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z 40 yıllık hayat tecrübesini 
kitaplarıyla da pekiştirerek, 
hastanesine yansıtan Kağıthane 
Devlet Hastanesi Başhekimi Gülsen 
Meral Sezer, Kağıthane’yi ve çocuk 
yetiştirmeyi anlattı. 

z Şiirlerin de bizi hiç yalnız 
bırakmadığı söyleşi boyunca; 
hastaları, hastalıkları, kalite 
politikalarını ve etrafındaki 
hikâyelerden, kendi hikâyesinin 
keşfine uzanan yolculuğu 
konuştuk. 

Kağıthane’de Kitap Yazmayı Öğrendim
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Mahallelerimiz:
M. Akif Ersoy Mahallesi

Merkez Mahallesi 

Kağıthane Köyü’nün 
varisi olan 24 bin nüfuslu 
Merkez Mahallesi’ni 
emektar Muhtar Süleyman 
Bölük anlattı.

Kağıthane’nin Beyoğlu 
ile sınır olan 20 bin nü-

fuslu Mehmet Akif Ersoy 
Mahallesi’ni  genç ve dina-

mik muhtarı Ali Osman 
Tunç   ile konuştuk.
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KAĞITHANE’DE BALKAN GÖÇLERİ

TURGUT YILMAZHUZUR SOKAĞI

z Erdoğan Arıca anısına düzenlenen futbol turnuvasının finali için Kağıthane Hasbahçe 
Stadı’na gelen İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Kağıthaneliler’in yoğun ilgisiyle karşılandı. 
Final maçının ardından kupa töreninde vatandaşlara hitap eden Bakan Şahin, daha sonra Vali 
Mutlu, Emniyet Müdürü Çapkın, İlçe Kaymakamı ve beraberindeki heyetle birlikte Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın misafiri oldu. 

z Kağıthane’ye misafir olan bir diğer bakan ise, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bay-
raktar oldu. Huzur Mahallesi’nde gerçekleşen kentsel dönüşüm programına  katılan Bakan 
Bayraktar, deprem riski taşıyan ve toplam 55 dönümde başlayacak kentsel dönüşüm töre-
ninde vatandaşlara hitap etti.

Kağıthane, Bakanları Ağırladı

Kağıttan 
Ağaç Üretimi

z Kağıthane Bele-
diyesi ağaçtan kağıt 
yerine, kağıttan 
ağaç üretmeyi 
başararak, geri dö-
nüşümde devrim 
niteliğinde büyük bir 
projeye imza attı. 

z Belediye ve İlçe 
Milli Eğitim Müdür-
lüğü, ilçedeki tüm 
okullarda çevre eği-
timi seminerlerine 
başlayarak öğren-
cilere kağıttan ağaç 
üretmeyi anlatıyor. 7
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Kağıthane Belediyesi’nden Geri Dönüşümde DEVRİM:



Kağıthane Belediyesi tarafından 
geleneksel hale getirilen “Sarı-
kamış Şehitlerini Anma” prog-

ramına; Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, Kağıthane Kaymakamı 
Ahmed Akın Varıcıer, Kalp ve Damar 
Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez ve 
çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gös-
terdi. 

Sadabad Kültür Merkezi’nin fua-
ye bölümünde açılan Sarıkamış Des-
tanı Fotoğraf Sergisi’nin gezilmesi-
nin ardından program başladı.  Açılış 
ve selamlama konuşmasını yapan ev 
sahibi Fazlı Kılıç,  ‘‘Her yıl bir vefa 
borcu olarak şehitlerimizi geleneksel 

hale getirdiğimiz bir programla anı-
yoruz. Bunun dışında ders çıkaraca-
ğımız olayları sadece Kağıthane’de 
değil, birebir yaşanmış olan gerçek 
mekanlarını da ziyaret ederek o duy-
guları hissedebilmek için farklı şehir-
lerimizi de ziyaret ediyoruz. Bu gece 
de, başta Mustafa Kemal Atatürk ol-
mak üzere tüm şehitlerimizi hürmet-
le ve minnetle anıyoruz’’ dedi.

Onlar 90 Bin Kahramandı
Kaymakam A. Akın Varıcıer ise, 
‘‘Bizler büyük bir milletin parçası-
yız. Bu millete ait, tarihe altın harf-
lerle yazılmış nice zaferlerimiz var. 

Tabi zaferlerimizin yanında dert-
lerimiz ve üzüntülerimiz de var, 
bunları da unutamayız. Çanakkale, 
Sarıkamış ve benzeri yerlerde bir 
amaç uğruna can verildi’’ dedi. 

Ünlü Kalp ve Damar Cerrahı 
Prof. Dr. Bingür Sönmez de yaptı-
ğı konuşmada, – 40 derecede veri-
len hareket emrine uyarak şahadet 
şerbeti içen vatan evlatlarımızın 
sayılarının önemli olmadığını, asıl 
önemli olanın kutsal bir dava uğ-
runa can vermek olduğunun altını 
çizdi. “Onlar 90 bin kahramandı” 
diyen Binnur Sönmez, şehitlerin 
kutsal varlıklar olduğunu söyledi.

İSKİ Kağıthane İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nde 
Melen Çayı Projesiyle başladığımız Aralık ayı, yi-
ne tüm İstanbullular için önemli bir açılış törenine 
sahne oldu. Törende Sayın Başbakanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı gibi; Melen 
Projesi’yle İstanbul’un 2071 yılına kadarki su 
sorunu çözülmüş oldu. Bu dev yatırımda emeği 
geçen herkese teşekkür ediyor, Melen Projesi’nin 
hem İstanbul’a hem de Kağıthane’ye hayırlı olma-

sını diliyorum. 
Aralık ayında yaşadı-

ğımız güzel bir sürpriz de; 
sabahın erken saatlerinde 
çatı üzerlerinde kendini 
gösteren kar yağışının, 
Sadabad Mesire alanında 
harika manzaralar oluş-
turmasıydı. Kış şartlarının 
olumsuzluklarını ortadan 
kaldırmak için hazırlıkla-
rımızı önceden tamamla-
yarak, vatandaşlarımızın 
kar yağışında rahat etme-
sini sağladık. Ana arter 
ve caddelerde geç saat-
lere kadar çalışan ekiple-
rimiz, ara sokaklarda da 
denetimlerini sürdürdü. 
Bu özverili çalışmaları 
nedeniyle ekiplerimize 

bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca 
kar yağışının etkili olduğu günlerde belediyemizin 
“Çağrı Merkezi”nin de 24 saat halkımızın hizme-
tinde olduğunu hatırlatmak isterim. 

Aralık ayında başladığımız taksici ziyaretleri-
miz tüm hızıyla devam ediyor. Taksi duraklarını 
ziyaret ederek, bizlerin gözü kulağı olan taksici 
arkadaşlarımızla fikir alış verişinde bulunuyoruz. 
Zor koşullarda çalışan taksici esnafının rahatlığını 
sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında. 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz ile 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle her yıl 
ilçedeki tüm okullarda verdiğimiz çevre eğitimleri, 
Aralık ayında yeniden başladı. Düzenlenen çevre 
seminerleri sonucunda öğrencilerimizin, evlerinde 
biriktirdikleri tonlarca evsel atığı çöp olmaktan 
kurtarıp geri dönüşüme kazandırmaları bizleri çok 
sevindiriyor. Ayrıca her yıl yapılan geri dönüşüm 
yarışmalarının sonucunda en çok evsel atık topla-
yan okula ve öğrencilere; bilgisayar, bisiklet gibi 
çeşitli hediyeler vermeye devam edeceğiz. Tüm 
öğrenci ve velilerimizi geri dönüşüme destek ol-
maya bir kez daha davet ediyorum.  

Çocukluğunun ilkokul dönemlerini Kağıtha-
ne’deki Çağlayan Darüleytam’da geçiren Türk 
Sanat Müziğinin unutulmaz isimlerinden Safiye 
Ayla’yı, bir vefa örneği olarak ilçemizde düzenle-
diğimiz unutulmaz bir törenle yâd ettik. Ardından 
Sarıkamış’ta şehit olan 90 bin askerimizi, Kağıt-
hane Kültür Merkezi’nde andık. Her iki program-
da bizleri yalnız bırakmayarak yoğun ilgi gösteren 
sanatçılarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür edi-
yorum. 

Hasbahçe Söyleşilerimiz birbirinden değerli 
konuklarımızla Kağıthane Şehir Müzesi’nde de-
vam ediyor. Kağıthanelilerle buluşturduğumuz 
değerli isimlerden faydalanmak için söyleşilerdeki 
yerinizi almayı unutmayın. Ayrıca kar yağışının 
eşsiz güzelliklerle donattığı Hasbahçe’de kışın ta-
dını çıkaranlardan olun. Yeni yılınız kutlu ve bere-
ketli olsun. 
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İstanbul Melen Suyuna Kavuştu Aralarında 
İstanbullulara 2071 
yılına kadar su sıkıntısı 
yaşatmayacak Melen 
Çayı Projesi’nin de 
bulunduğu 112 tesisin 
toplu açılış programı, 
İSKİ Kağıthane 
İçme Suyu Arıtma 
Tesisleri’nde yapıldı.
Açılılış töreninde 
Başbakan Erdoğan 
Ankara’dan canlı 
bağlantı gerçekleştirdi.

12.12.2012 tarihinde, Türkiye’nin 
dört bir yanında faaliyete geçiri-
len İçme suyu ve enerji tesislerinin 

toplu açılışı, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Ankara’dan yurdun de-
ğişik yerlerine canlı yayınla bağlantı 
gerçekleştirmesiyle yapıldı. 

İSKİ Kağıthane İçme Suyu Arıtma 
Tesisleri’ndeki açılış programına İs-
tanbul Valisi Hüseyin Mutlu, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, DSİ 14. Bölge Genel Müdü-
rü Mehmet Yalçın Çomoğlu, İSKİ Ge-

nel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demir ile 
çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbulluların Su Hasretine Son Verdik
Melen Projesi’nin Cumhuriyet Tari-
hi’ndeki en büyük su temin projesi 
olduğunu vurgulayan Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan, bu proje sayesin-
de İstanbulluların 2071 yılına kadar 
su sıkıntısı yaşamayacağı müjdesini 
verdi ve ekledi; “90’lı yılların başında 
İstanbul’un en büyük sorunu susuz-
luktu. İstanbul’a susuz kent ismi veril-
mişti. Biz göreve gelir gelmez, 180 km 

uzaklıktaki Istrancalar’dan su getir-
mek suretiyle, İstanbulluların su has-
retine son verdik. Melen Projesi’yle 
İstanbul’un 2071 yılına kadarki su 
sorununu çözdük. Ben bugün açılışı 
yapılan bütün projelerin hayırlı olma-
sını diliyorum” dedi.

Melen Projesi’nin İstanbul’un si-
gortası olduğunu belirten Çevre ve 
Orman Bakanı Veysel Eroğlu, çalış-
maların sadece İstanbul ile sınırlı ol-
madığını belirterek ‘‘Türkiye’de su 
sorunu yaşayan her bölgeye su götü-
rüyoruz. Şehir ve ilçeleri kapsayan 58 

adet yerleşim bölgesine bu yıl içinde 
su götürdük ve götürmeye de devam 
edeceğiz’’ dedi.

2071 İstanbul ve Türkiye İçin Hayırlı Olsun
Yapılan yatırımlarla İstanbul’un su 
sıkıntısını çözdüklerini müjdeleyen 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, “2071 yılı İstanbul ve 
Türkiye için hayırlı olsun” dedi. Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
ise, Melen Projesi’nin hem İstanbul’a 
hem de Kağıthane’ye hayırlı olması 
dileğinde bulundu.

Sarıkamış Şehitleri Kağıthane’de Yâd Edildi

1914 Sarıkamış Harekâtı’nda şe-
hit olan 90 bin asker, Kağıthane 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü’nün düzenlediği prog-
ramla Kağıthane Kültür Merkezi’nde 
anıldı. Yoğun ilginin gösterildiği prog-
ramda vatandaşlar, Sarıkamış Desta-
nı Fotoğraf Sergisi’ni de gezdi.

