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Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, ilçenin nabzını tutan taksici ve 
minibüsçülerle bir araya gelmeye 
devam ediyor. Taksi duraklarını ziyaret 
programı kapsamında Osmanpaşa, 
Terasevler,  Nurtepe, Yahya Kemal ve 
Ortabayır Taksi Durakları’nı ziyaret 
eden Başkan Kılıç, şoförlerin ilçeyle ilgili 
değerlendirmelerini ve taleplerini dinledi. 

Esnaf İlçenin Nabzını Tutuyor
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Mahallelerimiz:
Seyrantepe Mahallesi

Nurtepe Mahallesi
Kağıthane’yi tepeden izleyebile-
ceğiniz  eşsiz bir manzaraya  ve 
nezih bir sosyal tesise sa-
hip olan Nurtepe’yi, Muh-
tar Necmettin Şen’den 
dinledik.

Yaklaşık 40 bin nüfusuyla 
çekim merkezi haline gelen 
Seyrantepe Mahallesi’ni ve 

yeni projelerini Muhtar 
Kemal Kılıç anlattı.
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HALİÇ DONDU, KAĞITHANE BUZ TUTTU

TURGUT YILMAZ
HUZUR SOKAĞI

z Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’ın katılımıyla Huzur 
Mahallesi’nde gerçekleşen kentsel 
dönüşüm programının ardından, 
Kağıthane’deki dönüşüm hız kazandı. 

z Kağıthane’deki kentsel dönüşüm 
heyecanı Ortabayır Mahallesi Atalar 
Caddesi, Zambak Sokak’ta ada bazında 
gerçekleşen dönüşüm projesiyle 
devam ediyor.

Kağıthane Belediyesi’nin öğrencilere yeşili sevdirmek ve geri dönüşümün önemini anlatmak için 
gerçekleştirdiği eğitim seminerlerinin ilk dönemi başarıyla tamamlandı. Yeşil bir gelecek için çevre 
koruma ve geri dönüşüm hakkında bilinç oluşturmayı hedefleyen Atık Kağıttan Ağaç Projesi ve ilk 
ve orta okullar arası Ödüllü Geri Kazanım Yarışması öğrencilerin yoğun katılımıyla devam ediyor. 6

Fidanlar, Çocuklarla 
Birlikte Büyüyecek

Kentsel Dönüşüm
Hız Kesmiyor

7



Aylar geçiyor, zaman akıyor ve her yeni günde 
değişiyor hayatımız, Kağıthanemiz… Değişimimiz 
öyle hızlı oluyor ki; rakamsal bir ifadeyle söylemek 
gerekirse, her gün 28 dairelik bir binamız deprem 
riskine karşı modern şekilde dönüştürülüyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 
katılımıyla Huzur Mahallesi’nde gerçekleşen kentsel 
dönüşüm programımızın ardından, ilçemizdeki dö-

nüşüm hız kazandı. Kent-
sel dönüşüm heyecanımız 
Ortabayır Mahallesi Atalar 
Caddesi Zambak Sokak’ta 
gerçekleşen kentsel dönü-
şüm programıyla devam 
etti. Bugüne kadar 180 bin 
yapı stokunun yüzde 23.5’i 
yenilenen ilçemizde, değişi-
min ve yenilenmenin orta-
ğı olmak, yalnızca bir baş-
kan olarak değil, bir vatan-
daş olarak mutluluk ve he-
yecan verici. 

Ancak Kağıthane’deki 
dönüşüm yalnızca binalar-
la sınırlı kalmamalı. Çevre-
miz de, doğamız da bizle-
re yakışır, gelecek nesillere 
aktarılabilir olmalı; temiz, 

tertemiz ve yemyeşil… Bunun için de Belediye ola-
rak öğrencilere yeşili sevdirmek ve geri dönüşümün 
önemini anlatmaya gayret ediyoruz. İlçedeki okul-
larda düzenlediğimiz çevre eğitim seminerlerinin ilk 
dönemi de başarıyla tamamladık. Yeşil bir gelecek 
için çevre koruma ve geri dönüşüm hakkında bilinç 
oluşturmayı hedefleyen Atık Kağıttan Ağaç Projesi 
ve Ödüllü Geri Kazanım Yarışması ile öğrencilerimi-
zin dikkatlerini çekmeyi başardık.  

Atık kumaşlardan ürettiğimiz kağıtların içine ma-
zı tohumları yerleştirip, öğrencilerimize dağıttık. Bu 
tohumlar 20-25 gün sonra filizlenecek, 1 yıl sonra 
ise 25-30 santimlik çam fidanları olacak. 100 bin 
adetlik başlattığımız kampanyada, 70 bin tohumu 
ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencilere dağıttık. 
Diğer 30 binini ise esnaflarımıza ve komşularımıza 
takdim edeceğiz. Böylece Kağıthane’de bir yıl sonra 
yaklaşık 300 bin mazı çamı fidanımız olacak, fidan-
larımız çocuklarımızla birlikte büyüyecek. 

Düzenli olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz İstişare 
Toplantılarımıza, bu yıl da çok verimli şekilde devam 
ediyoruz. Mahalle muhtarlarıyla başladığımız toplan-
tılarımız, eski ve yeni meclis üyeleriyle, siyasi par-
ti yöneticileriyle, basın ve sanat camiası ve STK’lar 
ile devam etti. İlçeye daha iyi hizmet verebilmek için 
geleneksel hale getirdiğimiz toplantılarımızda, halkı-
mızın tüm kesimlerini temsil eden kurum, kuruluş ve 
topluluklarla fikir alışverişinde bulunuyor, projeleri-
miz hakkında değerlendirmelerde bulunuyoruz. 

Her ay olduğu gibi Şubat ayında da birbirin-
den değerli tiyatro oyunları Sadabad Sahnesi’nde 
gösterilmeye devam ediyor. Çocuk oyunlarının da 
ağırlıklı olduğu bu ayda, evlatlarıyla birlikte kalite-
li zaman geçirmek isteyen tüm ailelerimizi Sadabad 
Sahnesi’ne bekliyoruz.   

Mutluluk, huzur ve sağlıkla geçireceğiniz bereketli 
bir kış dilerken, dopdolu bir içerikle elinizde olan yeni 
sayımızı da keyifle okumanızı umarım. 

e-posta: fazlikilic@kagithane.bel.tr
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Başkan Kılıç’ın ev sahipliği yaptığı toplantıya Ka-
ğıthane İlçe Kaymakamı Ahmet Akın Varıcıer, AK 
Parti Kağıthane İlçe Başkan Yardımcısı Adem Ha-

nedan, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Meryem Tek-
bıyık, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Şaban Demirel, 
Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve 
STK üyeleri katıldı. 

STK temsilcileri her yıl düzenlenerek geleneksel ha-
le getirilen programdan duydukları memnuniyeti dile 
getirdiler. İstişare Toplantısını nezih bir ortamda düzen-
leyen Başkan KILIÇ’a teşekkür eden davetliler, sırayla 

söz alarak kendilerini tanıttı ve ilçe ile ilgili önerilerini 
Kaymakam VARICIER ve Başkan KILIÇ’ a ilettiler. 

Başkan Fazlı KILIÇ, Geleneksel İstişare Toplantıla-
rından birini daha gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu 
yıl 6. Düzenlenen STK Üyeleri İstişare Toplantısına 
hepiniz hoş geldiniz. Her yıl bir araya gelerek sizlerin 
yıllık çalışmalarınızı, planlamalarınızı ve isteklerinizi 
dinliyoruz ki çalışmalarınızda üzerimize düşeni yerine 
getirebilelim. Yıl içerisinde de ihtiyaç duyduğunuz her 
an tüm dernek başkanlarımıza ve üyelerimize kapımız 
açıktır” dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç toplumun farklı kesimleriyle buluşmaya Sivil Toplum Kuruluşları ile devam etti. 

Sivil Toplum 
Kuruluşları İle 
İstişare
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Başkan Fazlı Kılıç’ın ev sahipliğinde 
Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde düzen-
lenen toplantıya; AK Parti Kağıthane 

İlçe Başkanı Sami İlhan, AK Parti Kağıtha-
ne Başkan Yardımcısı Adem Hanedar, İlçe 
Kadın Kolları Başkanı Meryem Tekbıyık, İl-
çe Gençlik Kolları Başkanı Şaban Demirel, 
belediye başkan yardımcıları, birim müdür-
leri ve mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarlar İstişare Toplantısı, Kağıtha-
ne Belediyesi’nin son 9 yılda yaptığı çalış-
maların anlatıldığı tanıtım filminin gösteri-
miyle başladı. Başkan Kılıç, toplantıya ka-
tılan mahalle muhtarlarıyla birlikte geçen 
yılki istişare toplantısından bu yana yapı-
lan çalışmaları değerlendirdi. Toplantı bu 
yılın çalışma takviminin hazırlanmasında 
fikir ve önerilerin değerlendirilmesiyle de-
vam etti.

Göreve geldiğinden bu yana 9 yıldır il-
çedeki çalışmalarını 500 bin kişilik bir aile 
olarak nitelendirdiği vatandaşlarla birlikte 
yürüten Başkan Kılıç “Hoş geldiniz” temen-
nileriyle görüşmeleri başlattı. Bütün muh-
tarlar sırayla söz alarak, mahallelerinde bir 
yıl içinde yapılan çalışmaları değerlendir-

diler. Yeni dönemde yapılacak çalışmalar 
hakkında da görüş ve önerilerini dile ge-
tiren muhtarlar, temsil ettikleri mahalle sa-
kinleri adına Başkan Fazlı Kılıç’a yaptıkları 
çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.
 
Muhtarlar çözüm mercileridir 
Toplantıya katılımlarından dolayı muh-
tarlara teşekkür eden Başkan Kılıç, ye-
rel yönetimler anlayışı içerisinde yürüt-
tükleri çalışmalarda, halkın görüşlerinin 
alınmasındaki faydalara değinerek, tüm 
Kağıthanelilere selam ve teşekkürleri-
ni iletti. Göreve geldikleri yıldan bu ya-
na sürdürdükleri istişare toplantılarını ö-
nümüzdeki yıllarda da devam edeceğini 
belirten Kılıç, “Geçtiğimiz yıllarda yaptı-
ğımız istişare toplantılarımız çok verimli 
geçti. Bu yüzden bu toplantıları gelenek-
sel hale getirdik. Muhtarlarımızla bugün 
yaptığımız toplantıda onların fikirleri-
ni aldık. Muhtarlarımız bizim için çok ö-
nemli, çünkü mahalle sakinleri sorunla-
rı önce muhtarlara iletiyorlar. Muhtarlar 
çözüm mercileri ve semt sakinleri arasın-
da köprü görevini üstleniyorlar” dedi.

Kağıthane’de Muhtar 
Olmaktan Mutluyuz

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın düzenli olarak her yıl gerçekleştirdiği “İstişare 
Toplantıları” mahalle muhtarlarıyla başladı. İlçeye daha iyi hizmet verebilmek için ge-
leneksel hale getirilerek düzenlenen toplantılar, halkın tüm kesimlerini temsil eden ku-
rum, kuruluş ve topluluklarla bizzat Başkan Fazlı Kılıç’ın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Sanat ve basın camiasının bir araya geldiği top-
lantı, Kağıthane’de dokuz yılda gerçekleşen 
değişimin tanıtım filminin gösterimiyle başladı. 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın ev sa-
hipliği yaptığı gecede; AK Parti 24. dönem İstan-
bul Milletvekili Şirin Ünal, AK Parti Kağıthane İlçe 
Kadın Kolları Başkanı Meryem Tekbıyık, Belediye 
Meclis Üyesi Aysan Algan Hınçalan, Ergün Keleş, 
Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Çakır, Kemal 
Çavuş, Mevlüt Öztekin, Mustafa Oğuz Toktekin, 
Ömer Kır ve ilgili birim müdürleri ile birlikte Kağıt-
hane yerel medyası ve çok sayıda TV, radyo, yazılı 
basın ve sanat camiasının değişik simaları da yer al-
dılar.Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın hoş geldiniz ko-
nuşmasının ardından davetliler kendilerini tanıttı. 

İstanbul’un parlayan yıldızı olacağız
Kağıthane’nin İstanbul’un cazibe merkezi olma 

yolunda hızla ilerlediğini belirten Başkan Kılıç, 
Kağıthane’yi Mahmutbey ile bağlayacak yer altı 
ray sistemi projesinin müjdesini verdi. Kağıthaneli 
olmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Başkan 
Kılıç, “Gelecekte İstanbul’un parlayan yıldızı olacak 
Kağıthane 3. köprünün ve yapılacak 3. hava alanı-
nın önemli çıkışlarına sahip olacak” dedi.

