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TURGUT YILMAZHUZUR SOKAĞI

KAĞITHANE’DE ENGELSİZ YAŞAM
y Engelli vatandaşların sos-
yal hayata etkin katılımını 
amaçlayan Kağıthane Beledi-
yesi, 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü’nde farklı projelere imza 
attı. Kağıthane Belediyesi’ne ait 
tüm sosyal tesislerdeki restoran 
menüleri, görme engelliler alfa-
besi olarak da bilinen Braille 
alfabesi ile yeniden düzenlendi. 
y “Engelleri Kaldırıyoruz“ slo-
ganıyla hareket eden belediye 
engelliler günü kapsamında 
birçok aktivite ve yarışma da 
düzenledi.

5

Mahallelerimiz:
Harmantepe Mahallesi

Hürriyet Mahallesi 
Kağıthane’nin dinamizm merkezle-
rinden biri olan Hürriyet Mahallesi, 
hem komşuluk ilişkileri hem de 
değişen çehresiyle ön plana çıkı-
yor. Mahalleyi girişimci muhta-
rı Recep Yılbaşı anlattı.

Kağıthane’nin en eski yerleşim 
yerlerinden olan Harmantepe 
Mahallesi’nin geçmişini ve 

bugününü, doğma büyüme 
Harmantepeli olan Muhtar 
Hamza Çelik ile konuştuk.
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ATIK YAĞLARDA ÇİFTE KAZANIM

BEREKETLI TOPRAKLARIN MERKEZINDEKI HARAY-I HÜMAYUN 8-9

iLBER ORTAYLI HASBAHÇE’DEYDİ
y Kağıthane Belediyesi tarafından gerçekleşti-

rilen Hasbahçe Söyleşileri’ne katılan Tarihçi Prof. 

Dr. İlber Ortaylı ‘Balkan Savaşları’nın 100. Yılı ve 

Balkanlar’dan Yapılan Göçler’i anlattı. 

y Tarihin bilinmeyen ve yanlış bilinen yönleri-

ne de değinen Ortaylı, programın son bölümünde 

izleyicilerden gelen soruları cevapladı.

1 litre atık yağın 1 milyon 
litre temiz suyu kirleterek 
doğaya ambalaj atıklardan 
daha çok zarar vermesi; ko-
nuyla ilgili kuruluşları hare-
kete geçirdi. Kağıthane’de 
atık yağların doğaya ver-
diği zararı önlemek adına 
uygulamaya konulan bir 
kampanya ile belediye 

ekiplerince ev ve işyerlerin-
den atık yağlar toplanmaya 
başlandı.

Kağıthane Belediye Başkanı

Andy-ar Araştırma şirketi tarafından yapılan 
Yerel yönetimler Performans Araştırması 

Kasım 2012 Anketi’nde Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, Türkiye genelinde en 
başarılı ilk 4 ilçe belediye başkanı arasına girdi. 

3 Ankete göre Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’ın çalışmalarında, Kağıthaneli 
vatandaşların memnuniyet oranı %62,9 oldu. 

3 Başkan Kılıç bu sonuçla Türkiye Genelinde 
En Başarılı Belediye Başkanları Listesinde 4. 
sırada yer aldı.

İlk 4’teFazlı KILIÇ
Türkiye Genelinde
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Kasım ayını geride bırakıp, kış günlerinin 
kendini iyice hissettirdiği soğuk günlere doğru 
adım atıyoruz. Günler soğuk geçecek belki, ama 
içimiz çocuklarımızı kışa hazırlamanın verdiği 
sevinçle her zamankinden daha sıcak… Sosyal 
İşler Müdürlüğümüzün okulların tamamıyla ir-
tibata geçerek ihtiyacı olan çocuklarımıza kışlık 
giyim malzemesi hediye etmesi, birlik olduğumuz 
müddetçe hiçbir sorunun çözümsüz kalmayacağı-
nın da en büyük göstergesi. Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü’nde yer alan mağazamızda yep yeni 

giysiler başta çocukları-
mız olmak üzere 7’den 
77’ye ihtiyaç sahibi her-
kese hitap ediyor. 

Hayırsever Kağıt-
haneli esnafımız ve va-
tandaşlarımız imkanları 
ölçüsünde Sosyal İşler 
Müdürlüğü’ne çeşitli 
desteklerde bulunuyor. 
Müdürlüğümüz de kendi 
bütçesine bu destekleri 
katarak çeşitli yardımlar 
şeklinde ihtiyacı olan ai-
lelere ulaştırıyor. Bu mut-
luluğa vesile olan tüm ha-
yırsever vatandaşlarımı-
za buradan bir kez daha 
şükranlarımı sunuyorum.

3 Aralık Dünya En-
gelliler Günü’nde farklı 

projelerle karşınıza çıkan belediyemiz, aslında 
bu projeleri yalnızca Engelliler Günü için düşün-
medi.  Çünkü biz Kağıthane olarak engellilerle, 
gençlerle, çocuklarla, yaşlılarla, sporcularla, eği-
tim camiasıyla sürekli birlikte olduğumuz için hu-
zurlu ve büyük bir aileyiz. 500 bin kişilik bu büyük 
ailemizin de ihtiyaçlarını her zaman hissediyoruz. 
Bu nedenle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, 
sosyal tesislerimizin menülerine Braille Alfabesi 
ekleyerek, görme engelli vatandaşlarımızın istek-
lerini rahat bir şekilde dile getirmelerine yardımcı 
olduk. Dünya Engelliler Günü’nde başlayan ‘‘en-
gelsiz menü’’ uygulamasını yaygınlaştırmak için 
elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 

Çevre bilincini oluşturma ve çevreyi koruma 
projelerimiz de tüm hızıyla yaygınlaşmaya devam 
ediyor. Belediye olarak lokanta, restoran gibi işlet-
me ve evlerden topladığımız atık yağlar, hem ülke 
ekonomisine hem de çevremize olumlu katkılar 
sağlıyor. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü’ne bağlı personeller evlerde ve işyer-
lerinde biriktirilen atık bitkisel yağları toplayarak, 
geri dönüşüm sanayisine getirmektedir. İlçemizde 
aylık 10 ton civarında atık yağ toplanmaktadır.  
Evlerden 3 ton, işyerlerinden 7 ton civarında top-
lanan bu atık yağlar bio-dizel ve elektrik enerji-
sine dönüştürülmektedir.  Ayrıca her 5 litre atık 
yağ karşılığında 1 litre bitkisel yağ hediye ederek, 
çevre bilinci konusunda farkındalık yaratmaya ça-
lışıyoruz. Buradan bir kez daha Kağıthanemizin 
duyarlı vatandaşlarına sesleniyorum: Atık yağları-
nızı biriktirin, gelip alalım… 

559 yıl aradan sonra Sadabad Hizmet Binası 
yerleşkesine kurulan Kağıt Evi Atölyesi’nde yeni 
gelişmeler yaşanıyor. Kağıt ustamız Oğuzhan 
Tuğrul, atölyeye gelen ziyaretçilere el yapımı ka-
ğıtlardan oluşan sergiyi gezdirirken, okullardan 
gelen davetlere de katılmaya çalışıyor ve el ya-
pımı kağıt üretimi konusunda bilgi veriyor. Önü-
müzdeki günlerde Kağıt Evi Atölyesi çok daha bü-
yük projelerle bizleri şaşırtmaya devam edecek. 
İlçemizin tarihi değerlerinden olan el yapımı kağıt 
üretimine meraklı herkes atölyemize davetlidir. 

E-POSTA: fazlikilic@kagithane.bel.tr
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Kağıthane Belediyesi’nin ücretsiz, aylık, 
faaliyet ve kültür-yaşam yayınıdır.

Birlikten Kuvvet Doğdu
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Atatürk Kağıthane’de Saygıyla Anıldı
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 74. 

yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Kâğıthane’de de 
törenler ve çeşitli etkinliklerle anıldı.

Ölümünün 74. yılında Kağıthane’de 
düzenlenen iki farklı etkinlik progra-
mıyla anılan Mustafa Kemal Atatürk 
için ilk program sabah 08.50’de çe-
lenklerin Atatürk Anıtı’na sunulma-
sı ile başladı. Programda Kaymakam 
Ahmet Akın Varıcıer, Garnizon Ko-
mutanı Albay Alpay Aslan, Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, ilçe Emniyet Mü-
dürü Mahir Yavaş, Kâğıthane’deki 
siyasi parti temsilcileri, mülki amir-
ler ve sivil toplum kuruluşların tem-
silcileri de hazır bulundu. 

Saatler Atatürk’ün hayata gözle-
rini yumduğu 09.05’i gösterdiğinde 
ise saygı duruşu yapıldı ve İstiklal 
Marşı okundu. İlçede hayatın adeta 
durduğu gözlenirken, programa her 
yaş ve her kesimden vatandaşlar el-
lerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulma-
sının ardından saat 10.00’da Kağıtha-
ne Belediyesi Nikah Salonu’nda bir 
anma programı gerçekleştirildi. 

Programda 10 Kasım Atatürk’ü 
anma temalı; okullar arası şiir, kom-
pozisyon ve resim yarışmalarında 

dereceye giren öğrenciler, ödülleri-
ni Kaymakam Ahmet Akın Varıcıer, 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Garni-
zon Komutanı Albay Alpay Aslan’ın 
elinden aldılar. 

Kağıthane Nikah salonundaki 
anma programı; konukların Atatürk 
resimlerinden oluşan sergiyi gez-
melerinin ardından sona erdi.

Öğretmen ve ailelerine yönelik ye-
mekli programa Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç’ın yanı 

sıra; Kaymakam Akın Varıcıer, İlçe Em-
niyet Müdürü Mahir Yavaş, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin Kap-
lanoğlu, Muhammet Emin Şen, Bekir 
Aldemir, Belediye Başkan Yardımcıları 
Mevlüt Öztekin, Hasan Çakır, Kemal 
Çavuş ile okul müdürleri ve birim mü-
dürleri de katıldılar.

Ülkenin Geleceği 
Sizinle Şekilleniyor
Öğretmenlerin Kağıthane’nin ve 

ülkenin geleceğini şekillendirdiğini 
belirten Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç,”Her işin kendine özgü bir 
zorluğu var ama öğretmenlik mesle-
ği zor ama kutsal bir meslek. Yerel 
yönetimler olarak ilçemizde yeni 
dönemde derslik sayılarını artırdık. 

Amacımız öğrencilerimize ve öğret-
menlerimize layık oldukları modern 
ve rahat eğitim yuvaları hazırlamaktır. 
Hepinize ne kadar teşekkür etsek azdır. 
Başta öğretmenlerim olmak üzere he-
pinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, bu 
güzel gününüzü kutluyorum.’’ dedi.

Programın sonunda günün anısına 
Kağıthane Belediyesi tarafından öğret-
menlere çeşitli hediyeler verildi

“Geleceği Yetiştiren 
Kadrolar”  Kağıt-

hane Belediyesi’nin 
geleneksel hale 
getirdiği 24 Ka-

sım Öğretmenler 
Günü Yemeği’nde 
bir araya geldiler. 

İSMEK ve Halk 
Eğitim Merkezi 

öğretmenlerinin de 
katıldığı yemekte 

buluşan öğretmen-
ler meslektaşlarıyla 

eğlenceli bir gece 
geçirdiler.

Geleceği Yetiştiren Öğretmenler Yemekte Buluştu
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Bayramlar, özel günler ve mev-
sim geçişleri başta olmak üzere, 
yılın belirli dönemlerinde ilçede 

ihtiyacı olan vatandaşlara gıda, giyim, 
barınma, kırtasiye malzemesi gibi yar-
dımlarda bulunan Kağıthane Beledi-
yesi, bu kış öncesi yine 1000’i aşkın 
çocuğu giyim yardımı yaptı. 

Okullarla irtibata geçerek her yıl 
belirli dönemlerde öğrencilere çeşitli 
hediyeler dağıttıklarını belirten Sos-
yal İşler Müdürü Sadık Şişman; ‘‘Ço-
cuklarımız soğuk kış aylarında incecik 
kıyafetlerle hasta olup eğitimlerinden 

geri kalmasınlar. Ayrıca ilçemizdeki 
bazı ailelerin bütçelerine katkıda bu-
lunalım diye bu etkinlikleri sıklıkla 
tekrarlıyoruz. Sadece çocuklara değil; 
genç, yetişkin ve yaşlılarımıza da yıl 
içinde çeşitli yardımlarda bulunuyo-
ruz’’ dedi. 

