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Mahallelerimiz:
Telsizler Mahallesi

Şirintepe Mahallesi
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BAHAR GELDİ, AĞAÇ BAYRAMI’NI KUTLAYALIM

Yaklaşık 20 bin nüfusa ev sahip-
liği yapan ve  önemli yatırımcıları 
kendisine çekmeyi balaran 
Telsizler Mahallesi’ni, Muhtar 
Mustafa Yörük ile konuştuk.

Kağıthane’deki büyük deği-
şimden payını alan Şirinte-
pe Mahallesi’nin geçmişini 
ve bugününü,  Muhtar 

Orhan Karagöz anlattı. 
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HUZUR SOKAĞI TURGUT YILMAZ

Kağıthane Belediyesi’ne
YEREL YÖNETİMLER ÖDÜLÜ

‘‘Marka Şehirler Geleceğe Hazır’’ sloganıyla AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın düzenlediği 
Yaşanabilir ve Estetik Şehirler Proje Yarışması’na katılan Kağıthane Belediyesi, “Kağıttan Ağaç 
Üretiyoruz Geleceğe Mutlu Bakıyoruz’’ projesiyle yerel yönetimler ödülüne layık görüldü.

Gündüz yapılan yoğun esnaf zi-
yaretlerinin ardından hasta ve ev 
ziyaretlerinde de bulunan Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, düzenli 
olarak her yıl tüm mahallelerde dü-
zenlediği Halk Meclisleri İstişare 
Toplantılarına başladı. 

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, AK Parti 
İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, AK 
Parti İlçe Başkanı Sami İlhan, ilçe ka-
dın ve gençlik kolları,  belediye başkan 
yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar 
ve STK temsilcileri, Kağıthane’nin 
geçmişini, bugününü ve geleceğini 
değerlendiriyor. 

Hayatı Güzelleştirmek 
İçin Çalışıyoruz

Kağıthane Müftüsü Mevlüt Haliloğlu:

Geçtiğimiz Kasım ayında Kağıthane’ye gelen 
ve ilçenin sosyolojik özelliklerini çıkardıktan 
sonra çalışmalarına hızla devam eden Kağıt-
hane Müftülüğü, vatandaşların hem dini hem 
de dünyevi hayatlarını güzelleştirmek için 
çalışıyor. Müftülük yapısını, görev ve faaliyet-
lerini anlatan Kağıthane Müftüsü Mevlüt Hali-
loğlu ile gözlemleri ve idealleri üzerine keyifli 
bir söyleşi gerçekleştirdik.  

Halk Meclisleri Geleceğe Yön Veriyor
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GAZETE KAĞITHANE

1 YAŞINDA

“ Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye”



Baharın gelmesiyle birlikte Kağıthanemiz’de hep 
birlikte başardığımız onlarca dev yatırım artık gözü-
müze daha güzel görünüyor. Bizlere bugünleri göste-
ren Âlemlerin Rabbi olan Allah’a (c.c.) sonsuz hamd-u 
senalar olsun. 

Kağıthane’nin dört bir yanına yaptığımız dev yatı-
rımlar her mahallemize zenginlik katmaya devam edi-
yor. Bugüne kadar hiçbir açılışta bizleri yalnız bırak-

mayan tüm vatandaşlarımı-
za can-ı gönülden teşekkür 
ederim. Nisan ayı içerisin-
de sizlerle birlikte daha çok 
açılış gerçekleştireceğiz, 
geleceğimizin temellerini 
şimdiden atacağız.  

Nisan ayı içerisindeki 
diğer önemli bir gündemi-
miz de Halk Meclisleri. Her 
yıl düzenli olarak tüm ma-
hallelerimizde gerçekleştir-
diğimiz Halk Meclisleri ile, 
mahalle sakinlerimizle bir 
araya gelip, istişare edi-
yoruz. Geçmişten bugüne 
yaptığımız tüm çalışmala-
rı, sıkıntılarımızı ve çözüm 
yollarını hep birlikte konu-
şuyoruz. Unutmamalıyız 
ki; Kağıthane artık marka-

laşan bir ilçe. Sizlerden aldığımız görüş ve önerilerle 
yol haritamızı çiziyor, ilçemizi İstanbul’un cazibe mer-
kezi haline getirmek için çalışıyoruz. Gündüz esnaf 
ziyaretleri, akşamsa Halk Meclisleri ile yaptığımız ve-
rimli toplantılar tüm mahallelerimiz tamamlanıncaya 
kadar devam edecek. Siz değerli vatandaşlarımızı top-
lantılarla görmek, fikirlerinizden istifade etmek isteriz.

Ankara’da gerçekleştirilen Yaşanabilir ve Estetik 
Şehirler konulu 4. Yerel Yönetimler Konferansı’nda 
“Kağıttan Ağaç Üretiyoruz Geleceğe Mutlu Bakıyo-
ruz’’, projemizle jüri özel ödülü aldık. Dünyanın her 
yerinde ağaçtan kağıt üretilirken, biz çevreye dikkat 
çekmek için kağıttan ağaç üretmeye karar verdik. Do-
ğamıza sahip çıkmak için başlattığımız bu çalışmayı, 
ödülle taçlandıran konferans heyetine teşekkür ede-
riz. Bu çalışmanın en büyük ödülünü ise, 1 yıl sonra 
Kağıthane’de 200-300 bin civarındaki çam fidanları-
mızı görünce alacağız. 

Çevre bilinci ve geri dönüşüme katkı sağlamak 
için ilçemizin okullarında gerçekleştirdiğimiz seminer-
ler devam ederken, baharın gelmesiyle birlikte spor-
cularımıza da yardım etmek için kolları sıvadık. Spor 
malzemesi desteği kapsamında ilçedeki amatör spor 
kulüpleri ile sporcularımıza malzeme dağıtımı yaptık. 
Amatör sporcularımıza yardım etmek, onların gele-
cekte daha iyi formalar giymesine vesile olacaktır. Bu 
vesileyle tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.

Kutlu Doğum Haftası’na girmiş olduğumuz bu gü-
zel günlerde; Alemlerin Rabbi’nin kulu ve resulü olan, 
sevgililer sevgilisi Hz. Muhammed (s.a.s)’e, O’nun ter-
temiz ailesine ve güzide arkadaşlarına binlerce salât, 
binlerce selam olsun. Razı olan ve razı olunan insan 
olabilmeyi bizzat şahsında bizlere sunan Efendiler 
Efendisi’ni tanımaya, sevmeye daha da önemlisi ya-
şamaya ne kadar da muhtacız. “2013 Kutlu Doğum 
Etkinlikleri” ile Âlemlerin Efendisi’ne bağlılığımızı, 
hürmet ve muhabbetlerimizi bir kez daha ifade etmek 
istiyoruz. Hepimizin Kutlu Doğum Programı etkinlik-
lerinden, ziyadesiyle istifade edebilmesini arzu ederim. 

e-posta: fazlikilic@kagithane.bel.tr
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AK Parti Yerel Yönetimler 
Başkanlığı’nın Yaşanabilir 
ve Estetik Şehirler konulu 

4. Yerel Yönetimler Konferan-
sı, Ankara’da gerçekleştirildi. 
Törene Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yanı sıra; İçişleri Ba-
kanı Muammer Güler, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bay-
raktar, Orman ve Su İşleri Baka-
nı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Menderes 
Türel, milletvekilleri ve belediye 
başkanları katıldı.

‘‘Yaşanabilir ve Estetik Şehir-
ler” konulu yarışmaya “Kağıttan 
Ağaç Üretiyoruz Geleceğe Mutlu 
Bakıyoruz “, “Engelsiz Menü” ve 
“Parklar Güvenli ve İnternetli” 
projeleriyle katılan Kağıthane 
Belediyesi, jüri özel ödülü aldı. 
“Kağıttan Ağaç Üretiyoruz Ge-
leceğe Mutlu Bakıyoruz’’ proje-
siyle ödül alan Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç, ödülünü 
AK Parti Genel Sekreteri Haluk 
İpek’in elinden aldı.

Bu projenin en farklı projeler-
den birisi olduğunu belirten Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç, ‘‘Dünyanın her yerinde ağaçtan 
kağıt üretilirken biz çevreye dikkat 
çekmek için kağıttan ağaç üret-
meye karar verdik. Bu çalışmalar 
kapsamında el yapımı kağıt atöl-
yemizde atık kumaşlardan üret-
tiğimiz kağıt hamurlarının içine 
tohum koyuyoruz. 50 bin öğrenci-
mize ve 50 bin esnafımıza bunları 
dağıttık. 100 bin adetlik bir çalış-
mayla 1 yıl sonra Kağıthane’de 
200-300 bin civarında mazı çamı 
fidanımız oluşacak’’ dedi.

Kağıthane Belediyesi’nin 
standını ziyaret eden Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, Başkan 
Fazlı Kılıç’ı çalışmalarından 
dolayı tebrik etti. Belediye baş-
kanları başta olmak üzere Ka-
ğıthane standını ziyaret eden 
çok sayıda katılımcıya ödül alan 
proje anlatılırken, aynı zamanda 
“Atık Kağıttan Ağaç Tohumu” da 
hediye edildi.

Kağıthane Belediyesi’ne
YEREL YÖNETİMLER ÖDÜLÜ

‘‘Marka Şehirler Geleceğe 
Hazır’’ sloganıyla AK 

Parti Yerel Yönetimler 
Başkanlığı’nın düzenlediği 

Yaşanabilir ve Estetik 
Şehirler Proje Yarışması’na 

katılan Kağıthane 
Belediyesi, “Kağıttan Ağaç 
Üretiyoruz Geleceğe Mutlu 
Bakıyoruz’’ projesiyle jüri 

özel ödülene layık görüldü.

İlçemize Bahar 
Müjdelerle Geldi
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Kağıthane Belediyesi’ne
YEREL YÖNETİMLER ÖDÜLÜ

Geleneksel hale gelen Halk Meclisi 
toplantılarının 2013 yılındaki ilk 
buluşması Ortabayır Mahallesi’nde 

gerçekleştirildi. Belediyede son 9 yılda 
yapılan çalışmalar ile 2013 yılında yapı-
lan yatırımların anlatıldığı tanıtım film-
lerinin gösteriminden sonra, Ortaba-
yır Mahallesi’nde geçtiğimiz yıldan bu 
yana yapılan çalışmalar izletildi. Açılış 
konuşmasını yapan Ortabayır Mahal-
le Başkanı Selim Gören, mahallelerine 
getirilen hizmetlerden dolayı Belediye 
Başkan Fazlı Kılıç’a teşekkür etti.

AK Parti Kağıthane İlçe Başkan Yar-
dımcısı Adem Hanedar, belediyede ya-
pılan çalışmaları izlediklerini belirterek: 
“Bizler başkanımızın yaptığı çalışmala-
rı sürekli takip ediyoruz. Başkanımıza 
Kağıthane’ye kazandırdıklarından dola-
yı teşekkür ediyoruz” dedi.

Ortabayır Mahallesi’nde yapılan 
çalışmalar hakkında da açıklamalarda 
bulunan Başkan Kılıç, yapılan istişare 
toplantıların önemine dikkat çekerek: 
“Her yıl yapmış olduğumuz çalışmala-
rı sizlerle değerlendiriyoruz. Sizlerden 
aldığımız görüş ve önerilerle yol harita-

mızı çiziyoruz. Verdiğiniz desteklerden 
dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi. 
Programın sonunda Başkan Kılıç, ma-
halleliden gelen soruları cevapladı.

Telsizler Mahallesi 
yeni hizmet binasına kavuşuyor
2013 yılı Halk Meclisi İstişare Toplan-
tılarını sürdüren Başkan Fazlı Kılıç, ye-
nilenen Hizmet Binası’nda Tel-
sizler Mahallesi sakinleriyle 
biraraya geldi.  Son bir 
yıl içinde yapılan çalış-
maları masaya yatıran 
Başkan Fazlı Kılıç, sa-
lonu dolduran davet-
lilere, göreve geldik-
ten bu yana yaptıkları 
çalışmalar hakkında da 
özet bilgiler verdi.

Eski hizmet binasının 
yıkılarak, birçok alanda vatan-
daşlara hizmet verecek şekilde yeni-
den yapılması ile meydana gelen dev te-
siste gerçekleştirilen toplantıda, davetliler 
Başkan Kılıç’a minnettarlıklarını belirte-
rek teşekkür ettiler.

Program, Kağıthane’nin dev adım-
larla çıtasını yükseltmesine devam eden 
büyük çalışmaların yer aldığı tanıtım 
filmleri ve Telsizler Mahallesi”ne getirilen 
hizmetlerin özet görüntülerinin yer aldığı 
sunumla başladı. 

Başkan Kılıç, “Esnaf ziyaretleri ile 
vatandaşlarımızın ayaklarına gidiyo-
ruz. Çalışma mekânlarında görüş ve 

değerlendirmelerini aldığımız 
vatandaşlarımızın fikirle-

ri bizler için çok önemli. 
Akşamları yaptığımız 

bu toplantılarda da siz 
mahalle büyüklerimi-
zi ve komşularımızla 
görüşüyoruz. Ben bu 
tür programları aile içi 

toplantılar olarak algılı-
yorum” dedi. 