Belediye Başkanı Kılıç’a yerel basın ve sanat ca-
miasına gösterdiği önem ve Kağıthane için sami-
mi çalışmalarından dolayı teşekkür eden konuklar; 
Başkan Kılıç’ın çalışkan kişiliğinin, mütevazi ve sa-
mimi yapısının kendisini tanıyan herkesi etkiledi-
ğini belirttiler.

Davetlilerden gelen soruları da yanıtlayan Baş-
kan Kılıç, konukların Kağıthane ile ilgili görüşlerini 
de aldı. Basın ve sanat camiası davetlilerinin Kağıt-
hane ile ilgili anılarını anlattığı gece, ses sanatçıları-
nın şarkıları ve okunan şiirlerle devam etti.

Basın ve Sanat Camiası 
Nurtepe’de Buluştu
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın geleneksel hale 
getirerek her yıl düzenlediği istişare toplantılarında sanat 
ve basın camiası Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde buluştu.

Sadabad Camii’nin restorasyon 
çalışmaları geçtiğimiz yıl Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan’ın ve 

İstanbul Valisi Avni Mutlu’nun tali-
matıyla başlamıştı. İstanbul İl Özel 
İdaresi tarafından yürütülen yeni-
leme nedeniyle camii ibadete kapa-
nırken, Ağustos ayının ilk haftasında 
yeniden hizmete açılması bekleniyor.  
Kağıthane’nin tarihi camii en son 
1998 yılında bir yapılandırma çalış-
masıyla düzenlenmişti. Zamanın 
ve siyasi tahribatların etkisiyle yı-
kılan Sadabad Camii’nin son hali 
ise Sultan Abdülaziz tarafından 
yaptırılmıştı. 

Daye Hatun yenileniyor
Kağıthane Merkez’de yer alan 
Daye Hatun Camii’nde ise resto-
rasyon çalışmaları Ocak ayında 
başlatıldı. Müteahhit firma çalış-
manın başlangıcını yaparak, şanti-
yesini oluşturdu. Bir yıla kadar bit-
mesi planlanan camide, restoras-
yonun yanı sıra namazgâh bölümü 
de genişletilecek ve tuvaletler yerin 
altına alınacak.

Tarihi konsepti bozulmadan 
genişletilecek caminin cemaat açı-
sından da yeterli hale gelmesi ve 
özellikle cuma günleri yaşanan iz-
dihamın giderilmesi hedefleniyor. 

Tarihi 
Camiler
Restore Ediliyor 

Kağıthane’nin tarihi camileri arasında yer alan Sadabad Camii’nin geçen yıl baş-
latılan restorasyon çalışmalarının Ağustos ayında bitmesi ve caminin ibadete 
açılması bekleniyor. Daye Hatun Camii’nde ise restorasyon çalışmaları başlatıldı.
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K
ağıthane Belediye Meclis 

Salonu’nda Hayati Odabaşı tara-

fından verilen eğitime; Kağıtha-

ne Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, başkan 

yardımcıları, birim müdürleri ve çalı-

şanlar katıldı. Eğitim seminerlerine 

katılan Başkan Kılıç “Bizler vatandaş 

memnuniyetinin sürekli olarak artma-

sının öneminin bilincinde olan bir ku-

rumuz. İnsan ilişkilerinde başarının a-

nahtarı olan iletişim temelli eğitimle-

rimize devam edeceğiz. Bu eğitimleri 

sürekli gelişim için çok faydalı görüyo-

ruz” dedi.

İletişim eğitiminde; beden dili, jest 

ve mimiklerin bireyler arası iletişim-

deki önemine yer verildi. Sözsüz ile-

tişimin doğru kullanılmasının iş haya-

tında etkili bir yeri olduğu belirtilir-

ken, sözsüz iletişimi bireyler arası i-

letişimde etkin ve doğru kullanmanın 

yöntemleri anlatıldı. Belediyelerde va-

tandaşla sağlıklı iletişim kurmanın en 

iyi yollarının anlatıldığı eğitimde, çalı-

şanların vatandaşlarla empati kurarak 

hizmet kalitesinin doğal ve sürekli ar-

tışı hedefleniyor.

N
urtepe Sosyal Tesisleri’nde Öğ-

retim Görevlisi Necdet Ekinci 

tarafından verilen eğitimde in-

san ilişkileri, hizmet alan ve çalışan 

ilişkileri eğitimi katılımcı personel 

tarafından ilgi gördü. Ekinci; “Güne 

kendimizi motive ederek başlamalı, 

hizmet verdiğimiz insanlara güler yüz-

lü hizmet vermeliyiz’’ dedi. Belediye 

çalışanlarının yoğun katılım gösterdiği 

eğitim seminerlerinde insan psikoloji-

si, olumlu yaklaşım, kişisel motivasyon 

ve gelişim hakkında bilgi verildi.

Hizmet sunan tüm kurum ve ku-

ruluşlarda çalışan görevlilerin insan 

ilişkileri alanında daimi bir gelişim 

içerisinde olması gerektiğini belir-

ten Kağıthane Belediye Başkanı Kılıç, 

”Hizmet alan vatandaşın memnuniyeti 

önemlidir. Kağıthane sakinlerimiz Be-

lediye binamızda hizmet alırken ken-

dilerine yardımcı olan personelimizin 

samimiyetini hissetmelidirler. Her 

çalışan yardımcı olduğu işlemi özve-

riyle yaptığını ve hizmet verdiği kişiyi 

önemsediğini yansıtmalıdır’’ dedi.

DOĞRU İLETİŞİM DOĞRU İLİŞKİ

ÖNCE KENDİNİZİ MOTİVE EDİN

Kağıthane Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün belediye 

çalışanlarına yönelik düzenlemiş olduğu eğitim seminerleri “Belediyeler-

de Halkla İlişkiler ve Vatandaşla İletişim” konusuyla devam etti. 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün hizmet içi eğitim programı 

kapsamında düzenlediği eğitimde “Kamu Tesislerinde Halkla İlişkiler” ko-

nulu personel eğitimine de yer verildi. Eğitim seminerinde personel mo-

tivasyonunu artırma ve vatandaş memnuniyetini yükseltme amaçlandı. 

Kağıthane Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafın-

dan düzenlenen seminerler Yönetim Danışmanı Yılmaz Sönmez’in 

‘‘Zaman Yönetimi ve Planlaması’’ konulu eğitimle devam etti.  

ZAMANI SİZ YÖNETİN

Y
ılmaz Sönmez, “Zaman planlaması 

önemlidir. İş yaşamında olduğu gibi 

özel hayatımızda da zamanı verimli 

kullanmalıyız. Hedeflerimizi belirlediğimiz 

süreci kendimiz için yazılı olarak kayıt altı-

na almalı ve zamanı hedeflerimiz doğrul-

tusunda ne kadar planlı kullandığımızı de-

ğerlendirmeliyiz. Toplantı katılımları, tele-

fon görüşmeleri gibi değerli zamanımızı 

ayırdığımız eylemlerimizde kıstasımız az 

zamanda daha çok verim olmalıdır” dedi.

İş yaşamımıza ve özel hayatımıza di-

rek ya da dolaylı olarak dâhil olan kişile-

rin, bizim bireysel zaman planlamamızı 

kabul etmeleri için başarılı bir süreç yö-

netimi gerçekleştirmemiz gerektiğini be-

lirten Yılmaz Sönmez, eğitim programını 

soru-cevap bölümü ile tamamlandı.

Başkan Kılıç sosyal belediyecilik 
anlayışını benimseyen Kağıthane 
Belediyesi’nin ilköğretim çağında-

ki çocukların eğitimlerine ücretsiz des-
tek sağlamak için hizmete açtığı Bilgi 
Evlerini ziyaret etti.  Haftanın 5 günü 5 
branşta uzman öğretmenler tarafından 
eğitim verilen Bilgi Evleri’nde; İngiliz-
ce, Matematik, Fen ve Teknoloji, Türk-
çe, Sosyal Bilgiler dersleri veriliyor. 

Gültepe, Hürriyet, Şirintepe ve 
Çeliktepe mahallelerinde açılan Bilgi 
Evlerinde öğrenciler okul derslerinin 
tekrarını branş öğretmenleri eşliğinde 
yapıyor. Çocukların bilgisayar eğitimi-
ni destekleyen ve öğrencilerde bilinçli 
internet kullanımı algısı oluşturan bil-
gisayar eğitim salonlarının da bulundu-
ğu Bilgi Evleri’nde öğrenciler eğlenceli 
vakit geçirdikleri etkinliklerle sosyalle-
şiyorlar. 

Ailelerin gönlü rahat
Teknolojinin birçok alanda olduğu gibi 
eğitimde de aktif olarak kullanıldığı 
günümüzde öğrencilerimize eğitimde 
fırsat eşitliği sunmanın önemine deği-

nen Başkan Kılıç; “Bilgi Evleri öğrenci-
lerimizin okul derslerini tekrar edebile-
cekleri ve ödevlerini alanlarında uzman 
öğretmenler eşliğinde yapabilecekleri 
eğitim alanlarıdır. Kağıthaneli çocuk-
lar okul sonrası zamanlarını ya da tatil 
günlerini arkadaşlarıyla birlikte Bilgi 
Evleri’nde eğlenerek ve öğrenerek de-
ğerlendiriyorlar. Aileler tatil günlerin-
de çocuklarını gönül rahatlığıyla Bilgi 
Evleri’ne gönderiyor ve Bilgi Evleri’nin 
çocukların eğitimlerini desteklediğini 
belirtiyorlar”  dedi. 

Çeliktepe ve Şirintepe’deki Bilgi 
Evleri’ni gezen Başkan Kılıç, eğitici ve 
eğlenceli filmleri ücretsiz olarak iz-
leyen çocuklarla birlikte film izledi.  
Bilgi Evleri teknik donanım ve eğitim 
sürekliliğiyle ilgili bilgi alan Başkan 
Kılıç,” Bilgi Evleri’nde öğrencilerimize 
teknolojik imkânlar ve alanında uzman 
öğretmenlerimizle aile ortamı güvenli-
ğinde eğitim sunmak bizi mutlu ediyor. 
Düzenlenen etkinliklerle bu güvenli or-
tamda sosyalleşen çocuklarımızı olum-
suz alışkanlık ve davranışlardan uzak 
tutmanın huzurunu yaşıyoruz”  dedi.

 
Eğlendirerek Öğretiyor
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, öğrencilere haftanın 6 günü 5 branş-
ta uzman öğretmenler tarafından eğitim verilen Bilgi Evleri’ni ziyaret etti.
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Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, ilçenin 

nabzını tutan taksici ve 
minibüsçülerle bir araya 
gelmeye devam ediyor. 
Taksi duraklarını ziyaret 
programı kapsamında,  
Osmanpaşa, Terasevler, 
Yahya Kemal, Ortabayır, 

ve Nurtepe Taksi 
Durakları’nı ziyaret 
eden Başkan Kılıç, 

şoförlerin ilçeyle ilgili 
değerlendirmelerini ve 

taleplerini dinledi. 

Taksi ve Minibüs Esnafı 
İlçenin Nabzını Tutuyor

Başkan Kılıç’ı Osmanpaşa Taksi Durağı’nda 
Kâğıthane Otomobilciler ve Şoförler Esnaf 
Odası Başkanı Akın Atlı, Kâğıthane Esnaf 

Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Osmanoğlu, Os-
manpaşa Taksi Durağı Başkanı Garip Şentürk ve 
taksi durağı esnafı karşıladılar.

Osmanpaşa Taksi Durağı taksicileriyle kahvaltı 
yapan Başkan Kılıç taksicilerle sohbet etti. Taksi-
ci esnafının sorunlarını ve isteklerini, ilçeyle ilgili 
gözlemlerini dinledi. Başkan Kılıç’ın ziyaretinden 
memnun kalan taksiciler, Başkan Kılıç’ın her za-
man Kâğıthane esnafıyla bir arada olduğunu, on-
ların görüşlerini aldığını belirttiler.

Başkan Kılıç Terasevler’de
Başkan Kılıç’ın ikinci durağı ise Terasevler Taksi 
Durağı’ydı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti 
dile getiren taksiciler, başkanla kahvaltı yaptılar. 
Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen kahval-
tıda, taksiciler Başkan Kılıç’ a ilçeyle ilgili izlenim-
lerini ve yaşadıkları sorunları anlattılar.

Kağıthane Otomobilciler ve Şoförler Esnaf O-
dası Başkanı Akın Atlı, “Belediyemizle birlikte or-
ganize ettiğimiz bu programlarda esnafımızla bu-
luşup sorunlarını dinleyebiliyoruz. Bizleri yalnız 
bırakmayan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 
Başkanımızın yanımızda olduğunu bilmek bizleri 
çok mutlu ediyor” dedi.

Kağıthane’de esnafla bir arada olabilmek için 
her fırsatta zaman ayırdıklarını belirten Başkan Kı-
lıç, taksicilerle sürekli diyalog kurduklarının altını 
çizerek ‘‘Çalışmalarınızı ve Kağıthane için göster-
diğiniz çabayı büyük bir ilgiyle takip ediyorum” 
dedi.

