkanı Nuran Sevinç, Belediye 

Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları da yer aldılar.

Hürriyet
Mahalle İftarlarının yedincisi Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Camii 

yanındaki Hürriyet Parkı’nda gerçekleştirildi.  28 Temmuz Cumartesi günü 

gerçekleştirilen iftarda; Başkan Fazlı Kılıç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkan 

Yardımcısı Adem Hanedar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Gençlik Kolları 

Başkanı ve mahalle muhtarı da katıldı.

Çeliktepe
30 Temmuz Pazartesi günü ise Çeliktepe Mahallesi sakinleri, Osman Faruk 

Verimer İlköğretim Okulu bahçesinde bir araya gelerek iftar yaptı. İftara 

Başkan Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Sevim Savaşer, AK Parti 

İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Sezgin, AK Parti Kağıthane İlçe 

Başkanı Sami İlhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti İlçe Kadın Kolları 

Başkanı, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Kağıthane Esnaf Odaları 

Başkanı, Kağıthane Kulüpler Birliği Başkan Vekili Hasan Cevahiroğlu katıldı.

Çağlayan Dere
31 Temmuz Salı günü 4 mahallenin ortak noktası Fevzi Çakmak Caddesi’ne 

kurulan iftar Sofrası, Çağlayan, Hürriyet, Yahya Kemal ve Harmantepe 

Mahalle sakinlerini bir araya getirdi. İftar sofrasında Başkan Kılıç, AK 

Parti Kağıthane İlçe Başkan Yardımcısı Adem Hanedar ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri, Gençlik Meclisi Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve  Belediye Başkan 

Yardımcıları hazır bulundu.

Kültür Merkezi
20 Temmuz Cuma günü Kağıthane Kültür Merkezi Bahçesi’nde mehter takımının 

konseriyle açılışı yapılan Kağıthane’deki ilk iftar programı, Emre Ermiş’in tasavvuf müziği 

eşliğindeki sema gösterileriyle devam etti.Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın ev 

sahipliğinde AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Sevim Savaşer’in de katıldığı iftar 

programına; İlçe Kaymakamı A. Akın Varıcıer, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Sami İlhan, 

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Meryem Tekbıyık, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı 

Şaban Demirel, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Sezgin, Başkan Fazlı 

Kılıç’ın eşi Fatma Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nail Bölükbaşı, İlçe Spor Müdürü Servet 

Akgün, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları da katıldı.

Merkez 
Sokak iftarlarının onuncusu Kağıthane Merkez Mahallesi’nde gerçekleştirildi. 
Daye Hatun Camii yanındaki Kağıthane Meydanı’na kurulan iftar sofrasında 
İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge de yer aldı. 2 Temmuz’da gerçekleştirilen iftar 
programına Başkan Fazlı Kılıç’ın davetlisi olarak İlçe Kaymakamı A. Akın Varıcıer, 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Emre, AK Parti İl Başkan Yardımcıları 
Tülin Mazlumoğlu Kestane ve Arzu Akalın, BBP İlçe Başkanı Adem Mamaç, AK 
Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü Mahir Yavaş, İş Adamı Nejat 
Güllü, AK Parti İlçe Başkan Yardımcıları da katıldı.

Gültepe
Kağıthane Belediyesi mahalle iftarlarının 5.si Gültepe’de yapıldı. İşçi Sokak’ta 

kurulan masalarda bir araya gelen yüzlerce Gültepeli komşu, iftarlarını 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ile birlikte açtılar. 26 Temmuz 

Perşembe günü, İşçi Sokak’a kurulan iftar sofrasına Belediye Başkanı Fazlı 

Kılıç eşi Fatma Kılıç ile birlikte katıldı. İftar programında AK Parti İstanbul 

İl Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Sezgin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Sami 

İlhan da katılımcılar arasındaydı.

Ortabayır
Mahalle iftar sofralarının 11.si Ortabayır Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Bini aşkın 
Ortabayırlı vatandaş Başkan Fazlı Kılıç’ın da aralarında bulunduğu protokolle aynı 
sofrayı paylaştı. 3 Temmuz Cuma günü, Mescit Sokak’a kurulan iftar sofrasında AK 
Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Sezgin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Sami 
İlhan, İlçe Başkan Yardımcıları,  AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı, Kağıthane 
Sivil Toplum Platform Başkanı Musa Can, Esnaf Odaları Başkanı Ömer Osmanoğlu, 
Bayburt Şair Zihni Dernek Başkanı Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları 
da hazır bulundular. 