Birlikten Kuvvet Doğar
İlçede bulunan 48 ilköğretim oku-

lunun gerek alt yapı ve imar gerek 
araç gereç gerekse öğrencilerinin ihti-
yaçlarını karşılama noktasında her za-
man destekte bulunduklarını belirten 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç, Kağıthaneli hayırsever vatandaş-
lara yardımlarından dolayı teşekkür 
etti. Birlik olmanın önemine vurgu ya-
pan Başkan Kılıç; ‘‘Birlik olduğumuz 
sürece birçok sorunun üstesinden gel-
meyi başarıyoruz. Hayırsever Kağıt-
haneli esnaf ve vatandaşlar imkanları 
ölçüsünde Sosyal İşler Müdürlüğü’ne 
çeşitli desteklerde bulunuyor. Müdür-
lüğümüz de kendi bütçesine bu des-
tekleri katarak çeşitli yardımlar şek-
linde ihtiyacı olan ailelere ulaştırıyor. 
Görmüş olduğunuz bu yerin normal 

bir mağazadan tek farkı; burada öde-
me yapmanızı gerektiren her hangi bir 
kasa bulunmuyor’’ dedi.

Etkinlikte çocuklar hediyelerini 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
ve eşi Fatma Kılıç ile Başkan Yardım-
cısı Mevlüt Öztekin, Sosyal İşler Mü-
dürü Sadık Şişman, Kültür İşleri Mü-
dürü Sedat Bika, İsmail Erez İlköğre-
tim Okulu Müdürü Aydın Ayduğan, 
Kocatepe İlköğretim Okulu Müdürü 
Halim Gökdemir’in elinden aldılar. 
Hediyelerini alan miniklerin sevinçle-
ri görülmeye değerdi.

Çocuklar Üşümeyecek

Kağıthane Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçedeki okulların tamamıyla irtibata geçerek ihtiyacı olan 
1000’i aşkın öğrenciye kazak, pantolon, bot ve monttan oluşan kışlık giyim malzemesi hediye etti. 

Kağıthane Belediyesi Meclis 
Salonu’nda gerçekleşen se-
minerde NLP ve Hipnoz Uz-

manı Bayram Özbek, katılımcılara 
başta kişiler arası iletişim olmak 
üzere günlük yaşamda mutluluk 

ve içsel huzurun bulunması konu-
larında ayrıntılı bilgiler verdi. 

Aynı zamanda şair, yazar ve 
senarist de olan Bayram Özbek, 
önemli olanın kişi başına düşen 
milli gelirin aksine kişi başına dü-
şen milli özgüvenin olduğuna dik-
kat çekti. Özbek, özgüvenin sağ-
lanması ve korunması konusunda 
bazı ipuçları verdi.

Empatiyi Geliştirmeliyiz
Seminerde ayrıca müşteri mo-

tivasyonu, ekip çalışmasında ve-
rimlilik, öğrenci motivasyonu, 
yönetici motivasyonu ve karar 

verme sürecinin değerlendirilmesi 
gibi konular da ele alındı.

Özbek’e göre toplumsal sorun-
ların temelinde empati ruhunun 
tam olarak gelişememesi yatı-
yor. Şayet toplumda empati güç-
lü olursa sorunların daha kolay 
çözülebileceğini belirten Özbek, 
empati yapmayı bir başkasının 
ayakkabısını giyerek yürümeye 
çalışmaya benzetti.

İki bölümden oluşan semine-
rin sonunda Kağıthane Belediye 
Başkan Yardımcısı Hasan Çakır, 
katılımdan ötürü Bayram Özbek’e 
teşekkür etti.

Önemli Olan Kişi Başına Düşen Milli Özgüven
Ünlü NLP Uzmanı Bayram Özbek, Kağıthane Belediyesi personeline belediye meclis salonunda 

‘‘İş ve Sosyal Yaşamda Başarı ve Mutluluğun Sağlanması’’ konulu seminer verdi.
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Kağıthane’deki engelli ve yaşlıları 
evlerinde ziyaret ederek moral 
verip çeşitli yardımlarda bulunan  

Başkan Kılıç; ‘‘Tüm vatandaşlarımıza 
iç içeyiz, 500 bin kişilik büyük bir ai-
leyiz ve belediye olarak bu ailenin tüm 
fertlerinin yanındayız’’ dedi. 

Ziyarete Başkan Kılıç eşi Fatma 
Kılıç’la birlikte katılırken Belediye Baş-
kan Yardımcısı Mevlüt Öztekin, Sosyal 
Yardım İşleri Müdürü Sadık Şişman ve 
müdürlük çalışanları da ziyarette hazır 
bulundu.

Ziyaret kapsamında 4 farklı eve 
konuk olan Başkan Kılıç vatandaş-
ların sorunlarını dinledi, çözüm için 

çalışmalara başlanılması konusunda 
talimat verdi. Başkan Kılıç’ı kapıda 
karşılayan ev sahipleriyse ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti güzel dilekleri 
ve hayır dualarıyla dile getirdiler.

Tüm imkânlarımızı 
seferber ediyoruz
Sosyal devlet olmanın gereği ola-

rak devletin tüm mekanizmalarının 
sorumlusu olduğu vatandaşlara adil 
bir yönetim sergilemesi gerektiğini ifa-
de eden Başkan Kılıç; ‘‘500 bin kişilik 
büyük bir aileyiz ve belediye olarak bu 
ailenin tüm fertlerine ulaşma çabası 
içindeyiz. Evinde bakıma muhtaç genç 

yaşlı herkesin kapısını çalıyoruz, sıkın-
tılarını gidermeye çalışıyoruz, ihtiyaç-
larını karşılıyoruz, dertleşiyoruz… Va-
tandaşlarımızın en çok morale ihtiyaç-
ları var. Kendilerini yalnız, unutulmuş, 
hissetmemeliler. Bu anlamda onlara 
karşı sorumluluğumuzun bilincinde 
olarak tüm imkânlarımızı onlar için se-
ferber ediyoruz’’ dedi.

Kağıthane Belediyesi Sosyal Yar-
dım İşleri Müdürlüğü tarafından 
2012 yılı içinde 1726 adet gıda yar-
dımı, 4759 vatandaşa giyim yardımı, 
ihtiyaç sahibi ailelere soba ve mobilya 
yardımı, 2860 asker ailesine asker ma-
aşı yardımı yapıldı. Bunun yanı sıra 

belediyece 1000’e yakın çocuk sünnet 
ettirilirken, Kağıthaneli yüzlerce üni-
versite öğrencilerine burslar verildi. 

Yine 2012 yılı içinde 58, bugüne 
kadarsa toplam 250 adet tekerlek-
li sandalye, görme engelliler için 50 
adet beyaz baston, yatakta tedavi gö-
ren hemşerilerimize hasta yatağı, 900 
ilkokul ve lise öğrencisine kırtasiye 
yardımında bulunuldu. Aynı zaman-
da ramazanda iftar çadırları kurarak, 
aile okulu ve bilinçlendirme seminer-
leri organize ederek, danışmanlık hiz-
meti vererek, aşevleri açarak sosyal 
belediyecilik anlamında büyük mesa-
feler kat edildi.

Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, 
belediyenin Sosyal 

Yardım İşleri 
Müdürlüğü tarafından 

organize edilen evde 
bakıma muhtaç hasta 

ve yaşlılara moral 
ziyareti kapsamında 

Kağıthaneli 
vatandaşlarla buluştu. 

Moral Ziyaretleri Yüz Güldürdü

OTİSTİK ÇOCUKLAR UNUTULMADI
Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede yaşayan muhtaç ve engelli vatandaşla-
rın yanında olan Kağıthane Belediyesi, otistik engelli çocukları da unutmadı. 

Sosyal İşler  Müdürlüğü’nün 
ilçedeki okulların tama-
mıyla irtibata geçerek 

ihtiyacı olan öğrencilere kı-
yafet hediye eden Kağıthane 
Belediyesi, son olarak   Arı-
cılar Otistik Çocuklar Eği-
tim Merkezi’ndeki çocukları 
yalnız bırakmadı.  Eşi Fatma 
Kılıç, Başkan yardımcıları 
Mevlüt Öztekin, Hasan Çakır 
ve Sosyal İşler Müdürü Sadık 
Şişman ile birlikte Arıcılar 
Otistik Çocuklar Eğitim Mer-
kezi’ndeki çocukları ziyaret 
eden Başkan Kılıç›a çocuklar 
büyük ilgi gösterdi.

Kılıç: Engelli çocuklarımızın 
mutluluğuna şahit oldu
Başkan Fazlı Kılıç, beledi-

ye olarak her zaman vatan-
daşların yanında olduklarına 
dikkat çekerek, “Bizler ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımızın 
yaralarını bir nebze olsun 
sarabilmek için her zaman 
çalışıyoruz. Belediye olarak 
elimizden gelenin en iyisini 
yapmaya çalışıyoruz. Ken-
dileri gelemediği için engelli 
kardeşlerimizi ziyaret etmek 
istedik. Onları giydirdik ve 
mutluluklarına şahit olduk” 
dedi.

Yapılan yardımlarla otis-
tik çocukların mutluluğuna 
ortak olan Başkan Fazlı Kılıç, 
onların topluma kazandırıl-
ma adına verdikleri eğitim-
den dolayı öğretmenlere te-
şekkür ederek “İçe kapanık 
olan bu çocukların dış dün-
yaya açılmasında ve onların 
sağlıklı birer birey olmasın-
da ailenin ve öğretmenlerin 
emeği çok büyük. Bizler de 
hem onlarla birlikte olmak 
hem de bir şeyler hediye et-
mek için buraya geldik. Mü-
dürlüğümüz yaptığı yardım-
ları zaman kaybetmeden ihti-
yacı olan ailelere ulaştırıyor. 
Çocuklarımızın yüzlerinde 
oluşan gülümseme bizle-
ri fazlasıyla mutlu ediyor” 
dedi.

Arıcılar Otistik Çocuk-
lar Eğitim Merkezi Müdürü 
Ali Uğur Aydınol ve orada 
bulunan öğrenci velileri Baş-
kan Kılıç’a yaptıkları güzel 
çalışmadan dolayı teşekkür 
ettiler. Kıyafet dağıtımının 
ardından çocuklara pasta ve 
meyve suyu ikram edildi. 

Kağıthane Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü, Hü-
seyin Ayrılmak yöne-

timinde ilçede bozulan, ye-
nilenmesi ve yeni yapılması 
gereken her türlü imalatı ya-
parak, Kağıthane Halkı’nın 
altyapı sorunlarına uzun 
yıllar sorun çıkarmayacak 
şekilde çözümler üretiyor. 
Kağıthane’nin yol, kaldırım, 
merdiven, çocuk parkı, mesi-
re alanı, tretuar, yağmur suyu 
olukları, aydınlatma, asfaltla-
ma, trafik yön düzenlemesi, 
istinat ve ıslah gibi tüm altya-
pısı ile ilgili çalışmaları yürü-
ten Kağıthane Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü, 2012 yılın-
da önemli çalışmalara imza 

attı. İlçedeki tüm mahalleler-
de gerekli altyapı çalışmala-
rını gerçekleştiren Fen İşleri, 
Kağıthane Belediyesi’nin en 
önemli hizmet kollarından 
biri olarak faaliyetlerini sür-
dürüyor.

Kısa sürede sorunlar gideriliyor
Vatandaşlar tarafından 

Kağıthane Belediyesi’nin 444 
23 00 numaralı hattına istek 
ve şikayetlerini iletmesi ile 
başlayan süreçte, Fen İşleri 
Müdürlüğü çok kısa bir süre-
de gerekli çalışmayı yaparak 
vatandaşların mağduriyeti-
ni gideriyor. Son dönemde 
Kağıthane’de Fen İşleri ile 
ilgili şikayetlerde büyük ölçü-
de azalma görülüyor.