Şöförlerle fikir alışverişi
Taksici esnafı ziyaretlerine Nurtepe Taksi Durağı 
ile devam eden Başkan Kılıç,  durak çalışanlarıyla 
birlikte kahvaltı etti. 

Nurtepe Taksi Durağı ziyaretinde Başkan Kılıç’ı 
ve Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Çakır’ı; Ka-
ğıthane Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası 
Başkanı Akın Atlı, Nurtepe Mahallesi Muhtar’ı 
Necmettin Şen, Nurtepe Taksi Durağı Başkan’ı Ali 
Rıza Erman ve durak çalışanları karşıladı. 

Kahvaltıda taksici esnafının sorunlarını ve 

Kağıthane projeleriyle ilgili görüşlerini dinleyen 
Kılıç, her zaman taksici esnafının görüş ve öne-
rilerini dikkate aldıklarını belirtti. Başkan Kılıç, 
“Kağıthane tüm sakinleriyle, tarihi dokusuyla ve 
sürekli gelişen modern yüzüyle iç içe yaşayan bir 
ilçedir. Tüm esnafımız gibi taksici esnafımız da 
Kağıthane’de anılarla dolu yıllar biriktirmiştir. 
Kağıthane’nin değişen ve gelişen yüzüne şahit ol-
muşlardır’’ dedi.

Esnaf ziyareti programı kapsamında Yahya Ke-
mal Taksi Durağı’nı ziyaret eden Başkan Kılıç, tak-
sicilerle birlikte kahvaltı yaptı. Kağıthane de yapı-
lan çalışmaların, ilçe değişimi üzerindeki olumlu 
etkisinden bahseden Taksi Durağı Başkanı Ahmet 
Kablan, Başkan Kılıç’a ziyaretleriyle esnafın sorun 
ve önerilerini dinlediği için teşekkür etti.

Ortabayır Taksi Durağını da ziyaret eden Baş-
kan Kılıç durak çalışanlarıyla kahvaltı yaptı. Esnaf 
ziyaretleri programı kapsamında yer alan buluşma 
samimi bir ortamda gerçekleşti. Sohbet eşliğinde 
yapılan kahvaltıda Başkan Kılıç durak esnafının 
öneri ve sorunlarını dinledi.

Minibüs şoförlerinin 
önemli görevleri var
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç durak es-
nafları ziyaretlerini Gültepe Minibüs Durağı ile 
sürdürdü. Başkan Kılıç’ı ve Belediye Başkan Yar-
dımcısı Hasan Çakır’ı Kağıthane Otomobilciler ve 
Şoförler Esnaf Odası Başkanı Akın Atlı, Esnaf ve 
Zanaatkarlar Odası Başkanı Ömer Osmanoğlu, 
Gültepe Minibüs Durağı Başkanı Cabir Cebe ve 
durak şoförleri karşıladı.

Durak esnafıyla birlikte kahvaltı yapan Başkan 
Kılıç; minibüs şoförlerinin isteklerini dinledi ve 
Kağıthane projeleriyle ilgili görüşlerini aldı. Baş-
kan Kılıç’ın ziyaretinden dolayı duydukları mem-
nuniyeti aktaran durak çalışanları Başkan Kılıç’a 
teşekkür ettiler.

Gültepe - Hamidiye hattı minibüs şoförleriy-
le uzun süre sohbet eden Başkan Kılıç ‘‘Minibüs 
şoförlerimiz ilçe sakinlerimiz için önemli sorum-
luluklar üstleniyorlar. Yoğun şehir trafiğinde in-
sanları işlerine, evlerine ya da sosyal aktivitelere 
taşıyan şoförlerimiz yolcu alırken ya da indirirken 
oluşabilecek araç veya insan kaynaklı kazalara 
karşı her zaman dikkatliler’’ dedi.
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Fidanlar 
Çocuklarla 
Birlikte Büyüyecek

Kağıthane Belediyesi’nin öğrencilere yeşili sevdirmek ve geri dönüşümün öne-
mini anlatmak için gerçekleştirdiği eğitim seminerlerinin ilk dönemi başarıyla 
tamamlandı. Yeşil bir gelecek için çevre koruma ve geri dönüşüm hakkında bi-
linç oluşturmayı hedefleyen Atık Kağıttan Ağaç Projesi ve ilk ve orta okullar ara-
sı Ödüllü Geri Kazanım Yarışması öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç’ın ön-
cülüğünde gerçekleşen 

eğitim seminerleri kapsa-
mında ilçede yer alan okullar 
ziyaret edildi. Geri dönüşüm 
ve çevre bilincinin işlendiği 
animasyon filmi gösterimi-
nin yapıldığı seminerlerde 
Başkan Kılıç; yeşil bir gelecek 
için birey olarak üstlenmemiz 
gereken sorumluluklar hak-
kında bilgi verdi.

İlk ve ortaokullarda ger-
çekleşen eğitim seminerle-
rinde öğrencilere geri dö-
nüşümün önemini anlatan 
Başkan Kılıç, öğrencilere atık 
kağıtların içerisine yerleştiril-
miş mazı çamı tohumlarını, 
tohumun yetiştirileceği top-
rak ve saksıları hediye etti.

Nemli toprakta muhafaza 
edilecek tohumlar filizlendik-
lerinde daha büyük saksılara 
alınacak ve bir yıl sonra daha 
büyük toprakla buluşmak 
için Kağıthane Belediyesi’ne 
teslim edilecekler.

Kıyafetten kağıt, 
kağıttan ağaç
Öğrencilere tohumların nasıl 
ekileceğini gösteren Başkan 
Kılıç, “20-25 gün sonra filiz-
leniyor. 1 yıl sonrada 25-30 
santimlik çam fidanları ola-
cak. 100 bin adetlik kampan-
ya başlattık. 70 binini ilk ve 
ortaöğretim çağındaki öğ-
rencilere, diğer 30 binini ise 
esnaflarımıza, komşularımı-
za takdim edeceğiz. Böylece 
Kağıthane’de bir yıl sonra 

yaklaşık 300 bin mazı çamı 
fidanımız olacak” dedi.

Ödüllü yarışmada 
kazanan çevre olacak 
Kağıthane Belediyesi, Kağıt-
hane İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ile birlikte kağıt, 
karton, cam, plastik ve metal 
ambalaj atıklarının biriktiril-
mesini ve ekonomiye yeni-
den dönüşümünü sağlamak 
amacıyla, ilk ve orta okullar 
arası ödüllü geri kazanım ya-
rışması düzenliyor.

Kağıthane Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü, ‘‘ağaç yaşken 
eğilir’’ sloganından yola çı-
karak, 2005 yılından bugüne, 
ilk ve ortaokul öğrencilerine 
ambalajın ne olduğunu, çı-
kan ambalajı ne yapmaları 
gerektiğini ve bu atıkların 
nasıl geri kazanıldığı konula-
rında düzenli olarak eğitim-
ler vermeye devam ediyor. 
Geri dönüşüm ve çevre bilin-
cinin geliştirilmesi konusun-
da hazırlanan çizgi filmin de 
çocuklara gösterildiği semi-
nerlerde, çocuklara ambalaj 
atıklarının değerlendirilebilir 
atık olduğu, çöpe atılmama-
sı gerektiği bilgisi aktarılıyor. 
Ayrıca mutfaklarda kızartma 
sonrası çıkan atık yağların 
lavaboya ve çöpe dökülme-
mesi, ayrı toplanması ve be-
lediyenin sistemine dahil 
edilmesi gerektiği çizgi film 
aracılığıyla çocuklara öğreti-
liyor. 

Atıkların doğaya vere-
ceği zararları önlemek 
ve öğrencilerde çevre 
koruma bilincini arttır-
mak amacıyla düzen-
lenen bu yarışmada, 
kilogram cinsinden en 
çok ambalaj atığı top-
layan ilk üç okula 5 Ha-
ziran 2013 tarihinde dü-
zenlenecek törenle ödülleri 
verilecek. 

2013ŞUBAT

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
tarafından yürütülen eğitim 

seminerleri sayesinde; aylık 300 
ton atık kâğıt toplanarak 5100 

adet ağacın kesilmesi önleniyor.  
İlk ve ortaokullarda okuyan tüm 
öğrencilere haftalık olarak mavi 
poşet dağıtan Çevre Koruma ve 

Kontrol Müdürlüğü, dağıtılan 
poşetlerle okulların tamamından 

ilk haftalarda yaklaşık olarak 
haftalık 25 ton ambalaj atığı (kâğıt-
karton, plastik, metal), 750 kg mavi 
kapak, 30 litre de atık yağ toplayıp 

ekonomiye geri kazandırdı.

Kağıthane’de 
ilk dönem 

sonunda okullarda 
gerçekleştirilen 

ziyaretlerde 27 bin öğrenci 
çevre bilinci eğitim 

seminerlerine 
katıldı. 
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Kentsel Dönüşüm
Hız Kesmiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın katılımıyla Huzur Mahallesi’nde gerçekleşen kentsel dönü-
şüm programının ardından, Kağıthane’deki dönüşüm hız kazandı. Kağıthane’deki kentsel dönüşüm heyecanı 
Ortabayır Mahallesi Atalar Caddesi Zambak Sokak’ta gerçekleşen kentsel dönüşüm projesiyle devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Huzur 
Mahallesi’nde düzenlenen tören-
de çok sayıda davetlinin huzurunda 

kentsel dönüşümle ilgili konuşma yapan 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bay-
raktar; Türkiye’deki 20 milyonluk konut 
stokunun büyük bir bölümünün, deprem-
leri oluşturan faylar üzerinde olduğunu 
dile getirmişti. Bu konutlardan 6,5 mil-
yonunu zamanla değiştirme ve yenileme 
kararlılığı içerisinde olduklarını kaydeden 
Bakan Bayraktar, vatandaşlarla karşılıklı 
anlayış içerisinde ve rızaya dayalı bir dö-
nüşüm yapmayı istediklerinin de altını 
çizmişti.  

Kağıthane her geçen gün modern 
yüzüne yaklaşıyor 
İstanbul’un geleceğiyle ilgili güçlü ve 
sağlam kentsel dönüşüm çalışmaları, 
Bakan Bayraktar’ın da vurguladığı gibi 
Kağıthane’de de hız kesmeden gerçekleş-
tiriliyor. 

Kağıthane’deki kentsel dönüşüm he-
yecanı Ortabayır Mahallesi Atalar Caddesi 
Zambak Sokak’ta gerçekleşen kentsel dö-
nüşüm programıyla devam etti. 5 parsel 
üzerinde çoğu gecekondulardan oluşan 17 
binanın yıkım çalışmaları başladı. Kentsel 
dönüşüme dikkat çekmek için Ortabayır 

Mahallesi’ne gelen Başkan Fazlı Kılıç’a, 
mahalleli büyük ilgi gösterdi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
önümüzdeki birkaç yılda sağlıksız yapıla-
rın tamamını dönüştüreceklerini vurgula-
yarak; belediyenin inşaat çalışmalarında 
yer almayacağını bunun yerine halkı dö-
nüşüme teşvik ettiklerini belirtti. Başkan 
Kılıç, vatandaşlara siz komşularınızla ada 
bazında anlaşın, biz size % 30 fazla imar 
verelim mesajını bir kez daha tekrarladı. 

Karşılıklı anlayış içerisinde ve rızaya 
dayalı bir dönüşüm yaptıklarını belirten 
Başkan Kılıç, vatandaşların kentsel dönü-
şüme ilgilerinin her geçen gün daha da 
arttığını belirtti. Hiçbir olumsuzluğun ya-
şanmadığı yıkımda, sağlıklı şehirleşme ve 
planlı yapılaşma için kentsel dönüşümün 
olması gerektiğini belirten mahalle sakin-
leri Başkan Kılıç’a teşekkür ettiler.

İBB Başkanı Kadir Topbaş:
İstanbul yenilenerek güçlenecek
İstanbul’da hız kazanan kentsel dönüşüm 
çalışmalarını değerlendiren İBB Başkanı 
Kadir Topbaş, İstanbul’da yaşanabilecek 
olası bir depremin tüm Türkiye’yi etkile-
yeceğini belirtirken, amaçlarının en kısa 
sürede İstanbul’un tüm ilçelerini deprem 
riskinden kurtarmak olduğunu söylüyor. 

“İstanbul depremi sadece bu kenti 
değil, Türkiye’yi derinden etkileyecektir. 
Hayatlarını kaybedecek vatandaşlarımızın 
yanı sıra ülkemiz, değil 10 yıllık; belki de 60 

yıllık kazanımlarını yitirecektir. İstanbul’da 
meydana gelebilecek depremin sıkıntısını 
bertaraf etmek için yıllardır yaptığımız ça-
lışmaları hızlandırıyoruz. Biz siyaset üstü 
bir koordinasyonla İstanbul’u en kısa süre-
de deprem riskinden kurtarmayı amaçlıyo-
ruz. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız 
ve İstanbullular da rahat bir nefes alacak.