Telsizler 
4 Ağustos Cumartesi günü Belediye Caddesi’ne kurulan iftar sofrasında 

yaklaşık bin kişi iftarlarını Başkan Fazlı Kılıç ile birlikte açtı. Belediye 

Başkan Yardımcılarının, AK Parti Kağıthane İlçe Başkan Yardımcısı Adem 

Hanedar’ın , AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Şaban Demirel’in, 

Telsizler Mahalle Muhtarı Mustafa Yörük’ün de katıldığı iftar programında, 

şehitler de unutulmadı. Başkan Kılıç,  Kağıthaneli şehit Kadir Kayıkçı’yı da 

rahmetle andı.

Sanayi 
6 Ağustos Pazartesi günü ise Sanayi Mahallesi sakinleri Başkan Kılıç’ın ev 

sahipliğinde Yaşar Doğu İlköğretim Okulu’nun bahçesinde toplandı. Yoğun 

katılımla gerçekleştirilen iftar programına Başkan Yardımcıları, Birim 

Müdürleri ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Şaban Demirel katılırken, 

iftar sonrası çocuklar için Karagöz-Hacivat gösterisi düzenlendi. 

Kağıthane önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da coşkulu bir Ramazan ayına ev sahipliği 
yaptı. Kağıthane Belediyesi’nin ilçe genelinde 20 ayrı noktada gerçekleştirdiği iftar prog-
ramları, Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ı ve mahalle sakinlerini aynı sofrada buluşturdu. So-
kaklarda kurulan uzun iftar sofraları; bolluğu, bereketi ve dayanışmayı gözler önüne serdi.
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Son yıllarda dernekçiliğin ön plana çıktı-
ğı Kağıthane’de, neredeyse her köyün, 
her ilçenin ve vilayetin Anadolu’daki 

otantik kültürlerini İstanbul’a taşıyabildiği 
ve hemşehrilerini aynı çatı altında toplaya-
rak, birbirilerini daha yakından tanımasını 
sağladığı derneklerin sayısı gün geçtikçe art-
tı. Kağıthane’de kaynaşma ve bütünleşmeyi 
sağlayan il dernekleri, en yoğun dönemlerini 
Hasbahçe’de Ramazan ayı boyunca kurduğu 
stantlarla yaşıyor. 

Ramazan ayı boyunca Kağıthane’de bu-
lunan yaklaşık 20 il derneği, kendi kültürünü 
ve sanatını sergileme fırsatı buldu.Birbirin-
den değişik yöresel ürünlerin sergilendiği ve 
satışa sunulduğu stantları kuran il dernekle-
ri, yalnızca kendi kültürlerini temsil etmedi. 
Ayrıca bir ay boyunca il dernekleri birbirine 
misafir oldu.

‘‘Karşılıklı ikramlar; sosyal ve 
kültürel etkileşimlere zemin hazırlıyor’’
Kastamonu Kağıthane Dernek Başka-

nı Mehmet Akın; Kağıthane’de Kastamo-
nuluların ağırlıkta olduğunu belirterek, 
Hasbahçe’de kurulan stantlarda hafta içi 
ve haftasonu farklı programlar düzenledik-
lerini söylüyor. Stantlardaki tüm ürünlerin 
Kastamonu’dan geldiğinin altını çizen Der-
nek Başkanı Mehmet Akın, Kağıthanelilerin 

yöresel derneklere gösterdiği ilgilen de bir 
hayli memnun.  

Bugün Kağıthane’de eskiden Anadolu’da 
yaşadıkları kültürün aynısını yaşatmak için 
mücadele verdiklerini söyleyen Kastamonu-
lular Dayanışma Derneği’nin teşkilattan so-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı Cemal Şe-
nol; Ramazan ayında mutlaka gelinip  görül-
mesi gereken yerlerin başında Hasbahçe’nin 
olduğunu vurguluyor. 