Gültepe artık daha güzel
Halk Meclisi istişare toplantılarının 

üçüncüsü Gültepe Mahallesi’nde ger-
çekleştirildi. İsteyen herkesin söz aldığı 
toplantıda ilgili belediye çalışanları da 
toplantıya büyük ilgi gösterdi. 

Başkan Kılıç, Kağıthanelilerin daha 
güzel şeylere layık olduğunu söyleye-
rek, Gültepe Mahallesi’nde de birçok 
güzel çalışmalar yaptıklarını ifade etti. 
“Esnaf ziyaretlerinde de komşularımı-
zın düşüncelerini aldık. Biz de kendile-
rine düşüncelerimizi aktardık. Böylece 
Kâğıthaneli tüm komşularımızla dü-
şüncelerimizi paylaşarak hizmetimize 
devam etmek istiyoruz” dedi. 

Gültepe Spor Kulübü yöneticileri ve 
öğrencilerinin takdim ettiği çiçek buke-
tini ve kulüp flamasını teşekkürle kabul 
eden Başkan Kılıç, sporcularla hatıra fo-
toğrafı çektirdi. 

Halk Meclisleri
Geleceğe Yön Veriyor

Gündüz yapılan yoğun esnaf ziyaretlerinin ardından hasta ve ev zi-
yaretlerinde de bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, dü-
zenli olarak her yıl düzenlediği Halk Meclisleri İstişare Toplantılarına 
başladı. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Kılıç ve bera-
berindekiler, Kağıthane’nin geçmişini ve bugününü değerlendiriyor. 

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen, bu yıl Or-
tabayır Mahallesiyle başlayan programa; Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, AK Parti 

İlçe Başkanı Sami İlhan, AK Parti İlçe Başkan Yar-
dımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Kağıthane Bele-
diye Başkan Yardımcıları, AK Parti Mahalle Başkan-
ları ve birim müdürleri katıldı.

Mahalle esnafını ziyaret eden Başkan Kılıç, esnafın 
Kağıthane ile ilgili görüşlerini dinledi, daha iyi hizmet 
sunabilmek için değerlendirilmeler yaptı.

Başkan Kılıç, görevi devraldığı yıldan bugüne 

Kağıthane’ye değer katan projeleri hayata geçirmeye 
devam ediyor. Sosyal projeler ve kentsel dönüşüm 
çalışmalarını sürdüren Başkan Kılıç, yaptığı her çalış-
mada ilçe sakinlerinin görüş ve fikirlerine başvuruyor.

Ortabayır Mahallesi esnaf ziyaretlerinde atık 
kağıttan ağaç tohumlarını esnafa dağıtan Başkan 
Kılıç, yeşil bir gelecek ve temiz bir çevre için esnafın 
üzerine düşen sorumluluklardan bahsetti. Başkan 
Kılıç Kağıthane Belediyesi Geri Dönüşüm Merke-
zi ile ilgili bilgi aktardı ve geri dönüşümü mümkün 
atıkların ayrıştırılmasının önemini belirtti.

Esnaf 
Ziyaretleri 
Başladı

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç çeşitli program ve etkinliklerde Kağıthaneli komşularıyla bu-
luşmaya devam ediyor. Kağıthane’nin 19 mahallesinde gerçekleşecek esnaf buluşmaları, Ortabayır 
Mahallesi ile başladı. Geleneksel hale gelen esnaf ziyaretlerinin ardından Halk Meclisi düzenleniyor.

“Akşamları 
yaptığımız bu 

toplantılarda da siz 
mahalle büyüklerimizi ve 

komşularımızla görüşüyoruz. 
Ben bu tür programları aile 

içi toplantılar olarak 
algılıyorum.”
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Hizmete açılan Önleyici Hizmet Emniyet Bi-
rimi açılış törenine; Kağıthane Kaymakamı 
Ahmet Akın Varıcıer, Kağıthane Belediye 

Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthane Emniyet Müdü-
rü Mahir Yavaş, Beyoğlu Emniyet Müdürü Hakkı 
Akçal, Şişli Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK 
Parti Kağıthane İlçe Kadın Kolları Başkanı Mer-
yem Tekbıyık, Kağıthane Otomobilciler ve Şoförler 
Esnaf Odası Başkanı Akın Atlı, Esnaf Sanatkarlar 
Odası Başkanı Ömer Osmanoğlu, meclis üyeleri, 
oda başkanları, Kağıthaneli iş adamları, emniyet 
müdürleri, belediye başkan yardımcıları, birim 
müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, 
mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

İlçe halkının huzuru için önemli bir yatırım
Önleyici Hizmet Emniyet Birimi’nin hizmete açıl-
masında katkılarından dolayı Kaymakam Varıcıer’e 
ve Başkan Kılıç’a teşekkür eden İlçe Emniyet Mü-
dürü Mahir Yavaş; ‘‘Kağıthane ve Şişli’de hizmet 
verecek 50 motorlu ekip ile 350 personel bölgede 
güvenliğin arttırılmasında etkili olacak. Bu ekipler 
suçları önlemek için caydırıcı bir ordu. Emniyet bi-
riminde 50 ekip gezerek görev yapıyor. Meydana 
gelen olaylara hızla müdahale edecek. Suç oluş-
turabilecek durumlara, suç meydana gelmeden 
müdahale edecek ekipler ilçe halkının huzurunu 
sağlayacak. Bu projede emeği geçen ve açılış töre-
nine katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kağıthane park ve bahçelerinin 360 derece ka-
meralar ile 24 saat kayıt altına alındığını belirten 
Başkan Kılıç ise; ‘‘Suçun önlenmesinde ve suçlu-
nun tespitinde yardımcı olan bu sistemi genişlete-
rek yaklaşık 100 noktada daha uygulayacağız” diye-
rek yazın 100 ayrı noktada daha güvenlik kayıtları 
yapılacağını belirtti. Protokolün hep birlikte açılış 
kurdelesini kesmesinin ardından çekilen hatıra 
fotoğrafıyla bina hizmete açıldı. Kağıthane ve Şişli 
bölgesindeki suç olaylarına hızlı müdahale imka-
nı sağlayan emniyet biriminde 6 adet ofis, arşiv ve 
toplantı salonu bulunuyor. Suça hızlı müdahale ve 
suçu önlemede ilçede büyük yarar sağlayacak ekip-
te, 50 motorlu ekip ve 350 personel hizmet veriyor.

Kağıthane 
Güvenli Ellerde

Kağıthane’nin dört bir yanına yapılan dev yatı-
rımların dördüncüsü, Çağlayan Mahallesi’ne 
yapılacak olan Mahalle Konağı’nın temel 

atma töreni ile gerçekleşti. Toplamda 5 kata sahip 
olan Mahalle Konağı’nda, önemli hizmet birimleri 
bir araya toplanıyor. 

Davetlileri selamlayarak konuşmasına başla-
yan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, metro-
büs hattının trafiği hafiflettiğini belirterek, ‘‘Çağla-
yan Mahallemize metrobüs hattını getirdik. Hattın 
mahallemize gelmesi de ilçemizi çok olumlu bir 
şekilde etkiledi. Çağlayan Mahallesi’nden çıktı-
ğımız da 5-6 dakika yürüdüğümüzde metrobü-
se biniyoruz. 25 dakika sonra ya Avcılar’da ya da 
Kadıköy’de olabiliyoruz” dedi.

Başkan Kılıç, ‘‘Bunlar sayesinde ilçemiz dün-
ya semti bir bölge oldu. Mahallemiz çok hızlı bir 
şekilde gelişiyor. Dolmabahçe Mahmutbey Metro 
Hattı da mahallemizi ve ilçemizi olumlu olarak 

etkileyecek. Metro günde 700 bin yolcu taşıyacak’’ 
dedi. Temeli atılan Mahalle Konağı’nın Çağlayan’a 
prestij kazandıracağını söyleyen Başkan Kılıç, ha-
yırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmaları-
nın ardından Çağlayan Mahalle Konağı’nın temeli 
hep birlikte atıldı.

540 bin TL’ye mal olacak olan 5 katlı Çağlayan Mahalle Konağı’nda; muhtarlığın yanı sıra; 6 
adet muayene odası, 1 adet laboratuar, 1 adet acil müdahale odası, 2 adet aşı odası, 1 adet 
emzirme odası, 2 adet gebe odası, idare birim odası, bekleme salonları ve mutfak yer alıyor. 

Çağlayan Mahalle Konağı’na Kavuşuyor

Kağıthane’nin 158 milyon lira değerindeki yatırımlarının açılış ve temel atma törenleri Çağlayan 
Mahallesi’nde açılan Önleyici Hizmet Birimi ile devam etti. Açılışı yapılan Önleyici Hizmet Emniyet 

Birimi ile Kağıthane ve Şişli bölgesinde 350 emniyet personeli görev yapacak.
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Açılış töreninde konuşan Merkez Mahallesi Muh-
tarı Süleyman Bölük, aile sağlık merkezlerinin 
hayırlı olmasını diledi ve desteklerinden dolayı 

Başkan Kılıç’a teşekkür etti. 
Sağlık hizmetlerine çok önem verdiklerini belirte-

rek konuşmasına başlayan Başkan Fazlı Kılıç, ilçe hal-
kının daha rahat muayene olabilmesi için Aile Sağlık 
Merkezleri’ni açtıklarını ifade ederek ;“114 tane dok-
toru, sağlık merkezlerine yerleştiriyoruz. İlçede tüm 
komşularımızın rahatlıkla muayene olabilmesi için 
900 bin lira yatırım değerinde 6 yeni sağlık merkezini 
hizmete açtık, 13 mahallemizin sağlık birimleri ile ilçe 
devlet hastanemizin bazı birimlerini yeniledik” dedi.

Türkiye’nin sağlık sektörü açısından sürekli geliş-
tiğini belirten Başkan Kılıç şunları söyledi: “Türkiye 
sağlık sektöründe o kadar mesafe aldı ki Amerika’ya 
örnek olacak bir model üretti. Amerika bile bu modeli 
uygulamaya başladı. Türkiye sağlık sektöründe büyük 
reform gerçekleştirdi. Bugün yaptığımız açılışlar he-
pimiz için hayırlı olsun ve tüm sağlık çalışanlarının 14 
Mart Dünya Tıp Bayramı’nı kutluyorum.” 

Sağlık hizmeti gecikme kabul etmez
Sağlıkta hizmetin geciktirilemez olduğunu ifade eden 
Kağıthane Kaymakamı Ahmet Akın Varıcıer ise, “Sağlık 
hizmetinin vatandaşa sunulmasında gecikme olmaz. 
Bu konuda en iyi hizmeti en hızlı bir şekilde vermemiz 
gerekiyor. Bugün burada yaptığımız açılışların ilçemize 
kazandırılmasında emeği olan belediyemize ve başka-
nımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ar-
dından Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış kurdelesi kesildi.

Kağıthane’den Örnek Sağlık Reformu

Kağıthane Belediyesi, 14 Mart 
Dünya Tıp Bayramı öncesinde ilçe 

sakinlerine hizmet vermeye başla-
yan 6 yeni Aile Sağlık Merkezi’nin 

açılışını gerçekleştirirken, 13 
mahallenin sağlık merkezini, Ka-
ğıthane Devlet Hastanesi’nin Acil 

Servisi’ni ve laboratuarını yeniledi.

Açılış konuşmasını yapan Hürriyet Ma-
hallesi Muhtarı Recep Yılbaşı bu büyük 
yatırımı mahallelerine ve ilçeye kazan-

dırdığı için Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve eki-
bine teşekkür ederek konuşmasına başladı. 
Muhtar Yılbaşı; “Burada bütün komşularımız 
biliyordur, okula giderken, bu bayırlardan çı-
karken ne kadar yorulduğumuzu ve düştü-
ğümüzü. Bu yolların binamıza, çevremize ne 
kadar katkı sağladığını şimdiden görmeye 
başladık’’ dedi. 

Çileleri birlikte çözdük
İstanbul’a geldiklerinde ilk olarak Hürriyet 
Sokak’a yerleştiklerini dile getiren AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, ma-
hallenin eski ve yeni hallerini karşılaştırarak, 
“Hürriyet Mahallesi, fotoğraf çekmeye bile 
imkan vermeyen bir yerken, şu anda bir so-
kaktan öte bir cadde durumunda. Azimle 
çalışarak illerimizi, ilçelerimizi şehirlerimi-
zi değiştirdik. Ve marka şehirler oluşturmaya 
başladık. Yani şehrin değerini arttırıcı bir sürü 
yatırımlar yaptık. Dün İstanbul bir çileydi. Çi-
leleri birlikte çözdük” dedi. 