- 40 derecede verilen hareket em-
rine uyarak şahadet şerbeti içen 

vatan evlatlarımızın sayısı önemli 
değildir. Asıl önemli olan; kutsal bir 
dava uğruna can vermektir. Onlar 

90 bin kutsal kahramandı. 
(Prof. Dr. Bingür Sönmez)
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Belediye projelerini ve çalışmalarını halkla yaptıkları istişare 
toplantılarıyla güçlendiren belediye başkanları, yeni yılın 
ilk günlerinde Kağıthane Belediyesi’nde buluştu. Nurtepe 

Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltıya; Bayrampaşa Bele-
diye Başkanı Atila Aydıner, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 
Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu, Fatih Belediye Başkanı 
Mustafa Demir, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Erhan Erol, 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve Zeytinburnu Be-
lediye Başkanı Murat Aydın katıldı. 

2. Bölge Belediye Başkanlarından İstişare Toplantısı
İstanbul’un 2. bölge belediye başkanları, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın ev sahipliğinde Kağıthane Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde bir 
araya geldi. İlçe çalışmaları ve projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunan belediye başkanları, kahvaltı sonrası Kağıthane Belediyesi’ne geçti. 

Kağıthane’de Dönüşüm Devam Ediyor

Türkiye’deki 20 milyonluk konut 
stokunun büyük bir bölümü-
nün depremleri oluşturan faylar 

üzerinde olduğunu dile getiren Bay-
raktar, bu konutlardan 6,5 milyonu-
nu zamanla değiştirme ve yenileme 
kararlılığı içerisinde olduklarını 
kaydetti.

Bakan Bayraktar, “2013 yılı afet 
riski altındaki binaların dönüştü-

rülmesi noktasında atılım yılı ola-
cak. İlk 2 yılımızda Türkiye’de çok 
büyük mesafe alacağız. 2023 yılında 
daha güzel, katı atık, çevre, atık su 
sorunlarını halletmiş, iklim değişi-
miyle uyumlu şehirlerle ve Türkiye 
ile buluşacağız. Önümüzdeki 20 yıl-
da kentsel dönüşümü tamamen bi-
tirmiş olacağız” diye konuştu.

Bakan Bayraktar’ın konuşması-

nın ardından protokol kürsüye da-
vet edildi ve Küçükçekmece’deki 
yıkım alanına canlı bağlantı yapıldı. 
Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Aziz Yeniay’ın konuşmasının ardın-
dan Bakan Bayraktar’ın talimatı ile 
Ağazaya Huzur Mahallesi’nde ve 
Küçükçekmece’deki binaların yıkı-
mı buldozerlerle gerçekleştirildi. 

Kağıthane Hızla Değişiyor
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, bugün İstanbul’un geleceğiyle 
ilgili güçlü ve sağlam bir adım atıl-
dığını belirterek aynı çalışmaların 
Kağıthane’de yapıldığını kaydetti.

Bugüne kadar 180 bin yapı sto-
kunun yüzde 23,5’ini yeniledikleri-
ni belirten Kılıç, önümüzdeki birkaç 
yılda sağlıksız yapıların tamamı-
nı dönüştüreceklerini vurgulayarak 
“Kağıthane’mizde dönüşüm çalış-
maları hız kesmeden devam ediyor. 
Çalışmaların nasıl bir hızda ilerledi-
ğini somut bir şekilde ifade etmemiz 
gerekirse her gün 28 dairelik bir bi-
nayı dönüştürüyoruz” dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Huzur Mahallesi’nde gerçekleşen kentsel dönüşüm programına ka-
tıldı. Deprem riski taşıyan ve toplam 55 dönümde başlayacak yıkım çalışmaları için Huzur Mahallesi’ndeki Şehit 
Emrah Yılmaz Parkı’nın önünde düzenlenen törende, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da konuşma yaptı. 

Atık Yağ 
Kampanyasına 

Yoğun İlgi

Kağıthane Belediyesi’nin başlattığı a-
tık yağ toplama kampanyası yoğun 
ilgi görüyor.  Ayda ortalama 10 ton 

atık yağın geri dönüşüme kazandırıldığı 
projede, evlerden toplanan her 5 litre a-
tık yağ karşılığında 1 litre bitkisel yağ he-
diye ediliyor. Bio-dizel ve elektrik enerji-
sine dönüştürülen atık yağlar geri dönü-
şüme büyük katkı sağlarken, vatandaş da 
ekonomik açıdan kazançlı çıkıyor. Birik-
tirdikleri bitkisel atık yağların geri dönü-
şüme kazandırmak isteyen lokanta, res-
toran, büfe gibi işletme ve evlerin beledi-
yenin 444 23 00 numaralı telefonunu ara-
yıp ev ve işyeri adres bilgilerini ekiplere 
iletmeleri yeterli.



Kağıthane Belediyesi Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğünün 
organize ettiği plastik mavi ka-

pak toplama kampanyası çerçevesin-
de, Sanayi Mahallesi’nde bulunan Yağ-
mur Çocuklar Özel Eğitim Okulu öğ-
rencilerinin topladığı bin yüz kilo ma-
vi plastik kapak karşılığında, çekilişle 
on öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Bin yüz kilo mavi kapak karşılığın-
da hediye edilen bisikletlerin çekilişle 
sahiplerine teslim edildiği tören; Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın 
katılımıyla gerçekleşti. Başkan Kılıç’ın 
yaptığı çekilişle on öğrenci bisiklet sa-

hibi oldu. Öğrencilerin büyük ilgi gös-
terdiği Başkan Kılıç, bisiklet kazanan 
engelli öğrencilerle fotoğraf çekildi.

Kampanyalar Yaygınlaşmaya Devam Edecek
Engelli çocukların sevincine ortak ol-
manın, onları sevindirmenin ve aynı 
zamanda çevreye de katkı sağlamanın 
önemine değinen Başkan Kılıç; “Top-
lanan plastik kapaklar başka engelli 
vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye 
olarak geri dönerken, çevrenin korun-
masına da büyük katkı sağlamaktadır. 
Aynı zamanda bu güzel kampanyaya 
katkıda bulunan çocuklarımızı da bi-

siklet hediyesiyle mutlu etmiş olduk. 
Bu tür kampanyalar sosyal alanda yay-
gınlaşmaya devam edecek, böylelikle 
hem çevre koruma bilinci tüm halkımız 

arasında yayılmış olacak hem de engelli 
vatandaşlarımız için tekerlekli sandalye 
imkânı sağlanacak. Katkıda bulunan 
herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

Kağıthane Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün engelli vatan-
daşlara tekerlekli sandalye yardımı için yürüttüğü plastik kapak toplama kam-
panyası, verimli sonuçlarıyla yüz güldürmeye devam ediyor. Engelli çocukların 
topladığı bin yüz kilo plastik kapak karşılığında on bisiklet hediye edildi.

 Mavi Kapak Kampanyası Yüz Güldürmeye Devam Ediyor

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği’nden 

Taksici ziyaretlerine Merkez Ma-
hallesi ile başlayan Başkan Kılıç’ı; 
Belediye Başkan Yardımcısı Hasan 

Çakır, Kağıthane Otomobilciler ve Şo-
förler Esnaf Odası Başkanı Akın Atlı, 
Kağıthane Esnaf Odası Başkanı Ömer 
Osmanoğlu, Kağıthane Merkez Taksi 
Durak Başkanı Fahri Aksoy ve durak 
çalışanları karşıladılar. Ziyareti mem-
nuniyetle karşılayan taksiciler Başkan 
Kılıç’a çiçek takdim etti.

Durak çalışanlarıyla birlikte kahval-
tı yapan ve sohbet eden Başkan Kılıç, 
taksicilerin önerilerini dinledi. Kağıt-
hane Otomobilciler ve Şoförler Esnaf 
Odası Başkanı Akın Atlı’dan yapılma-
sı planlanan modern taksi durakları 
hakkında bilgi alan Başkan Kılıç, “Zor 
koşullarda çalışan taksici esnafının ra-
hatlığını sağlamak öncelikli hedefle-
rimiz arasındadır. Merkezde yakında 
hizmete girecek hastane ve inşaatına 
başlanacak otopark, sosyal tesisler in-
şaatları taksici esnafının işlerini daha 
da geliştirecektir” dedi.

Kağıthane Merkez Taksi Durak Baş-
kanı Fahri Aksoy, Başkan Kılıç’a yaptı-
ğı ziyaretten dolayı bir plaket vererek 
teşekkürlerini sundu. Ziyaretin sonun-
da taksiciler, Başkan Kılıç ile hatıra fo-
toğrafı çektirdi.

Başkan Kılıç Ortabayır’daydı
Başkan Kılıç, taksi duraklarını ziya-
ret programı kapsamında 18 Aralık’ta 
Ortabayır Mahallesi’ndeki Bacadibi 
Taksi Durağı esnafını ziyaret etti. Ba-
cadibi Taksi Durağı ziyaretinde Başkan 
Kılıç’ı, Kağıthane Esnaf Sanatkarlar 
Odası Başkanı Ömer Osmanoğlu, Be-
lediye Başkan Yardımcısı Hasan Çakır, 
Kağıthane Otomobilciler ve Şoförler 
Esnaf Odası Başkanı Akın Atlı, Orta-
bayır Mahalle Muhtarı Mustafa Solak, 
Sanayi Mahallesi Muhtarı Cengiz Yıl-
dırım, Bacadibi Taksi Durak Başkanı 
Yaşar Utuş ve taksiciler karşıladılar.
Taksicilerin takdim ettiği çiçekle kar-
şılanan Başkan Kılıç, onlarla hem kah-
valtı etti hem de ilçeyle ilgili izlenim-
lerini dinledi. Başkan Kılıç’ın ziyare-
tinden duydukları memnuniyeti dile 
getiren taksiciler, yaşadıkları sıkıntıları 
Başkan Kılıç’la paylaştılar.

Taksicilerle İstişare Halindeyiz
Başkan Kılıç’ın 21 Aralık’taki durağı 
ise Seyrantepe Mahallesi’ndeki Mer-
kez Taksi’ydi. Kılıç’ı, Kağıthane Es-

naf Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer 
Osmanoğlu, Kağıthane Otomobilciler 
ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Akın 
Atlı, Seyrantepe Merkez Taksi Dura-
ğı Başkanı Eyüp Karamuk, Kağıthane 
Birleşik Esnaf odaları Başkanı Ömer 
Osmanoğlu, Seyrantepe Mahalle Muh-
tarı Kemal Kılıç ve taksi durağı esnafı 
karşıladı.

Yaptığı ziyaretten dolayı memnuni-
yetlerini dile getiren taksicilerle kah-
valtı yapan Başkan Kılıç, durağa gelen 
telefonlara da cevap verdi. Telefonda 
kendini tanıtan Başkan Kılıç talepte 
bulunulan adrese taksi yönlendirdi.

Kağıthane’deki esnafla her fırsatta 
bir araya geldiklerini ifade eden Baş-
kan Kılıç, “Biz her zaman esnafımız 
ve vatandaşımızla bir araya gelmeye 
çalışıyoruz. Taksici esnafımızın yap-
tığı işlerin zorluğunu ve önemini bili-
yoruz. Taksi duraklarıyla ilgili yeni ve 
modern projelerimizi hayata geçirmek 
için çalışmalarımıza devam ediyoruz” 
dedi.

Taksiciler İlçenin Nabzını Tutuyor
Başkan Kılıç, taksi duraklarını ziyaret 
programı kapsamında Çeliktepe Kubi-
lay Taksi Durağı’na da gelerek, taksi-
cilerle sohbet etti. Ziyaretten oldukça 
memnun olan taksicilerle kahvaltı ya-
pan Başkan Kılıç, durağa gelen telefon-
lara cevap verdi, verilen adreslere taksi 
yönlendirdi. 

Fırsat buldukça Kâğıthane esnafıyla 
bir arada olduğunu, onların görüşleri-
ni aldıklarını belirten Başkan Kılıç, bu 
konuda taksicilerin çok aktif olduğunu 
hatırlatarak “Esnafımızla sürekli görü-
şüyor, onların değerli fikirlerini alıyo-
ruz. Taksici kardeşlerimiz burada ya-
şananları anında görüyor. Paylaşılması 
gereken bir durum varsa hemen bizleri 
haberdar ediyorlar. Onların gözlemleri 
bizim için çok önemlidir. Burada bizi 
ağırlayan herkese teşekkür ediyorum” 
dedi. Başkanın sürekli halkla iç içe oldu-
ğunu, onunla her zaman görüştüklerini 
ifade eden Çeliktepe Kubilay Taksi Du-
rağı Başkanı Burhan Kulcu “Başkanımız 
bizleri yalnız bırakmıyor. Her zaman zi-
yaret ediyor. Değerli zamanlarını bize a-
yırdığı için çok teşekkür ediyoruz” dedi. 