Fen İşleri, Kağıthane’yi 
yeniden imar ediyor

Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, genç ve di-
namik ekibiyle ilçenin 19 mahallesinde çalışmalar yapa-
rak, daha yaşanılabilir bir Kağıthane için 7/24 çalışıyor.
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Her 5 litre atık yağ karşılığında 1 
litre kullanılabilir ayçiçeği yağı 
veren belediye ekipleri ayda 

ortalama ev ve işyerlerinden toplam 
10 ton atık yağ topluyor. Bio-dizel ve 
elektrik enerjisine dönüştürülen atık 
yağlar geri dönüşüme büyük katkı 
sunarken vatandaş da ekonomik açı-
dan kazançlı çıkıyor. Kampanyadan 
yararlanmak isteyen vatandaşların 
belediyenin 444 23 00 numaralı tele-
fonunu arayıp ev ve işyeri adres bil-
gilerini ekiplere iletmeleri gerekiyor. 

Kağıthane Belediyesi Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürü Canan 
Atasoy, ülkemizin sahip olduğu tatlı 
su kaynaklarının zenginliğine dik-
kati çekerek;’’ Dünya genelinde su 
sıkıntısı yaşanırken ülkemizde böyle 
bir sorun bulunmamaktadır. Ancak 
tatlı su kaynakları kimyasal atıklar 
neticesinde hızla kirleniyor. Konut 

ve iş yerlerinde kullanılan bir litre 
atık yağ, bir milyon metre küp te-
miz suyu kirletebiliyor. Bunun yanı 
sıra doğal ortamda oksijenin yok ol-
masına, birçok canlı türünün zarar 
görmesine neden olabiliyor. Çevreye 
zarar verme kapasitesi yüksek olan 
atık yağlar, kanser hastalığına da yol 
açabiliyor’’ dedi.

Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, bu 
uygulamayla çevre-
ye duyarlı olmak 
konusunda bu 
kararı aldıkla-
rını belirterek 
“ B e l e d i ye m i z 
Çevre Koru-
ma ve Kontrol 
M ü d ü r l ü ğ ü ’ n e 
bağlı personellerce 
evlerden ve işyerlerin-

de biriktirilen bu atık 
bitkisel yağlar toplana-
rak geri dönüşüm sana-

yisine gönderilmektedir. 
İlçemizde aylık 10 ton 

civarında atık yağ toplan-

maktadır.  Evlerden 3 ton, işyerlerin-
den 7 ton civarında toplanan bu atık 
yağlar bio-dizel ve elektrik enerjisine 
dönüştürülmektedir.  Böylelikle hem 
çevreci hem de ucuz enerji olarak geri 
kullanılabilmektedir” dedi.

ATIK YAĞLARDA ÇİFTE KAZANIM
1 litre atık yağın 1 milyon 

litre temiz suyu kirle-
terek doğaya ambalaj 

atıklardan daha çok zarar 
vermesi; konuyla ilgili ku-
ruluşları harekete geçirdi. 
Kağıthane’de atık yağların 
doğaya verdiği zararı ön-
lemek adına uygulamaya 
konulan bir kampanya ile 
belediye ekiplerince ev ve 

işyerlerinden atık yağlar 
toplanmaya başlandı.

Dünyada el yapımı kağıt üreten 
ülkeler pazarının bulunduğunu, 
Türkiye’nin bu pazarda yer alması 

için de bu işin yaygınlaşması gerektiğini 
vurgulayan Tuğrul, sık sık eğitim ku-
rumlarıyla temasa geçerek öğrencilere 
konuyla ilgili bilgi ve tecrübelerini ak-
tarıyor. Tuğrul’un uzun vadeli planları 
arasında meslek okulları ve güzel sanat-
lar akademilerinin kağıt ihtiyaçlarını gi-
dermek de var.

Atölye dışı çalışmalar kapsamında 
Mehmet Rıfat Evyap Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi’ne davet edilen Oğuzhan 

Tuğrul öğrencilere; kağıdın tarihini, ya-
pılış tekniklerini, Kağıthane’nin dünya 
kağıtçılık tarihindeki yerini ve günü-
müzde el yapımı kağıtçılığın Türkler için 
önemini anlattı. 

Kağıt ustası Tuğrul, ziyarette el ya-
pımı kağıt üretimini uygulamalı olarak 
gösterirken öğrenciler de bu deneyimi 
yaşama fırsatı buldu. Bu mirasın gelecek 
nesillere aktarılmasının önemine deği-
nen Oğuzhan Tuğrul; ‘‘Atölyeyi hizme-
te açan ve bize her zaman büyük destek 
olan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç’a da ayrıca teşekkür ederim’’ dedi.

DERSİMİZ: EL YAPIMI KAĞIT 
559 yıl aradan sonra Kağıthane’de kurulan Kağıt Evi Atölyesi’nin us-
tası Oğuzhan Tuğrul, ziyaretçilere el yapımı kağıt sergisini gezdiri-
yor ve okullarda el yapımı kağıt üretimi konusunda eğitim veriyor. 

Kağıthane 
Belediyesi 

ekipleri, topladığı ayda 
ortalama 10 ton atık 
yağı geri dönüşüme 

kazandırıyor.

Kağıthane 
Belediyesi; lokanta, 

restoran gibi işletme 
ve evlerden topladığı her 5 
litre atık yağ karşılığında 1 

litre bitkisel yağ hediye 
ediyor.
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Adil Bir Yönetimi 
Hâkim Kılmak İçin Buradayız
Bu ziyaretler kapsamında Hukuk İş-

leri Müdürlüğü’ne geçen Başkan Kılıç ve 
Yardımcısı Hasan Çakır’ı Kağıthane Be-
lediyesi Özel Kalem Müdürü Levent Di-
rice, Hukuk İşleri Müdürü Avukat İshak 
Küskü ve Hizmet-İş Sendikası İşyeri Baş 
Temsilcisi Aytekin Akpınar karşıladı. 

Toplantıda Başkan Kılıç ‘‘Belediyede 
bir günde yüzlerce işlem yapılmakta-
dır ve bunların her birinin birer hukuk-
sal karşılığı bulunmaktadır. Amacımız 
Kağıthane’de adil yönetim anlayışını 
hâkim kılmak’’ dedi.

Desteğimiz Her An Yanınızda
Başkan Fazlı Kılıç’ın, müdürlük ziya-

retlerinin ikinci durağı Destek Hizmetle-
ri Müdürlüğü’ydü. Kağıthane Belediyesi 
Makine İkmal Tesisleri’nde gerçekleşen 
ziyarette destek hizmetleri müdürlüğüne 
bağlı birimlerin çalışanları hazır bulun-
dular. Başkanı ağırlamaktan duydukları 
memnuniyeti dile getiren Destek Hiz-
metleri Müdürü Hayati Battal, “İhtiyaç-
ları en asgari sürede gidermek bizim için 
önemlidir. Şehir içi veya şehir dışı olsun 
tüm cenazelere araç sağlıyor ve gerekli 
hizmetleri sunuyoruz’’ dedi. 

Yeni ve Dinamik Bir Ekip: 
İşletme Müdürlüğü
Başkan Kılıç müdürlük ziyaretlerine 

Kır Kahvesi Sosyal Tesisleri’nde bir ara-
ya gelen İşletme Müdürlüğü çalışanları 
ile devam etti. İşletme Müdürü Yeşilyurt; 
“Biz özel bir işletme mantığıyla değil; ön-
celikle buraya gelen vatandaşımızı mem-
nun etme düsturuyla işimizi yürütüyo-
ruz. İkinci hedefimiz ise devraldığımız 
tesislerimizi zarara uğratmadan vatan-
daşlara hizmet sunmalarını daim etmek-
tir’’ dedi. 

Keşif, Plan, Proje Bizim İşimiz
Başkan Fazlı Kılıç, Fen İşleri 

Müdürlüğü’nü de ziyaret etti.  Kağıthane 
Belediyesi Yol Bakım Şefliği’nde gerçek-
leşen ziyarette Fen İşleri Müdürlüğüne 
bağlı bütün çalışanlar bir araya geldi. Ça-
lışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri 
Müdürlüğü Hüseyin Ayrılmak, “Alt yapı 
ve üst yapı çalışmaları, gençlik merkezle-
ri, hizmet binaları, yeni yollar ve prestij 
caddeler yapmanın yanı sıra vatandaştan 
gelen tüm talepleri dikkate alarak keşif 
ve planlamadan sonra gereken hizmetleri 
asgari zamanda hayata geçiriyoruz” dedi.

8 Yılda 14 Bin 495 Tapu Dağıtıldı
Başkan Kılıç Fen İşleri 

Müdürlüğü’nden sonra Emlak İstimlâk 
Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi. 
Emlak İstimlâk Müdürlüğü çalışanları ve 
hizmetleriyle ilgili bilgi veren Müdür M. 
Akif Oğuz “Birimimiz sorumluluğunun 
farkında olarak eksiksiz ve sorunsuz bir 

şekilde, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına 
karşılık veriyor. 8 yıldır yaklaşık 14 bin 
495 tapu dağıttık” dedi.

Ruhsat İşlemleri 
Hızla Tamamlanıyor
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-

lıç, müdürlük ziyaretleri kapsamında 8 
Kasım’da Ruhsat ve Denetim İşleri Mü-
dürlüğü çalışanları ile buluştu. Ruhsat 
ve Denetim İşleri Müdürü Atilla Altıku-
laç; ‘’Müdürlüğümüz, Kağıthane sınırları 
içerisinde yer alan 25 bin işyerinin ruhsat 
dosyalama, takip ve denetimlerini üstlen-
mektedir. Ayda ortalama 100-150 yeni iş-
yerine ruhsat temini yapmaktayız’’ dedi.

Çalışma Verimini 
Arttırmak İçin Buradayız
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-

lıç, 9 Kasım’da ise İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü çalışanları ile bir araya 
geldi. İnsan kaynakları ve Eğitim Müdür-
lüğü biriminin çalışmaları hakkında bilgi 
veren Müdür Zeki Yazıcı; “Belediyemizin 
başarısındaki en önemli noktalardan biri 
insan kaynaklarımızı etkin ve verimli bir 
şekilde kullanmamızdır. Personelleri-
mizle ilgili bütün istatistikî verileri derle-
yerek raporlarımızı tutuyoruz’’ dedi. 

Sağlık Ekipleri Her Yerde
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-

lıç, belediyedeki müdürlük ziyaretleri 

kapsamında Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü 
ise 12 Kasım’da ziyaret etti. Sağlık İşleri 
Müdürü Nurten Baş, Başkan Kılıç’a mü-
dürlük ile ilgili bilgi sunarken; 2012 yılın-
da yapılan çalışmaları ve 2013 yılı çalışma 
planını aktardı. Buna göre; 2012 yılında 
Kağıthane Belediyesi Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü tarafından gıda denetimi, hasta 
okulu ve aile okulu seminerleri, erişkin ve 
ergen çocuk psikiyatrisi,  ailede iletişim 
semineri gibi hizmetler verildi. 

Borcu Olmayan Belediye
Başkan Fazlı Kılıç, çalışmaları yerinde 

görmek ve iletişimi güçlendirmek ama-
cıyla gerçekleştirdiği müdürlük ziyaretle-
rine Mali Hizmetler Müdürlüğü ile devam 
etti. Müdürlüğün çalışmaları hakkında 
Başkan Kılıç’a bilgi sunan Mali Hizmet-
ler Müdürü Av. Ayhan Medik, 2012 yılı 
itibariyle Kağıthane Belediyesi’nin hiçbir 
kurum ya da kişiye borcu bulunmadığını 
belirtti. 

Planlarımız Daha Güzel 
Bir Kağıthane İçin
Motivasyon ve fikir alışverişi ama-

cıyla müdürlük ziyaretleri yapan Başkan 
Kılıç, ziyaretlerine Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü’nü de ziyaret etti.  Çalışmalar 
hakkında bilgi veren Strateji Geliştirme 
Müdürü Önder Çeçen, belediyenin stra-
tejik planlama ile performans ve yatırım 
programlarının koordinasyonunun sağ-

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, belediye bünyesindeki müdürlükleri ziyaret etmeye Kasım 
ayında da devam etti. Ziyaretleri kapsamında müdürlüklerin mevcut çalışmaları hakkında bilgi 
alan Başkan Kılıç, aynı zamanda yeni dönem projeleri konusunda da fikir alışverişinde bulunuyor.