Hasbahçe’de Ramazan boyunca kurulan 
yöresel stantların hemşehrileri kaynaştır-
dığını söyleyen Şenol, ayrıca bu etkinliğin 
önemli başka bir boyutuna da değiniyor. Bu 
etkinliklerde yalnızca hemşehrilerin birara-
ya gelip kaynaşmadığını, aynı zamanda bir 
ay boyunca il derneklerinin birbirine mi-
safir olduğunun da altını çiziyor. Örneğin; 
Kars’ın kaşar peynirinden aldılarını, onlara 
da Kastamonu helvasından ikram ettiklerini 
dile getiren Cemal Şenol, bu tip karşılıklı 
ikramların, sosyal ve kültürel etkileşimlere 
zemin sağladığının önemine değiniyor. 

‘‘Ramazanın tüm güzelliği 
büyülü bir atmosferde yaşandı’’
İstanbul’daki Amasyalıların buluşma 

adresi olan Amasya İl Derneği de, 
Hasbahçe’deki Ramazan etkinliklerine 
katılarak Amasyalıları biraraya getirdi. 

Hemşehrilerini aynı çatı altında buluş-
turmayı önemseyen Amasya İl Derneği, 
Ramazan öncesi toplantı yaparak Kağıt-
hane’deki dernek faaliyetlerini arttırmak 
için fikir alışverişinde bulundu. Ramazan 
etkinlikleri çerçevesinde il derneklerinde 
Amasyalı hemşerilerini biraraya getir-

meyi hedefleyen Amasya İl Derneği, 
Ramazan ayı boyunca hafta sonla-
rı geniş çaplı iftarlar verdi. Mübarek 
Ramazan ayının tüm güzelliklerinin, 
Hasbahçe’de büyülü bir atmosfer içeri-
sinde yaşandığını söy-
leyen Amasya İl Eği-
tim ve Kültür Derneği 
Başkanı Ahmet Ergül, 
iftarlara sponsor olan 
tüm işadamlarına da 
ayrıca teşekkür ediyor. 

Hasbahçe’de il stantlarını kuran İstanbul 
Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Habib Ars-
lan ise; Kağıthane’de 7 yıl öncesinde elleriyle 
tahtaları çakarak çıktıkları dernekçiliğin, bu-
gün Hasbahçe’de özenle kurulan ve festival 
havasında geçen bir etkinliğe dönüşmesinden 
oldukça memnun. Sosyal ve kültürel faaliyet-
lerin her kademesinde yer aldıkları için mutlu 
olduklarını söyleyen Başkan Arslan, bu tarz 
etkinliklerin dostlukların pekişmesinde de 
önemli rol oynadığını düşünüyor. Gümüşha-
neliler Derneği olarak Hasbahçe’de kurduk-
ları stanta bir hayli önem verdiklerini belirten 
Arslan, sergiledikleri ve uygun fiyatla satışa 
sundukları ürünleri tek tek belirlediklerini ve 
hepsini memleketten getirdiklerinin altını çi-
ziyor. 

Kağıthane Belediyesi’nin il dernekleri 
etkinlikleri yalnızca Ramazan ayıyla sınır-
lı kalmayacak. Dernekler 7 Eylül’de Has-
bahçe Mesire Alanı’nda başlayacak olan 
Kağıthane’de Yöresel Renkler tanıtım günle-
rine de katılacak. 

Kağıthane Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hasbahçe Ramazan 
Etkinlikleri, hemşehri derneklerini de biraraya getirdi. Hasbahçe’deki etkinliğe katılan 
19 il derneği, kurdukları stantlarda illerinin yöresel ürünlerini vatandaşlara tanıttı. 

Kağıthane’ye Taşındı 
Anadolu

Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen ve 
Hasbahçe’de stant kuran 
dernekler; Uşak Banaz 
Yazıtepe Köyü Kalkın-
dırma Derneği, Ardahan 
Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği, Kağıthane Si-
noplular Derneği, İstan-
bul Karabüklüler Derne-
ği, Amasya Eğitim Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği, 
Kağıthane Giresunlular 
Derneği, Erzincan Sana-
yi ve İşadamları Derne-
ği (ERSİAD), Kağıthane 
Samsunlular Derneği, 
Kağıthane Sivaslılar Der-
neği, İstanbul Çankırı 
Dernekler Federasyonu, 
Kars İli ve Çevre Köyleri 
Derneği, Nurtepe Kara-
denizliler Derneği, İstan-
bul Gümüşhaneliler Der-
neği, Bayburt Şair Zihni 
Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği, Rumeli Türkle-
ri Kültür ve Dayanışma 
Derneği Kağıthane Şu-
besi, Kastamonulular Da-
yanışma Derneği Kağıt-
hane Şubesi (KAS-DER), 
Bolu İli ve İlçeleri Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği, 
Marmara Bölgesi Erzu-
rumlular Derneği, Bartın 
Kozcağız ve Çevre Köyle-
ri Derneği.  
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İftar sonrası 7’den 77’ye herkese hitap eden 
etkinliklerde, çocuklara yönelik eğlence 
programları gecenin geç vakitlerine kadar 