Yoğun ilginin olduğu açılış töreninde bir ilk 
yaşanarak açılış kurdelesi kesilmedi. Sokağın 
yapım sırasındaki yaşanan zorluklar nedeniy-
le sembolik olarak kör düğüm haline gelen 
kurdeleler açıldı. Açılışın ardından Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç ve beraberindekiler Ata 
Sokak ve bağlantı yollarını gezerek yapılan 
büyük yatırımı yerinde inceledi.

Hürriyet Mahallesi’ndeki 
Kör Düğüm Çözüldü
Hürriyet Mahallesi’nin çıkışı olmayan sokağı Ata Sokak ve bağlantı yolları, 15 Mart’ta düzenlenen ve 
yoğun ilgi gören açılış töreni ile 20 metre genişliğinde ve 300 metre uzunluğundaki yeni yoluna kavuştu. 
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B
aşkan Fazlı Kılıç’ın eşi Fatma Kılıç’ın da bu-
lunduğu ziyarette, Sosyal İşler Müdürü Sadık 
Şişman Güney Koreli temsilcileri karşıladı. 

Ziyaret ekibi 4 yıl görev süresi olan meclislerinde 
her yıl bir ülkeyi gezerek görüşler aldıklarını ve 
kendi yerel yönetimlerinde neler yapabilecekle-
rini istişare ettiklerini belirtti. Bu yıl Yunanistan 
ve Türkiye’yi ziyaret programına dahil eden ekip, 
Türkiye’ye gelip yerel yönetimde sosyal hizmet 
projeleriyle ilgili bilgi aldı.

Ziyaret ekibine Kağıthane ile ilgili bilgi aktaran 
Sosyal İşler Müdürü Sadık Şişman, “Kağıthane 500 
bin nüfusuyla İstanbul’un merkezi bir ilçesidir. Bu 
nüfusun çok az bir kesimi sosyal yardıma ihtiyaç 
duyuyor. Biz de müdürlük olarak aşevi, yemek, has-
ta yatağı, hastaların evlerde tedavi edilmesi  gibi 
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca kültürümüzde yeri 
olan çocuklarımızın sünnet merasimlerini de yerine 
getiriyoruz. Engelli insanlarımızın baston ve teker-
lekli sandalye gibi ihtiyaçlarını karşılarken, sosyal 
gücü olmayan ailelere de yardım yapıyoruz” dedi.

Iksan Belediye Meclis Başkanı Dae-oh Kim,” Biz-
ler 4 yıl önce kendi ülkemizde Mutlu Market adıy-
la sosyal destek projesi hayata geçirdik. Bu proje 
Sosyal Mağaza’nın bir benzeriydi. Hem kıyafet, hem 
gıda yardımı yapılan marketlerimizden ihtiyaçlarını 

karşılayan insanlar oldu. Bu projemiz insanlardan 
destek görürken, diğer yerel yönetimlere de örnek 
oldu. Öncü olduğumuz bu ve benzeri projelerle üst 
üste 2 yıl başarılı belediye ünvanı aldı” dedi.

Kardeş bir ülke olarak gördükleri Türkiye’yi 
gezerek çalışmaları gözlemlemek için ziyaret ger-
çekleştirdiklerini ifade eden Başkan Kim , “Türkiye 

Kore Savaşı ve sonrasında bizlere destek verdi. Bu-
nun için teşekkür ederiz. Tarihi ve kültürel ilişkile-
rimizin olduğu bu ülkeyi ziyaret etmekten çok mut-
luyuz. Bu güzel ortamı hazırladıkları için Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve eşi Fatma Kılıç’a, 
Sosyal İşler Müdürü Sadık Şişman’a teşekkür edi-
yoruz” dedi.

GÜNEY KORELİ HEYETTEN  SOSYAL MAĞAZAYA ZİYARET

Güney Kore Jeollabuk-do  Bölgesi Iksan Belediye Meclis Üyeleri ve çalışanları, Kağıthane 
Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yer alan Sosyal Mağaza’yı ziyaret etti.

Kağıthane Belediyesi Plan ve 
Proje Müdürü Enver Çalcı, Kız-
larağası Bölgesi Kentsel Dö-

nüşüm Projesi maketi üzerinden 
bir sunum yaparak projenin teknik 
özelliklerini anlattı. Sunuma Kosova 
Mekânsal Planlama program ortağı 
belediyelerin başkanları yoğun ilgi 
gösterdi.

Kağıt atölyesini ziyaret eden Ko-
savalı heyet, daha sonra  Mehmet 
Akif Ersoy Sosyal Tesisi’ne geçerek  
Kağıthane’de yapılan çalışmaların 
anlatıldığı tanıtım filmini izledi.  Ar-
dından Kağıthane sınırları içerisin-
de yer alan ve Türkiye’nin en yüksek 
binası olan Sapphire’nin terasına 
çıkan heyete ilçede yapılan kentsel 
dönüşüm çalışmaları ve yatırımlar 
gösterildi. İncelemelerin ardından 

Kırkahvesi’ne geçen heyet burada 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç tarafından kabul edildi. Heyeti 
selamlayan Fazlı Kılıç, Kosovalı he-
yetin ziyaretinden dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 

Kosova Yerel Yönetimler Bakan 
Yardımcısı Rifat Krasniq, Türkiye’nin 
yerel yönetim tecrübelerinden istifa-
de ettiklerini ifade ederek “Kağıtha-
ne Belediyesi’nin kentsel dönüşüm 
çalışmaları hakkında bilgi almak 
için buradayız. Kentsel dönüşüm ve 
çevre gibi yerel yönetimleri ilgilen-
diren her alanda görüş alışverişin-
de bulunduk. Savaştan sonra yeni 
bir devlet ve yeni belediyelerimiz 
oldu. Bu nedenle sizlerin tecrübe-
lerine çok önem veriyoruz. Sizi de 
Kosova’ya davet ediyoruz” dedi.

Çin’in Shanghai Bölgesi Yanpu Belediyesi üst düzey yöneticilerden oluşan 
bir ekip, Kağıthane Belediyesi’ni ziyaret etti. Türk – Çin Sanayici İşadam-
ları Derneği’nin (TÜÇSİAD) organize ettiği ziyarete katılan 8 kişilik heyet, 
2013’ün Çin’de Türk Kültür yılı olması nedeniyle Başkan Kılıç’ı Çin’e davet etti.

AK Parti Kağıthane İlçe Kadın Kol-
ları Başkanı Meryem Tekbıyık’ın da 
hazır bulunduğu ziyaretle ilgili bir 

açıklama yapan Başkan Kılıç, duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek; “Çin’den 
gelen konuklarımızı ağırlamaktan do-
layı çok mutluyuz. 2013’ün Çin’de Türk 
Kültür Yılı olmasından dolayı İstanbul’a 
gelen konuklarımız bizleri merak et-
mişler. Bizler de ilçemizde yaptığımız 
çalışmaları anlatarak deneyimlerimizi 
paylaştık. Yanpu Belediyesi Başkanı We-
iming ve ekibiyle verimli bir bilgi alışve-

rişimiz oldu. Bizleri Çin’e davet ettikleri 
için çok teşekkür ediyoruz.” dedi. Baş-
kan Kılıç’a gösterdiği misafirperver-
likten dolayı çok teşekkür eden Yanpu 
Belediye Başkanı Weiming, ‘‘İstanbul 
temaslarımız çok yoğun bir şekilde ge-
çiyor. Kağıthane Belediyesi’ni ziyaret 
ederek yaptıkları çalışmalar hakkında 
bilgi almak ve Başkanımızı Çin’e davet 
etmek istedik. Çok verimli bir görüşme 
oldu. Umarım bu ilişkiler daha da büyü-
yerek devam eder” dedi.

Kosova’nın Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler Bakan Yar-
dımcıları, Kosova Belediyeler Birliği Başkanı, Kosovalı Bele-
diye Başkanları ve BM-HABITAT Kosova Ofisi temsilcilerinden 
oluşan üst düzey heyet, Kağıthane Belediyesi’ni ziyaret etti.

Kağıthane’nin Tecrübeleri 
Kosova’ya Örnek Oluyor

Türk Kültür Yılı’nda 
Çin’den Kağıthane’ye Ziyaret



12 7SAYI GÜNDEM

İlkokul öğrencileri Kağıt 
Atölyesi’nde kağıtçılık sana-
tıyla ilgili bilgiler edinirken, 

aynı zamanda atık malzemeler-
den kağıt yapmayı da öğrendiler. 
Türk kağıtçılığına ilgi duyan öğ-
renciler, Kağıt Ustası Oğuzhan 
Tuğrul ve ailesinin yaptığı el ya-
pımı kağıtları merakla inceledi.

Kağıthane Belediyesi ziya-

retin sonunda Kağıttan Ağaç 
Projesi kapsamında hazırlanan 
ve atık kumaşlardan üretilen 
ağaç tohumlarını öğrencile-
re hediye etti. El yapımı kağıt 
atölyesi ziyaretinden memnu-
niyetlerini dile getiren öğren-
ciler, atölye ziyaretinin ardın-
dan Kağıthane Belediyesi Açık 
Hava Müzesi’ni gezdi.

Öğrencilerden 
Kağıt  Sanatına 
Büyük İlgi

Kağıthane Belediyesi Kağıt Atölyesi’ni ziyarete gelen Zeytinburnu Gazipaşa İlkokulu öğrencileri, Türk kağıtçılık sanatının tarihini dinlerken, kağıt üretme fırsatını da yakaladılar. 

GÜNEY KORELİ HEYETTEN  SOSYAL MAĞAZAYA ZİYARET

Kağıthane’nin Tecrübeleri 
Kosova’ya Örnek Oluyor

Okunan dualar ve kesilen kurbanın 
ardından temeli atılan Ebu Hureyre 
Kültür Merkezi’nin temel atma tö-

renine; İlçe kaymakamı A.Akın Varıcıer, 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, İl 
Müftüsü Rahmi Yaran, İlçe Müftüsü Mev-
lüt Haliloğlu, Belediye Başkan Yardım-
cısı Hasan Çakır, Belediye ve İl 
Genel Meclis Üyeleri, muh-
tarlar, okul idarecileri, STK 
temsilcileri ve hayır sever 
vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kay-
makam Varıcıer, ‘‘Bu tür 
hizmetler bizi birbirimize 
bağlayan hizmetlerdir. Des-
teklerini esirgemeyen herkese ve 
Başkan Kılıç’a teşekkür ederim. Merke-
zin açılışı hayırlara vesile olsun. Allah 
tamamına erdirsin” dedi.

Kağıthane İlçe Müftülüğü’nün çalış-
malarını takip ettiğini söyleyen İl Müftüsü 
Rahmi Yaran, ‘‘Başkan Kılıç ve ekibine kat-
kılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu 
merkez hayırlara vesile olsun” dedi.

Camilerin insanların bir araya gelerek 
ibadet ettikleri yerler olduğunu ifade ede-

rek sözlerine başlayan İlçe Müftü-
sü Haliloğlu ise, Başkan Kılıç’a 

merkezin yapılacağı arsayı tah-
sis ettiği ve merkezin yapımını 
desteklediği için teşekkür etti.

7 katlı olarak planlanan 
Kültür Merkezi’nin temel 

atma töreninde çalışmalarla 
ilgili bilgi veren Dernek Başkanı 

Salih Hoca, Başkan Kılıç ve Kayma-
kam Varıcıer’e teşekkür ederek, hayır se-
ver vatandaşların duyarlılığını ve yardım-
larını beklediklerini söyledi.

Ebu Hureyre 
Kültür Merkezi’nin Temeli Atıldı
Hamidiye Mahallesi’nde Kağıthane Belediyesi’nin tahsis et-
tiği Palmiye Yolu üzerinde inşa edilecek olan Ebu Hureyre 
Kültür Merkezi’nin temel atma töreni dualarla gerçekleşti. 

Başak Taksi Durağı esnafıy-
la kahvaltı yapan Başkan Kı-
lıç, taksicilerin takdim et-

tiği çiçekle karşılandı. Başkan 
Kılıç’ın ziyaretinden duydukla-
rı memnuniyeti dile getiren tak-
siciler, ilçe yatırımları ile ilgili gö-
rüşlerini Başkan Kılıç’la paylaştılar.

Taksi duraklarını ziyaretleri-
ne devam eden Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç Çağlayan Mahal-
lesi Adalet Sarayı Taksi Durağı esna-
fını da ziyaret etti. Kahvaltı sırasın-
da taksicilerle sohbet eden Başkan 
Kılıç durak çalışanlarına 158 milyon 
değerindeki 2013 yılı yatırımları ile 
ilgili bilgi verdi. Yaz döneminde ye-
rel yönetimlerde bir ilke imza atıla-
rak açılacak olan tünelin trafiği da-
ha da rahatlatacağını belirten Baş-
kan Kılıç, taksicilerin 2013 yatırım-
ları ile ilgili görüşlerini aldı. 

Hürriyet Mahallesi Tak-
si Durağı ziyaretinde Başkan Kı-
lıç, Kağıthane’de açılış ve temel at-
ma törenleri devam eden 158 mil-
yon değerindeki 2013 yılı yatırımları 
hakkındaki soruları cevapladı. 

