
KAĞITHANE YENİ BİR
TABİAT HARİKASI KAZANDI

Kağıthane Belediyesi; sivil toplum kuruluşları, der-
nekler ve vatandaşların faydalanabilmesi amacıyla 

İstanbul Sarıyer’de bulunan Fatih Sultan Mehmet Tabiat 
Parkı’nın işletmesini devraldı.

Kağıthane Belediyesi ta-
rafından, her yıl gelenek-

sel olarak Hasbahçe’de dü-
zenlenen Ramazan etkinlikle-
ri, Kağıthanelilerin uğrak nok-
tası oldu. Sahura kadar devam 
eden kültür sanat etkinlikleri, 
Kağıthane’de dolu dolu geçti. 
Ramazan ayının güzelliklerini 
yaşayan vatandaşlarla etkinlik-
ler hakkında konuştuk.
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KAĞITHANE'DE
RAMAZAN COŞKUSU

Kâğıthane Belediyesi, 
Dünya Çevre Günü et-

kinlikleri kapsamında yakla-
şık 200 öğrencinin katılımıy-
la Hasbahçe Mesire Alanı’nda 
düzenlenen etkinlikte, geri 
dönüşüme katkı sağlayan öğ-
renci ve okulları ödüllendirdi.

Kağıthane Bele-
diyesi Spor İşleri 

Müdürlüğü’nce düzenlenen 
2017 Yaz Spor Okulları’nın ka-
yıtları tamamlandı.  Yaz Spor 
Okulları'nda, toplam 22 branş-
ta ücretsiz olarak eğitim veri-
lirken, çocuklara spor sevgisi-
nin aşılanması amaçlanıyor.

KAĞITHANELİLER 
HASBAHÇE'DE RAMAZAN 

ETKİNLİKLERİNİ 
KONUŞTU

DÜNYAYI BU ÇOCUKLAR

KURTARACAK

KAĞITHANE YAZ 
SPOR OKULLARI
BU YIL DA DOLU DOLU

Sayfa 15

Sayfa 4

Ramazan ayı boyunca birbirinden farklı etkinliklerle; binlerce vatandaşı bir araya getiren 
Kağıthane Belediyesi, düzenlediği çeşitli programlarla Ramazan ayının manevi iklimini 
Kağıthane’de yaşattı. Hasbahçe’de gerçekleştirilen Kağıthane Ramazan Etkinlikleri ile ilçenin 
tüm mahallelerinde yapılan sokak iftarlarına Kağıthanelilerin ilgisi yoğundu. Sayfa 10-13
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Kağıthane Belediyesi 
İmtiyaz Sahibi
Fazlı KILIÇ
Kağıthane Belediye Başkanı

Genel Yayın Yönetmeni
Mevlüt ÖZTEKİN
Belediye Başkan Yardımcısı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Sedat Bika
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

BU YAZ EĞLENEREK 
ÖĞRENECEKLER
Çocukların okuldan arta kalan zamanlarını daha verimli geçirmeleri için 
hizmete açılan Yaşam Beceri Atölyeleri’ne Kağıthaneli minikler yoğun 
ilgi gösteriyor. Kağıthane’de bugüne kadar binlerce çocuğun eğitimine ve 
sosyal hayatına büyük katkı sağlayan atölye ve okullar, bu yaz da birbirinden 

renkli ve öğretici aktiviteleri bünyesinde barındırıyor.

Birçok branşta tama-
men ücretsiz eğitimle-
rin verildiği Yaşam Bece-

ri Atölyeleri ve Spor Okulları’nda 
çocuklar hem yeteneklerini keş-
fediyor hem de becerilerini ge-
liştiriyor. Kağıthane’nin; Ortaba-
yır, Talatpaşa ve Mehmet Akif Er-
soy Mahalleleri’nde bulunan ve 
Türkiye’de örnek bir proje ola-
rak lanse edilen Yaşam Beceri 
Atölyeleri’nde akıl oyunları ve dü-
şünme stratejileri, görsel sanat-
lar, eğitici drama, robot tasarım ve 
programlama, mutfak, ahşap ma-
ket yapımı, ilk yardım ve Kuran-ı Ke-
rim dersleri veriliyor. Kağıthane Bele-
diyesi, yakın gelecekte 4 ayrı mahal-
lede daha bu atölyelerden açacak.

Çocuklara ev ve okulların-
dan sonra üçüncü güvenli alan-
lar oluşturma hedefiyle Yaşam 
Beceri Atölyeleri ve Spor Okul-
larını faaliyete açtıklarını belir-
ten Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, “Önümüzde koca bir 
yaz tatili var. Çocuklarımız yaz 
tatillerinde zamanlarını boşa 
geçirmesinler. Hem eğlenip 
hem de çok şey öğrenebilecek-
leri kültürel, sanatsal ve spor-
tif alanlar oluşturduk. Buralar-
da almış oldukları eğitimler son-
rası hem daha donanımlı, özgü-
veni yüksek bireyler haline ge-
liyor hem de yeni arkadaşlıklar 
edinerek sosyalleşiyorlar” açık-
lamasında bulundu.

Kıymetli Kağıthaneli Komşularım, bir mü-
barek Ramazan ayını daha sizlerle birlikte ge-
çirmiş olmaktan son derece mutluyum. Ra-
mazan ayı; sevgi, saygı ve hoşgörünün pekiş-
tiği, insan ilişkilerinin güçlendiği bir dönem-
dir. Toplumsal yaşamımızda birlik ve beraber-
liğin güçlenmesinde katkısı büyük olan Ra-
mazan ayının; tüm halkımızda esenlik, kay-
naşma ve beraber olma duygularını geliştirdi-
ğine inanıyorum.