çocukları eğlendirdi. Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç da eğlence programlarına zaman zaman 
katılarak, çocukların neşelerine ortak oldu.

Animatör sunucun usta yönetiminde ger-
çekleştirilen çocuk eğlenceleri arasında; pal-
yaço show, canlı Karagöz-Hacivat’ın esprili 
gösterileri, havai fişek gösterileri, orta oyunu, 
çocuk şarkıları, şişme maskotların yapmış ol-
duğu ilginç danslar, insanların komik yönlerini 
anlatan meddahlar, çocukları da oyunun içine 
katan kukla gösterileri, el çabukluğuyla mari-
fetlerini sergileyen illüzyonistler, jonglör gös-
terileri, çocuk yarışmaları ve akrobatlar öne 
çıkan etkinliklerdi. 

Bu etkinliklerin dışında her yaş gurubuna 
hitap eden lunapark, yürekleri ağızlara getiren 
ip cambazının gösterilerinin de içinde yer aldı-
ğı Atlas Çadır Sirki, şişme oyun grupları, mesi-
re alanı içinde turlayan trenler ve atlar da ço-

cukların eğlenceleri arasındaydı. Hasbahçe’de 
yer alan Osmanlı şerbet ve macunları ile oyun-
cakçılar da Ramazan ayının keyifli geçmesi için 
çocuklara sunulan imkânlardan bazılarıydı.

Kağıthane’de sirk coşkusu
Ramazan ayı boyunca gösterilerine devam 

eden Atlas Sirki, “Cambazhane Şenliği” seyir-
lik sanatlar gösterisiyle başta çocuklar olmak 
üzere tüm izleyicilerini adeta büyüledi. 

İp cambazlığı, ateşbazlık, parendebazlık, 
akrobatlık, sihirbazlık, madrabazlık gibi “so-
mut olmayan kültürel miras kapsamındaki” 
seyirlik sanatların yeniden canlandırıldığı gele-
neksel sirk gösterisi, özellikle çocukların ve ai-
lelerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Birçok uluslar 
arası festivalde gösteriler yapan, geleneksel 
ip cambazlığı sanatının dünyadaki en önemli 
temsilcilerinden Zaur İskenderoğlu’nun da yer 
aldığı Türkiye’nin ilk sirki, her akşam birbirin-
den renkli gösterilerle, çocukları kendilerine 
hayran bıraktı.  

Çocukların Hasbahçe’deki
Ramazan Coşkusu

Hasbahçe’nin Kağıthane Merkez’de bu-
lunan bölümünde hazırlanan Ramazan 
etkinlikleri, 30 gün boyunca coşkunun 
merkezi olurken; bu coşkudan en bü-
yük payı Kağıthaneli çocuklar aldı.    

“

“

Kağıthane’nin Nurtepe Mahallesi’nde 
bulunan ve Hasbahçe’nin tamamını 
kuşbakışı gören eşsiz bir manzaraya 

sahip Nurtepe Sosyal Tesisleri; nezih, fe-
rah ve sıcak bir aile ortamında misafirlerini 
ağırlamayı bekliyor. İstanbullulara daha 
ekonomik ve daha kaliteli hizmet etmeyi 
ilke edinen Nurtepe Sosyal Tesisleri, aynı 
zamanda geniş yürüyüş ve dinlenme alan-
ları ile de ayrıcalığını ortaya koyuyor. 

Nurtepe Mahallesi’nden Eyüp Sultan 
Caddesi’ne kadar olan geniş alanda yürü-

yüş yapma, ve istirahat etme imkânlarını 
bulabileceğiniz tesislerde, İstanbul’un 

yoğunluğundan sıyrılarak sakin va-
kit geçirebilirsiniz. 