İstanbul’u depreme hazırlayacak olan 
Deprem Dönüşüm ve Bilinçlendirme 
Komisyonu’nu kurduk. Deprem odaklı ça-
lışmalarımızın birkaçını saymak gerekirse:

• Arama kurtarma, modern teçhizat, 
imar planları, zemin haritaları, ar-ge ça-
lışmaları ve deprem son- rası senaryolar 
konusunda belediyemizin kapasitesini çok 
geliştirdik.

• Deprem konusundaki yasal eksiklik-
leri de gözden geçirdik.

• Türkiye’ye ortak akıl ve çözüm konu-
sunda öncülük ettik.

• Türkiye Belediyeler Birliği olarak da 
bu konuda önemli çalışmalar yaptık.

• Birlik bünyesinde afetle mücadele 
ekiplerini ve malzemelerin koordineleri 
için Afet Koordinasyon Merkezi kurduk.

• Bununla birlikte 5393 sayılı belediye 
kanununa acil durumlar için bir ek madde 
önerisinde bulunduk. Bu madde yasalaşır-
sa bir belediyenin, kendi sınırları dışındaki 
bir afete ya da sanayi kazaları gibi durum-
lara müdahale etmesi kolaylaşacak. Çünkü 
belediyeler bu tür yardımlarda öncelikle 
birçok bürokratik işlem yapmak zorunda 

kalıyorlar. Bu amaçla Kızılay ve AFAD ile 
koordineli çalışılacak. İhtiyaç halinde, dep-
rem evleri, çadır, battaniye gibi malzemeler 
sağlanacak.

“ “

Bugüne kadar 180 bin yapı sto-
kunun yüzde 23.5’i yenilenen 
Kağıthane’de, her gün 28 daire-
lik bir bina deprem riskine karşı 
modern şekilde dönüştürülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu adrese 
kayıtlı nüfus kayıt sistemi 2012 
sonuçlarına göre; Türkiye nüfu-

sunun %18,3’ü İstanbul’da ikamet edi-
yor. İstanbul 13 milyon 854 bin 740 kişi 
ile en çok nüfusa sahip olan il olurken, 
Kağıthane’nin nüfusu 421.356 olarak 
belirlendi. Kağıthane’deki nüfusun 
213.562’sini erkekler oluştururken, 
207.794’ünü ise kadınlar oluşturuyor.

421 bin 356 
Kişilik Bir Aileyiz
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Haliç Dondu, 
Kağıthane Buz Tuttu

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, 
Atatürk Kitaplığı Gazete 
Arşivi ve Osmanlı döne-

minde yazılmış olan kaynak eser-
ler, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ve 
Osmanlı döneminde Haliç’in ve 
Kağıthane’nin şiddetli kışlardan 
nasıl etkilendiğini gözler önüne 
seriyor. 

Padişahın Sığınağı Kağıthane
Osmanlı arşiv vesikalarında pa-
dişahlara âlem-penâh denilmiş 
ve âlemin sığınağı olarak padişah 
gösterilmiştir. Ancak bu defa Sul-
tan IV. Mehmed, Kağıthane’ye sı-
ğınmıştı. Abdurrahman Abdi Paşa 
tarafından kaleme alınan “Veka-
yiname” isimli, 1648-1682 yılları-
nı anlatan eserde; Kasım 1658’de 
Sultan IV. Mehmed devrinde 
İstanbul’da çok şiddetli bir kış ya-
şandığı ve Sultan IV. Mehmed’in 
o dönemin İstanbul’u olan “sur 
içine” giremediği, Kağıthane’de bir 
müddet konaklamak zorunda kal-
dığı anlatılmaktadır.

Sultan III. Selim ve II. Mah-
mud devirlerindeki hadiseleri an-
latan Câbi Tarihi bize Kağıthane 
tarihi hakkında önemli malumat-
lar vermektedir. Ağustos 1808’de 
gerçekleşen fırtına Kağıthane’yi 
de içine alarak Okmeydanı üze-
rinden Taksim’e yönelmişti. Öyle 
ki; son derece şiddetli olan fırtına 
Dolmabahçe’de bulunan büyük 

ağaçları dahi yerinden çıkarmış-
tı. Yine Câbi Tarihi’ne göre Ocak 
1813’de, Kağıthane Deresi don-
muş, kayıkçılar buzları kendi gay-
retleri ile kırmışlar ve işlerine de-
vam etmişlerdi.

1808-1821 yılları arasını an-
latan Şânizâde Tarihi’nde verilen 
bilgiye göre, Sultan II. Mahmud’un 
saltanatında 1811’de, İstanbul’a 
yağan yağmur sellere sebep ol-
muştu. Kağıthane’de çok sayıda 
köprü ve bina harap olurken, pek 
çok hayvan telef olmuştu. 

Sultan II. Abdülhamid 
Devrinde Kağıthane’de Kış
Sultan II. Abdülhamid’in salta-
natı sırasında, sene 1893’te Haliç 
ve Kağıthane’yi etkisi altına alan 
son derece şiddetli bir kış yaşan-
mıştı. Başbakanlık Osmanlı Arşi-
vi, Yıldız Tasnifi’nde bulunan (Y. 
MTV. 74/95) 8 Şubat 1893 tarihli 
belgeye göre; Haliç donmuş, san-
dallar bahriye askerleri tarafın-
dan çıkarılarak buzları kırılmış ve 
sabah beş buçuktan yedi buçuğa 
kadar vapurlar yalnızca Ayvansa-
ray İskelesi’ne birkaç defa sefer 
düzenleyebilmişti. Ancak kırılan 
buzlar tekrar donmuş, Haliç’te se-
fer yapan vapurlar hareket edemez 
duruma gelmişti. Bu durum üzeri-
ne bölge ahalisi ulaşımını, Eyüp ile 
Sütlüce istikametinde, buz tutan 
Haliç üzerinden yürüyerek sağla-
mışlardı. 120 sene önce yaşanan 
bu hadise, Kağıthane ve çevresini 
etkileyen şiddetli kışlara dair son 
derece önemli bir örnektir. 

Cumhuriyetin İlk Yıllarında 
Donduran Kışlar 
27 Şubat 1928 tarihli Milliyet 
Gazetesi’nde rasathane tarafından 
yapılan bir açıklamaya yer veril-
miştir. Bu açıklamada 26 Şubat 
sabahına kadar İstanbul’a yağan 
karın 28 santimetreyi bulduğu, 
ilerleyen günlerde ise 35 santimet-
reye ulaştığı, İstanbul’un köylerin-
de 1 metreyi geçtiği yazmaktadır. 
1927 Şubat’ı boyunca toplam 10 
gün süren bir kar yağışı olmuş ve 
yağan kar 55 santimetreyi bulmuş-
tu. Ancak 1928’deki gibi şiddetli ve 
devamlı fırtına yaşanmamıştı. Yine 
verilen bilgiye göre 1913’de böyle 
şiddetli ve devamlı bir kış yaşan-
mıştı.

1893’den 35 sene sonra 1928’de 
ise yaşanan kışın etkisini Cumhu-
riyet Gazetesi’nin “28 Şubat 1928” 
tarihli haberine attığı manşette 
görmekteyiz: “Çeyrek asırdan be-
ri görülmeyen bir soğuk. Haliç’in 
Kağıthane önleri ve Sütlüce kısmı 
buz tuttu.”

Rasathanenin verdiği bilgiye 
göre, 27 Şubat’ta hava sıcaklığı saat 
21:00’e doğru -8 dereceye düşmüş, 
şehrin hemen hemen her tarafın-
da bulunan tatlı sular donmuştu. 
Sabaha doğru ise rüzgar şiddeti-
ni daha da arttırmış ve gün boyu 
etkisini sürdürerek, karla beraber 
Kağıthane ve çevresini etkisi altına 
almıştı.

Dereceler -8’i gösterdiğinde 
sadece küçük su birikintileri değil, 

Kış mevsiminin kendini iyice hissettirmeye başladığı bugünlerde, “nerede o eski kışlar” diye soranları duyar gibiyiz. Bizim bugün ‘‘sert kış’’ diye 
tabir ettiğimiz günlerin, gerçek kış olduğunu zannediyorsanız, yanılıyorsunuz. Çünkü eskiden kar İstanbul’a geldi mi, gitmek bilmez, hatta Bo-
ğaz ve Haliç bile şiddetli kışlarda donarmış. Haliç ve Kağıthane’de yaşanan en sert kışları gazetelerden araştırarak sizler için bir araya getirdik.

Ebubekir AL

y 28 Şubat 1928 Cumhuriyet Gazetesi “Çeyrek asırdan beri görülmeyen bir soğuk. Haliç’in Kağıthane önleri ve Sütlüce kısmı buz tuttu.”

y 28 Şubat 1928 Milliyet Gazetesi

Haliç Donarsa...

- Kimse köprüye para vermeyecek, herkes oto-

mobil yerine kızağa binecek!.

y 1929 sabahı İstanbul Boğazi



10 9SAYI TARİH

Haliç Dondu, 
Kağıthane Buz Tuttu

Haliç de Kağıthane Deresi’nden 
Sütlüce önlerine kadar donmuş-
tu. Bu hadise yıllar sonra bir kere 
daha tekrar etmişti. Sabahleyin ka-
yıklarının yanına giden kayıkçılar, 
kıyıda bulunan sandallarının yer-
lerinden kımıldamadıklarını gör-
müşlerdi. Ancak bu defa, 1893’deki 
gibi Haliç’te yapılan vapur seferleri 
kesilmeyerek devam etmişti. Do-
nan bölgeler genel olarak sahil kı-
sımları olmuştu. 

1928’de yaşanan şiddetli kış, İs-
tanbul boğazındaki gemi trafiğini 
de olumsuz yönde etkilemişti. Bazı 
gemiler karaya otururken bazıla-
rı da kaza yapmıştı. Telgraf hatları 
buzlanmış ve tamirine başlanmıştı. 
Yaşanan bir diğer sıkıntı ise kurt 
sürülerinin köylere inmesi ve in-
sanlara saldırmasıydı. Odun ve kö-
mür ihtiyacı doğal olarak artmış ve 
fiyatlar fahiş derecede yükselmişti. 
Yapılan ihbarlar üzerine soğuklar-
dan istifade edip fiyatlarını yüksel-
tenler cezalandırılmıştı.

Gazete yazarları da düşüp ya-
ralandı. Gazetede sokakların buz 
tuttuğu, yokuşlarda düşenlerin 
sayısının ise hesaplanamayaca-
ğı belirtiliyordu. Hatta gazetenin 
yazarlarından 3 tanesi de düşerek 
yaralanmışlardı. İstanbul’da pek 
çok yol ulaşıma kapanmıştı. Kaza 
yaparak çukura düşen bir otomobil 
ise mandaların yardımı ile çıkarıl-
mış, trenler kara saplanmış, sefer-
lerde gecikmeler yaşanmıştı. Bir 
yandan ise şehirde kar temizleme 
çalışmaları başlamıştı.

Soğuktan Donan Polis Memuru 
(Milliyet Gazetesi 29 Şubat 1928)
Beşinci şube müdürlüğü görevli-
lerinden olan polis Ziya, Alman 
bandıralı bir vapura gitmek üzere 
Beykoz’dan bir sandala binmişti. 
Şiddetle devam eden soğuk ve fır-
tına altında sandal bin bir zorlukla 
vapura yanaştığı esnada Ziya Efen-
di, sandalda oturduğu yere birden 
bire yuvarlanmıştı. Telaşa düşen 
sandalcı ise Ziya Efendi’nin so-

ğuktan donduğunu anlamıştı. Ziya 
Efendi hemen sahile çıkarılmış ve 
tedavisine başlanmıştı.

Yine, ormana odun kesmeye gi-
den bir vatandaşın daha donduğu 
haberi alınmış ve cesedine ulaşıl-
mıştı. Bu tür ölüm haberlerinin ya-
nında bir de çatılarda biriken karlar 
bazı evlerin tavanlarını yıkmıştı. 
İstanbul zor günler geçirmekteydi. 
Ancak kar ve fırtına birkaç gün için-
de şehrin üstünden çekilecekti…

Kış mevsiminin kendini iyice hissettirmeye başladığı bugünlerde, “nerede o eski kışlar” diye soranları duyar gibiyiz. Bizim bugün ‘‘sert kış’’ diye 
tabir ettiğimiz günlerin, gerçek kış olduğunu zannediyorsanız, yanılıyorsunuz. Çünkü eskiden kar İstanbul’a geldi mi, gitmek bilmez, hatta Bo-
ğaz ve Haliç bile şiddetli kışlarda donarmış. Haliç ve Kağıthane’de yaşanan en sert kışları gazetelerden araştırarak sizler için bir araya getirdik.

y 29 Şubat 1928 Milliyet Gazetesi
Kar, fırtına ve karayel bütün dehşetiyle devam ediyor.Soğuk, tuzlu suları da donduracak mı? Kar dün dedevam etti; birkaç vapur fırtınadan karaya oturdu vebazı ufak tefek kazalar oldu.

y 28 Şubat 1928 Cumhuriyet Gazetesi “Çeyrek asırdan beri görülmeyen bir soğuk. Haliç’in Kağıthane önleri ve Sütlüce kısmı buz tuttu.”

y 27 Şubat 1928 

Milliyet 
Gazetesi

Kar dindi fakat 

soğuk kesilmiyor. 