BAŞKAN FAZLI KILIÇ’TAN   MÜDÜRLÜK ZİYARETLERİ

Destek Hizmet Müdürlüğü Emlak İstimlak Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İç Temizlik  Birimi
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lanmasında, faaliyet ve değerlendirme 
raporlarının hazırlanma noktasında aktif 
olduklarını vurguladı. 

Kağıthane’nin 
Geleceği Burada Şekillendiriliyor
Başkan Kılıç’ın sonraki adresi ise imar 

planlarını yapmak, her türlü plan yapımı 
için gerekli olan zemin etüdü ve analitik 
çalışmaları yürütmek, kent bilgi sistemi-
ni oluşturmak gibi görevlerin üstlenildiği 
Plan Proje Müdürlüğü’ydü. 

Plansız bölgenin bulunmadığını belir-
ten Plan Proje Müdürü Enver Çalcı; ‘‘İmar 
planlarında kentsel dönüşümü hızlandır-
mak amacıyla üst plan kararlarıyla des-
teklenerek ada bütününde ilave imar ar-
tışına olanak verilmiş; böylece ilçemizin 
modern, sağlıklı, çağdaş ve yaşanılabilir 
bir görünüme kavuşması sağlanmıştır’’ 
dedi.

Kurumun Gülen Yüzü
Başkan Kılıç Yazı İşleri Müdürlüğü’nü 

de ziyaret ederek, işleyiş ve çalışmala-
rıyla ilgili raporları inceledi. Yazı İşleri 
Müdürlüğü’nün faaliyetleriyle ilgili belge 
ve raporları sunan Hüseyin Koyun, yapı-
lan hizmetler hakkında Başkan Kılıç’a bil-
gi verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Mev-
lüt Öztekin; ”Hizmetlerini aksatmayan ve 
kurumumuzun gülen bir yüzü olan bu 
birim, çok önemli çalışmaları başarıyla 
yürütmektedir” dedi.

Denetim, Gelişimin 
Önemli Bir Parçasıdır 
Başkan Kılıç 17 Kasım’da ise Teftiş 

Kurulu Müdürlüğü çalışanlarıyla bir 
araya geldi. Ziyarette Başkan Kılıç’a mü-
dürlüğün çalışmalarıyla ilgili raporları 
sunan Teftiş Kurulu Müdürü İshak Küs-
kü, birimin belediyenin denetim organı 
olduğunu belirterek belediyeye bağlı di-
ğer birimlerin idari ve iktisadi her türlü 
inceleme, araştırma ve teftiş faaliyetlerini 
üstlendiklerini söyledi.

Dönüşüm ve Gelişimde 
Öncü İlçeyiz 
Ertesi gün İmar ve Şehircilik Müdür-

lüğü çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan 
Kılıç, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 
işleyiş ve çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. 
Müdür Davut Paralı, birim faaliyetlerinin 
her yıl katlanarak devam ettiğini belirte-
rek, “Kasım ayı itibariyle onaylanan 769 
projeye ruhsat, ayrıca 288 iskân verdik. 
Yapı stoğunun %23’ü dönüştü. Kağıt-
hane Belediyesi dönüşüm ve gelişimde 
İstanbul’un önde gelen ilçelerinden biri 
haline geldi’’ dedi.

Daha Temiz ve Daha 
Güvenli Bir Kağıthane
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 

belediye bünyesindeki müdürlükleri ziya-
ret kapsamında İç Temizlik ve iç Güvenlik 
Birimi çalışanlarıyla da bir araya geldi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi ve-
ren Temizlik İşleri Müdürü Nazmi Kutlu, 
hizmetlerin aksatılmadan sürdürüldü-
ğünü belirterek “İlçemizdeki okul, cami, 
kütüphane, mahalle konakları, bilgi evle-
ri gibi pek çok kuruluşların temizlik işleri 
aksatılmadan yapılmaktadır” dedi. İç gü-
venlik ile ilgili bilgi veren Destek Hizmet-
leri Müdürü Hayati Battal ise, yapılan ça-
lışmaların sorunsuz bir şekilde işlediğini 
belirterek “Açılan yeni tesisler ve hizmete 
giren birçok yerde yeni güvenlik görevli-
lerimiz çalışmaktalar’’ dedi. 

Modern Çağın Belediyesi
Başkan Kılıç 23 Kasım’da ise Bilgi İş-

lem Müdürlüğü çalışanlarıyla buluştu. 
Başkan Kılıç ve beraberindekileri çalışan-
ları ile birlikte Bilgi İşlem Müdürü Hüse-
yin Koyun karşıladı.

Müdür Hüseyin Koyun, Çağrı Merke-
zi uygulaması ile eş zamanlı olarak dev-
reye alınan Kentli Servisinde 210 binden 
fazla mükellefin karşılandığını, 163 bin 
kişiye müdürlük bazında işlem yapıldığı-
nı, 50 bine yakın vatandaşa da danışman-
lık hizmeti verildiğini belirtti. 

İç Denetim Birimi Rehberimizdir 
Başkan Kılıç, 24 Kasım’da ise Kağıtha-

ne Belediyesi’nin İç Denetim birimini zi-
yaret etti. Kağıthane Belediyesi İç Denet-
çisi Kemal Kaya ‘‘Birimimizde, kurumun 
tek denetçisi olarak; uluslararası İç De-

netim standartlarına uygun olarak 2008-
2012 döneminde 19 birim\süreç denetimi 
yapılmıştır. Esas amacımız her zaman 
kuruma değer katmak ve rehberlik etmek 
olmuştur’’ dedi. 

Tasarruflarımız 
Yatırıma Dönüşüyor
Başkan Fazlı Kılıç’ın müdürlük zi-

yaretlerinin yeni durağı Teknik Birim 
Şefliği’ydi. Ziyarette birimin çalışma ve 
faaliyetleriyle ilgili bilgi aktaran Birim 
Şefi Muammer Savaş; “Teknik Birim ola-
rak belediyemizde ihale yapan bütün 
müdürlüklerimizin ihalelerinin hazırlık 
aşamasından sonucuna kadar takip edi-
yoruz. Çalışma arkadaşlarımızın birçoğu 
mühendis ve uzman kadrolardan oluş-
maktadır’’ dedi.

Planlı Olduğumuz 
Sürece Başarı Arkamızda 
Başkan Fazlı Kılıç bir ayı aşkın bir sü-

redir gerçekleştirdiği birim ziyaretlerinin 
sonuncusunu Özel Kalem Müdürlüğü’ne 
yaptı. Başkan Kılıç’ın şeffaf yönetim an-
layışının müdürlük çalışmalarını çok 
kolaylaştırdığını belirten Müdür Levent 
Dirice; ‘‘Her sabah 8.00’de halkla bulu-
şan, sürekli esnafı ziyaret eden, sorun-
larını dinleyen bir başkanla çalışıyoruz. 
Özel Kalem Müdürlüğü olarak işlerimizi 
planlı programlı yaptığımız sürece başa-
rı arkamızdan gelecektir’’ dedi. 

Teknik Birim Yazı İşleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İç Güvenlik Birimi İşletme Müdürlüğü Ruhsat Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü İç Denetim Birimi Özel Kalem Müdürlüğü
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Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezinde yer alan ve eski İstanbul’un en 
önemli mesire yeri olan Kağıthane, coğrafi özellikleri sayesinde köprü-
lere, çeşmelere, mesire yerlerine, saraylara ve köşklere ev sahipliği yap-
mıştır. Şehre yakın olması, ortasından mineral zengini tatlı su akan, hava 
koridoru üzerinde bulunmasından dolayı havası temiz olan ve bereket-
li toprakları nedeniyle tarım ve hayvancılıkta için son derece verimli olan 
Kağıthane, Saray harası Haray-ı Hümayun’u da eserleri arasına katmıştır. 

Bereketli Toprakların Merkezindeki 

Haray-ı Hümayun

Bedevi Beyaz Halis Arap Atı

İmrahor Tavlalarının Avlusu

Kağıthane Harası’nın İkişer Yaşındaki Yerli Arap Erkek Tayları

Haranın Medhali

Ormanlarıyla meşhur olan Kağıthane, 
1453 İstanbul kuşatması sırasında ça-
yırları ve verimli topraklarıyla da fark 

edilmiş, kuşatma sırasında Haliç’e sokulan 
gemilerin önemli bir kısmı bu bölgede imal 
edilmiştir. Kayıtlara göre İstanbul Fethi’nin 
sonrası, Fatih Sultan Mehmed, atlarını 
Kağıthane’nin verimli topraklarında çayır-
latmaya başlamış, saray otlakları da burada 
kurulmuştur. Yalnızca otlaklar değil; atların 
barınma yerleri, ahırlar ve manejler de böl-
gede görülmeye başlamıştır.

Otlakların yöneticisi olan 
Mir-i Ahur Ağa
Miri ahırların ve otlakların yöneticisi olan 

Mir-i Ahur Ağa’nın makamı da bu bölgeye 

kurulmuştur. ‘‘Mirahur’’ ya da ‘‘İmrahor 
Kasrı’’ olarak bilinen kasrın, kuruluş döne-
miyle ilgili tarihçilerin farklı görüşleri var-
dır. İmrahor Kasrı’nın ilk olarak Fatih Sultan 
Mehmed döneminde kurulduğunu söyleyen 
tarihçiler kadar, kasrın Kanuni Sultan Sü-
leyman zamanında kurulduğunu söyleyen 
tarihçiler de vardır. Bu otlaklarda diğer üst 
düzey yöneticilere ait atların çayırlara çıka-
rılması ise, saraydan alınacak yazılı izinlere 
bağlıydı. Çayırlıklar, derenin Haliç’e dökül-
düğü mahalden başlayarak kuzeye doğru 
humbarahaneye kadar olan bölgede yer alır. 
Alanın etrafı beyaza boyalı çitlerle çevrilidir.

Bölgede kurulan tesisler, sadece atların 
barınması ve otlatılması için değildir. Atla-
rın doğumu, tayların sağlıklı şekilde yetiş-

tirilmeleri, isimlendirilmeleri, soy bilgileri 
ve özelliklerinin kayıt altına alınması, bi-
nici eğitimleri ile yarışmalarının merkezi 
de burasıdır.

Ayrıca padişahın av köpekleri, küçükbaş 
hayvanlar, yabani eşekler, sürre ve mehter 
develeri yine nevbethanede kullanılan ka-
tırlar da burada barındırılmıştır. Bu hayvan-
larla ilgili çeşitli fotoğrafları, kartpostalları, 
sertifikaları, belgeleri ve talimatnameleri 
günümüzde Osmanlı Arşivleri’nde, Yıldız 
Sarayı Ircıca Arşivleri’nde, Kağıthane Be-
lediyesi koleksiyonlarında ve çeşitli özel 
arşivlerde bulmak mümkündür.

İmrahor Kasrı’nın hemen arkasında bir 
büyük ahır tesisi vardır. Burası Kağıthane 
Harası’nın şubelerinden biridir. Yolu Ka-
ğıthane Köyü yönünde takip edilerek iler-
lediğinizde sağ tarafta tepelere doğru 19. 
yüzyılın son çeyreğinde Poligon Sarayı ve 
atış sahasının, 1955 sonrası Havagazı İda-
resi Fabrikası’nın, günümüzde ise İETT 
Garajı’nın bulunduğu bölgeyi geçtikten kısa 
bir süre sonra aynı kol üzerinde ikinci bir gi-
rinti ve düzlüğe rastlanır. İşte burası Haray-ı 
Hümayun ya da Istabl-ı Has binalarının bu-
lunduğu bölgedir. İki katlı uzun binalar, çatı-
ları havalandırma ve aydınlanma kulecikleri 

ile düzenlenmiş tek katlı yapılar, manejler, 
su yalakları, tavlalar, tedavi bölümleri, eği-
tim mahalleri buradadır. Tesisler, otlakları ve 
atlarıyla isim ve cins kaydıyla tek tek veya 
toplu olarak 1890-91’de Abdullah Biraderler 
tarafından fotoğrafa merakıyla ün yapmış 
padişah olarak bilinen Sultan II. Abdülha-
mid için ayrıntılı şekilde fotoğraflanmıştır. 