Ustaca düzenlenmiş pey-
zaj mimarisinin yer 

aldığı bu parkın 
z i rves inde 

bulunan Sosyal Tesis,  
350 kişilik kapasiteye 
sahip. İki kattan oluşan 
tesisin üst katı restoran 
olarak kullanılırken, alt 
katı özel toplantılara, 
düğün, nişan ve kutla-
ma gibi geniş tabanlı 
etkinliklere cevap ve-
rebilecek uygunlukta 
düzenlenmiş. Tesisin 
en geniş açılı manza-
rasına sahip teras katı 
da, vatandaşlara servis 
hizmeti verebilecek şe-
kilde tasarlanmış. 

Türk mutfağının en 
seçkin lezzetlerini büt-
çeye uygun fiyatlarla 
sunan Nurtepe Sosyal 
Tesisleri’nde, menü de oldukça zengin. Sa-

bah kahvaltısıyla hizmete başlayan 
tesiste, et ve balık 

çeşitleri ön plana çıkan 
lezzetler arasında. Müş-
teri memnuniyeti esas 
alınarak hazırlanan me-
nüyle hizmet veren tesis-
lerde, otopark sorunu da 
bulunmuyor. 

Hasbahçe’de Bir Kır 
Kahvesi

Hasbahçe Mesire 
Alanı içinde yer alan ve 
tadilat sonrası çehresi 
değişen Kır Kahvesi ve 
Kafeterya da, yaz ay-
larında İstanbulluların 
tercih edebileceği ferah 
mekânların arasında yer 
alıyor. Salon oturma 
grupları, mutfak teçhi-

zatları ve tefrişatı yenilenen tesiste, 
siparişler dokunmatik bilgisayarlı 
monitörle hız kaybetmeden alını-

yor. Çay, meşru-

bat, kahve, kurabiye, börek, simit, poğaça, 
yaş pasta, köfte, sandviç, hamburger, pizza 
ve dondurma gibi atıştırmalık ürünlerin 
satışının yapıldığı tesiste, toplam 110 kişi 
rahatlıkla hizmet alabiliyor. Hasbahçe’nin 
yeşillikler içerisindeki ortamında huzur 
bulmak isteyen misafirler, Kır Kahvesi’nin 
bahçesinde de oturabiliyor. 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç, Kağıthane Belediyesi İşletme Müdür-
lüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan 
Nurtepe Sosyal Tesisleri’ni ve Hasbah-
çe’deki Kır Kahvesi’ni gezerek inceleme-
lerde bulundu. Başkan Kılıç, başka 
belediye tesislerinin de hal-
ka kazandırılacağının 
müjdesini verdi. 

NURTEPE SOSYAL TESİSLERİİ

Kağıthane Belediyesi bünyesinde bulunan Nurtepe Sosyal Tesisleri, 7’den 70’e 
herkese hitap eden fiziki yapısı, vatandaşların taleplerine göre şekillenen hizmet 
anlayışı ve leziz mutfağıyla misafirlerine  dört  dörtlük  hizmet vermeye  başladı. 

Nezih, Ferah ve Sıcak Bir Ortam:

Yenilenerek hizmete 
açılan Nurtepe Sosyal 
Tesisleri ve Hasbahçe 
Mesire Alanı’ndaki Kır 
Kahvesi, kalite, fiyat 
ve fiziki ortamları iti-
bariyle ailelerin tercih 
edecekleri mekânlar 

haline geldi.

Kır Kahvesi
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K ağıthane’nin hayatında özel bir 
yeri olduğunu söyleyerek ko-
nuşmasına başlayan Nurullah 

Genç, ilçeye her gelişinde ecdadın 
izlerini görmekten duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi. Hasbahçe Kitap 
Fuarı’nda ‘‘Mahrem ve Münzevi’’ 
isimli kitaplarını okuyucularına im-
zalayan Prof. Dr. Nurullah Genç, söy-

leşide kitabından bölümler okuyarak, 
mahremiyetin ve münzevi olmanın 
önemine değindi. 

Şairlerin ayırım yapmadan bütün 
insanlar adına düşünüp yazdığını söy-
leyen Nurullah Genç, ruhlara hitap 
ederek yazılan şiirlerin insanları bir-
birine sevdirdiğini vurguladı. ‘‘İnsan, 
nefis-ruh ve candan ibarettir’’ diyen 
Genç, ruh-beden ve nefis mücadelesi 
içinde bir Ramazan yaşadığımızı söy-

leyerek, herkesin Ra-
mazan ayını kutladı.