Başkan Kılıç’ın sonraki ad-
resi, Çeliktepe Mahallesi Taksi 
Durağı’ydı. Çeliktepe Durağı şoför-
leriyle kahvaltı yapan Başkan Faz-
lı Kılıç’ı Belediye Başkan Yardımcı-
sı Hasan Çakır ve Mevlüt Öztekin, 
Kağıthane Esnaf Sanatkarlar Odası 
Başkanı Ömer Osmanoğlu, Kağıt-
hane Otomobilciler ve Şoförler Es-
naf Odası Başkanı Akın Atlı, Çelik-
tepe Mahalle Muhtarı Ahmet Kara-
manlı, Çeliktepe Taksi Durak Başka-
nı Fetih Tok ve durak çalışanları kar-
şıladı. Başkan Kılıç ve beraberinde-
kiler durak çalışanlarıyla uzun süre 
sohbet etti.

Taksi Durakları Ziyaretleri

Devam Ediyor

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthane’nin önemli es-
naflarından olan taksicileri ziyaret etmeye devam ediyor. Başak 
Taksi Durağı, Çağlayan Mahallesi Adalet Sarayı Taksi Durağı ile 
Hürriyet ve Çeliktepe Mahallesi taksi duraklarını ziyaret eden 
Başkan Kılıç, esnafla kahvaltı etti ve yeni projelerini anlattı.
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Geçtiğimiz Kasım ayında 
Kağıthane’ye gelen ve ilçenin 

sosyolojik özelliklerini çıkardık-
tan sonra çalışmalarına hızla de-
vam eden Kağıthane Müftülüğü, 
vatandaşların hem dini hem de 

dünyevi hayatlarını güzelleş-
tirmek için çalışıyor. Müftülük 

yapısını, görev ve faaliyetlerini 
anlatan Kağıthane Müftüsü Mev-

lüt Haliloğlu ile gözlemleri ve 
idealleri üzerine keyifli bir söy-

leşi gerçekleştirdik.  

Kağıthane Müftüsü 
Mevlüt Haliloğlu:

Y
abancı şehirlerde de dâhil olmak üzere; çe-
şitli il ve ilçelerde müftülük görevlerinde bu-
lundunuz. İstanbul’un nüfusu kalabalık olan 
ilçelerinden Kağıthane’de görev yapmanın, 

diğer illere kıyasla farklı tarafları var mı? 
Her bölgenin kendine has bazı özellikleri vardır. Küçük 
ve büyük yerlerin kendine has güzellikleri ve zorlukları 
vardır. Örneğin İzmir’de planlama yapıyorduk, görevimiz 
başkanlığımız ile koordineyi sağlamaktı. Müftülükte ise 
bizzat uygulama yapıyoruz. Söke gibi kırsal alanı da olan 
yerlerde ilçe merkezlerine, kasabalara ve köylere yönelik 
ayrı faaliyetler düzenliyorduk. Ancak Kağıthane’de kırsal 
nüfus olmadığı için düzenlemelerimiz tek çeşit. 

Bölgelerin sosyolojik özelliklerine göre 
dini planlama yapıyoruz
Buraya gelmeden önce Kağıthane’nin demografik yapı-
sına baktım; eğitim durumu, ekonomik durumu, burada 
yaşayan insanların nereden geldiklerini inceledim. Bu 

saydığım özellikler insanların dini yaşayış biçimlerini çok 
etkiliyor. İhtiyaçlar da buna göre şekilleniyor tabii. 

Kağıthane’de yaşayan insanlar dini ritüelleri daha 
fazla yerine getiriyorlar. Bunun sebebi Anadolu’nun 
muhtelif yerlerinden gelmiş olmaları, burası adeta küçük 
bir Anadolu. Her ne kadar 30-40 yıldır İstanbul’da yaşı-
yor olsalar da, köken olarak Anadolu’dan gelme insanlar 
ağırlıkta. Şu an ilçeyi tanıma sürecindeyiz. İlk gittiğimiz 
yerde önce tanımamız lazım, sonra planlama ve uygula-
maya geçmeliyiz. 

Kağıthane Müftülüğü’nde kadınlara ulaşma noktasın-
da ne gibi çalışmalarınız var? 
Kadınlarla ilgili temel eğitimimiz Kur’an kursları ile de-
vam etmektedir. Daha önce Kur’an kurslarına kayıt yap-
tırabilmek için en az ilk okul mezunu olmak ya da okur 
yazar belgesine sahip olma şartı vardı. Ama bu şart kaldı-
rıldı iki yıl önce. 

25 Kur’an kursumuz var; 5 tanesi erkeklere yönelik, 20 

Mevlüt Haliloğlu Kimdir?

1963 Çankırı doğumlu olan Mevlüt Haliloğlu, ilk okulu Çankırı’da, orta okulu 
ise Ankara Çankaya İmam Hatip Lisesi’nde bitirdi. Parasız yatılı sınavlarını 
kazanarak, Bolu Gerede İmam Hatip Lisesi’ne giden Haliloğlu, 1983 yılında 
lise öğrenimini tamamladı. Aynı yıl İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’ni kazanan Mevlüt Haliloğlu, üniversiteyi bitirdikten sonra kısa sü-

reli vekil imamlık görevlerinde bulundu. 1988 yılında İzmir’de imam olarak 
göreve başlayan Haliloğlu, 1989 yılında müftülük-vaizlik sınavını kazandı ve 
vaiz olarak Ankara Çamlıdere’de göreve başladı. 1995 yılında Ankara Merkez 
vaizi olarak çalıştı, 96 yılında ise Diyarbakır Çüngüş’e müftü olarak atandı. 

2 buçuk yıl sonra İzmir Kiraz’a müftü olarak giden Mevlüt Haliloğlu, 3 yıl 
müftü olarak görev yaptıktan sonra 2001 yılında İzmir İl Müftü yardımcılığına 
tayin oldu. Milli Eğitim bursuyla bir buçuk yıl, Tunus’a giden Haliloğlu, 1989 

“Hem Dini Hayatı Hem de 

Sosyal Hayatı Güzelleştirmek 

İçin Çalışıyoruz”

Röportaj: Tülay AŞIKKUTLU
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tanesi ise bayanlara yönelik. Bayan Kur’an kurslarında or-
talama 30 civarında öğrenci var. Bir temel eğitim programı 
uygulanıyor, bir de ek program uygulanıyor. Temel eğitim 
programımız esnetildi ve 4 kura ayrıldı. Kur’an okumasını 
bilen öğrenci, ben artık tecvid de öğrenmek istiyorum di-
yor ve ertesi yıl haftada 3 gün 6 saatlik tecvid dersi alabili-
yor, bir başkası ezbere yönelik ders alabiliyor. 

Kurslarınızı dolaştığınızda ne gibi gözlemleriniz olu-
yor? Eğitimlerin fayda sağladığını nasıl ölçüyorsunuz?
Ben öncelikle Eylül ayında Kur’an kurslarımız eğitime baş-
layınca hepsini tek tek dolaşır, öğrencileri tanımaya çalışı-
rım. Bir de Mayıs ayında kurslarımıza bakıyorum. Bayan-
ların yalnızca dini bilgileri değil, dünyaya bakış açıları ve 
etraflarında olan bitene yaklaşımları Eylül ile Mayıs ayları 
arasında ciddi farklılıklar olduğunu gözlemleyebiliyorum. 
Kur’an ve ezber açısından bilgi ediniyorlar, ama hayatı de-
ğerlendirme, hayatı anlamlandırma açısından da çok bü-
yük katkısı olduğunu görüyorum.

Kurslarımızın sosyal hayata ciddi manada katkıları var. 
Orada insanlar birbirlerinden daha tertipli ve düzenli ol-
mayı öğreniyor. Birbirlerinden giyim kuşam öğreniyorlar, 
nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğreniyorlar, adap erkan 
öğreniyorlar. Bu hanımların çoğunun sosyalleşme alanları 
Kur’an kursları ile sınırlı. Örneğin emekli öğretmenler geli-
yor kursumuza, onlar bir şey öğrettiklerinin farkında değiller 
ama ister istemez diğer kursiyerlere bir şeyler öğretiyorlar.

Din görevlilerinden cami, cemaat ya da toplumla ilgili 
ne gibi talepler geliyor size?
Camilerin çoğuna gittim, gözlem yapıyorum. Coğrafi ola-
rak da hesap ediyoruz. Hangi Kur’an kursu nerede, nereye 
yakın, nerede ihtiyaç var, hepsini tespit ettik. Cami der-
neklerinin başkanlarıyla toplantı yapıyoruz. Kağıthane’de 
77 cami var ve biz düzenli olarak cami görevlileri ve cami 
dernekleriyle istişare toplantıları yapıyoruz. 

Görev yaptığım her yerde böyle yaptım. Mahalle mahal-
le toplantı yapıyoruz, din görevlisi arkadaşlarımızla bir araya 
gelip kendi camisinde neler var, ihtiyaçları sıkıntıları neler-
dir, ne gibi faaliyetlerde bulunuyorlar, bunları konuşuyoruz. 

Kağıthane’de bana göre Kur’an kursu sayısı az, nüfusa 
oranla ve ihtiyaca oranla az. Dört aylık gözlemim bu. İhti-
yaç olan yerlere 4-5 Kur’an kursu daha Eylül ayında açmayı 
planlıyoruz.

Henüz daha tanıma ve planlama aşamasındasınız ama 
şu konuya yaklaşımınızı merak ediyoruz. Sosyal so-
rumluluk projelerine bakış açınız nedir ve bu konuda 
ne gibi faaliyetler yapmayı düşünüyorsunuz? 
Biz yaptığımız bütün faaliyetleri Diyanet İşleri Başkanlığı-
mız şemsiyesi altında yürütüyoruz. Bizim bu konuda gün-
demimizden hiç düşmeyen projelerimiz, fikirlerimiz var. 
Bütün çocukların ve gençlerimizin camide olmasını arzu 
ediyoruz. Onlara uygun bir ortam oluşturmak istiyoruz. Ba-
yanlarımızı da camilerde görmek istiyoruz. Engellilerimizin 
de camilerimizde yer bulması için projeler üretiyoruz. 

Camilerimiz yapılırken bir kısmı acele yapıldı, düzenli 
şehirleşmemiz olmadığı için camiler de bundan nasibini 
aldı. Ancak güzel gelişmeler de oluyor. Geçen hafta yaptı-
ğımız dernek toplantısında Sanayi Camii’nde engelliler için 
yürüyen merdiven yapılma kararı alındı. Çeliktepe Camii 
ise şu an abdesthanelerini yeniliyor, engelliler içinse asan-
sör yapılma kararı alındı. Serakent Cami’nde ise bayanları-
mıza yönelik çocuk emzirme ve çocuk bakım odası mevcut. 

Engelsiz cami ile ibadette engel tanımıyoruz 
Başkanlık olarak projemiz; camiler hayatın merkezinde 
olmalı. Bu çerçevede camiler özellikle merkezi camile-
rin namaz vakitleri dışında da açık kalması hedefleniyor. 
Ayrıca camiler yalnızca namaz ibadeti için değil, diğer 
ibadetler için ve sorularına cevap bulabilecekleri bir yer 
olsun. Camilerimiz dertlere deva olan, şifa dağıtan yerler 
olsun istiyoruz. 

Aklımızdaki ideal camiyi tasvir etmeniz gerekirse… 
Bir caminin bahçesi olmalı, bahçesine girince rengarenk 
çiçekler karşılamalı sizi. Bahçesinde oturup dinlenebile-
ceğiniz yerler olmalı. Otoparkı olmalı, özellikle dışarı-
dan gelenler için. Camiye gelen birisi çocuğuyla birlikte 
dolaşabilmeli, çocuğun orada kendini eğlendirebileceği 
bir alan olmalı. Camide kütüphane olmalı. Hem abdest 
alabileceği, hem de dinlenebileceği bir yer olmalı. Cami-
de oturup çay içebileceği bir yer olmalı. Bu her camide 
olmaz zaten. Ancak buna imkân verebilecek yerler de 
mümkün. Camiye gelen açsa doymalı, yorgunsa dinle-
nebilmeli, bilgisi yoksa bilgilenmeli...

Örneğin biz müftülük olarak Kağıthane Merkez’de 
yer almak isteriz. Eskilerin bir sözü vardır: ‘‘Önce düzen, 
sonra kazan’’ derler. Otoparkımız, seminer salonlarımız, 
hac umre için salonlarımız olmalı. Aile irşad için rahatça 
ulaşabilecekleri merkezi yerde olmalıyız. Sağ olsun bele-
diyemiz bir yer tashih etti bize; sayın belediye başkanı-
mızdan bu konuyla ilgili bir müjde bekliyoruz. 