Haray-ı Hümayun’un Son Fotoğrafları
Istabl-ı Has binalarının tam olarak ne za-

man kaldırıldığı bilinmemektedir. İmrahor 
Kasrı Harası İstanbul Encümeni Arşivi’nde 
Aralık 1932 tarihiyle kayıtlı fotoğraflarda 
gözükmektedir. İstanbul Erkek Lisesi’nin 
1934 baharında yaptığı Kağıthane mesire 
gezisi sırasında çekilmiş öğrenci fotoğrafla-
rında da Haray-ı Hümayun manej binası gö-
rülmektedir. Hara binaları büyük ihtimalle, 
1951 yılında başlayan istihkâm okulu inşaatı 
sırasında İmrahor Kasrı ve Harası ile birlikte 
kaldırılmış ve askeri kullanıma açılmıştır. 

Tarihçi İbrahim Hakkı Konyalı 1974’te 
yayımladığı gazete tefrikasında bu ahırlarda 
çok çeşitli hayvanın beslendiğini, saray atla-
rının ve sure develerinin otlatılıp beslendi-
ğini, kendisinin 1914’te beslenen iki yabani 
eşek dahi gördüğünü belirttikten sonra ‘‘pa-
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ile düzenlenmiş tek katlı yapılar, manejler, 
su yalakları, tavlalar, tedavi bölümleri, eği-
tim mahalleri buradadır. Tesisler, otlakları ve 
atlarıyla isim ve cins kaydıyla tek tek veya 
toplu olarak 1890-91’de Abdullah Biraderler 
tarafından fotoğrafa merakıyla ün yapmış 
padişah olarak bilinen Sultan II. Abdülha-
mid için ayrıntılı şekilde fotoğraflanmıştır. 

Haray-ı Hümayun’un Son Fotoğrafları
Istabl-ı Has binalarının tam olarak ne za-

man kaldırıldığı bilinmemektedir. İmrahor 
Kasrı Harası İstanbul Encümeni Arşivi’nde 
Aralık 1932 tarihiyle kayıtlı fotoğraflarda 
gözükmektedir. İstanbul Erkek Lisesi’nin 
1934 baharında yaptığı Kağıthane mesire 
gezisi sırasında çekilmiş öğrenci fotoğrafla-
rında da Haray-ı Hümayun manej binası gö-
rülmektedir. Hara binaları büyük ihtimalle, 
1951 yılında başlayan istihkâm okulu inşaatı 
sırasında İmrahor Kasrı ve Harası ile birlikte 
kaldırılmış ve askeri kullanıma açılmıştır. 

Tarihçi İbrahim Hakkı Konyalı 1974’te 
yayımladığı gazete tefrikasında bu ahırlarda 
çok çeşitli hayvanın beslendiğini, saray atla-
rının ve sure develerinin otlatılıp beslendi-
ğini, kendisinin 1914’te beslenen iki yabani 
eşek dahi gördüğünü belirttikten sonra ‘‘pa-

dişah atlarının ve develerinin ahırı garaj ha-
line getirildi’’diye yazmıştır.

Fakat garajın hangi kuruma ait olduğunu 
belirtilmemiştir.. Bölge 1951 itibariyle askeri 
okulların kullanım sahasında kaldığı için ga-
rajın, askeri nitelikli olma ihtimali yüksektir. 
Askeri bölge olarak kullanıldığı bu dönemde 
bölgede yamaca doğru çeşitli askeri baraka-
lar kurulmuştur. Askeri okulun taşınmasının 
ardından boş kalan barakalara 1987 yılların-
da Bulgaristan’dan gelen göçmenler yerleşti-
rilmiştir. Hemen ardından Bulgaristan Türk-
leri için barakaların yan tarafından başlamak 
üzere inşa edilen binalar, Istabl-ı Has arazisi-
nin bir kısmını da kullanmışlardır.

Göçmenler kendi binalarına taşındıktan 
sonra barakaları boş bırakmamış ve bir süre 
daha kullanmaya devam etmişlerdir. Arazi-
lerin yamaçlara doğru olan bölümü ise Milli 
Eğitim Bakanlığı’na okul alanı olarak tahsis 
edilmiştir. İstanbul Emniyeti ise barakaları 
yamaca doğru tamamen geçtikten sonraki 
sol bölgeyi atış poligonu olarak kullanmıştır.

Bulgaristan göçmenlerinin taşınmasının 
ardından boş kalan alanda barakalar zaman 
içinde kaybolmuştur. Bu bölge aynı zaman-
da kaçak hafriyat dökümlerinin yapıldığı, 
civarda yol ve benzeri çalışmalarından çıkan 

moloz atıklarının atıldığı bölge haline gel-
miştir.

Alanın derinliğindeki yükseltide faaliyet 
gösteren İstanbul Emniyeti Atış Poligonu 
2005 yılında büyütülmüş, prefabrik binalar 
ve park yerleri inşa edilmiştir. Binalara gi-
rişte tesisten bağımsız olarak bulunan küçük 
mescidi ise göçmenler kendilerinin yaptığını 
söylemiştir. 

Haray-ı Hümayun’dan 
Milli Arşiv Sitesi’ne
2004-2005 yıllarında Haray-ı Hümayn alanı 

için yeni bir süreç başlamıştır. Sultanahmet’te 
bulunan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı’nın ihti-
yaç duyduğu daha büyük ve tek merkezli te-
sis için Kağıthane Belediyesi’nin katkılarıyla 
Haray-I Hümayun Bölgesi seçilmiştir. 

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait 52 bin metrekarelik alanın 16 
bin 700 metrekarelik kısmı ve Hazine tarafın-
dan Milli Eğitim Bakanlığı’na tashihli 102 bin 
metrekarelik arsadan 32 bin metrekarelik kıs-
mı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tara-
fından talep edilmiştir. İstanbul’daki arşivleri 
tek merkezde toplamak için en az 50 dönüm-
lük araziye ihtiyaç duyan Genel Müdürlük, 

için söz konusu alanın 55 bin metrekarelik 
bölümünü tashih ettirip tescilini gerçekleştir-
miştir. 

Osmanlı Arşivleri Kağıthane’de
Tescille birlikte arazi üzerinde TOKİ aracı-

lığıyla Milli Arşiv Sitesi inşa edilmek üzere ça-
lışma başlatılmıştır. Bütçesi İl Özel İdaresi tara-
fından karşılanan proje kapsamında alana; bir 
idari bina, 350 kişilik araştırma salonu, araş-
tırma enstitüsü, kütüphane ve müze, dijital 
arşivleme ünitesi, restorasyon ünitesi, yayın 
ve tanıtım hizmetleri ünitesi, tasnif çalışmaları 
ünitesi, destek hizmetleri ünitesi, yemekhane 
ve sosyal tesisler ile iki bin kişilik kongre mer-
kezi inşa edilmesi planlanmıştır. Söz konusu 
blokların altına kimyevi ve biyolojik harbe da-
yanıklı arşiv depo ünitelerinin yerleştirilmesi 
de kararlaştırılmıştır. Tamamlandığında bin 
kişilik bir personelle hizmet vereceği tahmin 
edilen tesis, Osmanlı Arşivleri Daire Başkan-
lığı bünyesindeki Osmanlı Devleti’ne ait 100 
milyon civarında belge ve 370 bin defteri ba-
rındırmış olacak. 

İçinde Osmanlı arşivlerinin yanı sıra Cum-
huriyet Arşivlerini de barındıracak olan Milli 
Arşiv Sitesi’nin, 2013 yılının ilk aylarında faa-
liyete geçmesi planlanmaktadır. 



10 2012MAHALLE ARALIK

E5 ve E6 Karayolları ile olan bağ-
lantı noktalarının yanı başın-
da kurulan Hürriyet Mahallesi, 

ismini hemen karşısında bulunan 
Abide-i Hürriyet Şehitliği’nden alıyor. 
1963 yılında Kuştepe’den ayrılan ma-
halle, Anadolu’dan hızla göç alarak 
şenlenmeye başlıyor. Muhtar Recep 
Yılbaşı’dan aldığımız bilgilere göre 25 
bin nüfusu olan mahalleyi en çok Ka-
radenizliler tercih etmiş. Karadenizli-
lerin ardından Doğu ve Güneydoğulu 
vatandaşlar geliyormuş.

Cenazede Düğünde Hep 
Yan Yanayız
‘‘Neredeyse mahallemizdeki tüm 

aileleri yakından tanırım, yeni taşı-
nanlarla da tanışmaya giderim zaten’’ 
diyen Muhtar Yılbaşı, herkesin birbi-
rini tanımasını mahalledeki komşuluk 
ilişkilerinin çok iyi olmasına bağlıyor. 
Hürriyet Mahallesi’ndeki komşuluk 
ilişkilerinin başka hiçbir mahallede 
yaşanamayacağını belirten Muhtar 
Recep Yılbaşı, ‘‘mahallemiz sitelerden 
oluşmadığı için ve de yerleşim çok 
eski olduğu için komşuluk burada 
canlı olarak devam etmektedir, ede-

cektir’’ diyor. ‘‘Bu nedenlerden ötürü 
birlik ve beraberlik içerisinde barış 
ortamında yaşayabiliyoruz. Cenaze-
de düğünde hep yan yanayız. Herkes 
birbirini tanıdığı için burada hanım-
lar ve gençler de geç saatlere kadar 
sokaklarda rahatça dolaşabiliyorlar. 
Öyle ki; ilçe çapında güvenlik toplan-
tılarında en sorunsuz mahalle Hürri-
yet Mahallesi’dir’’ diyor. 

Bu dayanışmanın vermiş olduğu 
heyecanla Mahalle Afet Gönüllü-
leri takımını kurduklarını belirten 
Muhtar Recep Yılbaşı, 36 saat süren 
eğitim dönemini tamamladıklarını, 
gönüllülerin yoğun katılım göster-
diğini ve ekipmanlarının sağlandı-
ğını söylüyor. Turgay Demirci’nin 
gönüllü koordinatörlüğünde ger-
çekleşen afet çalışmalarının ilk ola-
rak Hürriyet Mahallesi’nde gerçek-
leşmesi diğer mahalleleri de daha 
bilinçli hale getirmiş. 

Mahalleye Yeni Bir Cadde Geliyor
Mahallenin eski bir yerleşim yeri 

olmasından ötürü sokakların dar ol-
duğunu ve parklanma sorununun 
kentsel dönüşüm gerçekleşmeden 

çözülemeyeceğini vurgulayan Muh-
tar Recep Yılbaşı, dev bir yatırımla 
mahalleye nefes aldıracak yeni bir 
cadde açılacağının müjdesini de 
veriyor. Eski adıyla Ata Sokağı’nın 
yeni adıyla Akçe Sokağı’nın beledi-
yenin öncülüğünde büyük bir emek-
le caddeye dönüştürüldüğünü söy-
leyen muhtar, ‘‘toprak yığınlarından 
ve eski evlerden oluşan bir sokağın, 
prestijli bir caddeye dönüşümünü 
heyecan içerisinde anlatıyor. 

Mahallede iki federe spor kulü-
bü bulunduğunu aktaran Muhtar 
Yılbaşı, ‘‘Futbol kategorisinde fali-
yet gösteren bu kulüplerimiz ma-
hallemizi en iyi şekilde temsil etmiş 
ve halen etmektedirler. 1986 yılında 
Hürriyet Eğitim Spor Kulübü’nün 1. 
amatör ligde önemli başarılara imza 
attı. Yine 1987 yılında kurulmuş 
olan Hürriyet Gücü Spor Kulübü ise 
amatör liglerde mahallemizi en iyi 
şekilde temsil ederek çeşitli şampi-
yonluklara imza attı.  Bu kulüple-
rimiz yüzlerce çocuğu bünyesinde 

barındırarak mahallemiz gençlerine 
spor olanakları sunarak, görevlerini 
başarıyla yerine getirmektedir. Her 
iki kulübümüze ve spora olan des-
teğini her zaman hissettiren Sayın 
Başkanımız Fazlı Kılıç’a da teşek-
kürlerimi sunuyorum.’’ 