Dün akşama kadar 

Karadeniz’de fırtına 

ve tipi devam 

ediyordu. Rasathane 

Müdürü Fatin Bey 

yaptığı açıklamada, 

birkaç seneden beri 

bu kadar fazla karın 

yağmadığını ve bu 

kadar uzun süre 

devam etmediğini 

belirtmişti.

y 1893’te Haliç’in buz tuttuğuna dair 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Yıldız Tasnifi’nde 
bulunan (Y. MTV. 74/95) numaralı belge.
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İstanbulluların son dönemlerde keş-
fettiği bir mahalle olan Seyrantepe, 
Kağıthane’de gelecekte adından sık-

ça söz ettireceğe benziyor. Seyrantepe 
Mahallesi Muhtarı Kemal Kılıç nüfu-
sun şimdilik 40 bin civarında olduğunu, 
ancak mahallenin değerini arttıracak 
prestij çalışmaların başlamasıyla birlikte 
nüfusun hızla artacağını belirtiyor. 

Seyrantepe’nin geleceği parlak 
Mahalledeki dönüşüm Barbaros 
Caddesi’nde yer alan 150 gecekondu-
nun yıkılması ve yerine, İBB Gecekondu 
ve Mesken Müdürlüğü tarafından yapı-
lacak 10 blokluk dev konut projesiyle 
sınırlı kalmıyor. Muhtar Kılıç, o bölgede 
5-6 misli boş alanın olduğunu ve onlar-
ca blok yapılabilecek projelerin mahal-
leyi canlandıracağını söylüyor. Kentsel 
dönüşümle birlikte çarpık yapılanma-
nın ortadan kalkacağını, modern görü-
nümlü konforlu evlerde oturabilmenin 
bir şans olduğunun altını çizen Muhtar 
Kemal Kılıç; ‘‘Ben tüm vatandaşlarımıza 
ada bazında olmasa da, parsel bazında 
birleşip dönüşüme gidilmesi gerektiğini 
anlatmaya çalışıyorum. Öyle bir zaman-
dayız ki; bazı şeylerden istifade etmek 
gerek. Tertemiz bir bahçesinin olduğu, 
otoparka ve yürüyüş yollarına sahip 

modern evlerde oturmak bir nimettir. 
Vatandaşlarımıza kendiniz program-
layıp yapın ya da bir bilene muhakkak 
danışın diyorum. Mahallemizde bi-
reysel olarak bunu yapanlar var, niyeti 
olanlar var. Ancak bilgilendirmenin art-
ması gerektiğine inanıyorum.’’

Kentsel dönüşümün gerekliliğiyle 
ilgili çarpıcı bir örnek de veren Muh-
tar Kılıç;  ‘‘Bir arkadaşım apartmanını 
yenilemeye karar verdi. Proje çizimleri 
bitmiş, uygulamaya geçilecekti. Senin 
apartmanının arkasındaki bina yüksek 
ve çürükse senin apartmanını yeni-
lemen sana ne kazandıracak ki? diye 
sordum ona. Bunları düşünerek hareket 
etmek gerek. Kentsel dönüşüm artık bir 
gereklilik haline gelmiştir.’’ 

Mahalleye gelen devlet hizmet bina-
ları ile Ankara’daki memur kesiminden 
dahi göç aldıklarını belirten Seyrante-
pe Muhtarı Kemal Kılıç, memur kesi-
minden olan insanların tercih ettiği bir 
mahalle olmamızla birlikte, mahallenin 
ekonomik durumunun da iyileşmeye 
başladığını belirtiyor.  Yakın zamanda 
önemli projelerin mahalleyi beklediği-
ni söyleyen Muhtar Kılıç; ‘‘Seyrantepe 
Metro İstasyonu’nun üzerine İBB’nin 
binası yapılacak. İtfaiye ve İSKİ gibi 

önemli müdürlükler burada olacak. Ay-
rıca 600 yataklı Seyrantepe Devlet Has-
tanesi de mahallemizde yükselecek.’’

İSMEK ve Sağlık Ocağı çok başarılı
Mahalledeki İSMEK ve sağlık ocağın-
dan oldukça memnun olduklarını söy-
leyen Muhtar Kılıç, İngilizce, bağlama, 
boncuk, ahşap boyama, oya ve daha çok 
bir çok branşta ders verilen İSMEK’in 
özverili yöneticisi Feride Hanım’ı an-
madan edemiyor.  İSMEK’in yöneticisi 
Feride Hanım’ın ve öğretmen arka-
daşlarının mahalledeki evleri tek tek 
dolaşarak dersleri anlattığını belirtiyor. 
Muhtar Kılıç; ‘‘Eskiden İSMEK insanlara 
ne kazandırır ki gibi bir görüş yaygındı. 
Ancak İSMEK’in ciddi manada meslek 
sahibi yapan bir kurs olduğu anlaşılın-
ca talep de arttı dolayısıyla. Her dönem 
pek çok branşta derslerimiz dolu oluyor, 
dönem sonlarında da sergimizi açıyo-
ruz’’ diyor.  

Sağlık ocağının da çok verimli çalış-
tığını belirten Muhtar Kılıç, ‘‘Sağlık oca-
ğımız küçük bir hastane görünümünde. 
Hekimlerimiz çok kaliteli ve içten çalışı-
yorlar. Vatandaşlımızla kendi aileleriyle 
ilgilenirmiş gibi yakından ilgileniyorlar’’ 
diyor.

Parklanma sorununa yeni çözüm
Alt yapı sorununun % 90 oranında çö-
züldüğü mahallede, 3 buçuk yıl zarfında 

önemli gelişmeler olmuş. Ancak park-
lanma sorununun baş gösterdiği ma-
hallede, Muhtar Kılıç’a göre tek çözüm 
yolu yine kentsel dönüşüm.  Mahalle-
mizde bir cadde kadar hareketli Cihan-
gir Sokağı var. Bu sokakta 3 şerit varken, 
sağa sola park eden araçlar nedeniyle 
arabalar tek şeritten birbirine yol ve-
rerek geçmek zorunda kalıyor. Oraya 
refüj koydurarak parklanmayı önleye-
ceğiz. Ayrıca metronun 3 bin kapasiteli 
otoparkı halka açıldı. Aylık uygun bir 
abonman bedeli ile vatandaşlarımızı 
oraya yönlendireceğiz ve caddelerimi-
zin bazılarını tek yönlü hale getireceğiz’’ 
diyor. 

Seyrantepe Mahallesi 12 tane park 
ile oldukça şanslı bir mahalle. İçinde 
halı sahanın, havuzun ve yürüyüş alan-
larının bulunduğu 700 Yıl Parkı, çevre 
mahallerin de tercih ettiği nezih bir 
mekân. 

Mahallenin internet sitesinin de 
aktif olarak çalıştığını belirtmeden geç-
meyelim. Mahalleyi ilgilendiren duyu-
ruların tamamına bu siteden ulaşmak 
mümkün. Sitedeki en güncel haberler-
den bir tanesi; ağaç budama mevsimi-
nin başladığı. Bu duyuruya göre ağaç-
larının budanmasını isteyenler muhtar-
lığa başvuru yapar-
larsa, muhtarlık 
gerekli işlemleri 
başlatacak. 

Kemal Kılıç Kimdir?

Sivas’ın Zara İlçesi’nde 1962 yılında doğan Kemal Kılıç, çocukluğunu Kağıthane’de geçirdi. Ailesinin Harmantepe’ye taşınmasıyla 
Kağıthaneli olan Kılıç, ilk okulu Gültepe, Sanayi ve Seyrantepe Mahallelerinde tamamladı. Lise mezunu olan Kemal Kılıç, 12 yıl boyunca 
ithalat ihracat müdürlüğü yaptı. Uzun yıllar ticaretle uğraşan Kılıç, Seyrantepe’deki yöre derneklerinde başkanlık görevinde bulundu. 
Görevleri dolayısıyla mahalleyi yakından tanıyan Kemal Kılıç, 2009 yerel seçimlerinde Seyrantepe Mahallesi muhtarı olarak seçilmiştir. 

Seyrantepe’yi 
Dev Projeler 
Bekliyor
Yaklaşık 40 bin nüfusu olan Seyrantepe Mahallesi, pek çok yeni 

projenin yükseleceği yeni çekim merkezlerinin başında geliyor.  

Kağıthane’nin sınır mahallelerinden olan Seyrantepe, parkları 

ve kentsel dönüşümde örnek teşkil edebilecek projeleri ile 

dikkat çekmeye devam edecek.
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Başkan Fazlı Kılıç’ın ev sahipliğin-
ki istişare toplantısına; Kağıthane 
1973-1980 yılları arasında beledi-

ye başkanlığı yapan Celal Altınay, eski 
ve yeni dönem meclis üyeleri, AK Parti 
Kağıthane İlçe Kadın Kolları Başkanı 
Meryem Tekbıyık, İlçe Gençlik Kolları 
Başkanı Şaban Demirel, belediye baş-
kan yardımcıları ve birim müdürleri ka-
tıldı. Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde ger-
çekleşen istişare toplantısı Başkan Kılıç 
ve davetlilerin sohbet eşliğinde yediği 
yemekle başladı.

Kağıthane’nin yakın geçmişi 
kayıt altına alınıyor
Programda konuşan Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç; eski ve yeni 
dönem belediye meclis üyeleriyle bir 
araya gelmenin kendisini mutlu etti-

ğini dile getirdi. Başkan Kılıç; yeni bir 
projeyi hayata geçireceklerini belirte-
rek; “Kağıthane Toplumsal Tarih Projesi 
hazırlıyoruz. Kağıthane’de yaşamış eski 
büyüklerimizin anılarını, Kağıthane 
için yaptıklarını kitap haline getiriyoruz. 
Kağıthane’nin yakın geçmişini hayatın 
içinden cümlelerle kayıt altına alacağız. 
Yakında basımı ve çoğaltılması gerçek-
leşecek çalışmada ilçe tarihimizin yakın 

tanıklarının anıları da yer 
alacak. Bu çalışma ile Kağıthane’nin 50 
– 60 yılını kitap haline getirmiş olaca-
ğız” dedi. 

Programda konuşan Kağıthane 
Eski Belediye Başkanı Celal Altınay; 
görevleri sırasında yaptıkları çalışmaları 
toplum için yaptıklarını dile getirirken 
,“Kağıthane sakinlerine hizmet için ça-
lışıyorsanız bazen yorulursunuz, bazen 

endişelenirsiniz, Ancak çalışmaktan 
asla vazgeçemezsiniz. Bu güzel orta-
mı sağlayan ve bizleri bir araya getiren 
başkanımıza çok teşekkür ediyorum” 
dedi.

Kağıthane Toplumsal Tarih Projesi 
ile ilçede yaşayan büyüklerimizin anıla-
rı kitap haline gelecek ve Kağıthane’nin 
yakın geçmişi hayatın içinden cümle-
lerle kayıt altına alınacak. 

Eski ve Yeni Meclis Üyelerinin Gözünden Kağıthane
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ilçeye daha iyi hizmet verebilmek 
için organize ettiği istişare toplantılarına eski ve yeni meclis üyelerini 
buluşturarak devam etti. Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde yoğun katılımla 
gerçekleşen programda; Kağıthane’ye dair anılar paylaşılırken, büyük 
aşama kaydeden Kağıthane için yapılan çalışmalar da masaya yatırıldı. 

Göreve geldiği ilk günden 
bugüne vatandaşları tem-
sil eden çeşitli guruplarla 

istişare toplantıları yapan Baş-
kan Fazlı Kılıç, daha iyi bir Ka-
ğıthane için farklı siyasi görüş-
lerin öneri ve fikirlerini almaya 
devam ediyor. Nurtepe Sosyal 
Tesisleri’nde düzenlenen istişa-
re toplantısında geçen yılki isti-
şare toplantısından bu yana bir 
yıllık çalışmalar değerlendirilir-
ken, siyasi parti temsilcilerinin 
fikir ve önerileri de ele alındı.