Şu an camilerimizin bahçelerine duyuru panoları 
yaptırıyoruz. Bu şekilde duyurularımızı düzenli olarak 
buradan ileteceğiz. Cami faaliyetleri, hadisler ve ayetler 
düzenli şekilde bu panolardan iletilebilecek. İlk olarak 
Sanayi Camii’ne takılıcak, bundan sonra 40 camide bunu 
yapmayı düşünüyoruz. 

2013 Kutlu Doğum Haftası’nın Teması: 
Hazreti Peygamber ve İnsan Onuru

Kutlu Doğum Haftasına girmek üzereyiz. Öncelik-
le ülkemizde bu kutlamaların geçmişiyle ilgili bilgi 
edinmek istiyoruz. Bu kutlamalar hangi 
yıldan itibaren yapılıyor?
Bizim kültürümüzde peygamber sevgisi çok farklıdır. 
Milletimizi millet yapan sevgilerin başında peygam-

ber sevgisi gelir. 1989 yılından sonra peygamberimizi 
anmakla kalmayalım, anmayı anlamaya dönüştürelim, 
peygamberimize olan sevgimiz dillerde kalmasın gö-
nüllere de uygulayalım diye bir çaba sarf ettik. Ve böy-
lece peygamberimizin dünyaya getirdiği evrensel mesajı 
camilerde yapılan kutlamalarla kalmayıp, bilim adamları 
kanalıyla, edebiyatçılarla, sanatçılarla birlikte toplumun 
her kesimine ulaşmayı hedefledik. 

Bu yılki Kutlu Doğum Haftası’nın teması; ‘‘Hazre-
ti Peygamber ve insan onuru’’ olarak belirlendi. 
Müftülük olarak programınızda hangi faaliyetler 
yer alacak? 
15 Nisan Pazartesi günü Kutlu Doğum açılış progra-
mımız var Belediye Nikah Salonu’nda. Ayrıca aynı gün 
Çeliktepe Camii ve Havuzlar Ulu Camii’nde Kan Ba-
ğışı kampanyası yapılacak. 14 - 20 Nisan tarihleri ara-
sında ilçemizde bulunan radyo ve televizyonlarda din 
görevlilerimizce yapılacak olan dini programlarda, ‘Hz 
Peygamber ve İnsan Onuru’ konusu işlenecek. Bunun-
la birlikte hafta boyunca bütün camilerimizde Hatim 
ve Mevlid-i Şerifler okunacak ve Hz. Peygamber’in 
insanlığa getirdiği evrensel mesaj, vaaz ve hutbelerde 
anlatılacak ve çeşitli ikramlarda bulunacağız.

Bu sene de kutlu doğum haftasının temasına uy-
gun ürünler yaptırdık. Toplumumuz çok okuyan bir 
toplum değil ne yazık ki, o nedenle kitap yerine broşür 
hazırlamayı tercih ettik. Kalıcı olarak neler yapabili-
riz diye düşündük. Özellikle hanımların ilgisini çeken 
magnetler yaptık. Bunlar mutfaklarda kalıcı oluyor, 
gidip gelen okuyabiliyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda 
Ankara’ya gittiğimde yaptırdığımız bu bardak altlık-
larından götürmüştüm. Bu yıl gittiğimde Hac 
Genel Müdürlüğü’nde yine 
gördüm onları, çok hoşu-
ma gitti, çok mutlu ol-
dum. Sosyal ve kültürel 
faaliyetlerimiz bir hayli 
çeşitlendi. Müftülüğü-
müz poşet, magnet, 
balon, bardak altlığı, 
broşür gibi çalışmala-
rına hız verdi.

reli vekil imamlık görevlerinde bulundu. 1988 yılında İzmir’de imam olarak 
göreve başlayan Haliloğlu, 1989 yılında müftülük-vaizlik sınavını kazandı ve 
vaiz olarak Ankara Çamlıdere’de göreve başladı. 1995 yılında Ankara Merkez 
vaizi olarak çalıştı, 96 yılında ise Diyarbakır Çüngüş’e müftü olarak atandı. 

2 buçuk yıl sonra İzmir Kiraz’a müftü olarak giden Mevlüt Haliloğlu, 3 yıl 
müftü olarak görev yaptıktan sonra 2001 yılında İzmir İl Müftü yardımcılığına 
tayin oldu. Milli Eğitim bursuyla bir buçuk yıl, Tunus’a giden Haliloğlu, 1989 

yılında Ankara İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek 
lisansını ise 1995 yılında tamamladı. 2001-2005 yılları arasında İzmir Müf-
tü yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, Avustralya Melbourne’e din hiz-
metleri ataşesi olarak atandı. 2009 yılında Türkiye’ye dönen Mevlüt Hailoğlu, 
Aydın Söke’de müftü olarak görevine devam etti. Doktora çalışmasında ise 
tez aşamasında olan Haliloğlu, 2012 Kasım ayından itibaren Kağıthane’nin 
müftülük görevini yürütmektedir. 
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Yatırımcıların Yeni Merkezi: Telsizler

Telsizler Mahallesi’nde 54 yıldır 
ikamet eden ve 5 dönemdir ma-
halle muhtarlığı yapan Mustafa 

Yörük’ün ‘‘Kağıthane’nin merkezi’’ 
olarak nitelediği Telsizler, yaklaşık 20 
bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Yarım 
asırdır aynı mahallede yaşayan ve aynı 
zamanda muhtarlık da yapan Mustafa 
Yörük, dolayısıyla mahallenin her so-
kağını, her evini ve ailesini yakından 
tanıyor. Mahalledeki nüfusun nere-
deyse tamamıyla görüşen Muhtar Yö-
rük, yeni gelenlerle de tanışmayı ihmal 
etmiyor. Kağıthane’de büyük bir aile-
yiz diyen Muhtar Yörük, aile olmanın 
şartının birbirini iyi tanımak olduğunu 
söylüyor.  

Karadenizlilerin ağırlıklı olarak ya-
şadığı mahallede; Kastamonu, Sinop, 
Sivas, Ordu ve Giresun illerinden ge-
lenlerin sayıları yoğunlukta. Muhtar 
Yörük, genellikle aynı illerden gelen 
insanlar olduğu için de mahalledeki 
komşuluğun üst düzeyde olduğuna 
dikkat çekiyor. 

Gültepe ve Ortabayır Mahalle-
si ile komşu olan Telsizler Mahallesi, 
ulaşım açısından da oldukça avantajlı 
bir bölgede konumlanıyor. Bu avan-
tajlı konumu tarif eden Muhtar Yörük; 

‘‘Kağıthane İstanbul’un en 
merkezi yeri. 

Telsizler Ma-
hallemiz de 
merkezin 

m e r k e -
z inde 

y e r 

alıyor. Neden derseniz? Mahallemiz-
den çıktıktan sonra 1. ve 2. Köprü’ye 
hemen ulaşabiliyorsunuz. Tem bağ-
lantısı da çok rahat. Bağlantı yollarımız 
oldukça yakın’’ diyor. 
 
Kamu alanları açısından 
çok şanslıyız
İlk okul, orta okul ve lisesi bulunan mahal-
lede, aynı zamanda hastane, kültür mer-
kezi, cami, karakol ve noter gibi önemli 
kamu kuruluşları da yer alıyor. Bu açıdan 
çok şanslı mahallelerden biri olduklarını 
söyleyen Telsizler Mahallesi Muhtarı Mus-
tafa Yörük, mahallenin en büyük sıkıntısı-
nın trafik yoğunluğu olduğunu belirtiyor. 
‘‘Yalnızca mahallemizin değil elbet, trafik 
İstanbul’un sorunu. Bazı güzergahlarımız-
da aşırı trafik yoğunluğu oluyor. Bazı yön-
lerin giriş çıkışlarının tek yön olması ge-
rekiyor. Hiç değilse Talatpaşa Caddesi’nin 
rahatlaması lazım, önlemler hemen hayata 
geçirilmeli’’ diye belirtiyor. 

İlk muhtar olduğu günlerle bugünü 
kıyaslayan Muhtar Yörük, ‘‘Bundan tam 5 
seçim dönemi önce yollarımız yoktu. Açıl-
mamış yollar vardı, onları açtırarak işe ko-
yulduk. Ardından bozuk yollarımızı yaptır-
dık Parkımız yoktu, park yaptırdık. Alt yapı 
yaptırdık. Günümüze kadar mahallemize 
hizmet getirmeyi başardık. Şimdi ise tek 
bir sıkıntımız var, o da elektrik kabloları-
nın yer altına alınması. Onların da büyük 
çoğunluğu şu anda yer altına çekiliyor.’’ 

Mutlu dönüşüm için insanları mem-
nun etmeliyiz
Mahalledeki kentsel dönüşümden de bah-
seden Yörük, ‘‘Kentsel dönüşüm mahal-

lemizde henüz aktif olarak başlamadı. 
Ama vatandaşlar merak ediyor, kendi 
aralarında konuşuyorlar. Belediyenin 
bu konuda vatandaşları rahatlatıcı açık-
lamalar ve uygulamalar yapmasının çok 
verimli olacağını düşünüyorum. Bu şe-
kilde vatandaşlar da rahatlamış olacak. 
Mutlu bir kentsel dönüşüm için, insan-
ların da mutlu olması lazım. Çok katlı 
evler olduğu için insanları memnun et-
mek biraz zor’’ diyor. 

Mahalleye prestij kazandıracak pro-
jelerin başında, Telsizler Mahallesi Katlı 
Otopark, Kapalı Pazar Yeri, Çocuk Parkı 
ve çok amaçlı salonlardan oluşan kül-
türel tesis geliyor. Muhtarlık, seçim ku-
rulu, katlı otopark, sağlık ocağı, toplantı 
salonları, kafeterya, pazar yeri, tiyatro, 
sinema ve çok amaçlı salonların yer 
alacağı dev proje; lüks rezidansları ile 
dikkat çeken Nef 163 binasının altında 
yer alıyor. Bu dev yatırımı değerlendi-
ren Muhtar Yörük; ‘‘Ekonomik ve sosyal 

açıdan çok değerli bir yatırım. Adeta 
mahallemiz yeni bir merkeze daha ka-
vuşacak. Burası Kağıthane’nin en şık 
yerlerinden birisi oldu’’ dedi. 

İlçedeki önemli yatırımları da de-
ğerlendiren Yörük; ‘‘İlçemize çok büyük 
yatırımlar geliyor. Buranın tercih edil-
mesindeki sebep; Kağıthane’nin çekim 
merkezi olmasıdır. İş merkezleri, yatı-
rımcılar ilçemize geliyor. Nef gibi örnek 
projeler çoğaldıkça buradaki arsa ve ev 
fiyatları da değer kazanıyor. Eminim ki; 
bizi ileride daha güzel günler bekliyor 
olacak’’ dedi.

Mustafa Yörük Kimdir?
1958 İstanbul doğumlu olan Mustafa Yörük, aslen Ordu Mesudiyeli’dir. Lise mezunu olan Yörük, 1989 yılından bu günü, beş dönemdir Telsizler 
Mahallesi’nde muhtarlık görevini sürdürüyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Muhtar Yörük, 54 yıldır Kağıthane Telsizler Mahallesi’nde yaşıyor. 

Yaklaşık 20 bin nüfusa ev sahipliği yapan ve Kağıthane’nin merkezinde yer alan Telsizler Mahallesi, önemli yatırımcıları kendisine çekmeyi başaran di-
namik bir mahalle. Mahallede 5 dönemdir muhtarlık yapan Mustafa Yörük, Telsizler’in geçmişini ve bugününü kıyaslarken, prestijli projeleri de anlattı. 
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Yatırımcıların Yeni Merkezi: Telsizler

Profilo Teknik Meslek Lisesi’nde, 
Çevre Mühendisi Aynur Ertürk’ün 
gerçekleştirdiği eğitim sunumun-

da; geri dönüşümü mümkün atıklar, 
atıkların ayrıştırılması ve işlenmesi ko-
nularında bilgi verildi.

Atık yağların lavabolardan döküldü-
ğünde kullanılabilir su kaynaklarını kir-

lettiğini ifade eden mühendis 
Ertürk, ‘‘Atık yağlarımızı lava-
bolardan dökmek yerine bir şişe-
de biriktirmeliyiz. Biriktirdiğiniz yağ-
ları teslim etmek için 444 23 00 numa-
ralı hattan belediyemizi aradığınızda, 
görevli arkadaşlarımız gelip atık yağla-
rınızı alıyor. Böylelikle sizler de çevre-

mizi korumak adına üzeri-
nize düşen sorumluluklar-

dan birini gerçekleştirmiş 
oluyorsunuz” dedi. Mü-
hendis Ertürk pil, cam ve 
kağıt gibi geri dönüşü-
mü mümkün maddele-

rin ayrıştırılması hakkın-
da bilgi verdi.
Kağıthane Belediyesi’nin 

hazırladığı çevre ve geri dönü-
şüm konulu animasyon filmi gösteri-
minin ardından, öğrencilere atık ka-
ğıttan ağaç kutuları hediye edildi. 