Hürriyet Mahallesi’nin eskiden 
spor kulüpleriyle, yazlık sinemala-
rıyla, bahçeli evleriyle ve cana yakın 
insanlarıyla bir başka güzel olduğu-
nu vurgulayan Muhtar Yılbaşı, ‘‘ama 
bugün de onca yaşanmışlıklara yitip 
gidenlere karşın hala bu özelliği-
ni kaybetmiyor. Yine dayanışmacı, 
yine vefakâr ve yine cana yakın bir 
mahallemiz var. Artık çok katlı bina-
lar mahallemizin çehresini oluştursa 
da, eski yerleşim nedeniyle çarpık 
kentleşmeye sahip olsak da, bizim 
mahallemizin in-
sanı her yeri gü-
zelleştirir’’ diye 
b e l i r t m e d e n 
geçemiyor. 

KAĞITHANE’NİN DİNAMİZM MERKEZİ: 

HÜRRİYET MAHALLESİ Ulaşım açısından son 
derece elverişli bir ko-
numda bulunan Hürriyet 
Mahallesi, Kağıthane’nin 
dinamizminin başladı-
ğı mahallelerin başında 
geliyor. Muhtar Recep 
Yılbaşı, her caddesini ve 
sokağını yakından tanı-
dığı mahalle ile evi gibi 
ilgilenirken, mahalle için 
ürettiği projeleri hayata 
geçirebilmenin haklı se-
vincini yaşıyor. 

Recep Yılbaşı Kimdir?

1961’de Hürriyet Mahallesi’nde doğan Recep Yılbaşı, ilkokulu Hürriyet İlkokulu’nda ortaokulu ise Okmeydanı 
Namık Kemal Ortaokulu’nda bitirdi. Lise eğitimine ise Kuştepe Lisesi’nde devam etti. Genç yaşta muhtar 
seçilmeden önce esnaflık yapan Yılbaşı, 1989-1994 döneminde Hürriyet Mahallesi muhtarlığı görevinde 
bulundu. Görev yaptığı bu dönemde Kağıthane Muhtarlar Derneği’ni kurdu ve bir dönem kurucu başkanlığını 
yaptı. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinin ardından tekrar mahalle muhtarlığına seçildi ve iki dönemdir Hürriyet 
Mahallesi’nde muhtarlık görevini sürdürmektedir. Aslen Rizeli olan Recep Yılbaşı, evli ve iki çocuk babasıdır. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık 
ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 
Özürlüler Müdürlüğü’nün organize 

ettiği, engelli bireylerin sahip oldukları 
zihin ve gönül potansiyelinin toplum 
tarafından daha iyi anlaşılması ama-
cıyla gerçekleştirilen bilgi yarışmasına 
İstanbul’un tüm ilçelerinden yoğun ka-
tılım gösterildi.

6 Aylık Maraton Heyecanlı Geçti
900 zihinsel özürlü öğrencinin ka-

tıldığı bilgi yarışmaları yaklaşık olarak 
6 aylık bir maratonu kapsıyor. İstanbul 
genelinde iki aşamalı gerçekleştirilen 

Bilgi Yarışmaları’nda Anadolu Yakası 
Bilgi Yarışmaları Şampiyonu Ümraniye 
Özürlüler Merkezi öğrencileri ile Avru-
pa Yakası Bilgi Yarışmaları Şampiyonu 
Kağıthane Özürlüler Merkezi öğren-
cileri final yarışında karşılaştı. Üçer 
kişilik bilgi takımlarından oluşan bilgi 
yarışmalarında, genel kültür genel ye-
tenek kapsamında Türkçe, Matematik, 
Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve bağım-
sız yaşam becerilerine ilişkin sorular 
soruldu.

Büyük bir heyecana sahne olan final 
yarışında önceki yarışmaların aksine 
25 soru bilgi ekiplerine yöneltildi. Ya-

rışmayı başından sonuna önde getiren 
Kağıthane Özürlüler Merkezi Bilgi Ya-
rışması ekibi, 22 soruyu doğru cevap-
layarak 220-200 skorla İSÖM İstanbul 
Bilgi Yarışmaları’nın şampiyonu oldu.

Kağıthane Kaymakamı A.Akın Va-
rıcıer, Ümraniye Kaymakamı Mustafa 
Çek, Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır, 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağ-
rıcı, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Muzaf-
fer Saraç ve çok sayıda vatandaşın da 
katıldığı yarışmanın finali 26 Kasım’da 
Bağcılar Engelliler Sarayı’nda gerçek-
leştirildi. Murat Gözüpek, Özkan Ay ve 

Cahit Sıtkı Kozan’dan oluşan Kağıtha-
ne takımı birincilik kupasını kaldırdı. 

Bilgi Kimsenin Mülkü Değildir
Bilgi Yarışması ödül töreninde ko-

nuşan İBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanı Dr. Muzaffer Saraç; “Bil-
gi kimsenin mülkü değildir, gerçek-
leştirilen bu yarışmada da gördük ki 
azimle sabırla öz veriyle herkes amaç-
larına ulaşabilir, başarılı olabilir. Bugün 
burada bu öz veriyi gösteren ve hepi-
mize örnek olan başarılı çocuklarımızı 
kutluyor, her birine ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum” dedi. 

BÜYÜK BAŞARI‘‘Dünya Özürlüler 
Günü’’ etkinlikleri 

kapsamında,  İs-
tanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nin İstan-
bul çapında düzen-

lediği bilgi yarışması 
finalinde Kağıthane 
Takımı birincilik ku-

pasını alarak, büyük 
bir başarıya imza 

attı. 6 aylık bir ma-
ratonu kapsayan ve 

heyecanlı dakikalara 
sahne olan yarışma-

da, Kağıthane Kayma-
kamı A. Akın Varıcıer 
de engelli öğrencileri 

yalnız bırakmadı. 

Kağıthane Halk Eğitim Merkezi’nde 
düzenlenen toplantıya; Kağıthane 
Kaymakamı A. Akın Varıcıer, İlçe 

Milli Eğitim Şube Müdürleri, Halk Eği-
tim Merkezi Müdürü, projeye katılan 
okulların müdürleri ve gönüllü öğret-
menler katıldı. 

Kağıthane’deki Atatürk, Şehit 
Adem Yavuz, Hasdal, İmece, Aşık 
Veysel, Kocatepe, Zuhal ve Mehmet 
Rıfat Yalman İlköğretim okullarında 
yürütülen ‘‘Kozadan Çıkan Kelebek-
ler’’ projesinde; Kağıthane’deki ilk ve 
orta dereceli okullarda içine kapanık 

ve çekingen davranış gösteren öğren-
cilerin duygu ifadelerini güçlendir-
mek amaçlanıyor. 

Projeyle ilgili bilgilerin verildiği 
tanıtım toplantısında;  çocukların 
yaratıcılıklarını geliştirmek, girişim-
ciliklerini desteklemek, özgüvenle-
rini geliştirmek ve gündelik hayatta 
daha katılımcı olmalarını sağlamak 
ana amaçlar olarak belirlendi. Bu 
amaç doğrultusunda özel olarak ha-
zırlanmış yaratıcı drama eğitimi ve 
oyun etkinliklerinin gerçekleştirile-
ceği bilgisi verildi.  

KELEBEKLER KOZALARINDAN ÇIKIYOR
Kağıthane Kaymakamlığı ve Kağıthane Halk Eğitim Merkezi Koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ve içe kapanık ço-
cukların özgüvenlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen ‘‘Kozadan Çıkan Kelebekler’’ projesinin tanıtım toplantısı 
yapıldı. Proje kapsamında özel olarak hazırlanmış yaratıcı drama eğitimleri ve oyun etkinlikleri düzenlenecek.

Kağıthane Özürlüler Merkezi’nden 
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‘‘Çocukken oynadığım parkın bah-
çesinde, şimdi muhtarlık yapıyorum’’ 
diyerek sözlerine başlayan Harman-
tepe Mahallesi Muhtarı Hamza Çelik, 
mahalleyi tanıtmaya muhtarlığın da 
içinde bulunduğu parkın altında yer 
alan su haznesiyle başlıyor. ‘‘İSKİ’nin 
Kağıthane’yi besleyen su haznesi bura-
da, yani burası suların ilçemize dağıl-
dığı önemli bir yer’’ diyen Muhtar Çe-
lik, Kağıthane’nin en eski yerleşim yer-
lerinden olan Harmantepe’yi çocuklu-
ğundan beri iyi tanıdığını söylüyor. Ev 
ev, sokak sokak mahallenin büyüttüğü 
bir muhtar olduğunu belirten Çelik, 
ailesinin 1956 yılında Harmantepe’ye 
geldiğini ve doğma büyüme buralı ol-
manın muhtarlık yönetiminde de ken-
disine kolaylıklar sağladığını söylüyor.

Harmantepe’nin adını, mahalle 
içerisinde eskiden yer alan tuğla har-
manlarından aldığını anlatan Muhtar 
Çelik, ‘‘Şu an o tuğla harmanlarından 
söz etmenin mümkün değil. Zaten 
mahallemizde belirli bir esnaf oluşu-
mundan da bahsetmek mümkün de-
ğil. Çünkü mahallemiz genellikle işçi 

ve memur insanların ev aldıkları ya da 
kirada oturdukları bir mahalle haline 
geldi’’ diyor.

Mahallede Karadenizliler Ağırlıkta
Yaklaşık 30 bin nüfusu olan ma-

hallede ağırlıklı olarak Sinoplular 
ikamet ediyor. Sinop’u, Kastamonu 
ve Ordu’nun takip ettiğini belirten 
Muhtar Çelik, eski bir yerleşim alanı 
olduğu için ailelerin büyük oranda 
birbirlerini tanıdığını, bu tanışıklı-
ğın da sosyal yardım işlerinde işleri-
ni epeyce kolaylaştırdığını söylüyor. 
‘‘Mahallemizde maddi durumu iyi 
olanlar bize ulaşarak yardım etmek 
istediklerini muhakkak söylerler. Biz 
de hiç kimsenin gururunu kırmadan 
vazifemizi yerine getiririz’’ diyen 
Muhtar Hamza Çelik, hemşericilik bi-
lincinin bu konuda çok gelişmiş oldu-
ğunu vurguluyor.

Mahallede havai kablolar yer al-
tına alınmış, alt yapı çalışmaları bü-
yük oranda tamamlanmış, yollar 
yenilenmiş, parklara ise spor aletle-
ri yerleştirilmiş. Yakın zaman önce 

Abdi İpekçi Caddesi’nin büyük bir 
değişimle prestijli cadde olmasıyla, 
Harmantepe Mahallesi’nin çehresi 
de değişmiş. Muhtar Hamza Çelik, 
Kağıthane Halk Eğitim Merkezi’nin 
ve Kur’an Kursu’nun da mahallede 
bulunmasının Harmantepe’ye ayrı 
bir canlılık kattığını belirtiyor. Muh-
tarlığın da içerisinde yer aldığı par-
kın, Kağıthane’nin en eski ve en gü-
zel parklarından olduğunu söyleyen 
Çelik, burada 70 tane çam ağacının 
olduğunu ve bu çam ağaçlarının ma-
hallenin tarihi kadar eski olduğunu 
belirtiyor. 

Dönüşüm İçin Daha Çok 
Bilgilendirme Gerekli 
Kentsel dönüşüm konusunda ma-

halle sakinlerinin henüz yeterli olarak 
bilinçlenmediğini söyleyen Muhtar 
Çelik, kentsel dönüşümle birlikte gay-
rimenkullerin değerinin artacağını ve 
depreme dayanıklı modern evlerde 
oturulacağı gerçeğinin insanlara daha 

fazla anlatılması gerektiğini düşünü-
yor. Tüm bunlara rağmen ada bazında 
bazı dönüşümlerin başladığını, bu dö-
nüşümlerin diğerlerine de örnek olaca-
ğını aktarıyor.