Başkan Fazlı Kılıç’ın ev sa-
hipliğinde yapılan toplantıya; 
AK Parti Kağıthane İlçe Başka-
nı Sami İlhan, CHP’yi temsi-
len Yönetim Kurulu Üyesi Cab-
bar Kement, MHP İlçe Başkanı 
Ayhan Maden, DP İlçe Başkanı 
Hakkı Küçük, ÖDP İlçe Başkanı 
Zeynel Kayalar, HYP İlçe Baş-
kanı Mahmut Ofluoğlu, DSP 
İlçe Başkanı Orhan Altın, BBP 
İlçe Başkanı Adem Mamaç ve 
MP İlçe Başkanı Salim Yılmaz, 
AK Parti Kağıthane İlçe Kadın 
Kolları Başkanı Meryem Tekbı-
yık, İlçe Gençlik Kolları Başka-
nı Şaban Demirel, diğer siyasi 

parti ilçe yönetim kurulu üyele-
ri, belediye başkan yardımcıları 
ve birim müdürleri katıldı.

Kağıthane’ye hizmet için 
herkes çalışmalı
Davetlilerle bir araya gelerek 
fikirlerini paylaşmaktan mut-
luluk duyduğunu belirten Baş-
kan Kılıç, Kağıthane’ye hizmet 
için herkesin çalışması gerekti-
ğini belirtti. “Bugün burada si-
yasi parti temsilcilerimizle bir-
likte Kağıthane için buluştuk. 
Kağıthane’nin geleceği için de-

mokratik ortamda çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz’’ diyen Kılıç,  
fikirlerini paylaşmak için top-
lantıya icabet eden herkese te-
şekkürlerini sundu. 

Siyasi parti temsilcileri de, 
farklı kulvarlarda olmalarına 
rağmen Kağıthane için bir ara-
ya gelmenin önemine değin-
dikten sonra, bu imkanı sağla-
yan Başkan Fazlı Kılıç’a teşek-
kür ettiler ve Kağıthane sakin-
lerine daha iyi hizmet verebil-
mek için görüş ve önerilerini 
sundular.

Kağıthane İçin Bir Aradalar
Kağıthane’ye daha iyi hizmet verebilmek için Belediye Başkanı Fazlı Kılıç tarafından geleneksel hale 
getirilen istişare toplantılarının ikincisi, ilçede bulunan siyasi parti ilçe başkanlarıyla gerçekleştirildi. 

Çevre projelerine verdi-
ği önemle adından söz 
ettiren Kağıthane Bele-

diye Başkanı Fazlı Kılıç’ın da 
katıldığı toplantıya; Başkan 
Yardımcısı Mevlüt Özte-
kin, Kağıthane Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürü 
Canan     Atasoy, TÜKÇEV 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Beyhan Aslan, Çevre Şehir-
cilik İl Müdürlüğü Uzmanı 
Yusuf Tübek, Çevre Ve Şe-
hircilik Bakanlığı İstanbul İl 

Müdürlüğü Türher Eroğlu 
ile ÇEVKO, PAGEV ve TÜK-
ÇEV yetkilileri de katıldı. 

Moderatörlüğünü MBB 
Çevre Yönetim Merkezi Di-
rektörü Aynur Acar’ın yap-
tığı toplantıda; belediyelerin 
ambalaj atığı ve belgelendir-
me yönetmelikleri taslağı ile 
ilgili hazırladıkları görüşler 
dile getirilirken, yönetmelik 
eğitimleri ile ilgili gelişmele-
re ve kirliliğin çevre üzerin-
deki etkilerine değinildi. 

ÇEVRE MÜDÜRLERİ 
KAĞITHANE’DE
Marmara Belediyeler Birliği’nin koordinatörlüğünü 
üstlendiği aylık toplantılarla bir araya gelen Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürleri, Temizlik İşleri Müdür-
leri ve çevre mühendisleri, Kağıthane Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde buluştu.
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Ö
ncelikle bu güzel hanımefendi-
yi yakından tanımak isteriz. Ken-
dinizi biraz tanıtır mısınız Yaşar 
Teyzecim? 

1938 yılında Kağıthane’de doğdum. A-
ilem şu anda Yunanistan toprakları-
na ait olan Voştina’dan göçerek gel-
di Kağıthane’ye. Yani aslen göçmenim. 
1932 yılında mübadele ile gelmiş ailem. 
O tarihlerde göçmenler üç sene gözetim 
altında tutuluyor, daha sonra vatandaş-
lık hakkı veriliyordu. 

İlköğrenimimi 1947 yılında Kağıt-
hane Merkez İlköğretim Okulu’nda ta-
mamladım. 1955’e kadar Kağıthane’de 
kaldım. Yani çocukluk yıllarım burada 
geçti hep, daha sonra Çağlayan’a taşın-
dık.
 
Neden göç etti aileniz yaşadığı 
topraklardan? 
Savaş ve karanlık, hüzünlü yıllar... Os-
manlı zamanında Voştina toprakları 
Arnavutluk’a aitti. Osmanlı dönemin-
den sonra sınırları küçüldü ve Yunanis-
tan topraklarında kaldı. Ailemin top-
rakları Yunanistan tarafında kaldığı için 
büyük sıkıntılar yaşadılar. Ve Lozan An-
laşması’ndaki mübadeleye göre orada-
ki Müslümanlar İstanbul’a geldi, bura-
daki Arnavutlar da memleketlerine ge-
ri döndü. 

Aileniz ne iş yapardı?
Babam çiftçiydi. Zaten mübadele sıra-
sında ailelerin geliş bilgilerinin tutuldu-
ğu evrakta da yazar bu. Babam da çiftçi 
olduğu için, buraya gelince yine çiftçilik 
yapmaya devam ettik. Annem ev hanı-
mıydı. Babam çalışırdı. Mezar kazmak-
tan tutun da çiftçiliğe, inşaatçılığa ka-
dar pek çok iş yaptı. Buraya geldiğinde 
lisanı yoktu. Bilgisini satamıyor, sanatını 
satamıyordu. Halbuki, bir numaralı in-
şaatçıydı. Ama lisan olmadığı için ancak 

işaretle anlaşabiliyordu. Şunu da belirt-
mek isterim ki; ilkokula gidene kadar 
ben de Türkçe bilmiyordum. Ana dilim 
Arnavutçaydı çünkü. 

Arnavutların ağırlıklı olduğu bir bölgeye 
mi gelmiştiniz? 
Arnavutlar Kağıthane’ye peyderpey 
geldiler. Mesela buraya ilk gelen fırıncı 
Osman amcadır. O zaman iletişim ara-
cı olmadığından, kulaktan kulağa gelir-
di bilgiler. Kağıthane’de şunlar var, ha-
di siz de gelin deniliyordu. Annemler ilk 
geldikleri zaman Beşiktaş’ta babamın 
teyzesine misafir giderlermiş. Onlar da-
ha önce geldikleri için Türkçe öğrenmiş-
lerdi. Evde kapı çalındığında kim o de-
niliyor, annem de dil bilmediği için bu-
radaki herkesin adı ‘kim o mu?’ diye şa-
şırıyormuş. Ne kadar ilginç değil mi? Bu 
şekilde komşularımız sayesinde Türkçe 
öğrendik biz de. 

Çocukluk yıllarınız 
nasıl geçti Kağıthane’de? 
İlkokulu Merkez İlkokulu’nda okudum, 
sene 1950. O dönemde Cumhuriyet 
Halk Partisi seçimi kaybetmiş, Demok-
rat Parti kazanmıştı. Demokrat Parti de 
köyümüzde çok kısıtlı imkânlarla bir di-

kiş nakış okulu açmıştı, tam olarak şu an 
bulunduğumuz Şehir Müzesi binasında. 
1951-52 yılında da burayı bitirdim. 

Makine alamadığımız için dikiş na-
kışı çok ilerletemedim. 1960 yılında da 
evlendim zaten. Eşim demirci kaynak-
çıydı. Bir kızım ve bir oğlum oldu. Kızım 
İngilizce öğretmeni, oğlumun ise emek-
liliği geldi bile. 

Başbakan Adnan Menderes, 
Kağıthane’ye ziyarete geldiğinde bura-
daki göçmenler yokluk içerisindeydik. 
Çünkü savaştan yeni çıkmış bir millet 
vardı. Menderes, çiftçiyi topraklandırma 
kanunu çıkardı ve kura usulü ile metre-
kare hesabı çiftçiye toprak dağıtıldı. Bu 
topraklar 20 senede ödemek kaydıyla 
verildi.

KAĞITHANE’NİN ALIŞKANLIKLARI
Kağıthane’de yaşam nasıldı? Çocukluk, 
gençlik yıllarından neleri hatırlıyorsu-
nuz?
Sulak bir ortam olduğu için Kağıthane, 
tarıma ve hayvancılığa çok elverişliydi. 
Herkesin birbirine gidip geldiği, anahtar-
ların kapıların üzerinde bırakıldığı, kom-
şuların akrabadan öte olarak görüldüğü 
bir dönemdi benim gençlik yıllarım. 

Komşu kapıyı çalmadan da içeri gi-
rebilirdi. Mesela komşuya misafir geldi-
ğinde, komşumuz evde yoksa o misa-
fir bizde komşumuzun emaneti gibi a-
ğırlanırdı. En güzel ikramlar hazırlanır, 
komşumuz evine gelinceye kadar bizde 
rahat etmesi sağlanırdı. Ben bunu hala 
daha uyguluyorum. 

Tam bir Kağıthane sevdalısı Yaşar Büyükçam… Biz bu güzel hanımefendiyi Kağıthane’nin ayaklı kütüphanesi olarak tanıdık ve sevdik. Evlatları 
kadar kıymet verdiği tarihi evraklarıyla, çocukluğunun Kağıthane Köyü’nü ve bugün gördüğü Kağıthane’yi tüm içtenliği ve heyecanıyla pay-
laştı bizimle. Kimi zaman duygulu anların da yaşandığı söyleşide; Yaşar Teyzemizin hafızasına, tatlı diline ve hanımefendiliğine hayran kaldık.

  Bir Kağıthane   
HANIMEFENDİSİ: 
      YAŞAR TEYZE

Tarım Bayramı’nda Okunan Şiir Örnekleri

Beyazıt Devlet Kütüphanesi
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Annelerimiz bizi alışverişe ya da 
bakkala yolladığı zaman bir yere tükü-
rür, “bu tükürük kuruyuncaya dek geli-
ceksin’’ derlerdi. Dışarı çıkmışken öyle 
arkadaşımla oynayayım, erkek arkada-
şımla buluşayım falan nerde… O tükü-
rük kurumadan evde olmaya çalışırdık.

Okuldaki arkadaşlarımız aynı za-
manda mahalle arkadaşlarımızdı. An-
nelerimiz babalarımız komşuydu, ba-
balar kahvede oturunca anneler de top-
lanıp sohbet ederdi. Düğünlerimiz çok 
güzeldi. Meydan düğünü yapılırdı. Ba-
yanlar bir tarafta erkekler bir tarafta o-
tururdu. 

TOPRAK BAYRAMI ÇOK DEĞERLİYDİ 
Temmuz ayının 7’sinde toprak bayra-
mımızı kutlardık. Mart sonu Nisan ba-
şı ürünlerimizi tarlaya eker, toprağın 
verdiği berekete şükretmek için köyün 
meydanında, bugünkü heykelin ora-
da bütün köy halkı toplanır, şiirler tür-
küler söylerdik. Ata arabası olanlar on-
larla gelirdi, zaten ancak bir kaç kişi-
nin at arabası vardı. Babam da ağır iş-
leri olduğu zaman komşumuzdan eşek 
ödünç alırdı. Buğdaylarımızı biçtiğimiz-
de Allah’a hamd ederek, Allah’a şükre-
derek Taksim’e kadar yürürdük. Çiftçilik 
azalınca toprak bayramı da kendiliğin-
den kayboldu.

Sizlere 1937’de Kağıthane Ekmek 
Fırını’ndan aldığımız bir ekmek belge-
sini göstermek isterim. Bir gün çeyrek 
ekmek, diğer gün yarım ekmek alırdık. 
Kağıthane Şehir Müzesi’nin yanı ekmek 
fırınıydı. Orada dört tane bayan çalışır, 
elle ekmek yaparlardı. Elektrik yoktu ki, 
elektrik nedir bilmezdik o yıllarda. 

Sizin çocukluğunuzun okullarından, has-
tanelerinden ve esnafından bahsetmek 
gerekirse... Neler anlatırsınız bize?
Senet , kefil yoktu. İstediğini al istediğin 
zaman ödeydi. Bir tane okulumuz vardı, 
sınıflar 17 kişiydi, nüfus azdı çünkü.

Okulllar 1939’da Erzincan’da deprem 
olduğunda orada öksüz kalan çocukları İs-
tanbul’daki okullara dağıttılar. Bizim oku-
lumuz yatılı okuldu, reviri de vardı okulun. 
Öğrencilere ilk müdahele okulun revirinde 
sağlık memurları tarafından yapılırdı.