Başkan Fazlı Kılıç’ın sonraki adre-
si Yahya Kemal Mahallesi Tunik Taksi 
Durağı’ydı. Taksicilerle kahvaltıda bu-
luşan Başkan Kılıç, burada da yoğun 
ilgi gördü.

Taksi Duraklarına
 Ziyaret

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthane’deki taksicilerle bir araya 
gelerek, taksi durakları hakkındaki yeni projelerini anlattı. Zaman zaman du-
rağa gelen telefonlara cevap veren Kılıç, verilen adreslere taksi yönlendirdi. 
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Sinevizyon gösterileri ile çeşitli su-
numların ve örneklerin verildiği 
toplantıda hırsızlıkların % 60’ının 

bilinenin aksine gece değil, gündüz 
yapıldığı ve ekseriyetle kapı göbekle-
rinin kırılarak eve girildiği belirtildi.  
Kapılara çelik rozet takılmasının etkili 
bir yöntem olduğunu anlatan polisler, 
ayrıca komşuların birbirini kollamala-
rının ve tanımadık kişilere komşuları 
hakkında bilgi vermemelerinin öne-
mine değindi. Posta kutularında fatu-
ra ya da mektup vb. türde evrakların 
birikmesinin dahi hırsızlara davetiye 
çıkardığını bildiren polisler, komşula-

rın birbirinin posta kutularını zaman 
zaman boşaltmalarını tavsiye ettiler.

Ayrıca uyuşturucu madde kulla-
nımına karşı ise ebeveynlerin çocuk-
larıyla etkin bir iletişim kurmalarının 
ve onlarla arkadaş gibi konuşabilme-
lerinin önemi de anlatıldı. Madde kul-
lanmaya başlayan gençlerin, öncelikle 
arkadaş çevrelerinin değiştiğini, ders-
lerinde başarı oranının düştüğünü, 
kendi odalarına çekildiklerini ve göz-
lerinin kızardığını belirten polisler, 
böyle bir durumla karşılaşan ailenin 
çocuklarına kızmadan bir uzmandan 
yardım almaları gerektiği vurgulandı.

Bilgilendirme Toplantısı
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro 
Amirliği, son zamanlarda artan hırsızlık ve uyuşturucu madde kulla-
nımına karşı Şirintepe Mahalle Camisi’nde Cuma Namazı sonrası ce-
maat ve mahalle sakinlerine alınacak önlemler konusunda bilgi verdi.

Hasbahçe’deki Kırkahvesi’nde gerçekle-
şen kahvaltıya Kâğıthane Kaymakamı 
Ahmet Akın Varıcıer, Birleşik Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Osmanoğlu, 
İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İS-
TESOB) Başkan Vekili İsmail Taşkın, Sivil Toplum 
Platformu Başkanı Musa Can, Kâğıthane Emniyet 
Müdürü Mahir Yavaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Nail Bölükbaşı, İlçe Halk Eğitim Müdürü Muzaffer 
Kartal ve Kağıthane esnafı da katıldı.

Bu tür buluşmalarda Kâğıthane esnafı ve yö-
neticilerini bir araya getirmek istediklerini belir-
ten Kâğıthane Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
Başkanı Ömer Osmanoğlu, “Kağıthane esnafımızı 
ve değerli yöneticilerimizi bir araya getirdiğimiz 
bu geleneksel toplantının gerçekleşmesinden 
büyük mutluluk duydum. Sohbet havasında geçen 
bu programda esnafımız hem kendilerini ifade 
ediyor hem de ilçemizin değerli yöneticileriyle 
çeşitli konular hakkında istişare ediyorlar. Bu bu-
luşmada emeği geçen ve değerli vakitlerini ayırıp 
buraya gelen Başkanımız Fazlı Kılıç’a, Kaymaka-
mımız Ahmet Akın Varıcıer’e ve değerli misafirle-
rimize çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Esnaf Toplumun Aynasıdır
Bir yöneticinin yaptığı hizmetleri sürdürebilmek 
ve vatandaşa ulaşmak açısından bu tür program-
ların önemine dikkat çeken Başkan Kılıç, “Esnafı-
mızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın taleplerini 
dinleyerek yeni çözüm yolları üretiyoruz. Bir sı-
kıntı veya eksiklik gördüğümüz yere derhal müda-
hale ediyoruz, gerekli hizmetler neyse yapıyoruz. 
Tüm gayretlerimiz; Kağıthane’ye daha iyi hizmet 
edebilmek, vatandaşlarımıza daha güzel işler gö-
türmektir. Esnaf toplumumuzun aynasıdır. Bu ba-
kımdan esnafımızla diyalog geliştirmek önemlidir. 
Çünkü vatandaşa ulaşmanın en iyi yollarından biri 
de esnaflarla görüşmek, istişare etmektir” diye 
konuştu.

Vatandaşla buluşmanın Kağıthane’ye ya-
pılacak olan hizmetler adına gerekli olduğunu 
ifade eden Kaymakam Varıcıer ise “Esnafımızla 
işbirliği içerisinde olmak, sorunların çözümüne 
büyük katkı sağlar. Başkanımızla birlikte sürekli 
esnafımızla buluşuyoruz. Kamu yöneticilerinin 
esnaflarla bir araya gelmesi, yapılan hizmetler 
için önemlidir’’ dedi. 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Kahvaltıda Buluştu

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve Kaymakam Akın 
Varıcıer, Kağıthane Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 
geleneksel olarak düzenlediği kahvaltıda esnafla buluştu. 



S
ınır komşularına göre 
yüksek bir coğrafyada 
konumlanan M. Akif Er-
soy Mahallesi, bu coğraf-
yayı avantaja çevirmeyi 
başarmış. Öyle ki; mahal-

leye girdiğinizde dikkatinizi çeken 
ilk özellik; apartmanların büyük 
çoğunluğunda teras bulunması. Te-
rasa çıkıp sizi karşılayan eşsiz Ha-
liç ve adalar manzarasını görünce, 
yokuştan çıkmanın vermiş olduğu 
yorgunluğu unutuyorsunuz. 

Yaklaşık 20 bin nüfusu bulu-
nan mahalleyi Muhtar Ali Osman 
Tunç, dağıttıkları kömür yardım-
larına bakıldığında orta gelirli bir 
mahalle olarak tanımlıyor. ‘‘Ma-
halleliyle ilişkileriniz nasıl, aileleri 
yakından tanıyor musunuz?’’ so-
rusuna, muhtarlık binasının dışın-
da cevap vermek isteyen Muhtar 
Tunç, hemen muhtarlık binasının 
girişinde asılı olan afişe dikkat çe-
kiyor. Mahalle sakinlerinin kendi-
sine haftanın her günü ve her saati 
ulaşabilmesi için cep telefonunu 
afişe yazdıran Muhtar Ali Osman 
Tunç, insanların kendisini hiç çe-
kinmeden arayabildiğini ve talep-
lerine birlikte çözüm aradıklarını 
aktarıyor. 

‘‘Bir de arabam olmadığı için 
her yere yürüyerek gidip geliyo-
rum, dolayısıyla esnafla ve ailelerle 
muhabbetimiz artıyor’’ diyen Tunç, 
muhtarlık görevinin maddi beklen-
tilerle değil, ancak ve ancak mu-
habbet ve hizmet görevi bilinciyle 
yapılabileceğinin altını çiziyor. 

Kağıthane’nin En Büyük Anaokulu
Mahallede Giresun, Sivas, Gümüşha-
ne, Kastamonu ve Erzincan’dan gelen 
insanların yoğunlukta olduğunu, ay-
rıca bu il derneklerinin de aktif olarak 
faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Ma-
hallede bulunan sağlık ocağının bir 
süredir İl Özel İdaresi tarafından ye-
nilendiğini, yaklaşık bir ay sonra ma-
hallenin sağlık ocağına kavuşacağı 
müjdesini veren Muhtar Ali Osman 
Tunç, mahalledeki okul sayısının da 
nüfusa göre yeterli olduğunu 
düşünüyor. Mahallede M. 
Akif İlkokulu ve Tülin 
Manço İlkokulu ol-
mak üzere iki okul 
bulunuyor. Bu o-
kullardan Tülin 
Manço’da geç-
tiğimiz aylarda 
açılışı yapılan 
Kağıthane’nin en 
büyük ve en do-
nanımlı anaoku-
lu da bulunuyor. A-
naokulunda emeği ge-
çen herkese teşekkür e-
den muhtar, velilerden ve mi-
niklerden çok olumlu tepkiler aldık-
larını belirtiyor. 

Mahalle Konağı İnşaatı Devam Ediyor
Yaklaşık dört yıldır mahallede neler 
değiştiğini anlatan Muhtar Ali Os-
man Tunç, mahalle konağından se-
vinçle bahsediyor. Mahalle konağını 
gezdirirken önemli bir ihtiyacın kar-
şılandığını vurgulayan Tunç; ‘‘Mahal

le konağımızda 3 katlı otoparkımız, 
giriş katta muhtarlığımız ve postane-
miz olacak. İkinci kat Emniyet’e tahsis 
edildi, buraya polis merkezi beklenti-
miz var, ancak Emniyet ile görüşme-
lerimiz devam ediyor. 3. kata İSMEK 
düşünülüyor, Haliç manzaralı 4. kat i-
se kültür ve bilgi evi olarak planlandı. 
Ayrıca mahalle konağının bahçesine 
8 adet banka ile görüşüp ATM konul-
ması talebinde bulunduk. ’’

Mahalledeki diğer önemli bir ça-
lışma ise Etibank Caddesi’nin 

trafik sıkışıklığına alter-
natif bir çözüm olarak 

düşünülen Örf So-
kak’taki yenileme.  

‘‘Sokağın açılışı 
yapıldı, park da 
yapıldı. Ancak 
parka geçici ola-
rak Örnektepe 
Parkı adı verildi, 

mahalle sakinleri 
olarak parkın adı-

nın M. Akif Ersoy 
olmasını talep ediyo-

ruz’’ diyen Muhtar Ali 
Osman Tunç, milli şairimizin 

adının bu parka daha çok yakışacağı-
nı düşünüyor.   

Metrobüs Durağı Talebi
Mahallenin en büyük sıkıntısının ula-
şım olduğunu belirten muhtar, ‘‘Ma-
hallemiz Kağıthane-Beyoğlu sınırın-
da olmasına rağmen, vatandaşlarımız 
Kağıthane’ye iki vesait yapmak zo-
runda kalıyor. 

Çünkü tek vesait yok. Topkapı- Sey-
rantepe minibüsü mahallemizden 
geçerse ya da Kağıthane’ye mahalle-
mizden direkt olarak bir ulaşım hattı 
konulursa rahatlarız. İBB Ulaşım Da-
ire Başkanlığı’na da giderek mahalle-
mize yakın bir metrobüs durağı talep 
ettik. Çünkü mahalle sakinlerimiz 
özellikle geç saatlerde metrobüse u-
laşmakta güçlük yaşıyor. Var olan du-
raklar mahallemize uzak kalıyor.’’ Bu 
taleplerinden iyi neticeler bekleyen 
Muhtar Ali Osman Tunç, Kağıthane 
Belediyesi ile oldukça iyi ilişkiler kur-
duklarını, telefonla dahi tüm işlerini 
halledebildiklerini belirtiyor.  

Mahalledeki Örf Sokak’ta ada ba-
zında bir anlaşmanın büyük oranda 
yapıldığını ve hem mahalleye hem 
de çevre bölgelere örnek teşkil edebi-
lecek kentsel dönüşüm örneklerinin 
yükseleceğini belirten Muhtar Tunç, 
mahallede 30 noktada inşaat yapıl-
dığını aktarıyor. 

Kağıthane’nin 
Teras Katı: 
M. Akif Ersoy

Kağıthane’nin Beyoğlu ile sınır olan mahallesi Mehmet Akif Ersoy, 1999 yılında Ta-
latpaşa Mahallesi’nden ayrıldı. 20 bin nüfuslu mahallede 30 ayrı noktada inşaat 
yapılırken, mahallede kentsel dönüşüme örnek teşkil edebilecek binalar yükseliyor.

Ali Osman Tunç Kimdir?

1972 İstanbul doğumlu olan Ali Osman Tunç, aslen Gümüşhane Kelkitli’dir. Ailesinin 1960’lı yıllarda Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne yerleşmesiyle birlikte doğma büyüme mahalleli olan Tunç, Kağıthane 

İmam Hatip Lisesi mezunudur.  Lise mezuniyetinin ardından çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Ali Osman Tunç, 2009 yerel seçimlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde muhtar olarak göreve 

başladı. Evli ve 3 çocuk babası olan Tunç, 1999 yılında Talatpaşa’dan ayrılan M. Akif Ersoy Mahallesi’nin ikinci muhtarıdır. Tunç; ayrıca 2013 yılında Kaymakamlık Mütevelli Heyeti’ne seçilerek göreve başladı.

M. Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Ali Osman Tunç

İnşaatı devam eden mahalle konağı
M. Akif Ersoy Mahallesi genel görünümü

Kağıthane Belediyesi’nin her yıl dü-
zenlediği çevre eğitimi seminerle-
rinin, 2012-2013 Eğitim yılındaki 

ilki, Başkan Fazlı Kılıç’ın katılımlarıy-
la gerçekleştirildi. 

Seyrantepe Atatürk İlk Okulu’nda 
öğrencilerle bir araya gelen Başkan 
Kılıç, geri dönüşüm temalı bir ani-
masyon filminin gösteriminin ardın-
dan öğrencilere hitap etti. Başkan Kılıç 
“İçinde yaşadığımız dünyayı yarınki 
kuşaklara daha temiz bırakmak için 
çevre temizliğine dikkat etmeliyiz. 
Temiz çevre sağlıklı yaşamı ve sağlıklı 
toplumu beslediği gibi aynı Dünyayı 
paylaştığımız canlıların da yaşamları-

nı devam ettirmelerini sağlamaktadır. 
Bu yıl geri dönüşümden elde edilmiş, 
kâğıtları ağaç tohumuna dönüştürüp 
kağıttan ağaç elde etmeyi sağlamayı 
amaçlıyoruz. Bütün okullarımızda, 
90 bin adet ağaç tohumunu; saksıyla, 
toprağıyla öğrencilerimize dağıtaca-
ğız. Geri dönüşümden elde ettiğimiz 
kâğıtlardan ağaç yetiştirmeyi bütün il-
çe genelinde yaygınlaştıracağız’’ dedi. 

Geri Dönüşüm Atıkları Her Hafta Toplanıyor 
Başkan Kılıç çevre eğitimlerine Sey-
rantepe İlk Okulu ile devam etti. Baş-
kan Kılıç her yıl okullardan tonlarca 
evsel atık toplanarak geri dönüşüme 

kazandırıldığını belirterek şunları 
söyledi; “Her yıl okullarda verdiğimiz 
çevre eğitimi ile ilgili seminerler neti-
cesinde öğrencilerimiz çevrelerindeki 
evsel atıkları çöp olmaktan kurtarıp, 
doğaya karışmalarını önlüyorlar. Öğ-
rencilerimizin biriktirdiği geri dönü-
şüm atıklarını, ekiplerimiz her hafta 
okullardan topluyor. Öğrenciler sa-
yesinde toplanan tonlarca atık hem 
çevreye zarar vermemiş oluyor hem 
de geri dönüşüme kazandırılıp ülke 
ekonomisine büyük katkılar sağla-
mış oluyorlar. Her yıl yaptığımız gibi 
bu yıl da en çok geri dönüşüm atıkla-
rı toplayan okulumuza ve öğrencile-

rimize çeşitli hediyelerimiz olacak.’’ 
Başkan Kılıç ziyaret ettiği her iki 
okulda kâğıttan ağaç tohumu örne-
ğini tanıtırken, öğrencilerin büyük 
ilgisiyle karşılaştı.

Kağıthane Belediyesi; her yıl ya-
pılan geri dönüşüm yarışmalarının 
sonucunda en çok evsel atık topla-
yan okula ve öğrencilere; bilgisayar, 
bisiklet gibi çeşitli hediyeler vererek, 
evsel atık toplamayı teşvik ediyor.
Düzenlenen çevre seminerleri so-
nucunda öğrenciler, evlerinde bi-
riktirdikleri tonlarca evsel atığı çöp 
olmaktan kurtarıp geri dönüşüme 
kazandırıyor. 

Kağıthane Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilçedeki 
tüm okullara çevre eğitimi seminerleri vermeye yeniden başladı. Belediye ağaçtan kağıt yerine, 
kağıttan ağaç üretmeyi başararak büyük bir projeye imza attı. Çevre eğitimi seminerlerinde bütün 
öğrencilere kâğıttan ağaç tohumu dağıtan belediye, geri dönüşümde devrim yapmayı hedefliyor.

Çevre Eğitimlerinde Bir İlk: 
Kağıttan Ağaç Üretimi 

Proje Uzmanı İbrahim 
Coşkun’un sunduğu AB 
Projeleri Hazırlama se-

minerine; Kağıthane Beledi-
ye Başkan yardımcıları Ha-
san Çakır, M. Oğuz Toktekin, 
İnsan Kaynakları Müdürü 
Zeki Yazıcı ve belediye per-
soneli katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren se-
minerde Proje Uzmanı İb-
rahim Coşkun, AB fonların-
dan yararlanmak için dikkat 
edilmesi gerekenler hakkın-
da bilgi verdi. Projelerin ya-
rarlanacak kitleyle işbirliği i-
çinde hazırlanması gerektiği-

ne vurgu yapan İbrahim Coş-
kun, projelerin bir ruhunun 
olması, inandırıcı bir dille ya-
zılması ve yararlanacak kit-
leyle işbirliği içinde hazırlan-
ması gerektiğine dikkat çeke-
rek, pek çok proje ve destek 
alan emsal kurumlardan ör-
nekler verdi.

Belediye personeline bir 
projenin fikir aşamasından 
taslak haline getirilmesin-
den, dosyanın hazırlanması 
ve destek alımına kadar her 
aşamayı örnekler vererek si-
nevizyon eşliğinde anlatan 
Coşkun; çevre, sosyal sorum-

luluk, kültürel ve endüstriyel 
konularda hazırlanan proje-
lerin destek alabileceğini ha-
tırlattı. 

Belediyenin proje yazma 
kapasitesini artırmak, ulusal 
ve uluslararası fonlardan ye-
terli ve etkin bir şekilde ya-
rarlanmasını sağlamak ama-
cıyla yapılan sunumun ar-
dından, Başkan Yardımcısı 
Hasan Çakır; “Personelimiz 
bu sunumdan sonra geliş-
mesi mümkün bir fikri proje-
lendirip Avrupa Birliği’nden 
çok rahat hibe elde edebile-
cektir’’ dedi.

Kağıthane Belediyesi İnsan Kaynakları 
Müdürlüğü, belediye personeli için ‘‘Av-
rupa Birliği Fonlarından Yararlanabil-
mek İçin Proje Hazırlama’’ eğitimi verdi.  

AB Fonları İçin Proje Nasıl Hazırlanır?

Kağıthane Halk Eğitim Merkezi Cilt Bakımı ve Temel 
Makyaj sınıfı öğretmeni Behiye Sabuncuoğlu’nun 
organize ettiği eğitim, 22 Aralık Cumartesi gü-

nü Kağıthane Çakır Kafe’de gerçekleşti. Halk Eğitim 
Merkezi’nden yaklaşık 30 öğrencinin katıldığı eği-
timde; bu mesleği yapmak isteyenler ve sektöre ye-
ni girenler bilinçlendirilirken, kadınlara da önemli i-
puçları verildi. 

Katılımcıların can kulağıyla dinlediği ve gözleri-
ni ayırmadan izlediği makyaj sanatçısı Çetin Koyun-
cu, makyajı yapılan kişinin yaşının, cilt tipinin ve na-
sıl bir makyaj istediğinin çok önemli olduğunu belirt-
ti. 7 saat süren eğitimin ardından katılımcılara 118 ül-
kede geçerli olan Farmasi Makyaj Sertifikası verildi. 

Halk Eğitim Merkezi’nden 

Makyaj Eğitimi
Kağıthane Halk Eğitim Merkezi, pek çok ünlünün 
ve sinema oyuncusunun makyörü, setlerin vaz-
geçilmez makyaj sanatçısı Çetin Koyuncu’yu a-
ğırladı. Katılımcıların gözlerini ayırmadan izledi-
ği Koyuncu, makyaj ve cilt bakımıyla ilgili önemli 
bilgiler verdikten sonra uygulama da yaptı. 
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cevabı alınca, buyurun kitap sizindir 
dedim. 

Peki nasıl ‘‘hiç’’ olunur? 

Hiç olmak kendini değersiz his-
setmek değildir. İçindeki zenginlikleri 
keşfedip, bedenle kimliğinin özünde 
hiçliğini fark etmektir. İnsanlara kızdı-
ğınızda ileri gitmeyin; susun bekleyin, 
geri adım atın. Ben bu şekilde çok ar-
kadaşımı kazandım. Sonunda ‘‘senden 
sabrı öğrendim’’ şeklinde telefonlar 
aldım. Her yaranın iyileşmesi için bir 
süreç var. Yaranın üzerine siz de yara 
açarsanız o yara hiç iyileşmez, aksine 
derinleşir. 

Herkes bulunduğu makamı gözü-
nün önüne getirip, daha sonra orada 
olmadığını bir düşünsün. Makam, 
para, sağlık; bunlar bugün var yarın 
yok. Hiçbirimiz bunların sahibi değil, 
yalnızca bekçisiyiz. Bunu daha iyi an-
layabilmek için Afrika’ya Nijer’e gittim 
ben. Oradan döndükten sonra zamanla 
yarışmayı değil, zamanla barışmayı öğ-
rendim. Çünkü orası zamanın durdu-
ğu bir ülke. Orada yaşam o kadar ucuz, 
ölümler o kadar hızlı ki... Örneğin gece 

boyun enfeksiyonu geçiren bir çocuk 
getirdiler, durumu ağırdı gerçekten. 
Tedavi etmeye çalıştık, ama gece çocu-
ğu kaybettik. Sabaha karşı babası geldi, 
sabaha kadar beni beklemiş. Dillerimiz 
farklı ama gönüllerimiz birdi. El ele tu-
tuştuk ve birlikte ağladık, göz göze ko-
nuştuk. İkimiz de çok üzgündük. On-
ların acıları çok daha zor. Orada yerde 
uyuyorlar, orada yok denen hiç bir şey 
yok; yemek yok, yatak yok, kapı yok, 
pencere yok. Bunları görünce daha çok 
duygulanıyorsunuz. Duygu olmayınca 
da yazılmıyor benim kitaplarım.  

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak, 
kendi çocuklarınıza nasıl davranıyorsunuz? 
Özel olarak dikkat ettiğiniz hususlar var mı?

Çocuk yetiştirirken hep tavsi-
ye ettiğim şey; ‘‘çocuklarınıza % 99 
evet’’ diyin. Eğer çocuğunuz bir eş-
yayı tutmak istiyorsa bırakın tutsun. 
Dışarı çıkmak istiyorsa, çıkartın bi-
raz gezdirin. Ama % 1 öyle bir hayır 
deyin ki; sizin hayır dediği-
niz anda onun asla evet 
olmayacağını anlasın. 
Hayırlarınız net ol-
sun. Proje verirler ya 
okullarda çocuklara, 
ben hiçbir projeye 
dokunmamışımdır. 
Öğretmenlerine se-
lam göndermişimdir. 
Öğretmeninize deyin ki; 
‘‘annemin yeteri kadar el 
becerisi gelişmiş’’. Hocalar da geri 
gönderiyor tabi çocuğumu, daha iyi-
sini yapabilirsin annen yardım etsin 
diye. Ben yine yardım etmiyorum, 
çocuğum o zaman daha iyisini yapı-
yor. Bu senin görevin, sen yapacak-
sın diyorum.  Çocuklara yap demek 

yapma demektir, ye demek yeme de-
mektir. Çocuklar tersten okur cümle-
leri... Benim çocuğum 2 yaşındayken 
önündeki tabağı yemedi, ben de al-
dım tabağını ve yedim. Bir dahaki 

yemekte yine aynısını yaptı, 
yine ben yedim. Ama ü-

çüncü yemekte yemeğini 
yedi. Çocuklar satranç 
gibidir, hamlesini önce-
den görmeniz gerekir. 

Hastalıkların artış gös-
terdiği kış mevsimindeyiz. 

Kağıthanelilere, özellikle de 
annelere ne gibi tavsiyelerde 

bulunmak istersiniz?