Muhtarlık olarak belediye ve kay-
makamlıkla ilişkilerinin çok samimi 
ve olumlu yönde olduğunu, bu kuv-
vetli bağlar sayesinde de mahalle için 
çözülemeyecek bir sorun olmadığını 
vurgulayan Muhtar Çelik; ‘‘Pek çok 
ilçeyi gezdim, muhtarlar belediye baş-
kanlarıyla doğrudan görüşmeyi hayal 
bile edemezken, biz yıllardır Fazlı Baş-
kanımızla birebir irtibat içerisindeyiz. 
Bu kuvvetli sevgi saygı bağı, muhak-
kak ki Sayın Başkanımız Fazlı Kılıç’ın 
samimiyetinden ve içtenliğinden kay-
naklanıyor.’’ Bu pozitif yaklaşımın 
diğer tüm ilçelere de örnek olması 
gerektiğini söyleyen Muhtar Hamza 
Çelik, mahalleye hiz-
met eden tüm hayır-
severlere ve azalara 
da teşekkür ediyor.

ÇOCUKLUĞUMUZDAN BUGÜNE 
HARMANTEPE

MAHALLESİ
Yıllar önce mahallenin önemli geçim 
kaynaklarından olan tuğla harmanla-
rından adını alan Harmantepe Mahalle-
si, Kağıthane’nin en eski yerleşim alan-
larından biri. Alt yapısını büyük oranda 
yenileyen mahallede, hemşericilik bilin-
ci gelişmiş olduğu için sosyal hayat da 
canlı bir şekilde sürdürülüyor. 

1965 yılında İstanbul’da doğan Hamza Çelik, aslen Sinop Boyabatlı’dır. Doğam büyüme Kağıthane Harmantepeli olan 
Çelik, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Hala Anadolu Üniversitesi öğrencisi olan Hamza Çelik, birçok 
derneğin kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı. Kağıthane Muhtarlar Derneği Genel Sekreterliğini yürüten Çelik, aynı 
zamanda Kağıthane Güzelleştirme ve Koruma Derneği’nde başkanlık yapıyor ve İstanbul Sinoplular Derneği’nde yöne-
ticiliğe devam ediyor. 2004’te muhtar adayı olan Hamza Çelik, iki dönemdir üst üste Harmantepe Mahallesi Muhtarlık 
görevine devam etmektedir. Çelik, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Hamza Çelik Kimdir?
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Sahnede Cümbüş Var
Eşini kaybeden Sühendam Hanım’ın bir gece ansızın kendini bir cümbüşün 
içinde bulduğu Surname 2010 tiyatro oyunu, seyirciyi yüzyıllar öncesinin renk-
li, sazlı, sözlü, cümbüşlü İstanbul’una götürüyor. Surname 2010, bu cümbüşe 
ortak olarak gülmek isteyen herkesi Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde bekliyor.

Kocasının ölümünün ardından açtığı sa-
hafında, özel bir nedenle geceyi bekle-
yen Sühendan Hanım, kocasına ait hiç 

görmediği notlarla karşılaşır. Bu notlar, ko-
casının kendisi için düşündüğü “sözde şen-
liğe” dair fikirleri içermektedir. Yazılanları 
şaşkınlıkla okumaya başlayan Sühendan 
Hanım; kendisini bir düşün içinde, geçmiş 
ile bugünün İstanbul’u arasında gerçekle-
şen bir şenliğin tam ortasında bulur.

İlk bakışta İngilizce okunan ismin aslın-
da Türkçe olduğunu öğreniyoruz tiyatro-
da. Surname; Osmanlı döneminde sünnet, 
düğün, şenlik gibi olayları anlatan resimli 
albümlermiş. Kukla gösterileri, İstanbul 
ve istanbulluların içyüzü, yalnızlık, yalnız 
kalma isteği gibi birçok alt başlığı olan Sur-
name 2010, izlerken asla sıkılmayacağınız 
bir oyun. Özellikle kostüm tasarımları oyu-
nun başarısını gözler önüne seriyor. Yiğit 
Sertdemir’in yazıp yönettiği, kukla, mas-
ke ve kostüm tasarımlarını Candan Seda 
Balaban’ın yaptığı oyunda, bugünkü İstan-
bul ile yüzyıllar öncesi İstanbul’u kıyasla-
ma imkanı bulabiliyorsunuz.  

Oyunda kukla ve maskelerin tasarım 
çeşitliliği kadar, zanaatkarlık anlamında da 
müthiş bir emek var. Bir Osmanlı surname-
sinin sayfalarını çevirir gibi sahnede geçit 
yapan farklı figürleri seyrediyorsunuz.
Farklı kukla tekniklerini kullanan, çoğu in-
san büyüklüğünde, bazıları ise 4-5 insanın 
oynattığı devasalıkta sayısız kukla, özellik-
le boş ve siyah bırakılmış sahnede müthiş 
bir görsellik yaratıyor.

Sühendan Hanım’ın bir gece aniden kendi-
ni içinde bulduğu İstanbul gecesinde tellallar, 
tulumcular, deliler, mehteran takımı, çengiler,       
meddahlar ve cambazlar İstanbul’un bugün                                                      
        kü renksiz ve yorucu halini bir kez daha 
düşünmemizi sağlıyor. 

 Görsel şölen eşliğinde keyif almak is-
teyen tüm tiyatro severler, 26- 30 Aralık’ta 
Sadabad Sahnesi’nde oynayacak olan Sur-
name 2010’a davetlidir.

Aziz Nesin’in 1977’de rad-
yo oyunu olarak kaleme 
aldığı ‘’Yaşar Ne Yaşar 

Ne Yaşamaz’’oyunu önce rad-
yo oyunu olarak yazılmış, son-
ra roman ve film olarak da kar-
şımıza çıkmıştır. 1978 yılında 
Aziz Nesin’e Madaralı Roman 
Ödülü’nü de kazandıran oyun, 
Kenan Işık’ın yönetmenliğinde 
tiyatro severlerle buluşuyor. 

Sıradan bir vatandaş olan 
Yaşar, okula başlarken nüfus 
kaydına göre ölmüş olduğu-
nu öğrenir. Devlet defterinde 
Yaşar, 1915 Çanakkale’de şe-
hit düşmüştür ve bu yüzden 
Yaşar’a kimlik verilmez. Bun-
dan sonra hiçbir olayda da 
yaşadığını anlatamaz ve artık 
kimlik sahibi olamayacağını 
anlamıştır.  

Ama iş babasının vergi bor-
cunu ödemeye gelince Yaşar 
Yaşamaz, resmen ölü olduğunu 

söylese bile kurtulamaz. Kimli-
ği olmamasına rağmen askere 
de alınır. Bunlar yetmezmil gibi 
sevdiği kızla evlenemez, çünkü 
nüfusta kaydı yoktur. Baba-
sından kalan mirası alamadığı 
gibi, yaşadığını ispat için baş-
vurduğu bürokrasi girdabında 
kaybolur. Çünkü Yaşar devlet 
kayıtlarındaki bir ölüden iba-
rettir.

Yaşar’ın kaderi çocuğunu 
da etkilemektedir. Baba olur, 
ancak oğlunu nüfusa kaydetti-
remez ve memura hakaretetti-
ği için cezaevine düşer. Bürok-
rasi karşısında hep ezilen Ya-
şar, bir hayat okulu olan cezae-
vinde değişim geçirir ve orada 
hayatı öğrenir. 2 saat 45 dakika 
süren ve merakla izlenen Yaşar 
Ne Yaşar Ne Yaşamaz, 12-16 
Aralık tarihleri arasında Ka-
ğıthane Sadabad Sahnesi’nde 
gösterimde olacak. 

Ama Resmen Ölü 
Aslında Yaşıyor

Aziz Nesin’in devlet kayıtlarında ölü gözüktüğü için 
bir türlü kimlik sahibi olamayan ‘‘Yaşar Yaşamaz’’ 
isimli gencin başından geçenleri anlattığı tiyatro oyu-
nu Aralık ayında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde. 

Kağıthane Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 
düzenlediği “Hasbahçe 
Söyleşileri”nin konuğu olan 
Prof. Dr. İlber Ortaylı, 100 yılı 
geride bırakan günümüzde 
Balkan Savaşlarını değerlen-
dirdi. Balkanlarda asırlarca hi-
mayemiz altında adil bir idare 
sistemiyle yönetilen toprakları-
mızın kaybedilme sebeplerinin 
bilinmeyen ve yanlış bilinen 
yönlerine de değinen Ortaylı, 
programın son bölümünde iz-
leyicilerden gelen soruları da 
cevaplandırdı.

Kağıthane Belediyesi Nikah 
Salonunda düzenlenen söyle-
şiyi Kağıthane Kaymakamı A. 
Akın Varıcıer, Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç ve Eşi Fatma Kılıç, 
Kadınlar Meclisi Başkanı Nu-
ran Sevinç, Belediye Başkan 
Yardımcıları, Birim Müdürleri, 
kanaat önderleri ve büyük bir 
izleyici kitlesi izledi. Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç açılış konuş-
masında, 6 hafta devam edecek 

olan söyleşilerin Şehir Müzesi 
salonunda devam edeceğini du-
yurarak, 2. sefer Kağıthane’yi 
şereflendiren konuşmacı İlber 

Ortaylı’ya ve salonu dolduran 
katılımcılara teşekkür etti. 

Balkan savaşlarının karma-
şık bir hal aldığından bahseden 
Prof. Dr. İlber Ortaylı, bölgede 
yaşayan etnik gurupların çı-
karları doğrultusunda tavır 
takındıklarının altını çizerek 

Osmanlının büyük toprak ka-
yıpları verdiği gelişmelerde, 
Selanik’in iyi savunulamadığı-
nı vurguladı.

Balkan Savaşları bizim 
için bir felaketti…
Balkan Savaşlarının bi-

zim için büyük bir felaket 
olduğunu nitelendiren Prof. 
Dr. İlber Ortaylı, bu savaş-
ların ibretlik olaylarla dolu 
olduğunu söyleyerek, Lond-

ra Antlaşmasıyla bu günkü 
sınırlara çekildiğimizin altı-
nı çizdi. Katılımcılara ve bu 
güzel programı hazırlayan 
Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’a teşekkür ederek 
programını bitiren Ortaylı’ya 
Başkan Kılıç İstanbul’un Çi-
çeği kristalini, Kaymakam A. 
Akın Varıcıer ise “Osmanlı 
Belgelerinde Kağıthane” isim-
li kaynak kitabı hediye etti. 

İlber Ortaylı gibi duayen 
bir tarihçiyi ağırlamaktan 
dolayı mutlu olduğunu belir-
ten Başkan Kılıç, “Kağıthane 
Belediyesi, yaptığı ve yapaca-
ğı etkinliklerle geçmişine sa-
hip çıkan bir belediye olmuş-
tur. Programa ve hocamıza 
ilgi çok büyüktü. Hocamızı 
yine ağırlamak istiyoruz. 
Ben hocamıza çok teşekkür 
ediyor, Kağıthaneli Vatan-
daşlarımızı da Hasbahçe 
Söyleşileri için her Perşembe 
saat 19.30’da Şehir Müzesine 
bekliyorum” dedi.

iLBER 
ORTAYLI 

HASBAHÇE 
SÖYLEŞİ-

LERİ’NE 
KONUK

OLDU

Kağıthane Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hasbahçe Söyleşileri’ne katılan Tarihçi 
Prof. Dr. İlber Ortaylı ‘Balkan Savaşları’nın 100. Yılı ve Balkanlar’dan Yapılan Göçler’i anlattı.
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Engelli vatandaşların sosyal haya-
ta etkin katılımını amaçlayan Ka-
ğıthane Belediyesi, 3 Aralık Dün-

ya Engelliler Günü’nde farklı bir pro-
jeye imza attı. Kağıthane Belediyesi’ne 
ait tüm sosyal tesislerdeki restoran 
menüleri, görme engelliler alfabesi 
olarak da bilinen Braille alfabesi ile 
yeniden düzenlendi. Dünya Engelliler 
Günü’nde başlayan ‘‘engelsiz menü’’ 
uygulamasını ilk deneyenler görme 

engelli vatandaşlar oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM) Eyüp 
Şubesi’nde eğitim gören 20 görme 
engelli, Kağıthane Belediyesi Nurtepe 
Sosyal Tesisleri’nde Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç ile yemekte bir araya geldi. 
Başkan Kılıç, ‘‘Engellilerle, gençlerle, 
çocuklarla, yaşlılarla, sporcularla, eği-
tim camiasıyla sürekli birlikte olduğu-
muz için 500 bin kişilik ailenin de ihti-

yaçlarını her zaman hissediyoruz. Bu-
nun bir ihtiyaç olduğunu gördük ve 
sosyal tesislerimizde Türkiye’de bir 
ilki gerçekleştirdik. Braille Alfabesi-
ne geçtik. Bugün de gördüğünüz gibi 
görme engelli vatandaşlarımız bu özel 
menüyü takip ederek, isteklerini rahat 
bir şekilde dile getiriyorlar’’ dedi.