Çocukların özel işleriyle okulumuzun 
hademesi Vildan Hanım Teyze ilgilenirdi. 
Okulumuzdaki yatılı çocukların annesiydi 
o. Cumartesi Pazar çocukları yıkar, sökük-
lerini diker, sarıp sarmalardı.

Çocukluğunuz, gençliğiniz, yaşlılığınız 
hepsi Kağıthane’de geçti. Pek çok gözlem 
yapma şansınız oldu ilçeyle ilgili. Bugün-
kü Kağıthane ile geçmişteki Kağıthane’yi 
nasıl değerlendirirsiniz?
Geçmişle bugünü karşılaştırmak 
imkânsız tabii; başkanımız sağ olsun. 
Bir top sahamız, bir kültür merkezimiz, 
bir yürüyüş yolumuz dahi yoktu eski-
den. Hasbahçe Kağıthane’nin her şe-
yiydi ama Hasbahçe’ye gidemezdik ki… 
Sık ağaçlar, çalılıklar, yabani otlar var-
dı. Ağaçların arkasından kimin çıkaca-
ğı belli değil diye korkardık… Üç beş 
kız arkadaşın Hasbahçe’ye gidebilme-
si mümkün değildi. Köyün delikanlıla-
rından bir tanesi bize ağabeylik yapar-
dı, onun gözetiminde Hasbahçe’ye gi-
debilirdik ancak. Kızları bırakmazlardı 
her yere. 

Ben Ankara Anıtkabir’e de gittim. 
Orada çift aslanlı yol var biliyorsunuz. 
Şimdiki Hasbahçe’yi çift aslanlı yo-
la benzetiyorum ben de. Her kapıda iki 
tane güvenlik bekliyor, iki güvenlik de-
mek iki çift aslan demek…

Eskiye özlem duyduğunuz neler var? 
Bugünle ilgili memnuniyetlerimizi ne 
kadar anlatsak da, eski Kağıthane alış-
kanlıklarının hasreti vardır yüreğimizde. 
Bir defa herkesin bahçesi vardı. Herke-
sin tavukları, civcivleri vardı.

Hakkı Durak isminde bir muhtarı-
mız vardı, kendisini minnetle ve sevgiy-
le anıyorum. Her aile reisine kendi insi-
yatifine dayanarak, 200 metrekare arsa 
verdi, satmamak ve ekip biçmek şartıyla. 
Toprak kokusunu, ellerimizle topladığı-
mız meyve sebzelere hasret duyuyorum.

Herkesin tarlasında kullandığı tır-
pan, çapa gibi aletler akşam olunca tar-
lanın kenarına bırakılır, ertesi gün yine 
oradan alınıp işe devam edilirdi. Kimse 
kimsenin aletlerine dokunmazdı. 

Birisiyle el ele yürümek bir yana bir 
erkekler konuşamazdı bile genç kızları-
mız. Bir komşu el ele gördüğü zaman bir 
delikanlıyı, hadi bakalım kızı istemeye 
gidiyoruz derdi. Konuşmak istediği za-
man kibrit kutusunun içine mesaj yazar 
ve o delikanlı evin önünden geçerken 
tık diye o kutu aşağıya atılırdı. O deli-
kanlı da kızın adı çıkmasın diye etrafını 

kontrol eder, kimse yokken eğilip alırdı 
kutuyu. Konuşmaya bile gerek yoktu o 
zaman, gözlerle anlaşılırdı.

Kağıthane’nin tahta köprüsünden 
bu yana yabancı bir erkek giremezdi. İki 
kere geldiği zaman hemen köyün deli-
kanlıları onu sorguya çekerdi. Böyle bir 
koruma vardı kızlara.

Kağıthane’nin bugününe gelirsek. Tüm 
Kağıthane yöneticileri sizi çok yakından 
tanıyor. Sizlerin onlarla tanışıklığı ne za-
mana dayanıyor?
Kağıthane Belediyesi 2006’da Tarihi Ka-
ğıthane Köyünün Aileleri kitabını yaz-
dırırken, ben de Kağıthane’nin eskile-
rinden olduğum için bir araya geldik. E-
sasen benim Fazlı Başkanımı tanımam 
çok eskiye dayanır, çünkü başkanımı-
zın babasını da tanırım ben. Babası da 
mükemmel bir insandı. Boğazından ha-
ram lokma geçirmezdi. Öyle mütevazı 
ve beyefendi birisiydi ki; başkanımızın 
da konuşması, ses tonu ve karakteri ba-
basına benzer. Başkanımı daha yüksek 
makamlarda görmek istiyorum. Ama 
bizim daha çok çalışmamız lazım baş-
kanımız için.

O BENİM HEM OĞLUM 
HEM BAŞKANIM
Ben ona hep ‘‘her derde deva başkanım’’ 
diye hitap ederim. Çünkü hakikaten her 
derde devadır, yalnızca büyük sorunlar-
da insanların akıllarına gelmez, küçük 
sorunlarda bile hep aklımızdadır.

Mesela şu örneği mutlaka vermeli-
yim: Yaşça benden küçük çok sevdiğim 
bir komşumuz var. Kağıthane’nin 4. 
kuşak ailelerinden birisi. ‘‘Ben 
böyle başkan görmedim’’ 
dedi. ‘‘Hayırdır’’ de-
dim. ‘‘Arife günü ka-
nallarımız tıkandı. 
Birkaç yeri aradık a-
ma tatil diye gelme-
diler. Aklıma hemen 
başkan geldi. Baş-
kanı aradım, kendisi 
Van’da olduğunu a-
ma bu durumu yetki-
lilere bildireceğini söy-
ledi. Bayram günü sabah 8’de 
belediye ekipleri geldiler ve sorunumu-

zu giderdiler.’’ Sonra da teşekkür etmek 
için aramış başkanımızı. Herkesin en sı-
kıntılı anlarında aklına mutlaka başka-
nımız gelir. Büyük şeylerde değil, küçük 
sıkıntılarda da… 

MENFAATE DAYALI 
SEVGİLERİN ŞEKLİ DEĞİŞİR 
Elini diken batsa benim canım acır. 
Ama karşılıksız bir sevgi benimki-
si. Onun iyiliği kendisini sevmek için 
yeter de artar bile... 

Kağıthane’den bahsederken hala köyüm 
diyorsunuz buraya…
Burası benim hala köyüm. İster ilçe, is-
terse il olsun burası, ama benim için 
fark etmez. Burası benim memleketim, 
köyüm… Ben bu caddelerde sokaklar-
da yürürken hala daha eski bakkalları, 
çiftlikleri, hayvanları görüyorum. Bir de 
Kağıthane çiçeğini tabi… 

 
KAĞITHANE ÇİÇEĞİ VE 
KAĞITHANE LALESİ

Ben ilk defa duyuyorum Kağıthane çiçeği-
ni? Nasıl bir çiçek bu? 
Kağıthane kendi özel çiçeği ile anılır. 
Sulak yerde, Hasbahçe’de yetişen bir çi-
çektir bu. Mart sonu Nisan başında be-
yaz renkteki çiçeği açar. Mis gibi kokar. 
Belediye de bu çiçeği çoğaltmaya başla-
dı. Kağıthane çiçeği sonradan kardelen 
adını almıştır.

Yalnızca çiçeği değil, Kağıthane’nin 
lalesi de meşhurdur. Hasbahçe bi-
zim her şeyimizdir. Oradaki lalelere 
İstanbul’un hiçbir yerinde rastlanmaz-
dı. Elimde bizim lalemizin Hollanda’ya 
götürülüşünün 400. Yıl dönümüne ait ö-
zel baskılı bir mektup zarfı var, bunu da 

göstermek isterim size…
  

  Bir Kağıthane   
HANIMEFENDİSİ: 
      YAŞAR TEYZE

Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Lale soğanının Hollanda’ya 
götürülmesinin 400. yıldönümü
30 Mart 1960

1937 / Kağıthane, Ekmek Karnesi
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Kağıthane’nin neredeyse tamamını gören gü-
zel bir manzara eşliğinde, kaliteli bir sabah 
kahvaltısı yapmak isteyen herkes, Nurtepe’yi 

mutlaka aklından geçirecektir. Adından da anla-
şılacağı üzere yüksek bir bölgede konumlanan 
Nurtepe Mahallesi, ilçenin tüm güzelliklerine 
tepeden bakma şansı yakalayabileceğiniz bir yer. 

Muhtar Necmettin Şen’den aldığımız bilgilere 
göre, mahallede yaklaşık 26 bin nüfus var. Ancak 
devamlı göç aldıkları için kesin rakamlar vereme-
yeceğini söyleyen Şen; ‘‘Mahallemizde şuan bile 
300’e yakın inşaat var. Bu inşaat sayılarından bile 
ne kadar çok göç aldığımızı tahmin edebilirsiniz’’ 
diyor. 

Birçok toplu konut projesine ev sahipliği ya-
pan Nurtepe, site yerleşimini tercih edenlerden 
ötürü kültürel seviyesi yüksek bir mahalle konu-
muna yükselmiş. Yöresel derneklerin, spor ku-
lüplerinin ve cami derneklerinin aktif olarak boy 
gösterdiği mahallede, her sokakta ayrı bir canlılık 
yaşanıyor. Ağırlıklı olarak Sivas, Erzincan, Erzu-
rum, Giresun, Sinoplu vatandaşların tercih ettiği 
mahallede, göçmenler de yaşıyor. 

Kentsel dönüşüme devlet el atmalı
Cadde ve sokaklarının geniş olduğu mahallede 
park sıkıntısı yaşanmazken, arsa parselleri küçük 
olduğu için birleşme yoluyla yenilemeye gidebi-
lecek bina sayısı az sayıda kalıyor. Kentsel dö-

nüşümde ada bazında vatandaşları ikna etmeye 
çalıştıklarını söyleyen Muhtar Necmettin Şen, 
bu sürecin yıpratıcı bir süreç olduğunu belirt-
meden geçemiyor. Mahallesindeki vatandaşların 
genelde kendi binalarını yıktırarak yenilediğini 
söyleyen Muhtar Şen, ada bazında dönüşüm için 
bilgilendirmenin daha fazla gayret sarf ederek 
yapılması gerektiğini düşünüyor. ‘‘Kentsel dönü-
şüme daha ziyade devlet el atmalı. Özel şirketler 
vatandaşlarımızla anlaşarak projeler yapıyorlar 
ama bu da sınırlı sayıda kalıyor.’’ 

Yeşillikler içerisinde nezih bir mekân: 
Nurtepe Sosyal Tesisleri
Mahalledeki yeşil alan sayısı da oldukça göze 
çarpıyor. Ufak çaplı en küçük boş yerlerin bile 
parka çevrildiği mahallede, Kağıthane Belediye-
si Nurtepe Sosyal Tesisleri de bulunuyor. Zengin 
menüsü, lezzetli yemekleri ve uygun fiyatlarıyla 
ilçe dışından gelenlerin de tercih ettiği bir yer 
olan sosyal tesis, 80 dönüm bir arazi üzerinde 
yeşillikler içerisinde hizmet veriyor. Sosyal tesis 
arazileri içerisinde günün her saatinde spor ya-
pan, yürüyüş yapan ya da arkadaşlarıyla, ailesiyle 
vakit geçirmek isteyen kişileri görebiliyorsunuz.

Nurtepe Mahallesi, spor aktiviteleri olarak da 
oldukça şanslı bir mahalle. Mahallede 3 spor ku-
lübünün ortak olarak kullandığı büyük bir spor 
kompleksi var. Ancak Muhtar Necmettin Şen, 
‘‘Nurtepe’nin bir farkı olmalı, çeşitli spor dalları-
nın da yer aldığı kapalı bir spor tesisi mahallemi-
ze çok yakışacaktır’’ diyor. 

Yüksek bir coğrafyada konumlanmalarına 
rağmen kar yağışlarında yollarında herhangi bir 
aksilik yaşanmadığını, bu konuda belediyenin 
çalışmalarından oldukça memnun oldukları-
nı belirten Şen, mahallenin alt yapı konusunda 
herhangi bir sıkıntısının olmadığını belirtiyor. 
‘‘Belediye ekipleri sıkıntılarımızda zaman ayar-
lamasını iyi yaparak, vatandaşı mağdur etmeden 

görev yapıyorlar.’’
Nurtepe’deki en büyük sıkıntının kreş ye-

tersizliği olduğunu söyleyen Muhtar Necmettin 
Şen, çalışmak isteyen annelerin bu konuda çok 
sıkıntı çektiklerini ve kendisine bu konuda talep-
lerle gelenlerin çok olduğunu belirtiyor. 

Ailenin reisi örnek alınır
Kağıthane’deki tüm yöneticilerin ilçeyi güzelleş-
tirmek için çalıştığını, verimli geçen istişare top-
lantıları yaptıklarını hatırlatan Muhtar Necmet-
tin Şen, özellikle son dönem muhtarları olarak 
daha çok uyum içerisinde olduklarını ve muhtar-
lık haricinde kişisel dostluklarının da olduğunu 
belirtiyor. 