Viral enfeksiyonlarda yani virüs-
lerden korunmanın birinci yolu an-
nelerimizdir, birinci savaşçı anneler-
dir. Doktorlar ikinci savaşçıdır. An-
neler yedirecek, içirecek ve uyutacak. 
Bizim hastanemizin hemen önünde 

çok güzel bir pazar kuruluyor, ben 
de o pazara vakit buldukça gitmeye 
çalışıyorum. Kağıthane bu konuda 
çok şanslı. Çünkü muhakkak bir köy 
bağlantısı oluyor mahallelerin. Köy-
den gelen doğal ürünler oluyor. Sa-
ğolsunlar bazen bana da getiriyorlar, 
ben de çocuklarıma yediriyorum.  
Sabahları çocukların yumurta yeme-
si çok önemli. Bunun yanında zen-
cefil, zerdeçal ve baldan oluşturulan 
karışımdan bir kaşık yemek ise; ba-
ğışıklığı güçlendirecek, üst solunum 
yolu hastalıklarına engel olacaktır. 
Limon, havuç ve yeşillikli salata bol 
tüketilmeli. Çok ilaç ve antibiyotik 
kullanmasınlar. Özellikle ıhlamur, 
adaçayı ve meyvelerden yaptıkları 
çayları çocuklarına içirsinler. Az ve 
öz yedirmeye gayret göstersinler. 
Unutmayalım ki; annelerin kendi 
yaptıkları her şey, dışarıdan aldıkla-
rından çok daha değerlidir. 
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Uzmanlığınızı çocuk sağlığı ve hastalıkları üze-
rine seçmenizin sebebi neydi? 

Meleklerle oynamayı çok seviyo-
rum çünkü. Onları muayene etmeyi, 
bakışlarını, saflıklarını seviyorum. Böy-
lece çocuk ruhum hiç terk etmiyor beni. 

Çocuk doktorusunuz ama çocukların fiziksel 
sağlığından ziyade ruhsal sağlığına değer yük-
lüyorsunuz. 

Çocuklarımızı fiziken büyütüyoruz 
ama ruhlarını büyütemiyoruz. Ruhu 
hep geride kalıyor. Bedeni büyütmek 
kolay; yedirirsin büyür. Ama ruh nasıl 
büyüyecek? Herkesin genetik bir özel-
liği vardır, bir yatkınlıkla doğar çocuk-
larımız. Kendine özgü kalıpları vardır. 
Biz o kalıpların çerçevesini bozmama-
lıyız. Biz o kalıplara göre sınır koyma-
lıyız. Ancak biz çocukları başka bir ka-
lıba koymaya çalışıyoruz, ama o kalıba 
giremiyor. Giremediği için de başarısız-
lıklar geliyor. Anne baba sevgisi ve il-
gisi bir çocuğun düzgün büyümesinde 
çok önemlidir. Çocuğunuzun düzgün 
büyümesini istiyorsanız sadece doku-
nun ve sevin. Sevginizi hissettirin. Bu-
nu ancak siz yapabilirsiniz, kurslar ya 
da okullar yapamaz. 

Hastanenizin kalite politikasından bahseder 
misiniz?

Kısaca söylemek gerekirse; sevgi, 
saygı ve karşılıklı güven. Hastanedeki 
arkadaşlarıma da hep; ‘‘hastalara lütfen 
empati ile yaklaşın’’ derim. Benim ha-
yatımdaki tek ilkem; buraya gelen her-
kesle ailem gibi ilgilenmeye çalışmaktır. 
En iyi hizmeti vermeye çalısıyorum, 
çünkü burası bana emanet ve ben de 
burada kalmayacağım. İleride buraya 
ben de hasta olarak geleceğim. Yaptırdı-
ğımız son araştırmaya göre hastanemiz-
de % 90 oranında başarı memnuniyeti 
var. Belediye başkanımızın da verdiği 
destekle beraber, acil bölümümüzü to-
parladık ve çok hızlıca düzene koyduk.

4 yıllık başhekimliğiniz süresince hastanede 
neler değişti? 

Yoğun bakım ünitesi geliştirildi, ma-
mografi açıldı, röntgen cihazı ikiye çıktı 
ve en önemlisi acili geliştirdik. Çalışan 
sayımızı arttırarak, bilgilendirmeyi yo-
ğunlaştırdık. Online sisteme girdik. Per-
sonel sayımız iki katına çıktı. Yakında 

fizik tedavi bölümümüzü de açacağız. 

Kağıthane’de olmaktan memnun musunuz?

Kağıthane çok kıymetli bir yer. Öyle 
ki burası benim iki kitap yazmamı sağla-
dı. Niye sağladı, çünkü insanların iyilik-
lerini görünce boynum eğildi. O kadar 
iyi insan var ki burada. Bizim sorunu-
muz hep saflığımızı kaybetmek. Değer 
verildiğinde biz değer altında ezilmeyi 
bilmiyoruz. Dahası değeri alıp ayakları-
mızın altında eziyoruz. Bana Kağıthane 
halkı o kadar değer verdi ki; o değerin 
altında o kadar eziliyorum ki… 

Eskiden devlet hastaneleri denilince kalabalık 
insan yığınları ve asık suratlı doktorların ve 
görevlilerin hizmet verdiği yerler akla gelirdi. 
Şimdi ise güler yüzlü hekimler ferah ortamlar-
da karşılıyorlar hastalarını. Bu bakış açısı nasıl 
değişti? 

Nesiller değişiyor, nesiller değiş-
tikçe insanların bakış açıları değişiyor. 
Karşılıklı memnuniyetler artınca bu 
da mesleğimize yansıyor tabi. Sağ-
lık Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğiyle 
doktorlar artık bir yerde çalışıyorlar 
ve aynı hastalara kanalize oluyorlar. 
Döner sermaye belli bir orana kadar 
doktorlarımızı maddi açıdan da rahat-
latıyor. Maddi durumu eskisi gibi fazla 
düşünmüyorlar. Bu durum da hasta 
memnuniyetine yansıyor tabi. Devlet 
hastaneleri olarak kendi aramızda ba-
şarı yarışına girdik. Bu çok önemli bir 
gelişme.

Hasta şikayete geldiği zaman ben 
utanıyorum. Arkadaşlarımdan da en 

büyük ricam; lütfen beni hastalarım-
dan özür diletmeyin.

Hekimin güler yüzlü olmasının, hastasına ümit 
verici ve samimi davranmasının, hastalığın iyi-
leşmesinde etkisi var mıdır?

Biz ekip çalışması yapıyoruz. Me-
sela psiko terapi severek iyileştirme 
yönteminde, hiç ilaç vermeden iyileşe-
ceksiniz dersin ve hasta iyileşir. Dok-
tora güvenmek bile insanı iyileştirir. 
Anadolu Yakası’ndan ameliyat olmaya 
gelenler var. Ben bu hastalara hizmet 
vermekten gurur duyuyorum bizi ter-
cih ettikleri için.  Bizim işimiz çok güzel 
bir iş. Hayır almak için başka yerlerde 
çalışmamıza gerek yok. Biz yalnızca 
görevimizi yaparak hayır işliyoruz, in-
sanların hayır dualarını alıyoruz. Has-
talarınıza güler yüz gösterdiğinizde 
hiçbir şey kaybetmezsiniz, ama o küçü-
cük güler yüz karşınızdakini çok mutlu 
eder. Ben arkadaşlarıma da bunu tavsi-
ye ediyorum. 

Bir Doktorun Kırk Yaşında 
Geldiği Yer: ‘‘Hiç’’ 
Siz bir yönetici, bir hekim ve anne olmanın 
yanı sıra; aynı zamanda yazarsınız da. ‘‘Ruh 
Aydınlanması-Hiç’’ ve ‘‘Senin Aynan’’ kitapla-
rınızla ilgili Kağıthane’de söyleşilerde de yer 
aldınız. Bu kitapların çıkış noktası, motivasyon 
kaynağı nedir?

Aslında 40 yaşına kadar hiç yaz-
madım. Hatta şu an elime kağıt kalem 

verin yazamam da. 40 yaşıma bastığım 
ilk gün doğum günümde, ilk o gece bir 
şeyler karalamaya başladım. 40 yaşına 
girdiğim gün, bir ömür muhasebesi 
yaptım ve hiç olduğumu fark ettim. İn-
sanları yazmaya başladım; gördükleri-
mi, hissettiklerimi, hastalarımı, onlara 
dokunduğumda hissettiklerimi yaz-
maya başladım. Düzenli şekilde yaz-
maya başladıktan sonra, kitabımı bir 
yayın evine götürmeye karar verdim. 
Yayın evi sahibi beni kibarca kovdu. 
‘‘Siz niye normal bir doktora gitmek 
yerine profesöre geldiniz ki’’ dedi. Ün-
lü bir yayın eviydi çünkü. Ben de ‘‘ey-
vah, piyasanın en ünlü hastanesinin siz 
olduğunuzu bilseydim hiç rahatsız et-
mezdim dedim’’ ve oradan çıktım.

İlk dörtlüğümü oradan çıkıp, araba-
ya binince yazdım: 

Gülmeye başladım ve bir yandan da 
hoşuma gitti, çünkü beni yayınevinden 
kovan beyefendi benim dörtlük yaz-
mama vesile olmuştu. İyi yayınevleri 
insanı böyle şair yapıyormuş demek ki. 
Daha sonra kitabımı başka bir yayın e-
vine götürdüm. Kitabımı takdim ettim 
ben hiçi yazmaya çalıştım. Siz hiç misi-
niz diye sordum. Ben hiç bile olamam 

40 yıllık hayat tecrübesini kitaplarıyla da pekiştirerek, hastanesine yansıtan Kağıthane Devlet Hastanesi Başhekimi Gülsen 
Meral Sezer, Kağıthane’yi ve çocuk yetiştirmeyi anlattı. Şiirlerin de bizi hiç yalnız bırakmadığı söyleşi boyunca; hastaları, 
hastalıkları, kalite politikalarını ve etrafındaki hikâyelerden, kendi hikâyesinin keşfine uzanan yolculuğu konuştuk. 

Kağıthane’de Kitap Yazmayı Öğrendim

Her yaranın 
iyileşmesi için bir 
süreç var. Yaranın 
üzerine siz de yara 
açarsanız o yara hiç 

iyileşmez, aksine 
derinleşir.

Uz. Dr. Gülsen Meral Sezer Kimdir? 
1971’de Sakarya’da doğdu. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi İstanbul’da bitirdi. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi’ni kazandı. 1994 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde eğitimini tamamlayan Meral, 1994-96 yılları arasında 

Tokat’ta mecburi göreve atandı. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında uzman-

lığını yapan Gülsen Meral Sezer, Beykent Üniversitesi’nde hastane yönetimi yüksek lisansı yaptı. 2006 yılında Şişli Etfal 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başhekim yardımcısı olarak görev yapan Meral, bu değişiklikle birlikte yöneticilik hayatı-

nın ilk adımı attı ve ardından aynı yıl içerisinde Sarıyer’e Başhekim olarak atandı. 2008 yılından bu yana Kağıthane Devlet 

Hastanesi’nde başhekim olarak olarak görev yapan Gülsen Meral Sezer, evli ve 2 çocuk annesidir.

Hiç olmak yürek ister, 

gönüllerin fethi ister, 

kim olduğuna bakmadan

 kalbe bakmak ister.

Affetmekten geçer insanlık 
yoktur yolda kolaylık 

yuvarlanmadan yürüyemezsin 
gökyüzünü göremezsin

 yıldız ay derken vardın gerçek 
dünyaya 

yolum taşlı mı taşlı yokuşlu mu 
yokuşluydu 

ama bildim benim bende 
olduğunu kanmadım onlara 

 

http://www.cnnturk.com/guncel.konular/egitim/185/index.html
http://www.cnnturk.com/guncel.konular/egitim/185/index.html
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İlber Ortaylı’nın deyimi ile 19. 
yüzyıl “İmparatorluğun En 
Uzun Yılı” idi. 19. yüzyılda 
Osmanlı Devleti artık o eski 
kudretli zamanlarını geride 
bırakmıştı. Avrupalı dev-
letler dünyayı sömürmekte 

ve bu nedenle hızlıca büyümektey-
di. Osmanlı Devleti ise zaman za-
man kendini yenilemesine rağmen, 
yine de Batı’nın hızına ulaşamadı. 
20. yüzyıl başlarında ise Sultan II. 
Abdülhamid’in tahttan indirilmesi 
devletin gidişatını değiştirdi. 1911’de 
Trablusgarb’ı işgal eden İtalya burayı 
kısa sürede sömürge haline getirdi. 
1912’de çıkan Balkan Savaşları ise 

Osmanlı’nın düştüğü aciziyeti gös-
teriyordu. Halbuki Batı’nın gözünde 
Osmanlı hâlâ güçlüydü. Bu nedenle 
Balkan Muharebesi başlayınca büyük 
devletler yaptıkları açıklamalarda sa-
vaşın sonucu ne olursa olsun sınırların 
değişmeyeceğini söylemişlerdi. Onlar 
dahi Osmanlı’nın kazanacağına inanı-
yorlardı. Ancak beklenen olmadı… 

Devlet-i Aliyye bu muharebeden 
boynu bükük ayrılmış, Edirne dahil 
Balkanlar kaybedilmişti. II. Balkan 
Harbi ile ise en azında Trakya kurta-
rılmıştı. İşte hem bu süreç esnasında 
hem de 19. asır boyunca bugünkü 
Türkiye sınırlarının içeren bölgeye 
imparatorluğun dört bir yanında 
göçler geldi. Nitekim Prof. Dr. İlber 
Ortaylı da verdiği konferansta “Ana-
dolu halkı bir imparatorluk halkıdır” 
diyerek bu hususu açıklamıştır.