Samimiyet, sanatın 
ayrılmaz ortağıdır
İnsanoğlunda münzevi hale gelme-

nin daha ön plana çıktığını söyleyen 
şair, hayatından örnekler vererek çok-
ça yalnız kaldığını ve bu yalnızlıktan 
haz duyduğunu ifade etti. ‘‘Samimi-
yetin olduğu yerde sanat, sanatın ol-

duğu yerde de samimiyet vardır. Bun-
lar birbirini tamamlayan unsurlardır. 
Şair sıradan söz söylemez, söylemiş-
se o da şiir olmaz’’ diyen Nurullah 
Genç, ‘‘Mahrem ve Münzevi’’ kitabı-
nın yazmış olduğu diğer 14 kitabın bir 
külliyatı olduğunu ifade ederek söyle-
şiyi sonlandırdı. 

Prof. Dr. Nurullah Genç 
‘‘Mahrem ve Münzevi’’yi Anlattı
“Ramazan Etkinlikleri” programında 
iftar sonrası gerçekleştirilen Hasvahçe 
söyleşilerinde, 25 Temmuz Çarşamba 
akşamı Şair-Yazar Prof. Dr. Nurullah 

Genç, Kağıthanelilerle buluştu.

İftarı müteakip, Hasbahçe Rama-
zan etkinlikleri alanındaki kitap 
fuarında dinleyicileriyle buluşan 

Araştırmacı Yazar Ömer Özkaya, 
zihin kontrolü ile şahısların hayat-
larına yön vermenin mümkün ola-
bileceğini anlattı. 

Uluslararası ilişkilerde 
zihin kontrolünün yüksek payı 

Stratejik savaşın içinde olan dün-
ya ülkelerinin, uluslararası ilişki-
lerini “zihin kontrolü” yoluyla yü-
rüttüklerini söyleyen Araştırmacı 
Yazar Ömer Özkaya, dış güçlerin 
çıkar sağlayacakları ülkeleri tuza-
ğa düşürmek için değişik yöntem-
ler kullandıklarını ifade etti. Zihin 
kontrolünün metafizik, elektro-
manyetik ve kimyasal boyutları-
nın uluslararası ilişkilerde sıkça 
kullanıldığından söz eden Özkaya, 
zihin frekanslarının kontrol altına 
alınmasıyla insanların hayal güç-
lerine ve rüyalarına dahi müdahale 
edilebildiğini yaşanmış olaylardan 
örnekler vererek anlattı. Özkaya, 
dünyanın birçok ülkesinde yapılan 
darbelerin ve bilhassa Ortadoğu 
ülkelerinde meydana gelen stra-
tejik olayların arkasında, emper-

yalist güçlerin çıkar kavgalarının 
yattığını söyledi. 

Zihin kontrolü insanlığa hizmet 
için de kullanılabilir 

Ekmeğin ve bilginin de vücut 
sistemi üzerinde aldığı kararlarda 
etkili olduğunu ifade eden konuş-
macı, riyazet ve tasavvuf alanında 
yaşanan olaylardan örnekler vere-
rek, haramlardan uzak durmanın 
insanlar üzerindeki etkiyi olumlu 
yönde arttırdığından bahsetti. Ya-
pılan duaların ve okunan ayetlerin 
ağızdan çıktığını ama etkisinin 
Allah tarafından olduğunu söyle-
yen Ömer Özkaya, sözün gücünün 
sistemin temizliğinden kaynak-
landığının altını çizdi. Hazre-

ti Mevlana ve Yunus Emre’nin 
sözlerinin yüzyıllarca insanlar 
üzerindeki etkisini örnek gösteren 
yazar, zihin kontrolünün manevi 
boyutunun da önemine değindi.

29 Temmuz Pazar günü, Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç’ın da hazır bulunduğu söyle-
şiye; Belediye Başkan Yardımcısı 
Mustafa Oğuz Toktekin, Beledi-
ye Meclis Üyeleri Selim Akgül, 
Gürsel Balahorlu, Yusuf Karaca 
ve Yusuf Ağır, Destek Hizmetleri 
Müdürü Hayati Battal, Kağıtha-
ne Sivil Toplum Örgütü Platform 
Başkanı Musa Can ve Esnaf Oda-
ları Başkan Vekili Nurettin İstan-
bullu da dinleyici olarak katıldı.