Bu dostlukların kurulmasındaki en büyük pa-
yın Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a ait olduğunu 
söyleyen Şen, ‘‘Bugün başka bir yerde belediye 
başkanının yanından bile geçil-
miyor. Ancak bizim başkanı-
mız mütevazılığı ve sami-
miyetiyle hepimize çok şey 
öğretiyor. Ailenin reisi na-
sılsa evlatları da ona ben-
zer. Başkanın bu duruşu 
yardımcılarına ve mü-
dürlerine de yansı-
yor doğal olarak.’’ 

Necmettin Şen Kimdir?

1959 Giresun Görele doğumlu olan Necmettin Şen, 1962 yılında çocuk yaşta İstanbul’a geldi. Ailesinin 1968 yılında Kağıthane 
Nurtepe’ye yerleşmesiyle çocukluğundan beri Nurtepeli olan Şen, orta okuldan mezun olduktan sonra serbest meslekle uğraştı. 
1980 yılında çanta ve deri üzerine ticaret yapan Necmettin Şen, birçok derneğin kendisini muhtar adayı olarak göstermesi 
üzerine işlerini çocuklarına devretti. 2009 yılında Nurtepe Mahallesi’ne muhtar olarak seçilen Şen, evli ve üç çocuk babasıdır. 

Kağıthane’nin büyük bir bölümünü tepeden izleyebileceğiniz güzel bir manzaraya sahip olan Nurtepe, devamlı göç alan ve ağırlıklı olarak sitelerden oluşan 
bir mahalle. Sosyal Tesisleri ile ilçe dışından da misafir çeken Nurtepe Mahallesi’nde, yenilenen apartmanlar mahallenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. 

Kağıthane’yi
Nurtepe’den Seyredin
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Kağıthane Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü tarafından düzen-
lenen “Hasbahçe Söyleşileri”nin son 

konuğu başarılı psikiyatrist Prof. Dr. Kemal 
Sayar oldu. Kağıthane Şehir Müzesi’nde 
verdiği konferansa ilgi büyüktü. “Antidep-
resan Çağı ve Merhamet” konu başlığın-
daki söyleşiyi; Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, Kağıthane Müftüsü Mevlüt Ha-
liloğlu, başkan yardımcıları, birim müdür-
leri, belediye meclis üyeleri, okul müdür-
leri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Büyük bir katılımla gerçekleştirilen 
programda konuşmacı Kemal Sayar, in-
sanları anlayabilmek için yakın diyalog 
kurulması gerektiğinin altını çizdi. Zama-
nımızda diyalog eksikliğinden kaynakla-
nan yabancılaşmanın toplumu parçalaya-
rak çeşitli gruplarının oluşmasına zemin 
hazırladığını söyleyen Sayar, dünyayı pro-
testo eden “Granj” grubunun da bunlar-
dan sadece birini teşkil ettiğini ifade etti. 

Daha güzel ve adaletli bir dünyayı kur-
mak için gayret göstermemiz gerektiğini 
vurgulayan Sayar, “İnsan, kendine yalan 
söyleyen bir varlıktır” diyerek, hepimizin 
kendimizi muhatabımızdan daha üstün 
gördüğümüzü söyledi ve bu hastalıktan 
kurtulmak için empati yapmamızın soru-
nu çözeceğini ifade etti.  

İnsan insanın kurdu değil, 
insan insanın yurdudur. 
Sayar; “Sosyal dayanışma ve merhamet 
olmadığında depresyon da artar. Merha-
met demek, başkalarının benden farklı 
olduğunu kabullenmek demektir. Japon-
lar ise, depresyonu  ‘ruh üşümesi’ şeklin-
de adlandırırlar”  dedi. 

Programın sonunda salonu dolduran 
izleyicilerden gelen soruları cevaplandı-
ran Sayar, Kağıthane Belediyesi tarafın-
dan salondaki davetlilere hediye edilen 
kitaplarını da imzaladı. 

İnsan İnsanın 
Yurdudur 

Hasbahçe Söyleşileri için Kağıthane Şehir Müzesi’ne gelen ünlü psiki-
yatrist Prof. Dr. Kemal Sayar, “Antidepresan Çağı ve Merhamet” başlı-
ğı altında verdiği konferansta Kağıthanelilere önemli bilgiler aktardı. 

Prof. Dr. Kemal Sayar Hasbahçe Söyleşileri İçin Kağıthane’deydi.

Kağıthane Belediyesinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından dü-
zenlenen “Hasbahçe Söyleşileri”ne konuk olan Psikolog Mustafa Topkara, 
“Aile ve Ayrılık Psikolojisi” başlığını taşıyan konuşmasıyla büyük ilgi gördü.

Kağıthane Şehir Müzesi Salonu’nda 
gerçekleştirilen söyleşiye; Kağıt-
hane Kaymakamı A. Akın Varıcıer, 

Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, İlçe Müftü-
sü Mevlüt Haliloğlu, , belediye başkan 
yardımcıları, birim müdürleri, belediye 
meclis üyeleri ve Kağıthaneliler katıldı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden ör-
nekler vererek, Türkiye’deki evlilik 
bağını koparan sebeplere değinen ve 
kıyaslamalar yapan Topkara, kadın er-
kek ilişkilerinde yol ayrımı olarak nite-
lendirebileceğimiz psikolojik bunalıma 
dikkat çekti. Ayrılık psikolojisini işleyen 
kitapların az olduğunu hatırlatan Top-
kara, bu alandaki eksikliğin çok önemli 
olduğunu vurguladı.

Ayrılıktan sonraki sürecin bir kaos 
ortamı oluşturduğunu, bu süreci yaşa-

yan eşlerin tıkanarak büyük bir acı içine 
girdiklerini ifade eden Topkara, “Nasıl 
oluyor da daha önce hayatımızda ol-
mayan kişi, ayrıldıktan sonra içimizde 
büyük bir acı yaratıyor?” diye sordu.

 İyi bir ilişkiyi devam ettirmenin 
yolunun ayrılık acısını hissetmek ve 
bilmekten geçtiğini söyleyen Psikolog 
Mustafa Topkara, insanların ilişki kur-
maksızın yaşayamayacaklarını vurgula-
yarak; “İlişkiler ne kadar güzelse, ayrı-
lıktan o kadar uzak olunur. Mutluluğun 
anahtarı eşler arasındaki uyumda sak-
lıdır” dedi. Salondaki izleyicilerin gö-
rüşlerini de alan Topkara, toplum ola-
rak ilişkileri sürdürememe hususunda 
büyük bir sıkıntı olduğunu belirterek; 
“Duygu yittiğinde, tat aldığınız her şey 
ortadan kalkar” dedi.

Kadın Erkek İlişkilerinde 
Ayrılık Psikolojisi

Kağıthane Belediyesi tarafından 
tahsis edilen özel gezi otobüsü ve 
rehber eşliğinde gerçekleşen ilçe 

gezilerinden ilki Başkan Kılıç ve eşi Fat-
ma Kılıç’ın katılımıyla gerçekleşti. AK 
Parti Kağıthane İlçe Başkanı Sami İlhan, 
AK Parti Kağıthane İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Meryem Tekbıyık, Belediye Baş-
kan Yardımcıları Oğuz Toktekin, Mevlüt 

Öztekin, Özel Kalem Müdürü Levent 
Dirice, Basın Danışmanı Hüseyin Irmak 
ve ilgili birim müdürlerinin yanı sıra AK 
Parti Kağıthane İlçe Kadın Kolları yöne-
tim ekibinin de katıldığı tanıtım prog-
ramı Kağıthane Tünel gezisiyle başladı.

Gezi programı Kağıthane Tünel ta-
nıtımının ardından Şehir Müzesi, Geri 
Dönüşüm Tesisi, Sosyal Mağaza, Bilgi 
Evleri, Prestij Caddeler, Sanayi Ma-
hallesi ile Yeşilce Mahallerini birbirine 
bağlayan viyadük,  Yahya Kemal Spor 
Kompleksi İnşaatı, Safir Seyir Terası, 
Sosyal Tesisler, Kağıt Atölyesi, Aziziye 
Cami, Açık Hava Müzesi ve Hasbahçe 
gibi Kağıthane’nin kültürel merkezle-
riyle devam etti. “Kağıthane’mizi Birlik-
te Keşfedelim” otobüsüyle gerçekleşen 
tanıtım gezisinde, inşaatı devam eden 
Seyrantepe Devlet Hastanesi, Seyrante-
pe Kentsel Dönüşüm inşaat çalışmaları, 
Emniyetevler Katlı Otopark ve Çelikte-

pe Pazar Yeri inşaatının yanı sıra mahal-
le konakları, spor tesisleri, sosyal hizmet 
ve kültür merkezleri de ziyaret edildi.

Gezi programıyla ilgili ayrıntılı bilgi 
almak isteyenler 444 23 00 numaralı te-
lefonu arayabilirler. 

Kağıthane Belediyesi ilçe sakinlerinin Kağıthane’nin değişen yüzünü tanımaları 
için yeni bir projeye imza attı. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç “Kağıtha-
ne’mizi Birlikte Keşfedelim” projesiyle ilçe sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. 

Kağıthane’yi 
Birlikte Keşfedelim
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bizi takip edin...

H
astalanan torununa 
bal bulabilmek için 
uğraşan Nine’nin çal-
dığı tüm kapılar yü-

züne kapanmıştır. Yoksullara 
faizle borç veren Paracı’nın 
uşağı Şakşak’la Nine pazar-
da karşılaşırlar. Şakşak, cim-
ri efendisinden korktuğu için 
Nine’ye bal vermez. Bir de 
üstüne onunla alay etmeye 
başlayınca, Nine “Her kim bu 
baldan yerse pırt pırt pırtla-
sın” diye bir dilekte bulunur. 
Oyunda; yoksulları görmez-
den gelip bencillik edenlerin 
başına neler geldiği sürükle-
yici bir hikaye ile anlatılıyor. 
Yönetmen Haşmet Zeybek’in 
köy motifleriyle sahneye ak-
tardığı bu masalda çocuklar, 
eğlenirken öğrenecek. 

Kıssadan Hisse:     
‘‘Pırtlatan Bal’’

Türk ve Dünya Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Aziz Nesin’in yazdığı “Pırtlatan Bal”, 
çocuk klasikleri arasında hâlâ vazgeçilmez bir yerde duruyor. Okul tatilinde çocu-
ğunuzla birlikte keyifli ve öğretici dakikalar geçirmek istiyorsanız, 9-10-16-17 Şubat 
tarihlerinde Sadabad Sahnesi’nde sahnelenecek olan Pırtlatan Bal’ı kaçırmayın. 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI
KAĞITHANE SADABAD SAHNESİ ŞUBAT AYI OYUNLARI

Türkiye’nin etkin haber sitele-
rinden Haber 7, 10. yılına özel 
dev bir anket çalışması yapıyor. 

1 Ocak ayında yapılan aday belir-
leme sürecinde 100 binlerce kul-
lanıcı 500 bini aşan oy kullanarak, 
en’lerin seçileceği her kategoride 
yarışacak en iyi adayları belirledi.

Yılın siyaset adamı, bakanı, va-
lisi, milletvekili ve belediye başka-
nı gibi isimlerin seçileceği ankette, 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç da kendi kategorisinde en 
çok oy alan adaylar içerisine gir-
di. 1 Şubat’ta başlayan adaylara oy 
verme işlemi 10 Mart 2013 tarihine 
kadar devam edecek.

Yılın Enleri Anketinde 
Final Heyecanı Sürüyor
Haber 7 internet sitesinin 2012 yılının en’lerini seçeceği dev ankette bin-
lerce okur, birçok kategoride yarışacak ilk 10 ismi belirledi. İkinci aşa-
ması devam eden ankette, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da en 
iyi ilçe belediye başkanı kategorisinde yer alıyor. Oylama devam ediyor.

Hafta içi her sabah 08.00’de randevusuz olarak 
vatandaşları dinleyen Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, artık sosyal medyanın önemli araçların-
dan twitter’da. Başkan Kılıç, gün içerisinde yaptığı 
tüm çalışmaları ve görüşmeleri twitter adresinden 

anında paylaşıyor. 
Görüşlerini ve düşüncelerini twitter hesabın-

dan da paylaşmaya başlayan Başkan Fazlı Kılıç, be-
lediye çalışmalarıyla ilgili soruları ve şikâyetleri de 
anında değerlendirmeye alıp cevaplandırıyor. 

Başkan Fazlı Kılıç Twitter’daHafta içi her sabah 08.00’de randevusuz olarak vatan-
daşları dinleyen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
artık sosyal medyada da etkin bir şekilde yer alıyor. 

www.twitter.com/fazli_kilic

Oy kullanmak isteyenler 
www.haber7.com

http://anket2012.haber7.com/oyver/ 
adresinden ankete ulaşabilirler.