İstanbul Ticaret Odası İlkokulu’nda 

düzenlenen “Çevre ve Geri Dö-
nüşüm” eğitiminde ise; Kağıthane 
Belediyesi’nin hazırladığı geri dönü-
şüm animasyon filmi gösterildi. 

Gelecekte daha iyi bir çevre için 
öğrencilere yönelik çevre ve geri dö-
nüşüm eğitimlerinin devam edilmesi 
gerektiğini belirten Başkan Kılıç, geri 
dönüşümün çevre için önemini anlat-
tı. Öğrencilere dağıtılan atık kağıttan 
tohumların hazırlanış ve yetiştirilme-
sinin de anlatıldığı eğitim programı 
okul dersliklerinin gezilmesi ve tek-
nik eğitim imkanlarının tanıtılmasıyla 
son buldu.

Çevreyi Korumak 
Hepimizin Görevi

Kağıthane’deki okullara yönelik olarak düzenlenen Çev-
re ve Geri Dönüşüm eğitimleri, Profilo Teknik Meslek 
Lisesi ve İstanbul Ticaret Odası İlkokulu ile devam etti. 

Eğitim programına Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç, Başkan Yar-
dımcısı Hasan Çakır, Temizlik İşleri 

Müdürü Nazmi Kutlu, Temizlik İşleri Şefi 
Şerif Akbaba, Albayrak Gurubu Bölge Mü-
dürü Nur Sarıyer ve çalışanlar katıldı.

Çalışanların iş güvenliği için dik-
kat etmesi gereken hususlar hakkında 
bilgi veren eğitimciler, sağlıklı çalışan-
lar için, çalışma ortamının ve gerekli 

teknik donanımın önemini vurguladı. 
Başkan Kılıç, ‘‘Kağıthane’miz için ça-
lışmalarımız 24 saat aralıksız sürüyor. 
Bizler üzerimize düşen sorumlulukları 
yerine getirirken çevremizi memnun 
etmekle de yükümlüyüz. Çalışanların 
ve hereksin mutlu olmasını istiyoruz. 
Çünkü Kağıthane’de mutluyuz ve mut-
luluğumuzun daim olması için çalışı-
yoruz” dedi.

İş Güvenliğinde 
Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kağıthane Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ‘‘İşçi ve İş Güvenliği’’ ko-
nulu eğitim düzenledi. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanları Ahmet Demi-
roğlu ve Kerim İkiz’in sunduğu eğitim programı yoğun katlımla gerçekleşti.

Uzman Aslanhan, ‘‘Toplumumuzun 
temeli olan aile yapımızda büyük 
değişiklik yaşandı. Eskiden baba-

dan sonra eve girilmezdi. Annelerimizin 
sevgi ve şifa olsun dualarıyla hazırladı-
ğı yemekleri hep birlikte oturduğumuz 
sofralarda yerdik. O sofralarda babala-
rımız bize kıssadan hisse hikayeler an-
latıp, üstü kapalı bir şekilde bizi uyarır-
lardı.Yemekler bir arada değil de dağı-
nık bir aile olarak parça parça yeniyor. 
Sürekli televizyon izleyen aile bireyleri 
birbirleriyle konuşmuyor” dedi.

Bir attan uçması beklenemez
Motivasyonu yüksek tutmak ve yaşam 

enerjisinin sürekliliği için aile bağla-
rının önemini anlatan Aslanhan, aksi 
durumlarda insanlarda oluşan algıdan 
örnekler verdi. İnsana yakışanın sevmek 
olduğunu belirten Aslanhan, ‘‘Bir at-
tan uçmasını beklemezsiniz, koşmasını 
beklersiniz. İnsana yakışan da sevmek 
ve merhametli olmaktır. Bizden yapa-
bileceğimizin ötesinde bir şey beklen-
miyor. Modern yaşam diye nitelendirdi-
ğimiz dönemin insanı yalnızlaştırması 
ve bencilleştirmesine karşın sevmemiz 
bekleniyor” dedi.

Yaşanmış hayat hikâyeleriyle des-
teklenen sunum, Uzman Aslanhan’ın 
başarılı anlatımıyla dikkat çekti.

Motivasyonunuzu 
Sevgiyle Sağlayın

Kağıthane Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, motivasyon yönetimiyle 
ilgili Belediye Meclis Salonu’nda eğitim düzenledi. Kişisel Gelişim Uzmanı Sıt-
kı Aslanhan’ın sunduğu eğitimde insan davranışları üzerine bilgi verilirken, 
toplum yapısının ve aile algısının zaman içersindeki değişimine de değinildi.
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Kağıthane’nin sürekli göç alan 
bir bölge haline geldiğini, do-
layısıyla bu göçlerden Şirintepe 

Mahallesi’nin de etkilendiğini belirten 
Muhtar Orhan Karagöz, nüfusun 2009 
yılından bu güne ciddi oranda arttığını 
söylüyor. Yaklaşık 25 bin nüfusa sahip 
olan Şirintepe Mahalllesi, Sanayi Ma-
hallesi ile iç içe bir konumda. Ulaşım 
güzergâhları dahi aynı olan iki mahalle, 
ulaşım vasıtaları açısından sıkıntı yaşa-
mıyor. Ayrıca Şirintepe Mahallesi’nin 
tam merkezinde bir de İETT otobüsle-
rinin plantonluğu yer alıyor. 

Mahallenin eğitim kurumları hak-
kında bilgi veren Muhtar Karagöz, Şe-
hit Adem Yavuz İlk Okulu ve Metehan 
İlk Okulu’nun nüfusa oranla yeterli ol-
duğunu, ancak çevre mahallelerinin de 
ihtiyacını karşılayacak şekilde bir liseye 
gereksinim duyduklarını belirtiyor. 

Spor kulübümüzün amacı; sağlıklı 
gençler yetiştirmek
Şirintepe Mahallesi’nin merkezinde yer 
alan Mahalle Konağı’nda muhtarlık ve 
3 katlı sağlık ocağı bulunuyor. Mahal-
ledeki köy derneklerinin ve Şirintepe 
Spor Kulübü’nün aktif olarak faaliyet 
gösterdiklerini söyleyen Muhtar Ka-
ragöz, özellikle başkanlık yaptığı spor 
kulübünün etkiliklerinden bahsediyor. 
‘‘Şirintepe Spor Kulübümüzün amacı; 
mahallemizde hiçbir çocuğun sokak 
köşelerinde boş vakit geçirmemesi. Ço-
cuklarımız kötü alışkanlıklar edinecek-
leri yere, gelip spor yapsınlar. Mehdi 
Sancak Stadı’nı ortaklaşa olarak kulla-
nıyoruz. Sağlıklı insanlar yetiştirmeyi 
amaçladık. 8-9 yaşında aldığımız ço-
cukları, spor yapacağa yere kadar bizler 

taşıyoruz. Ailelere hiç yük olmuyoruz, 
bu durumdan onlar da çok memnun. 
Çocuklarını spor kulübümüze gönder-
diklerinde gözleri arkada kalmıyor.’’ 

Mahallede eskiyle kıyaslanmayacak 
kadar yeniliklerin olduğunu söyleyen 
Muhtar Orhan Karagöz, başta önemli 
caddeler olmak üzere yenilikleri şöyle 
anlatıyor: ‘‘Şirintepe Mahallesi’nin en 
önemli yolu olan Gümüşhane Caddesi 
çok dik bir yerdi. Arabalar dahi çıkarken 
zorlanırdı. Bu cadde yapıldı, artık hem 
araçlar hem vatandaşlar rahatça kulla-
nabiliyorlar caddeyi. Sağlık ocağımız ya-
pıldı. Muhtarlığımız güzel bir yer oldu. 
Şirintepe Bilgi Evi açıldı. Buraya toplantı 
salonları yapıldı ve çocuklarımız burs 
alıyorlar, öğretmenlerden ücretsiz ders 
veriyorlar. Eskiden PTT şubemiz yoktu. 
Muhtar seçildikten kısa bir süre sonra 
PTT şubesi açıldı. Mevlana Cami yanın-
da atıl bir yerimiz vardı. Cami derneği-
miz ve belediye desteğiyle o alana 5 kat-
lı bina yaptık. Şimdi kaba inşaatı biten 
binada; İSMEK, bayanlara yönelik spor 
merkezi ve taziye evi planlıyoruz.’’ 

Gönüllü kadınlardan hayır çarşısı
Şirintepe Mahalle Muhtarlığı içerisin-
de bir de hayır çarşısı yer alıyor. Per-
şembe öğleden sonra açık olan bu çar-
şıda, ihtiyaç sahiplerine yönelik kıyafet 
ve medikal malzeme bulunuyor. Ma-
hallenin gönüllü kadınlardan oluşan 
bir ekip, çarşıyla yakından ilgileniyor, 
düzenini ve ihtiyaçlarını karşılıyor.

İdaricilerle olan iletişimimiz eski-
den hayal bile edilemezdi
‘‘Eskiden belediye başkanına ulaşmak 
hakikaten problemdi’’ diyen Muhtar 
Karagöz, şimdiki mülki amirlerle olan 
ilişkilerinin eskiden hayal bile edile-
meyeceğini söylüyor. ‘‘Mülki idareci-
lerimizle çok iyi ilişkiler içerisindeyiz. 
Telefonla aradığımızda o an meşgul-
lerse bile muhakkak 5-10 dakika sonra 
geri dönerler bize. Bu bir yerel yönetici 
için, çok büyük bir nimettir.’’ 

Muhtarların da uyum içerisinde 
çalıştığını, her birinin işini severek 
yaptığını belirten Muhtar Karagöz; 
‘‘Ben 2009 seçimlerinde tanıştım çoğu 

muhtarımızla. Şimdi çoğuyla ailece 
gidip geliyoruz, aile gibiyiz. Neticede 
aynı işi yapıyoruz, aynı işi yaptığımız 
için sorunlarımız da aynı, hep istişare 
içerisindeyiz. Onları tanımaktan çok 
mutluyum’’ dedi.

1960 yılında Gümüşhane’de doğan Orhan Karagöz, 6 yaşında İstanbul’a geldi. İlkokulu Kağıthane Sanayi 

Mahallesi’nde bitiren Karagöz, liseyi ise Levent’te tamamladı. Uzun yıllar futbolla ilgilenen Orhan Karagöz, aynı 

zamanda spor kulübü yöneticiliği ve köy dernekleri yöneticiliği de yaptı.  45 yıllık Kağıthaneli ve Şirintepeli olan 

Karagöz, 2009 seçimlerinde Şirintepe Mahalle muhtarı olarak seçildi. Orhan Karagöz, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Orhan Karagöz Kimdir ?

Şirintepe
Değişen Kağıthane’nin Gelişen Mahallesi:

Kağıthane’deki büyük değişimden payını alan Şirintepe Mahallesi, göç almaya devam eden 25 bin kişi-
lik büyük bir aile haline geldi. Mahalledeki yeniliklerin eskiyle kıyaslanmayacak derecede farklı oldu-
ğunu belirten Muhtar Orhan Karagöz, insan odaklı yatırımlarla Şirintepe’nin değişen yüzünü anlattı. 
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Değişen Kağıthane’nin Gelişen Mahallesi:

Kültür gezilerinin ilki 31 Mart saba-
hı Çanakkale’ye yapılan yolculukla 
başladı. Yaklaşık 250 kişinin katıldı-

ğı gezi programı, katılımcıların Kağıtha-
ne Belediyesi Hasbahçe girişinde buluş-
masıyla başladı. Hazırlıkların ardından 
Kağıthaneliler hazırlanan otobüslere 
binerek erken saatte yola çıktı. 

Destanın yazıldığı Kabatepe Tanıtım 

Müzesi, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayı-
rı,  Alçıtepe Köyü, Sargıyeri Şehitliği, 
Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş Anıtı, Şa-
hindere Şehitliği, Soğanlıdere Şehitliği, 
Kocadere Hastane Şehitliği, Seyid On-
başı Heykeli ve Tabyalar, Kilitbahir Ka-
lesi gibi tarihin dönüm noktasına şahit-
lik eden mekânları ziyaret etti. 

Çanakkale Şehitliği ziyaret eden 

vatandaşlar gezinin çok verimli geç-
tiğini belirterek,  belediyenin bu hiz-
metinden dolayı teşekkür etti. Bazı 
vatandaşlar şehitliği ziyaret etmeyi çok 
istediklerini ancak, çeşitli sebeplerle 
şimdiye kadar buna fırsat bulamadık-
larını belirterek, “Kağıthane Belediyesi 
sayesinde bu geziye katıldık. Bize bu 
imkânı sunan  belediyemize teşekkür 

ediyoruz” dediler. 
Çanakkale, Bursa, Konya ve 

Edirne’ye gerçekleştirilecek geziler 
yaklaşık iki buçuk ay sürecek.  Geziler 
kayıt yaptıran vatandaşlarla sınırlı kal-
mayacak, okul öğrencilerine yönelik de 
gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz 8 yılda 
Kağıthane Belediyesi’nin düzenlediği 
gezilere 125 bin kişi katılmıştı.