Zihin Kontrolünüz 
Sizin Elinizde mi
Kağıthane Belediyesi Sosyal Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edi-
len “Hasbahçe Söyleşileri”nin 29 Temmuz Pazar günkü konuğu; zihin kont-
rolü hakkında çarpıcı bilgiler aktaran  Araştırmacı  Yazar  Ömer Özkaya’ydı. 

İnsanları; problem olan in-
sanlar, problemler içinde 
boğulan insanlar ve problem 

çözen insanlar olarak üç guruba 
ayıran Maraşlı, insanlığa fayda-
lı evlatlar yetiştirmek isteyenle-
rin, kendilerini problem çözen 
insanlar grubuna dâhil etmesi 
gerektiğini vurguladı.

Sorumluluklardan sıyrılmak 
isteyen insanların bahaneleri al-
layıp pullayarak mazeret haline 
dönüştürmelerinin doğru olma-
dığını söyleyen Yazar Maraşlı, 
gerçekte mazeret ile bahanenin 
birbirlerinden çok farklı şey-
ler olduğunu ifade etti. Prob-
lem çözen insanların pratik 

zekâlarıyla mazeretleri ortadan 
kaldırabileceklerini dile getiren 
yazar, her şeyin kitaplarda bu-
lunamayacağının altını çizdi.

“Her şey vaktinde olmalı. 
Çocuklarınıza zamanında va-
kit ayıramazsanız, problemleri 
çözmede çok geç kalmış olur-
sunuz’’ diyen Ahmet Maraşlı, 
ebeveynlerin önce kendi ha-
talarını düzeltmeleri gerekti-
ğini söyledi. Sadece nasihatin 
yeterli olmadığını, mutlaka 
davranışlarıyla ailelerin de ör-
nek teşkil etmeleri gerektiğini 
vurgulayan yazar, çocukların 
ancak bu durumda olumlu etki-
lenebileceklerini yineledi.

? 
Kitap Okuyarak 

Çocuk Yetiştirilmez
Çocuk dünyasının önemli yazarlarından Ahmet Maraşlı, 
“Hasbahçe Söyleşileri”nde çocuk yetiştirmedeki püf nok-
talarını anlattı. Çocuk yetiştirmenin bir sanat olduğunu 
söyleyen yazar, bahaneleri bir kenara bırakan herkesin 
bu sanatı öğrenebileceğini vurguladı.

Ramazan etkinlikleri çerçeve-
sinde gerçekleştirilen Hasbah-
çe Söyleşileri’nde 24 Temmuz 

Salı günü Mehmet Akif Ersoy, toru-
nu vasıtasıyla Kağıthane’de yâd edil-
di. Başkan Fazlı Kılıç’ın da dinleyici 
olarak katıldığı programda Belediye 
Başkan Yardımcıları Hasan Çakır, 
Mevlüt Öztekin ve Ömer Kır,  İn-
san Kaynakları Müdürü Zeki Yazıcı, 
Özel Kalem Müdürü Levent Dirice, 
Destek Hizmetleri Müdürü Hayati 

Battal, Esnaf Odaları Başkan Ve-
kili Nurettin İstanbullu da yer 

aldılar.

“Akif, örnek bir aile reisi
ve iyi bir babaydı”
Dedesi Akif’i anlatırken duy-

gulanan Selma Argon, dinleyi-
cilere de duygulu anlar yaşattı. 
Dedesi hakkındaki bilgilerin bir-
çoğunu annesinden edindiğini, 
kendisini görmenin nasip olma-
dığını üzülerek ifade eden Selma 
Argon, dedesi Akif’in örnek kişi-
liğini yazmış olduğu mektuplar-
dan öğrendiğini ifade etti. Argon, 
dedesinin her yönüyle örnek bir 
aile reisi ve iyi bir baba olduğunu 
vurguladı. 