Balkan Acılarını Derinden Hisseden Şair: 

Mehmet Akif Ersoy
Geçtiğimiz ay Kağıthane’ye gelerek 100. yılını geride 
bıraktığımız Balkan Savaşları’nı ve göçleri anlatan Prof. 
Dr. İlber Ortaylı, verdiği bu seminerle Kağıthane’nin 
Balkan Savaşları öncesine ve sonrasına ışık tuttu.  

Kağıthane'de Balkan
Göçleri

Boşnak Müslümanları Kağıthane’ye Yerleştirildi
19. yüzyılda gerçekleşen ve 93 harbi diye 
bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ise 
imparatorluğun bel kemiğini kırmıştı. 
Anadolu’ya yapılan göçler bu savaş sonra-
sı hayli artmıştı. Örneğin, 1881’de Boşnak 
Müslümanları Kağıthane’ye yerleştirilmiş 
ve gerekli ihtiyaçları karşılanmıştı. Os-
manlı Devleti’nin Balkan coğrafyasında sı-
kıntı yaşaması daha savaş çıkmadan halkı 
doğal olarak etkilemiş ve göçler başlamış-
tı. 1904-1905 senesinde ise, Balkanlar’dan 
ve ayrıca Batum’dan gelen muhacirlerin 
bir kısmı Kağıthane’ye yerleştirilmişti.

Gelen göçmenlerin ev yapımına yar-
dım edilmiş ve hatta bir müddet vergiden 
dahi muaf tutulmuşlardı. Osmanlı Dev-
leti tedbiri elden bırakmayan bir devletti. 
Nitekim, vergiden muafiyet isteyen kişi-
lerin göçmen olup olmadıkları araştırıl-
mış ve ona göre muamele yapılmıştı. Bir 
nevi Kağıthane’de bir de göçmen köyü 
kurulmuştu. Daha sonra Kağıthane’den 

ayrılarak ayrı bir köy olmak isteseler de 
bu uygun görülmemişti. Bölge ahalisi de 
muhacirlere ellerinde gelen yardımları 
yapmış ve onlara kurmaya çalıştıkları bu 
yeni hayatta yardımcı olmuşlardır. 1912-
1913 Balkan Savaşı itibariyle ise çok ciddi 
toprak kaybına uğranmıştı. Bu savaş neti-
cesinde kimileri düşman tarafında öldü-
rüldü, kimileri esir edildi. İçlerinde şanslı 
olarak sayabileceklerimiz ise Türkiye sı-
nırları içlerine muhaceret ederek hayata 
tutundular.

Millî Mücadele esnasında ise tüm 
Osmanlı coğrafyasından göçerek 
Anadolu’ya gelen bu kardeşlerimiz, biz-
lerle omuz omuza savaşmıştır. Hâlâ bir-
çoğumuzun en yakın arkadaşları veya 
komşuları arasında muhakkak Balkan 
göçmeni vardır. Aradan tam 100 yıl geç-
miş olsa da Balkanlar ile bağlantılarımızı 
koparmıyoruz. Çünkü Anadolu ne kadar 
bu milletin öz yurdu ise Balkanlar da o 
kadar öz vatanımızdır…

Bu harita, 19 Aralık 1905 (6 Teşrin-i Evvel 1321) tarihli olup, Rumeli ve Batum muhacirlerinin Kağıthane 
köyünde kurdukları mahallenin ve inşa eyledikleri binaların uzunluklarını, sayısını ve çeşidini gösterir.

Z Meclis-i Vükela’ya (vekiller) ait 
olan bu belge 7 Ekim 1907 (29 Şaban 
1325) tarihlidir. Kağıthane köyü ya-
kınlarında bulunan Rumeli ile Batum 
göçmenleri 30 haneden oluşturdukları 
köylerinin Kağıthane’den ayrı bir köy 
olmasını talep etmişlerdir. Verilen 
karar ise, muhacir yerleşim biriminin 
Kağıthane’ye uzak olmaması ve köy 
merkezindeki işlerini görmekte bir 
sıkıntı görülmediği, bu nedenle alınan 
karar itibariyle Kağıthane’den ayrı 
şekilde bir köyün kurulmasına izin 
verilmeyeceğidir.  Ayrıca bu, ayrı köy 
kurulması fikrini muhacirlerden sadece 
Hasan Efendi isimli bir şahısın istediği 
özellikle belirtilmiştir. Kağıthane’deki 
muhacirlerin vergiye tâbi tutulmasına 
da bu belge ile karar verilmiştir.

Hazırlayan: Ebubekir AL

V
efatının 76. yıl dönümünde rahmet ve şükran-
la andığımız Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 
Balkanlar’da yaşanan acıyı derinden hissetmiş, 
bu acı eserlerine de yansımıştır. Şiirlerinde Bal-

kan Savaşları’na ve yaşanan vahim olaylara yer veren 
İstiklal Şairimiz Ersoy, Balkan felâketi milleti derin bir 
ümitsizliğe sürükleyince, askeri ve milleti kendine getir-
mek için “Âtiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak” şiirini 
Mart 1913’te yayınlamıştır. 

Atiyi Karanlık Görerek 

Azmi Bırakmak

Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak... 
Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak. 
Dünyâda inanmam, hani görsem de gözümle. 
İmânı olan kimse gebermez bu ölümle: 
Ey dipdiri meyyit, ‘‘İki el bir baş içindir.’’ 
Davransana... Eller de senin, baş da senindir!  
His yok, hareket yok, acı yok... Leş mi kesildin?  
Hayret veriyorsun bana... Sen böyle değildin. 
Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz?  
Kendin mi senin, yoksa ümîdin mi yüreksiz?  
Âtiyi karanlık görüvermekle apıştın?  
Esbâbı elinden atarak ye’se yapıştın!  
Karşında ziyâ yoksa, sağından, ya solundan 
Tek bir ışık olsun buluver... Kalma yolundan. 
Âlemde ziyâ kalmasa, halk etmelisin, halk!  
Ey elleri böğründe yatan, şaşkın adam, kalk!  
Herkes gibi dünyâda henüz hakk-i hayâtın 
Varken, hani herkes gibi azminde sebâtın?  
Ye’s öyle bataktır ki; düşersen boğulursun. 
Ümîde sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!  
Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar;  
Me’yûs olanın rûhunu, vicdânını bağlar 
Lânetleme bir ukde-i hâtır ki: çözülmez... 
En korkulu câni gibi ye’sin yüzü gülmez!  
Mâdâm ki alçaklığı bir, ye’s ile sirkin;  
Mâdâm ki ondan daha mel’un daha çirkin 
Bir seyyie yoktur sana; ey unsur- îman,  
Nevmid olarak rahmet-i mev’ûd-u Hudâ’dan,  
Hüsrâna rıza verme... Çalış... Azmi bırakma;  
Kendin yanacaksan bile, evlâdını yakma!  
 
Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş... 
Sesler de: ‘‘Vatan tehlikedeymiş... Batıyormuş!’’ 
Lâkin, hani, milyonları örten şu yığından,  
Tek kol da yapışsam demiyor bir taraftan!  
Sâhipsiz olan memleketin batması haktır;  
Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır. 
Feryâdı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar... 
Uğraş ki: telâfi edecek bunca zarar var. 
Feryâd ile kurtulması me’mûl ise haykır!  
Yok, yok! Hele azmindeki zincirleri bir kır!  
‘‘İş bitti... Sebâtın sonu yoktur!’’ deme, yılma. 
Ey millet-i merhûme, sakın ye’se kapılma.



Kağıthane Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü tara-
fından düzenlenen program, 

Kültür Merkezi Salonu’nda yoğun bir 
katılımla gerçekleştirildi. Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, progra-
ma eşi Fatma Kılıç ile birlikte katılır-
ken; etkinlikte İlçe Emniyet Müdürü 
Mahir Yavaş, AK Parti Kağıthane İlçe 
Kadın Kolları Başkanı Meryem Tek-
bıyık, AK Parti Gençlik Kolları Baş-

kanı Şaban Demirel, BBP İlçe Başkanı 
Adem Mamaç ve çok sayıda vatandaş 
da hazır bulundu.

Safiye Ayla’ya Yakışır Bir Program
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 

Kılıç, “Çocukluğunu ve ilköğretimini 
Kağıthane’de sürdüren, Cumhuriyet 
Dönemi’nin en önemli sanatçılarından 
biri olan Safiye Ayla’yı bir Kağıthaneli 
olarak hatırlamak ve hatırlatmak iste-
dik. Bu yüzden Safiye Ayla’ya anma 

programı tertip ettik. Değerli sanatçı-
larımız ve katılımcılarla birlikte Safiye 
Ayla’ya yakışır bir program olacağını 
düşünüyorum” dedi.

Sunuculuğunu Recep Ergül’ün 
yaptığı programda, ünlü sanatçılar 
Melihat Gülses ve Bekir Ünlüataer, 
Safiye Ayla’nın unutulmaz şarkılarını 
solo ve düet olarak dile getirdi. 

Safiye Ayla’nın kendi bestelerinin 
dışında daha fazla yorumcu kimliği-

nin ön plana çıktığını söyleyen sanat-
çılar, ünlü bestekârların eserlerinden 
derledikleri şarkılarla programı sür-
dürdü. Anma programı, Atatürk’ün 
de sevdiği, “Sarı kurdelem sarı” şar-
kısını izleyici ve protokolün birlikte 
seslendirilmesiyle sona erdi.

Atatürk’ün Safiye Ayla’nın bizzat 
kendisinden dinlediği şarkıları da 
seslendiren sanatçılar, izleyenlere coş-
kulu anlar yaşattı.

Safiye 
Ayla’ya 
Vefa 
Gecesi

Çocukluğunun ilkokul dönem-
lerini Kağıthane’deki Çağlayan 

Darüleytam’da geçiren Türk Sanat 
Müziğinin unutulmaz isimlerinden 
Safiye Ayla, bir vefa örneği olarak 
Kağıthane Belediyesi’nin düzenle-

diği törenle yad edildi.

Kağıthane Şehir Müzesi 
Salonu’nda düzenlenen söy-
leşiyi Vali Yardımcısı Harun 

Kaya, Kağıthane Kaymakamı A. 
Akın Varıcıer, Kağıthane Müftüsü 
Mevlit Haliloğlu, belediye başkan 
yardımcıları, birim müdürleri, be-
lediye meclis üyeleri ve çok sayıda 
tarih sever katıldı.

Yavuz Sultan Selim Han’ın gi-
zemli hayatından önemli pasajların 
verildiği programda Prof. Emecen, 
Osmanlı’nın hem en meşhur hem de 
en meçhul padişahı olan Yavuz’u, 
zamanın İskender’i ve Şarkın Fatihi 
olarak nitelendirdi. 

Tarih Canlı Bir Organizmadır
Kısa ömründe yapmış olduğu ic-
raatlarla kendisinden sonra gelen 
padişahları da hayran bıraktığını 

belirten Emecen, Yavuz döneminin 
bazı önemli dönüm noktalarının ol-
duğunu belirterek bunların toplum 
arasında müspet ve menfi yönlerden 
ele alındığına da ışık tuttu.

Tarihi canlı bir organizmaya ben-
zeten Prof. Dr. Feridun M. Emecen, 
toplum olarak tarih alanında bilgi 
problemimizin olduğunu vurgula-
yarak, tarihin tekerrür etmediğini, 
ancak tecrübe kazanıldığını ifade 
etti. Emecan, Yavuz’un Trabzon’da 
geçirdiği 25 yıllık şehzadelik döne-
minde idarecilik alanında büyük 
deneyim kazandığını dile getirdi. 
Konuşmacı, Yavuz’un tahtta kaldığı 
8 yıllık kısa dönemde çok büyük 
icraatlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Tarih severlerin yoğun ilgi 
gösterdiği program sonunda, Prof. 
Emecan kitaplarını imzaladı.