Çanakkale’ye Destan

Kağıthane Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Kültür Gezileri baş-
ladı. Çanakkale gezisiyle başlayan kültür gezileri Bursa, Konya ve Edirne ile devam edecek. 
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Aşık Veysel
Kağıthane’de Sevgiyle Anıldı

Türk edebiyatının en 
önemli temsilcilerinden 

büyük Halk Ozanı Aşık 
Veysel, ölümünün 40. 

yılında Aşık Veysel Orta 
Okulu’nun Kağıthane 

Meclis Salonu’nda 
düzenlediği törenle 

anıldı. Törene konuk olan 
Aşık Veysel’in torunu Ali 
Özer, dedesinin ozanlığa 

başladıktan sonra yurt 
genelinde tanınma ve 

sevilme sürecini anlattı.

Aşık Veysel İlköğretim Okulu Müdürü 
Süleyman Binboğa’nın açılış konuşma-
sıyla başlayan törende, halk ozanı Aşık 
Veysel’in torunu Ali Özer de dedesinin 

ozanlığa başladıktan sonra yurt genelinde tanınma ve 
sevilme sürecini anlattı.

Aşık Veysel’in hayatını anlatan Özer, “Dedem 1894 
de Sivas’ın Şarkışla İlçesinde doğdu. 7 yaşına kadar 
herhangi bir çocuk gibi koşup oynayan dedem, o yıllar 
Anadolu’da salgın olan çiçek hastalığına yakalanarak 
bir gözünü kaybetmiş. İlerleyen yıllarda zaten tam gö-
remeyen diğer gözünü de bir kaza sonucu kaybedince 
tamamen dünyası kararıyor ve bu duruma çok üzülen 
babası, eğlenerek zaman geçirmesi için ona bir saz alı-
yor. Büyüklerinden saz çalmayı öğrenen dedemin dü-
zenlenen aşıklar bayramına çağrılması, hayatının dö-
nüm noktası olmuş. Bundan sonra Türkiye’nin birçok 
yerini gezmiş. Beyoğlu Radyosu’nda canlı yayın yapma 
imkanı bulduktan sonra bütün dünyaya sesini duyur-
mak için çalıp söylemiş’’ dedi.

Görmediği için Kurtuluş Savaşı’na katılamadı
Aşık Veysel’in yazdığı ilk şiirin Mustafa Kemal 
Atatürk’e ithaf edilmiş bir destan olduğunu belir-
ten Özer, ‘‘Dedem görme engelli olduğu için İstiklal 
Savaşı’na katılamamıştı. Bu gönlünde büyük bir yara 
açtı. Atatürk’ü görmeyi çok isteyen dedem, maalesef gö-
remeden aramızdan ayrıldı” şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nail Bölükbaşı da konuş-
masında ‘‘Aşık Veysel hiç görememiş, yokluk, yoksul-

luk, gözyaşı içinde yaşamış ve şiirlerinde de bu duygu-
yu yansıtmıştır” dedi.

Milli birliğin ve sevginin önemini şiir ve dizelerin-
de dile getiren Aşık Veysel’i saygıyla andıklarını ifade 
eden Başkan Kılıç, ‘‘Büyük ozanımız güzel Türkçe ve 
gönlüyle bu günlere ışık tutmuştur’’ dedi.

Aşık Veysel’in şiirlerine ve sanatına yer ayırın
Kaymakam A. Akın Varıcıer ise ‘‘Aşık Veysel; sevgi, 
saygı, birliktelik ve ötekileştirmemek adına çok güzel 
mesajlar vermiştir. Bugün özellikle gençlerimiz bu me-
sajları algılamalı, sanal alemde gezerken Aşık Veysel’in 
şiirlerine ve sanatına zaman ayırmalılar. Bir eserin ze-
min bulmasını ve halkın gönlünde yer etmesini herkes 
başaramıyor. Aşık Veysel kültürüyle yoğrulduğu top-
raklarda bunu başarmış bir sanatçıdır. Herkesin Aşık 
Veysel gibi dostluğu, kardeşliği vurgulamış bir sanatçı-
yı örnek alması gerekiyor. Buradan ozanımızı sevgi ve 
saygıyla anıyorum” dedi.

Törende Yüzyılın Ozanı Aşık Veysel belgeselinin iz-
lenmesinin ardından, Aşık Veysel konulu şiir yarışması 
birincisi Hasbahçe Orta Okul öğrencisi Nursena İşlir 
“Rüyalara Gir Gönüllere Gel” isimli şiirini okudu.

Aşık Veysel Orta Okulu müzik öğretmeni Nurullah 
Şimşek yönetimindeki öğrenci korosunun verdiği kon-
serin ardından telli çalgılar ritim gurubu ve folklor gös-
terisiyle program sona erdi.

‘‘Bir eserin zemin bulmasını ve halkın gönlünde yer 
etmesini herkes başaramıyor. Aşık Veysel kültürüyle 
yoğrulduğu topraklarda bunu başarmış bir sanatçıdır.’’

Hikaye, Karagöz’ün tatlıcı 
dükkânında çalışırken tulumba 
tatlısının kazanına düşmesiyle 

başlar. Karagöz tatlı yaparken sağlıklı 
malzeme kullanmadığı için, usta-
sı Karagöz’ü uyarmak için yaptığı 
tatlıları ona yediriyor ve Karagöz 
uykuya dalıyor. Rüyasında tulumba 
tatlısının kazanına düşen Karagöz, 
kazandaki tulumbalar ile arkadaş 
oluyor ve bir dahaki sefere sağlıklı 
malzeme kullanması için onu ikna 
ediyorlar. Karagöz uyandığında us-
tasından özür diliyor ve arkadaşları-
nın sağlığı için en sağlıklı malzemeyi 
kullanması gerektiğini öğreniyor.

Caner Bilginer’in yazıp yönettiği 
ve 50 dakika süren Karagöz Balıkçı 
Çocuk Oyunu, 4-5 Mayıs tarihle-

rinde Kağıthane Küçük Kemal Ço-
cuk Tiyatrosu’nda minik konukları-
nı ağırlayacak. 

Karagöz Tatlı Kazanına Düşerse
22-28 Nisan 2013

22-28 Nisan arası 29. Çocuk Şenliği nedeniyle çocuk oyunları 
ücretsizdir. 

Kağıthane Sadabad Sahnesi : 
0212 321 73 95

Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu Sahnesi : 0212 321 73 95

İBB ŞEHİR TİYATROLARI 29. ÇOCUK ŞENLİĞİ PROGRAMI
TARİH SAAT KÂĞITHANE KÜÇÜK KEMAL 

ÇOCUK TİYATROSU SAHNESİ 
KÂĞITHANE SADABAD 

SAHNESİ 
G.O.P. FERİH EGEMEN ÇOCUK 

TİYATROSU SAHNESİ 
FATİH REŞAT NURİ 

SAHNESİ
KADIKÖY HALDUN TANER 

SAHNESİ
ÜSKÜDAR KEREM YILMAZER 

SAHNESİ
ÜMRANİYE 
SAHNESİ

22 NİSAN 2013
PAZARTESİ

13.00 AÇILIŞ     

14.00  İBB ŞEHİR TİYATROLARI
ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER

İBB ŞEHİR TİYATROLARI
BOYA BENEK

TİYATRO KARE 
BİR DOSTLUK HİKÂYESİ

EKOL DRAMA
KÜÇÜK DENGE DÜNYASI

BAKIRKÖY BELEDİYE TİYATROSU 
BENİM GÜZEL PABUÇLARIM  

23 NİSAN 2013
SALI

11.00  ZORLU ÇOCUK TİYATROSU
KURBAĞA PRENS

İBB ŞEHİR TİYATROLARI 
KARAGÖZ BALIKÇI

İBB ŞEHİR TİYATROLARI 
EDİ’NİN ANNESİ NEREDE?

TİYATRO KARE
 BİR DOSTLUK HİKÂYESİ

ANATOLİA SOKAK OYUNCULARI / CURCUNABAZLAR 
BEN, SEN, O, BİZ, SİZ, ONLAR  

13.00 GÖRME ENGELLİLER İÇİN OKUMA TİYATROSU
ISLIKSEVER MAX       

14.00  ZORLU ÇOCUK TİYATROSU
KURBAĞA PRENS

İBB ŞEHİR TİYATROLARI 
KARAGÖZ BALIKÇI

İBB ŞEHİR TİYATROLARI 
EDİ’NİN ANNESİ NEREDE?

TİYATRO KARE 
BİR DOSTLUK HİKÂYESİ

ANATOLİA SOKAK OYUNCULARI / CURCUNABAZLAR 
BEN, SEN, O, BİZ, SİZ, ONLAR  

24 NİSAN 2013
ÇARŞAMBA

11.00   TİYATRO FAYTON 
KURTARMA KÖPEĞİ ST BERNARD     

14.00   TİYATRO FAYTON 
KURTARMA KÖPEĞİ ST BERNARD     

25 NİSAN 2013 
PERŞEMBE

11.00  ETİ ÇOCUK TİYATROSU 
ÇİZMELİ KEDİ

MASK - KARA TİYATROSU 
MERHABA GÖLGEM

EKOL DRAMA 
KÜÇÜK DENGE DÜNYASI

BAKIRKÖY BELEDİYE TİYATROSU 
BENİM GÜZEL PABUÇLARIM

İBB ŞEHİR TİYATROLARI 
PIRTLATAN BAL  

13.00 TİYATRO FAYTON 
KURTARMA KÖPEĞİ ST BERNARD       

14.00  ETİ ÇOCUK TİYATROSU 
ÇİZMELİ KEDİ

MASK - KARA TİYATROSU
 MERHABA GÖLGEM

EKOL DRAMA 
KÜÇÜK DENGE DÜNYASI

BAKIRKÖY BELEDİYE TİYATROSU 
BENİM GÜZEL PABUÇLARIM

İBB ŞEHİR TİYATROLARI
PIRTLATAN BAL  

26 NİSAN 2013
CUMA

11.00  İBB ŞEHİR TİYATROLARI 
ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER

MASK - KARA TİYATROSU
 MERHABA GÖLGEM

TİYATRO FAYTON 
KURTARMA KÖPEĞİ ST BERNARD

ETİ ÇOCUK TİYATROSU
ÇİZMELİ KEDİ

BALON KUKLA TİYATROSU                                          
SARAYDA ŞENLİK VAR  

13.00 TİYATRO BEREZE 
ÇOK SOĞUK       

14.00  İBB ŞEHİR TİYATROLARI 
ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER

MASK - KARA TİYATROSU
 MERHABA GÖLGEM

TİYATRO FAYTON 
KURTARMA KÖPEĞİ ST BERNARD

ETİ ÇOCUK TİYATROSU
ÇİZMELİ KEDİ

BALON KUKLA TİYATROSU 
SARAYDA ŞENLİK VAR  

27 NİSAN 2013 
CUMARTESİ

11.00  FABRİKA SANAT
AĞLAYAN ELMA İLE GÜLEN ELMA

UÇANELLER KUKLA EVİ 
APTAL KURT

ETİ ÇOCUK TİYATROSU 
ÇİZMELİ KEDİ

İBB ŞEHİR TİYATROLARI 
ÜÇ KARDEŞ VE MUHTEŞEM KURT

PINAR ÇOCUK TİYATROSU
YAŞASIN BÜYÜYORUM

İBB ŞEHİR TİYATROLARI 
DAMLALARIN DANSI

13.30 OKAY TEMİZ RİTİM ATÖLYESİ
“KONSER”       

14.00 UÇANELLER KUKLA EVİ 
APTAL KURT

28 NİSAN 2013
 PAZAR

11.00  FABRİKA SANAT
AĞLAYAN ELMA İLE GÜLEN ELMA

İBB ŞEHİR TİYATROLARI 
ÜÇ KARDEŞ VE MUHTEŞEM KURT

ETİ ÇOCUK TİYATROSU 
ÇİZMELİ KEDİ

İ.S.Ö.M.
BU KADER DEĞİL 

PINAR ÇOCUK TİYATROSU
YAŞASIN BÜYÜYORUM

İBB ŞEHİR TİYATROLARI 
DAMLALARIN DANSI

14.00   İBB ŞEHİR TİYATROLARI 
ÜÇ KARDEŞ VE MUHTEŞEM KURT     

22-28 NİSAN 2013

ETKİNLİKLERİMİZ ÜCRETSİZDİR.

29. Çocuk Şenliği

Haldun Taner, 1964 yılında 
yazdığı iki perdelik tiyatro 
oyununda, II. Meşrutiyet’ten 

1960’ların sonuna kadar geçen za-
man diliminde ülkemizin siyasal 
ve toplumsal durumu tüm gerçek-
liğiyle yansıtıyor. Müzikal oyunda; 
Türkiye’nin yakın tarihinde gerçek-
leşen toplumsal değişimleri Vicdani 
ve Efruz adlı iki karakterin yaşam 
hikâyeleri aracılığıyla anlatılıyor. 
Çocukluk arkadaşı olan başkarak-
terlerden Vicdani; saf, iyi niyetli, 
dürüst ve uysal bir kişidir. Efruz ise 
köşe dönücü, iş bitirici ve fırsatçıdır. 