“Doğrulardan asla taviz 
vermezdi”
Selma Argon, dedesi Akif’in çok 

onurlu bir kişiliğe sahip olduğunu 
anlatırken, vatan ve millet sevgisini 
her şeyin üstünde tuttuğunu, doğru 
bildiği konularda asla taviz verme-
diğini ifade etti. İstiklal Marşı’nı 
yazdığında kendisinin de maddi sı-
kıntı içerisinde olmasına rağmen, 
hak etmiş olduğu ödülü almayarak 
milletine bağışladığını söyleyen 
Argon, Akif’i anlayabilmek için 
Safahat’ı özümseyerek okumak ge-
rektiğinin altını çizdi. Mehmet Akif 

Ersoy’un Mısır’da geçirdiği sıkıntılı 
günlere de değinen Selma Argon, bu 
hatıraları anlatırken annesinin çok 
duygulandığını söyledi. 

Bu asil milletin Mehmet Akif 
Ersoy’a makamların en yücesinde 
kalplerinde ayırdıkları yer nedeniyle 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Argon, kendisine bu söyleşi fırsatını 
veren Başkan Fazlı Kılıç’a da teşek-
kür etti. Program sonunda Başkan 
Fazlı Kılıç da Selma Argon’a teşek-
kür ederek, kendisine kristal lale fi-
gürlü plaketi ve Kağıthane Tarih En-
vanteri kaynak kitabını takdim etti.

Mehmet Akif Ersoy Hasbahçe’de Yâd Edildi
Hasbahçe Söyleşileri’nin Ramazan ayındaki konuklarından biri de Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon’du. 
“Dedem Akif” konu başlığını taşıyan söyleşide Selma Argon, İstiklal Marşı Şairi’nin kayıtlara geçmemiş hatıralarına yer verdi.
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Basından Kağıthane’ye Yoğun İlgi

Hasbahçe’de Ramazan ayı süresince her akşam düzenlenen birbirinden çeşitli etkinlikler, Kağıthane’nin 
çehresini değiştirecek kentsel dönüşüm projeleri ve Kağıthane Deresi’ne deniz suyu projeleri Kağıthane’yi 
yine basının gündemine taşıdı. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Ramazan ayı boyunca yazılı ve görsel 
basında Kağıthane’de festival tadında geçen geleneksel Ramazan etkinliklerini ve dev projelerini anlattı.  

Hasbahçe’ye gidemeyenler Hilal TV 
ekranı başındaydı
Hasbahçe’de düzenlenen Ramazan etkin-
liklerinde yer alan yazar/şair söyleşileri, 
yöresel il dernek tanıtımları ve mahalle if-
tarları ve çocuk programları, Ramazan ayı 
boyunca Hilal TV’den yayınlandı. 

Deniz suyu projesi ulusal basında 
geniş yer buldu 
Yazılı ve görsel basın mensupları ilçe-
ye gelerek hem incelemelerde bulun-
du, hem de başkandan ve belediyeden 
Kağıthane’nin çehresini değiştiren dev 

projeler hakkında bilgiler aldı. 
Başkan Fazlı Kılıç, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin Kağıt hane Deresi’ne deniz 
suyu getirme projesiyle, İstanbul Boğaz 
suyunun Çayırbaşı’ndan beş kilometrelik 
bir tünelle Ayazağa’ya basıldığını söyledi. 
Ayazağa’dan itibaren dereden akacak de-
niz suyunun, hem Haliç’i temizleyeceğini, 
hem de derenin mavi akmasını sağlaya-
cağını söyleyen Başkan Kılıç, Kağıthane 
Deresi’ne deniz suyu projesinin ilk dene-
mesinin 4 Temmuz’da yapıldığını,  şimdiy-
se sona gelindiğini ve proje açılışı için gün 
saydıklarını dile getirdi. 

Cendere Vadisi kimlik değiştiriyor
Cendere Vadisi’ndeki dikkat çeken dö-
nüşüm hakkında da basını bilgilendiren 
Başkan Kılıç; bölgedeki imar düzenleme-
lerini, sanayi bölgesinden dönüşerek ko-
nut ve ticaret merkezi olan alanları anlattı. 
Projenin içerisinde film platolarının, kül-
tür merkezlerinin, alışveriş merkezlerinin, 
gezinti ve spor alanlarının, mesire alanla-
rının ve açık hayvanat bahçesi gibi yeni-
liklerin de geleceğini müjdeleyen Başkan 
Kılıç, Cendere Vadisi Projesi ile Ulusla-
rarası Ekolojik Dengeyi Koruyan Proje 
Ödülü de aldıklarını belirtti. 