Tahta Çıkışının 500. Yılında Yavuz Sultan Selim
Kağıthane Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği “Hasbahçe Söyleşileri”ne ko-

nuk olan Prof. Dr. Feridun M. Emecen, tahta çıkışının 500. Yılında Yavuz Sultan Selim Han’ı anlattı. 

Program sonunda, Prof. Emecan kitaplarını imzaladı.

Kağıthane Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü tara-
fından düzenlenen “Hasbah-

çe Söyleşileri”nin Aralık ayındaki 
son konuğu araştırmacı yazar Talha 
Uğurluel’di. Mukaddes Emanetler’in 
anlatıldığı söyleşide, etkili bir sunum 
yapan ünlü yazara ilgi büyüktü.  

Kağıthane Şehir Müzesi’ndeki söy-
leşiye; Kağıthane Kaymakamı A. Akın 
Varıcıer, Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
belediye başkan yardımcıları, birim 
müdürleri, belediye meclis üyeleri, ka-
naat önderleri ile tarihe meraklı çok sa-
yıda vatandaş katıldı. 

Özel hazırlanmış slayt gösterileri 
ve akıcı bir üslupla katılımcıları kutsal 
mekanlara taşıyan Uğurluel, Hazreti 

İbrahim’den İmamı Azam’a kadar uza-
nan “Mukaddes Emanetler” hakkında 
önemli bilgiler aktardı. Tarihi belgeler 
niteliği taşıyan minyatür resimlerle Os-
manlı padişahlarının günlük yaşamla-
rından görüntüleri de içeren bir sunum 
yapan Uğurluel, dizi ve sinema filmle-
rinin tarihi gerçekleri çarpıttıklarına 
değinerek, doğruları ön plana çıkaran 
önemli açıklamalarda bulundu. 

Padişahlar Zevk-ü Sefa İçinde Olmamıştır
Topkapı Sarayı’ndaki günlük yaşam-
larını devlet işleriyle geçiren padişah-
ların, hiçbir zaman zevk-ü sefa içinde 
olmadıklarının altını çizen Uğurluel, 
saray duvarlarını ayet, kelam-ı kibar 
ve kasidelerin kapladığını belgeleyen 

resimleri izleyicilere aktardı. Hanım 
sultanların film ve romanlarda aktarıl-
dığı gibi taç giymediklerini, hotozlarla 
başlarını örttüklerini, hatta bu örtüler-
de kutsallığı ön plana çıkaracak figür 
ve desenlerin bulunduğunu söyledi. 

Uğurluel, dadılar dâhil saray ha-
nımefendilerinin oldukça hayırsever 
olduklarını, cami, çeşme, eğitim yu-
vaları ve hastaneler gibi hayır kurum-
larının tüm masraflarını üstlenerek 
yapılmasına vesile olduklarını ifade 
etti. Mukaddes Emanetler’in titizlikle 
korunarak zamanımıza ulaştırıldığını 
belirtenTalha Uğurluel, kutsal emanet-
lere saray erkânı tarafından edep ve 
saygının ön planda tutulduğunu ifade 
etti. Padişahların tahta geçerken taç 
giyme törenleri yerine, Eyüp Sultan’da 
“Kılıç Kuşanma” alayları düzenledik-
lerini hatırlatan Uğurluel, önemli se-
ferlere çıkan padişahların Peygamber 
Efendimizin sancağı “Ukab”ı ve bazı 
Mukaddes Emanetleri de yanlarında 
taşıdıklarını vurguladı. 

Program sonunda Kağıthane Kay-
makamı A. Akın Varıcıer konuşma-
cı Talha Uğurluel’e “Kağıthane Tarih 
Envanteri” kaynak kitabını sunarken, 
Başkan Fazlı Kılıç da ilçenin sembolü 
olan kristal lale figürlü plaketi takdim 
etti. Uğurluel, programın bitiminde 
Kağıthane Belediyesi tarafından sa-
londakilere hediye edilen kitaplarını 
imzaladı.

Mukaddes Emanetlere  

Kişisel Gelişim; En Büyük Eserin Sensin
Hasbahçe Söyleşileri’nin 20 Aralık Perşembe günkü konuğu En Büyük Eserin 
Sensin, Başarının Psikolojisi adlı konuyla Kişisel Gelişim Uzmanı Ali Karakuş oldu.İnsanın dış etkenlerden kendisini korumak 

için kabuk edindiğini, ancak kendisini em-
niyette hissettiği zaman kabuğundan çıktı-

ğını söyleyen Ali Karakuş, bazı açmazlarda da 
aynı insanın kabuk değiştirdiğini ifade etti. 

Her İnsan Kendisinin Psikologudur
Problemlerden kurtulmak için en kolay yolun 
taklit olduğuna vurgu yapan Karakuş, düşün-
menin daha sağlıklı olduğunu, ancak hedefe 
ulaşmada risk alarak denemenin başarıya 
ulaşmada daha etkin olduğunu vurguladı.

Yeni doğan çocukların hiçbir şey bilme-
dikleri için kabuksuz olarak dünyaya geldik-
lerini, ancak çevreyi tanıdıkça kabuğa ihtiyaç 
duyduklarını örneklerle anlatan Ali Karakuş, 
doğumun karşılığının ölmek olduğunu ifade 
etti. Acziyet içinde olan insanın temel içgü-
düsünün hayatta kalmak olduğunun altını 
çizen konuşmacı, “İnsan hayatta kalmak için 
öğrenmek mecburiyetindedir. Onun içindir 
ki insan; bilgi edinerek dışındaki dünyayı ta-
nımlamaya başlar” diyen Karakuş, her insa-
nın aynı zamanda kendisinin psikologu oldu-
ğunu ifade etti.

Yolculuk
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Fatsalılar Kültür ve Yardım-
laşma Derneği’nin, Kağıthane 
Belediyesi’nin katkılarıyla dü-

zenlediği “Erdoğan Arıca Anısına 
Futbol Turnuvası” sona erdi. Hasbahçe 
Stadı’nda gerçekleştirilen final maçı 
ve kupa törenine İçişleri Bakanı İdris 
Naim Şahin,  İstanbul Valisi Hüseyin 
Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü 
Hüseyin Çapkın, Kağıthane Kayma-
kamı Ahmet Akın Varıcıer, Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthane 
Emniyet Müdürü Mahir Yavaş, Fatsa 
Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, 
Fatsa Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
Başkanı Hikmet Melek, sanatçılar 
Metin Yıldız, Levent İnanır ve çok sa-
yıda vatandaş katıldı. 

Spor ve Vefayı Anlamlandıran Turnuva
Geçtiğimiz Nisan ayında hayatını 
kaybeden Türk futbolunun önemli 
isimlerinden Erdoğan Arıca adına dü-
zenlenen ve 4 hafta süren turnuvanın 
finalinde Kumru Spor ile Aslan Camii 
takımları karşı karşıya geldi. Fatsalılar 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin 

yanı sıra, 16 farklı derneğin katılımıyla 
gerçekleşen turnuvada konuşan İçiş-
leri Bakanı İdris Naim Şahin, Erdoğan 
Arıca’yı anmak için gelenlere teşekkür 
ederek, “Ben de sizin bir kardeşiniz ve 
hemşeriniz olarak Kâğıthane’deki bu 
güzel etkinlikte bulunmaktan mutlu-
yum. Fatsalılar Derneği’nin bu vefalı 
davranışını teşekkürle karşılıyorum. 
Büyük bir spor adamı olan Erdoğan 
Arıca’nın anısına yapılan bu etkinlik, 
hem spor adına hem de vefa adına çok 
anlamlıdır. ” dedi. 

Kendisine hediye edilen Fatsaspor 
formasını Bakan Şahin’in elinden alan 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
Erdoğan Arıca’yı rahmetle andıklarını 
belirterek “O Türkiye’nin değerli spor 
adamlarından birisiydi. Vefa duygu-
suyla hemşerilerinin düzenlediği bu 
güzel organizasyona katılan herkese 
çok teşekkür ediyorum. Sayın bakanı-
mızı, sayın valimizi, kaymakamımızı, 
emniyet müdürümüzü ve Fatsalı dost-
larımızı burada ağırlamaktan dolayı 
çok mutluyuz” dedi.

Kağıthane Belediyesi’nin verdiği 

desteğe teşekkür eden Fatsalılar Kül-
tür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Hikmet Melek, “Hemşerimiz değerli 
spor adamı Erdoğan Arıca’yı anmak 
için yaptığımız bu güzel etkinliğe hem 
ev sahipliği yapıp hem de büyük des-
tek veren Başkanımız Fazlı Kılıç’a çok 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Şampiyon Penaltı Vuruşlarıyla Belirlendi
Bakan Şahin’in başlama vuruşunu 
yapmasının ardından, maça başlayan 
Kumru Spor ve Aslan Camii Takım-
ları, otuzar dakikalık iki devrede gol 
atamayınca penaltılara geçildi. Penaltı-
lar sonunda Kumru Spor’u 4-2 mağlup 
eden Aslan Camii Spor, Erdoğan Arıca 
Futbol Turnuvası’nın şampiyonu oldu. 
Şampiyon Aslan Camii Spor, kupa ve 
madalyalarını İç İşleri Bakanı İdris Na-
im Şahin’in elinden alırken, ikinci olan 
Kumruspor’a ödüllerini Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç takdim etti.

Kupa törenin ardından Nurtepe 
Sosyal Tesisleri’ne geçen Bakan Şahi,n 
akşam yemeğinin ardından beraberin-
dekilerle uzun süre sohbet etti. 

Erdoğan Arıca Futbol Turnuvası 
Muhteşem Bir Finalle Son Buldu
Kağıthane Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve başlama vuruşunu İçişleri Bakanı İdris 
Naim Şahin’in yaptığı ‘‘Erdoğan Arıca Anısına Futbol Turnuvası Finali’’ yapıldı. Geçtiğimiz Nisan 
ayında hayatını kaybeden Türk futbolunun önemli isimlerinden Erdoğan Arıca adına düzenle-
nen ve 4 hafta süren turnuvanın finalinde Aslan Camii Spor takımı turnuvanın şampiyonu oldu.

Geleneksel sporun tanıtlığı 
programa Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, İran Kül-

tür Ateşesi Başkanı Hasan Şabani, 
Zurkhaneh Dünya Şampiyonu Reza 
Ercin, öğrenciler ve çok sayıda va-
tandaş katıldı. Öğrencilerin şaşkın-
lıkla izlediği hareketlerde sporcular; 

atlama, dönme, ağırlık 
kaldırma ve kendine 
özgü aletlerle vücudun 
tüm kaslarını çalıştır-
ma, çalınan müziğin 
ritmine göre hareket 
etme yeteneği gibi 
becerilerle öğrencileri 
büyüledi.

Zurkhaneh İstanbul’da 
İlk Kez Tanıtıldı
İran’dan aylar önce bu 
geleneksel sporu ta-
nıtmak için Türkiye’ye 
gelmek istediklerini 
bildirdiklerini söyle-
yen Kâğıthane Be-

lediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Biz de 
Kâğıthane Belediyesi olarak böyle 
bir etkinliğe ev sahipliği yapmak-
tan çok mutlu olacağımızı söyledik. 
Böyle geleneksel sporlar gibi İran’ın 
bu sporu da tüm ulusların gelenek-
sel etkinlikleri son derece önemli. 
Zurkhaneh sporunu izleme şansını 
yakaladım. Gerçekten çok orijinal ve 
çok güzel bir spor. Ortada büyük bir 
emek var. Emeğe, gayrete, sabra da-
yalı bir spor” dedi.

Olimpiyat Sporlarına Katılmalıyız
Zurkhaneh Dünya Şampiyonu Reza 
Ercin, “Bizim babalarımız da bu spo-
ru yapmışlardı. Bu yüzden İran ül-
kesi olarak bu sporu çok seviyoruz. 
Ben 6 senedir bu sporu yapıyorum. 
Daha önce de Konya’da Zurkhaneh 
sporunu tanıtmıştık. Ama İstanbul’a 
ilk gelişimiz. Böylece yavaş yavaş 
kendi kültürümüz olan sporu Türk 
halkına tanıtıyoruz. Ben bu sporu 
olimpiyat sporlarında görmek isti-
yorum” şeklinde konuştu.