Özgürce Seçim Yapabiliyoruz
Restoranda yemeğinin siparişini 

verebilmenin mutluluğunu yaşayan 
görme engelli Ümit Gedik , ‘‘Bizler 
sosyal olup, toplum içerisinde yer al-
mak isteriz. Ben gidip alış-veriş mer-
kezinde bir restoranda bir yakınımla 
oturup menüyü kendi dilediğim gibi 
seçip, kimseye bağlı olmadan özgür 
bir şekilde kendi siparişimi kendim 
vererek, tadıyla lezzetiyle güzelce 
yemeğimi yedikten sonra çıkmayı 
isterim’’ şeklinde konuştu.

Engelliler
Gününde 

‘‘Engelleri Kaldıralım’’ sloganıyla hareket eden Kağıthane Belediyesi, tüm sosyal tesislerindeki menülerini görme engellilere 
uygun olarak Braille alfabesi ile yeniden düzenledi. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirme-
nin gururunu yaşadıklarını belirtirken, görme engelli vatandaşlar ise ilk kez kendi sipariş ettikleri yemeğin keyfini çıkardı.

Kağıthane Belediyesi Nikah 
Salonu’nda gerçekleştirilen prog-
ram, İBB Özürlüler Müdürlüğü’ne 

bağlı mehteran takımının gösterisiyle 
başladı. Programının sonunda Ka-
ğıthane Sadabad Tiyatro sahnesinin 
fuaye salonunda, dereceye giren re-

simler ile zihinsel engelli bireylerin 
yapmış oldukları takı ve ebruların yer 
aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. 

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nin oluşturduğu jüri tarafın-
dan değerlendirilerek derece alan ilk 
üç kişiye Kağıthane Belediyesi tarafın-

dan ödül verildi. Birin-
cinin laptop, ikincinin 
İpad üçüncünün ise fo-
toğraf makinesi kazan-
dığı yarışmanın kaza-
nanları ödüllerini Başkan Fazlı Kılıç’ın 
elinden aldılar. 

Herkes Bir Engelli Adayıdır
İBB Özürlüler Müdürü Bekir Kök-

sal, törene ev sahipliği yapan Kağıt-
hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a te-
şekkür ederek, “Bugün burada öğren-
cilerimizin azmini, onlara destek olan 
ailelerinin mutluluklarına şahit oluyo-
ruz. Bizler herkesin bir engelli adayı 
olduğunu unutmadan çalışıyor, yap-
tıklarımızla onların da bir şeyler başa-
rabileceklerine dikkat çekiyoruz. Dere-
ceye giren öğrencilerimizi kutluyorum. 
Ayrıca onları yetiştiren öğretmenlerine 
de teşekkür ediyorum” dedi.

Kağıthane’nin engellilere dost bir 
belediye olduğuna dikkat çeken Baş-
kan Kılıç, böyle bir ortama ev sahipliği 
yapmaktan dolayı çok mutlu olduğu-
nu belirterek “İstendiğinde her şeyi 
başarmanın mümkün olduğunu az 
önce engelli kardeşlerimizin vermiş 
olduğu muhteşem mehteran konse-
riyle görmüş olduk. Onlara fırsat ve-
rildiğinde azimleriyle normal bir bire-
yin yaptığı şeyleri yapabiliyorlar. Ben 
bugün burada olmaktan, bu güzel or-
tamda bulunmaktan dolayı çok mut-
luyum. İnanın yaptıklarınızla guru 
duyuyoruz” dedi.

Genç nesillerin engelli vatandaşlarla ortak yaşama bilincini oluşturmak ve engellilik konusunda far-
kındalığı arttırmak amacıyla Kağıthane Belediyesi, Kağıthane Kaymakamlığı ve İBB Özürlüler Müdür-
lüğü tarafından 5., 6., 7., ve 8. sınıfların katıldığı resim yarışmasının kazananları ödüllerine kavuştu. 

Renkli Bir Dünya İçin El Ele

ENGELSİZ MENÜ
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Kağıthane Kaymakamı Akın 
Varıcıer, Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç, Bele-

diye Başkan Yardımcıları Hasan 
Çakır, Mevlüt Öztekin, Kağıtha-
ne İlçe Emniyet Müdürü Mahir 
Yavaş, işadamları Nejat Güllü 
ve Musa Can, eski futbolcu Naci 
Savsun, Çeliktepe Mahallesi 
Muhtarı Ahmet Karamanlı’dan 
oluşan kadro, Selahattin Kork-
maz Özel Eğitim Uygulama 
okulunun zihinsel engelli öğren-
cileriyle karşılaştı. 

Madalyalar Başkan Kılıç ve 
Kaymakam Varıcıer’den
Kıyasıya geçen maçta engelli-

ler attıkları gollerle büyük alkış 
aldılar. Her iki devrede üstün 
oynayan engelli öğrenciler maçı 
9-5 kazandı. Maçı galip bitiren 
Selahattin korkmaz Özel Eğitim 
Uygulama okulunun öğrencileri 
sevinçlerini onları izleyen aile-
leriyle paylaştı. Madalyalarını 
Kağıthane Kaymakamı Akın Va-
rıcıer ile Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç’ın elinden alan engellilerin 

mutluluğu yüzlerinden okunu-
yordu. 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü dolayısıyla düzenlenen 
bu maçta yer almaktan dolayı 
çok mutlu olduğunu belirten 
Başkan Kılıç, çok iyi oynayan bir 
rakibe yenildiklerini ama bu ye-
nilginin kendilerini üzmediğini 
ifade ederek “ Çok güzel bir maç 
oldu. Karşımızda çok istekli bir 
takım vardı. Çok iyi oynayarak 
bizi yendiler. Ben hem onları teb-
rik ediyorum hem de engelliler 
günlerini kutluyorum” dedi.

ENGEL TANIMAYAN SPORCULAR
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kağıthane protokolü ile Selahattin Korkmaz Özel Eği-
tim Uygulama okulunun zihinsel engelli öğrencileri, futbol maçında bir araya geldi. Her iki dev-
rede üstün oynayan engelli öğrenciler, maçı 9-5 kazanırken, izleyicilerden büyük alkış aldılar. 

KANAL DNTV

TRT 1CNN TÜRK

KANAL 24FOX TGRT KANAL 7 TRT HABER

KAĞITHANE’YE ULUSAL TV’LERDEN

Kağıthane Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk kez uygulanan pro-
jeler, bir çok ulusal televizyon kanalı tarafından ana haber bül-
tenlerinde yayınlandı. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın da 
konuk olduğu haberlerde özellikle görme engelliler için hazırlanan 
menü ile çocuk parklarının son teknoloji ile hijyenik hale getirilm-
esi çalışmaları yer aldı. NTV, 24 TV, CNNTÜRK, FOX, KANAL 7, KA-
NAL D, TGRT, TRT 1 ve TRT HABER kanallarının yanı sıra bir çok ul-
usal basın kuruluşu Kağıthane Belediyesi’nin çalışmalarına yer verdi.

BÜYÜK İLGİ
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Gazete Kağıthane

twitter’da

www.twitter.com/gazetekagithane

bizi takip edin...

ERDOĞAN ARICA ANISINA TURNUVA
2012 Nisan ayında vefat eden eski Milli Futbolcu ve Teknik Direktör Erdoğan Arıca, Fatsalılar Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği’nin Hasbahçe’de düzenlediği organizasyonda anıldı. Türk halk müziği şöleni ve şöhretler karması maçının 
oynandığı organizasyona; Kağıthane Belediyesi Başkanı Fazlı Kılıç ve spor dünyasından pek çok isim katıldı.

‘‘Fatsa Erdoğan Arıca Futbol 
Turnuvası’’ adı verilen orga-
nizasyona, yakınları, milletve-
killeri, belediye başkanları ve 
spor dünyasından birçok isim 
katıldı. Kağıthane Hasbahçe 
Stadı’nda gerçekleştirilen et-
kinlikte Türk halk müziği şö-
leni ve şöhretler karması maçı 
oynandı. 

Etkinliğin açılış konuşması-
nı, Fatsa Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Hikmet Me-
lek yaptı. Melek, ‘‘Tertiplediği-
miz bu organizasyon da başka 
Erdoğan Arıca’ları çıkarmayı 
hedefledik. Sizlerin desteğiyle 
bunu başaracağız’’ dedi.

Erdoğan Arıca’nın oğlu 
Doğan Arıca da, bu etkinlikte 
emeği geçen herkese çok teşek-
kür ettiğini, gurur ve onur ve-
rici bir durum olduğunu söyle-
di.Fatsa Spor Kulübü Başkanı 
Muammer Çelik, ‘‘Arıca adına 
düzenlediğimiz bu turnuvaya 
22 tane takım katılıyor, o ta-
kımların hepsi köylerimiz ve 
beldelerimizin yani Fatsa’mı-
zın takımı. Güzel bir turnu-
va olacak. Erdoğan Hoca’nın 
mekânı cennet olsun. Emeği 
geçen herkese teşekkür ede-
rim’’ dedi. 

Ordu Belediye Başkanı Se-
yit Torun, ‘‘Erdoğan Arıca hem 

Türk futbolu adına hem de 
Ordu şehrinde çok sevilen bir 
isimdi. Onu bugün minnetle 
anıyoruz’’ şeklinde duygulu 
bir konuşma yaptı. 

Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç ise Erdoğan 
Arıca’nın çok büyük bir değer 
olduğunu, Arıca’yı vefat etme-
den önce çok yakından takip 
ettiğini belirterek, ‘‘Çok değerli 

bir spor adamıydı. Rahmet di-
liyoruz. Bu değerli milli spor-
cumuzu unutmayan Fatsalılar 
Derneği’ne çok teşekkür edi-
yorum’’ şeklinde konuştu.

Rıdvan Dilmen, Metin Te-
kin, Cem Pamiroğlu gibi efsa-
ne isimlerin de katıldığı etkin-
likte, kardeşi Levent İnanır’ın 
program sırasında duygulan-
dığı gözlendi.

İSTANBUL BAYBURTSPOR
KAHVALTIDA BULUŞTU 

Türkiye’de amatör futbola verdiği destek-
lerle adından sıkça söz ettiren Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ilçede bulu-
nan spor kulüplerin davetlerine iştirak 
ederek onlara destek oluyor. 

Mehdi Sancak Stadı’nda 
düzenlenen kahvaltı 

programına; Başkan Faz-
lı Kılıç’ın yanı sıra, spor 
kulüplerinin temsilcileri, 
Kağıthane esnaf odaları-
nın başkanları, muhtarlar 
ve sporcular da katıldı. 

İstanbul Bayburtspor 
Kulübü yöneticilerinden 
Naci Savsun, kahval-
tıda kendilerini yalnız 
bırakmayan herkese te-
şekkür etti. Kağıthane 
Belediyesi’nin kendileri-
ne verdiği desteklerden 
memnuniyetlerini dile 
getiren Savsun, Başkan 
Fazlı Kılıç’a teşekkür etti.

Amatör sporun ve 

sporcunun her zaman 
yanında olan Başkan Faz-
lı Kılıç, gençlerin spora 
teşviki adına ellerinden 
gelen çabayı gösterdik-
lerini vurgulayarak, “Bu 
anlamda birçok spor 
kompleksini hizmete 
açtık, belediye meclis 
üyelerimizin oy birliği 
ile geçtiğimiz aylarda 
Amatör Sporlar Başarı 
ve Ödül Yönetmeliği’ni 
yürürlüğe koyduk’’ dedi.
Türk sporunun gelişmesi 
adına bölgede yatırımla-
rın süreceğini ifade eden 
Kılıç, İstanbul Bayburt-
spor Kulübü’ne başarılar 
diledi.