Gözlerimi Kaparım 
Vazifemi Yaparım
‘‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’’, 17-21 
Nisan arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde 
tiyatroseverleri bekliyor. 
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İlk Ağaç Bayramı Teşebbüsümüz
Yıl 1916. Birinci Cihan Harbi dünyayı kasıp kavuruyor-
du. Güçlükle ayakta duran Osmanlı ise çok sayıda şehit 
ve yaralı veriyordu. Türk milleti büyük bir gayret ve azim 
ile topraklarını savunuyordu. Bu esnada 31 Mart 1916 
Cuma günü yaşanan bir hadise, iki gün sonra yayınla-
nan ve Pazar gününe ait Tanin Gazetesi’nde yer alıyordu. 
Gazetedeki habere göre “Kağıthane’de Ağaç Bayramı” 
kutlanıyordu.

Ancak Kağıthane’deki Ağaç Bayramı’na değinmeden 
önce, Ağaç Bayramı’nın tarihçesine kısaca göz atmak ge-
rekir. Bu hususta Prof. Dr. Yahya Akyüz ve Prof. Dr. Fa-
ruk Öztürk’ün araştırmaları ilk Ağaç Bayramımıza dair 
önemli bilgiler veriyor.

Bugün Batı Trakya’da, Yunanistan toprağı olan, dö-
nemin Osmanlı sınırları içerisinde bulunan Alasonya 
Kasabası’ndaki lisenin müdürü Ethem Nejat ve müdür 
yardımcısı Ferit Beyler, 1909’da çok önemli bir girişimde 
bulundular; Ağaç Bayramı’nı kutlayalım dediler. Ancak 
bu sandıkları kadar kolay olmadı.

Ethem Nejat ve Ferit Bey’in öncülüğünde çıkan Yeni 
Fikir Dergisi’nde bulunan bir yazıda şu bilgiler mevcuttu: 
“Ağaç Bayramı ilk defa Avrupa’da bir Fransız tarafından 
düşünüldü, ardından Almanya, İsviçre ve Amerika’da 
da benimsendi. Bu ülkelerde düzenlenen Ağaç Bayramı 
kutlamalarına; kral, kraliçe gibi üst düzey devlet erkanı 
da katılmıştır.”  Bu tür bilgiler verilerek, kutlanılacak olan 
Ağaç Bayramı’nın zemini oluşturuldu ve destek bulması 
amaçlandı.

Ağaç Bayramı Nasıl Ortaya Çıktı?
Peki bu fikir nasıl ortaya çıktı? Bu iki genç öğretmen, ül-
kenin ormancılık ve tarım sorunları üzerine birbirleri ile 
konuşurken, söz birdenbire ülkenin ağaçlandırılmasına 
geldi ve akabinde bir Ağaç Bayramı gerçekleştirme dü-
şüncesi hâsıl oldu.

Bu ideali gerçekleştirmek için “Tarıma Faydalı Bitkile-

ri ve Hayvanları Korumak ve Ağaç Dikmek İçin Alasonya 
Çocukları Arasında Cemiyet” isimli bir dernek kurdular. 
Derneğin nizamnamesi yapıldı ve bu hadise gazeteler 
tarafından takdirle karşılandı. Nizamname gazetelerde 
yayınlandı. Henüz kuruluş izni alınmasa da çocuklara 
çevreyi koruma hakkında eğitim vermeye başlamışlardı. 
Çocuklara yararlı ve zararlı böcekler tanıtılıyor, doğayı 
nasıl koruyacakları anlatılıyordu.

Ağaç Bayramı Uğruna Mahkemelik Oldular
Alasonya Kasabası’nın kaymakamı bu iki fedakâr öğret-
meni gizli bir siyasî cemiyet kuruyorlar şeklinde suçlaya-
rak mahkemeye verdi. Mahkemede sanık sandalyesine 
oturtulan Ethem Nejat ve Ferit Beyler yaptıkları konuş-
mada; “Ey Yargıçlar! Siz, ülkeyi geliştirmek ve çocukları, 
vatanı yükseltmek uğrunda aydınlatmak için yüzlerce 
kilometre uzaktan ailelerini, hatta kendilerinin rahat ve 
kârlı işlerini bırakıp buralara gelen bu genç öğretmenlerin 
sanık ve câni sandalyesinde oturmasına ne diyorsunuz” 
demişlerdi. Bazı yargıçlar bu sözler karşısında ağlamışlar-
dı. Neticede mahkeme iki öğretmeni de suçsuz buldu.

İlk Ağaç Bayramı 1910’da Kutlandı
Yaşanan bu tür aksilikler yüzünden 1909’da Ağaç Bay-
ramı yapılamadı. 1910’da ise tüm bu uğraşlar meyvesini 
vermeye başladı. Günümüzde Makedonya’da bulunan 
ve dönemin Osmanlı toprağı olan, Manastır’da öğret-
men okuluna tayin edilen bu iki genç öğretmen hazır-
lıklarına burada da devam etti. Manastır öğrencileri için 
dernek kuruldu. Fidan dikim mevsimi gelince hazırlıkla-
ra girişildi. Bayram günü okullar tatil edildi. Coşku için-
de ağaçlar dikildi. 1911’de ikinci Ağaç Bayramı yapıldı.  
Anadolu ve Rumeli’deki gazeteler bu iki bayramdan il-
giyle bahsetti. 1912’de çıkan “Balkan Savaşları” ise bölge-
de Ağaç Bayramı’nın kutlanmasına engel oldu.

Anadolu’da ise yer yer kutlamalar yapıldı. Ziraat 
Bakanlığı bu bayramı kutlamak için valiliklere emirler 
gönderse de yeterince tesirli olamadı.  1916 ve 1917 se-

nesi gazetelerinde ise Ağaç Bayramı haberlerine rast-
lamaya tekrar başlıyoruz. 1916’da Kağıthane haricinde 
Bakırköy’de de gerçekleşti. Bakırköy’de 1.200 adet fidan 
dikildi. 1917’de ise Erdek’te kutlamalar oldu ve 1.254 
adet fidan dikildi. Gazeteler incelendiğinde bu tür başka 
örneklere de rastlamak mümkündür. 

Kağıthane’de Ağaç Bayramı
Ağaç Bayramı vesilesiyle ülkenin dört bir yanında fa-
aliyetler yapıldı. Bunlardan biri de Kağıthane’de oldu. 
Kağıthane’nin yeşiline yeşil katıldı. Tanîn Gazetesi’nin, 
2 Nisan 1916 tarihli Pazar günkü sayısında Kağıthane’de 
kutlanan Ağaç Bayramı hakkında şu bilgiler mevcuttur:

31 Mart 1916 Cuma günü Sütlüce Numune Mektebi 
ve Şehzade Süleyman Paşa Mektebi, talebesi, müdürle-
ri, öğretmenleri ve bölge müfettişleriyle Ağaç Bayramı 
merasimini yapmak üzere Kağıthane’ye geldiler. Bu iki 
mektebin talebesi, Kağıthane Mektebi talebesi tarafın-
dan sevgiyle karşılanmış ve numune tarlası Osmanlı 
sancakları ve çiçeklerle donatılmıştı. Evvela ağaç dikme 
tatbikatı yapıldı. Ardından talebe tarafından bir fidanlık 
oluşturuldu.

BAHAR GELDİ, 
AĞAÇ BAYRAMI’NI KUTLAYALIM

25 Mart 1916 tarihli bu belgede, daha önceden Barbaros Numune Mektebi öğrencilerinin Kağıthane’deki Ağaç Dikme 
Bayramı’na iştirak etmeleri emredildi. Lakin talebenin ayakkabısının mümkün mertebe sağlam olması gerektiği 
halde, şehit evlatlarından olan ve maddi durumu iyi olmayan talebe, mektebe gelmek için giyeceği ayakkabıdan bile 
mahrumdu. Bu husus dikkate alınarak, ayrıca küçük sınıf talebelerinin bu kadar uzağa gitmeleri zor olacağından 
ancak üst sınıflardan 5 ya da 6 talebenin gitmesi daha uygun olacaktı. En azından bu sayede Ağaç Bayramı’na katılım 
sağlanacaktı. Talep edilen bu isteklere karşı yazılan karar da ise arzu edenlerin iştirak etmesi kabul edilmişti.
“Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maarif Nezareti, Mektubî Kalemi, nr. 1215 / 9”

Bahar mevsimine adım attığımız şu günlerde havalar ısınıyor; toprak, üzerinde nefes alan her canlının hareketine hız katıyor. Yeşillenen ve birbirin-

den renkli çiçekleriyle göz dolduran ağaçlar, günümüze neşe katıyor. 20. yüzyılın başında ise baharın insanlara kattığı bu sevince, devlet de ortak 

olur, baharın yeniden topraklarımıza gelmesi Ağaç Bayramı ile kutlanırmış. İşte ülkemizde ve Kağıthane’de kutlanan Ağaç Bayramı’nın detayları…

Tanin Gazetesi, 2 Nisan 1916, Sayfa 3.

Hazırlayan: Ebubekir AL
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bizi takip edin...

Türkiye’de ilk kez amatör sporcu-
lara destek için belediye mecli-
sinden yönetmelik çıkardıklarını 

hatırlatan Başkan Kılıç, her zaman 
sporun ve sporcunun yanında olduk-
larını belirterek “Gerek yaptığımız 
tesislerle, gerek ayni ve nakdi yar-
dımlarla her zaman sporcularımızın 
yanında olacağız. Biliyoruz ki; elde 
edilecek her başarı sadece o kulübün 
değil ilçemizin de başarısı olacaktır. 
Bugün burada hazır bulunan bütün 
kulüplere ve sporcularımıza başarılar 
diliyorum” dedi.

Spora gönül vermiş, spora destek 
veren herkese çok teşekkür eden Baş-
kan Kılıç,  “Yavrularımız geleceğimizin 

teminatıdır. Amatör sporcularımızın 
hiçbirini diğerinden ayrı tutmadık. 30 
amatör spor takım var. Tek düşünce-
miz çocuklarımızın geleceğimizin ba-
şarılı olması. Alt yapıya neden önem 
veriyoruz? Çünkü iyi birer sporcu ola-
cak hem de büyük kulüplerde hem de 
milli formaya kavuşsunlar” dedi.

Spor Kulüplerinden Teşekkür
Kağıthane Amatör Sporlar Kulüp-
ler Birliği Başkanı Hasan Cevahir ise 
“Sporun ve sporcunun dostu belediye 
başkanı Fazlı Kılıç’a çok teşekkür edi-
yorum. Biz slogan üretmiştik, biz bir 
aileyiz diye. Bugün ortada çok güzel 
bir tablo var. Bu tabloda emeği olan 

herkese çok teşekkür ediyorum”  dedi.
Yıllar önce yaşadığı bir anıyı anlatan 

Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul İl 
Başkanı Yemen Ekşioğlu, “Bundan 7-8 yıl 
önce bir toplantıdaydık. Herkes spordan 
dert yanıyordu. Dert yananlara, ‘gidin Faz-
lı beye danışın. O amatör sporculara sü-
rekli destek veriyor’ dedim. Duygu ve dü-
şüncelerimde haklı olduğumu bugün bir 
kez daha anladım. Biz hiçbir belediyenin 
toplantısına gitmiyoruz, ama Fazlı abimizi 
ayrı tutuyoruz. Spora verdiği katkılardan 
dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kendisine verilen destekle hazır-
lanan ve 2012 yılında Muay-Thai’de 
Dünya 2.si olan Talatpaşa Gençlik Spor 
Kulübü’nden Oya Bircan’a ödülünü Baş-

kan Fazlı Kılıç verdi.
Spor malzemesi desteği kapsamın-

da ilçedeki amatör spor kulüpleri ile 
sporculara forma takımı, eşofman, ano-
rak kıyafeti, sporcu çantası, antrenman 
topu, maç topu, antrenman yeleği, ka-
rate elbisesi, tekvando elbisesi dağıtıldı.

Amatör Spor Kulüplerine 
Büyük Destek
Kağıthane Belediyesi’nin ilçede faaliyet gösteren amatör spor 
kulüplerine yönelik malzeme yardımını aralıksız sürdürüyor. 
Amatör spora yönelik çalışmalarla her zaman adından söz et-
tiren Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 30 Amatör Futbol 
Kulübü ile 15 ferdi amatör spor kulübüne malzemelerini dağıttı. 

Kağıthane’de Lale Zamanı
Havaların ısınmasıyla birlikte 
kendini gösteren laleler, 
Kağıthaneliler’i park ve bah-
çelerde buluşturdu. Özellikle 
Sadabad Hasbahçe Mesire 
Alanı’na akın eden vatandaş-
lar, birbirinden renkli laleler-
le bol bol fotoğraf çektirerek 
baharın tadını çıkarıyor.   