Sporu nasıl yaptıklarını hakkın-
da bilgiler veren Zurkhaneh sporu-
nun Antrenörü Ali Ededi de , “Bu 
sporun 3 bin 500 yıllık tarihi var. 18 
farklı hareketten oluşan bir spor. İlk 
başta hafif hafif başlatıyoruz. İlerle-
dikçe hareketlerimiz ve kademele-
rimiz artıyor ve ağırlaşıyor. Mesela 
sporcularımız, iki tane 35 kiloyu 
alıp ellerinde dolaştırıyorlar. Bunun 
içinde en az 3-4 senede çalışılması 
gerekli” dedi.

Sanat ve Edebiyatın Güçle Birleştiği Spor:  
Kağıthane Belediyesi, İran’ın geleneksel sporu olan Zurkhaneh’i İstanbullulara ta-
nıttı. İran İstanbul Başkonsolosluğu ile birlikte düzenlenen “İran Geleneksel Sporu 
Bastani Gösterileri” (Zurkhaneh), alternatif spor meraklılarını bir araya getirdi. Zurkhaneh

K
ağıthane Köyü’nün varisi 
olan Merkez Mahallesi, köy 
döneminde burada ikamet 
eden insanların günümüzde 
hala ağırlıklı olarak yaşadığı 
bölgelerin başında geliyor. 

24 bin nüfusu olan mahallede, Balkan 
göçmenlerinin sayısı da oldukça fazla. 
Ayrıca mahallede, ekseriyetle Doğu 
Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinden 
insanlar yaşıyor. 

Merkez Mahallesi’nin emektar 
muhtarı Süleyman Bölük’e, muhtar-
lığa karar verme sürecini sorduğu-
muzda ‘‘Hizmet yapmayı seviyorum, 
insanlara yardım etmeyi seviyorum. 
Zaten bu bir gönül işidir, başka bir 
motivasyon kaynağı olamaz. 15 yıl 
aktif azalık yaptığım için insanlarla sü-
rekli diyalog halindeydim, bizleri çok 
yakınları bilerek sıkıntılarını paylaş-
tılar, onların memnuniyeti beni daha 
çok memnun etti ve bu görevin içine 
çekti’’ diyerek, görevinden duyduğu 
mutluluğu paylaşıyor.

Çok eski yerleşim yeri olduğu için 
burada doğup büyümüş insanların 
komşuluk ilişkilerini en güzel biçimde 
devam ettirdiklerini, mahallede huzur-
lu bir ortamın var olduğunu söyleyen 
Muhtar Bölük, Merkez Mahallesi’ni en 
sorunsuz mahalle olarak tanımlıyor. 
İmar düzenlemelerinden sonra Ka-
ğıthane Merkez’de büyük gelişmeler 

olduğunu kaydeden Süleyman Bölük, 
apartmanların ve iş merkezlerinin art-
masıyla birlikte ekonomik durumun 
da yükseldiğini belirtiyor. 

Bağlar Caddesi’nde önemli inşaat 
firmalarının yaptığı prestijli binalar, 
uluslararası marka olan alışveriş 
merkezleri, deniz suyunun Kağıthane 
Deresi’ne verilmesi gibi önemli proje-
ler Merkez Mahallesi’nin de değerini 
arttırmış. 

Hasbahçe Nefes Aldırıyor
Süleyman Bölük, 1963 yılından bu ya-
na Kağıthane’de yaşadığı için mahalle-
deki değişimin en yakın tanıklarından 
birisi. ‘‘ Burası; meşhur Sadabad’ın, 
Hıdırellez törenlerinin ve mesire 
alanlarının yer aldığı bir bölgeydi. 
İlçenin en eski yerleşim yeri olmasına 
rağmen, olabildiğince düzenli bir ya-
pılaşma var’’ diyen Muhtar Bölük’ün, 
çocukluk yılları gözünün önünden 
geçiyor. ‘‘Mesire alanları bize nefes 
aldığımızı hissettirirdi. Sokaklarda 
çamurda yürür, tarihi çeşmelerden su 
içer, yağmur altında oyunlar oynar-
dık. Tahta köprüdeki araç trafiğini hiç 
unutamam. Bir arabanın karşıya ge-
çebilmesi için diğerinin mutlaka onu 
beklemesi gerekirdi. Köy olduğu için 
insanlar kapılarını açık bırakıp yatar-
dı. Meydanda meşhur manavlarımız 
vardı. İnsanları sevecen, yeşil alanı 

çok, sandallarla, motorlu teknelerle 
seyahat eden bir nesile yetiştim ben. 
Hasbahçe tamamen yeşillikle kap-
lıydı. Mahalle maçları ise heyecanla 
beklenirdi. Bisiklet alanlarımızda 
bisiklete binmek o zaman çok lüks bir 
zevkti.’’

Projeler Eski Günlerimizi Hatırlatıyor
Çocukluğunun mahallesini betimle-
yen Muhtar Süleyman Bölük, beledi-
yenin günümüzde yaptığı projelerin 
aslında tam olarak aslına yakışır şe-
kilde gerçekleştiğini ve bu projelerle 
Kağıthane’nin eski günlerindeki gibi 
cazibe merkezi haline gelebileceğine 
inanıyor. Bölük, İstanbul’da halka su-
nulmuş bu denli büyük bir yeşil alana 
sahip başka bir ilçe bulunmadığını da 
ekliyor. 

Mahallelinin en büyük talebi, Has-
bahçe Caddesi’nde yol düzenlemesi 
yapılması yönünde. Arabaların insan-
ların evlerinin kapılarına kadar park 
edildiğini ileten Muhtar Bölük, park 
sıkıntısının çözüme kavuşturulmasını 

istiyor. 

Güreş ve Futbol Faaliyetleri Örnek Oluyor 
Merkez Mahallesi spor aktiviteleri bakı-
mından da çeşitliliğin olduğu bir bölge. 
Süper Amatör Lig’de oynayan Kağıthane 
Spor Kulübü ile Nurtepe Spor Kulübü de 
büyük çoğunlukta Merkez Mahallesi’nde 
faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda bir 
spor kulübü yöneticisi olarak da göz-
lemlerini aktaran Bölük, pek çok madde 
bağımlısı gencin spora yönlendirilerek 
kötü alışkanlıklarından kurtulduğunu 
vurguluyor. Kağıthane Güreş Kulübü 
Başkan Yardımcılığı yapan Süleyman Bö-
lük, güreş faaliyetlerinin de Kağıthane ve 
İstanbul için önemli olduğunu belirtiyor. 
Fevzi Şeker Turnuvası’nı düzenledik-
lerini ve Türkiye birinciliklerine sahip 
olduklarını belirten Bölük, belediyeden 
bu konuda çok iyi destek aldıklarınızı, 
turnuva masrafları-
nın fazlasıyla kar-
şılandığını belir-
terek teşekkür 
ediyor. 

Kağıthane’nin 
Cazibe 

Merkez’i
Mesire alanları, ziraat faaliyetleri ve komşuluk ilişkileriyle özlem duyulan Kağıthane Köyü, günümüzde Merkez Mahallesi’nde süregelen enerjisiyle his-

settiriyor kendini. İmar düzenlemelerinden sonra Merkez Mahallesi’nde yükselen siteler ve iş merkezleri, mahalledeki dinamizmi canlı tutmayı başarmış. 

Süleyman Bölük Kimdir? 

1954 Erzincan Refahiye doğumlu olan Süleyman Bölük, serbest meslekle uğraştıktan sonra emekli oldu. Emeklilikten sonra sosyal aktivitelere ağırlık veren Bölük, 12 yıl Nurtepe 
Cami dernek başkanlığr, 13 yıl Nurtepe Spor Klubü kurucu başkanlığı yaptı. 15 yıl boyunca Kağıthane Merkez Mahallesi Muhtarlığı’nda aktif olarak azalık yapan Süleyman Bölük, 
2009 yerel seçimlerinde ise Merkez Mahallesi muhtarı seçildi.  1963 yılından bugüne Kağıthane’de ikamet eden Muhtar Süleyman Bölük, evli ve 3 çocuk babasıdır. 

14 2013MAHALLE OCAK 9 15SAYI SPOR



KAĞITHANE BELEDİYESİ’NİN AYLIK ÜCRETSİZ FAALİYET BÜLTENİDİR 444 23 00www.kagithane.bel.tr

SAYI: 9             OCAK 2013

Kağıthane twitter’da

www.twitter.com/gazetekagithane
www.twitter.com/KagithaneBel
www.twitter.com/fazli_kilic

bizi takip edin...

Kış aylarında sabahın erken 
saatlerinde çatı üzerlerinde 
kendini gösteren kar, giderek 

yoğunluğunu arttırınca Kağıtha-
ne Sadabad Mesire alanında harika 
manzaralar oluşturdu. Beyaz örtüy-
le kaplanan mesire alanı, profesyo-
nel ve amatör fotoğrafçılara da ze-
min hazırladı.

Geçtiğimiz yıllarda kış manza-
ralarıyla resim sergilerinde yer a-
lan Kağıthane, bu yıl da adından söz 
ettireceğe benziyor. Kış şartlarının 
olumsuzluklarını ortadan kaldır-
mak için hazırlıklı olan belediye, va-
tandaşların gülen yüzü olmaya de-
vam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde aniden 
bastıran yoğun kar yağışına rağ-
men ilçedeki vatandaşlar, Kağıtha-
ne Belediyesi’nin erkenden almış 
olduğu tedbirlerle rahat bir kış ge-
çirmişti. Ana arter ve caddelerde 
geç saatlere kadar çalışan Kağıtha-
ne Belediyesi ekipleri, ara sokaklar-
da da denetimlerini sürdürmüştü. 
Ayrıca belediye “Çağrı Merkezi”ni 
de 24 saat halkın hizmetine açık 
tutmuştu.

Cendere’den Haliç’e kadar uza-
nan Sadabad’ın kartpostallarda ya-
şayan görüntüleri, tarihi dokusunu 
bozmadan kentleşen Kağıthane’nin 
kış manzaralarıyla dostça kucakla-
şıyor. Mesire alanda bulunan asır-
lık ağaçların dallarında konaklayan 
beyaz örtü, çimleri de kaplayarak 
gençlerin ve çocukların hoşça vakit 
geçirmelerine zemin oluşturuyor.

Hasbahçe’den Kar Manzaraları

Kâğıthane Belediyesi Veteriner İşleri Müdür-
lüğü ekipleri, sert soğukların ve kar yağışı-
nın başladığı günden itibaren ilçenin muh-

telif yerlerinde kuşlar ve sokak hayvanları için 
yapılan yemleme çalışmasına hız verdi. Olumsuz 
hava koşullarında sokaklardaki hayvanların ye-
mek ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çekecekleri 
düşüncesiyle hareket eden belediye ekiplerine, 
gönüllü vatandaşlar da destek veriyor. 

Kar yağışı ve soğuk havada yiyecek bulama-
yan sokak hayvanları için belli noktalara yiyecek 
bırakmakla sokaklarda yaşayan hayvanların ka-
rınlarını doyurduklarını belirten Kâğıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç, “Normal hava şartların-
da da yaptığımız bu çalışmaları yoğun kar yağışı 
altında ve soğuk havada daha fazla yapıyoruz. 
Sokak hayvanlarına şefkatli bir şekilde yaklaşan, 

onlar için çalışan ekiplerimizi tebrik ediyor, bize 
destek olan gönüllülerimize ise teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Vatandaşlar da Yemek Kaplarını 
Kontrol Etmeli
Belediye ekipleriyle birlikte gönüllü olarak çalış-
malara katılan Mehmet Sevinç, soğuk havalarda 
doğal hayatta yaşamını sürdürmeye çalışan hay-
vanların yiyecek bulmakta zorlandığını hatırla-
tarak “Vatandaşlarımızdan mahallelerindeki su 
kaplarını ve yemek yerlerini kontrol etmelerini, 
çöp kutularının kenarlarına artık yemeklerini 
bırakmalarını ve camlarının önüne kuşlar için 
yiyecek koymalarını istiyoruz. Apartmanlarının, 
garajlarının, bahçelerinin, kömürlüklerinin kapı-
larını açık bırakarak, onlara sığınacakları yerler 
açmalarını istiyoruz” dedi. 

Sokak Hayvanlarını Unutmayın!
İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ilçe halkının 
olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için 24 saat çalışan 
Kağıthane Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarını da unutmuyor.