Birey ve toplum olarak merhamete, sevgi, 
saygı ve birbirimizi anlamaya muhtaç olduğu-
muz günümüzde; Ramazan ayının, insanların 
yalnız kendi dünyalarında ve kendi sofraların-
da yaşadıkları bir neşe olarak kalmaması; gü-
zelliklerin yoksullarla, yetimlerle ve kimsesiz-
lerle paylaşılan bir ay olması amacıyla beledi-
ye olarak çalıştık.

Tüm Müslümanları ortak düşünce ve de-
ğerlerde buluşturan Ramazan ayında barışın 
ve hoşgörünün sürekli kılınması, toplumun 
tüm katmanlarında uzlaşma kültürünün yer-
leşmesi için üzerimize düşen sorumlulukla-
rı yerine getirdik. Kağıthane Belediyesi olarak, 
her yıl olduğu gibi bu yıl da bir ay boyunca sü-
recek olan Ramazan etkinliklerine ev sahipli-
ği yaptık.

Hasbahçe Mesire Alanı’nda; söyleşi, şiir 
dinletileri ve sohbetler düzenleyip, Rama-
zan ayının manevi huzurunu hep beraber 
Kağıthane’de yaşıyoruz. Çocuklarımız için de 
ayrı gösterilerin yapıldığı Hasbahçe, siz değer-
li Kağıthanelilerin uğrak noktası durumunda. 
Ramazan coşkusunu Kağıthane’nin her köşe-
sinde yaşadık.

Kıymetli Kağıthaneli komşularım; toplum-
da huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın yo-
ğun olduğu; af, bereket ve mağrifet ayı olan 
Ramazan ayında, Hasbahçe’de Kağıthane Be-
lediyesi olarak düzenlediğimiz Ramazan ayı 
etkinliklerinin yanı sıra mahallelerimizde de 
sokak iftarları düzenledik, Tüm Kağıthane 
halkı olarak aynı sofrada buluştuk.

Her yaştan insanımızı aynı sofrada buluş-
turmanın, paylaşmanın, dünyanın en büyük 
sofrasını gönüllerde kurmanın mutluluğunu 
yaşadık. Düzenlediğimiz etkinliklere ve sokak 
iftarlarına yoğun katılım gösterdiğiniz için siz-
lere ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçek-
leştirdiğimiz çeşitli etkinliklerle zenginleştirmek 
istediğimiz Ramazan ayının, tüm ilçe halkımıza 
huzur ve bereket getirmesini diliyorum.

Sevgili Kağıthaneliler;  geçirdiğimiz mü-
barek Ramazan ayı münasebetiyle kırgınlıkla-
rı unutmalı, birlik ve dayanışmamızı artırmalı, 
geleceğe inancımızı her koşulda korumalıyız.

Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve milleti-
mize huzur ve barış getirmesini, bu ayda ka-
zanılan güzel huylarımızın Ramazan ayından 
sonra da devam etmesini diliyor, bayramınızı 
tebrik ediyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlı-
yorum.
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İstanbul’da kilometreye düşen 
park sayısında zirvede olan ve  
havası en temiz ilçeler arasında 

ilk sıralarda yer alan Kağıthane, yeni bir 
tabiat harikası kazandı. Kağıthane Bele-
diyesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na 
bağlı İstanbul Sarıyer’de bulunan Fa-
tih Sultan Mehmet Tabiat Parkı’nın iş-
letmesini 5 yıllığına devraldı. 111 bin 85 
hektar büyüklüğünde olan, ekolojik çe-
şitliliği ve muhteşem doğası ile ön pla-
na çıkan mesire alanından; Kağıthaneli 
vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ile 
dernekler gibi birçok kesim faydalana-
bilecek.

Yenileme çalışmaları devam ediyor
Fatih Ormanı’nda bulunan mesire ala-
nında yenileme çalışmalarını tüm hızıy-
la sürdüren Kağıthane Belediyesi, yakın 
zamanda mesire alanını hizmete açma-
ya hazırlanıyor.

Sürdürülen çalışmaları yerinde ince-
leyen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç; mesire alanında vatandaşların fay-
dalanabileceği birçok hizmet noktası-
nın yenilendiğini belirterek, “Bir adet kır 
lokantası, bir adet kır kahvesi ve çocuk-
ların vakit geçirebileceği oyun parkları-
nı yeniledik. Bir adet ibadet yeri inşa et-
tik. Rahat ulaşım için yol düzenlemele-
ri tamamlandı. Tabiat parkında ailelerin 
huzurla vakit geçirebilmesi için, alanda 
güvenlik kameralarımız 7 gün 24 saat 
kayıtta olacak. Burayı tabiatın içinde 
misafirlerinin tüm ihtiyaçlarını karşıla-
yabilecek donanımda bir yer haline ge-
tirdik” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 
2017 yatırım planlarında var olan çalış-
malara göre mesire alanına ayrıca ço-
cuklar için büyük bir bir oyun alanı ve 
doğada spor yapmayı sevenler için yü-
rüyüş yolları yapılacak.

Kağıthane Belediyesi; sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vatandaşların faydalanabilmesi amacıyla 
İstanbul Sarıyer’de bulunan Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı’nın işletmesini devraldı.
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DÜNYAYI BU ÇOCUKLAR
KURTARACAK

Etkinlikte 2016-2017 yılında 
mavi kapak ve atık yağ topla-
ma dalında; en başarılı öğren-

cilere, çevre kolu başkanlarına ve o-
kullara bisiklet ile dizüstü bilgisayar-
lar ödül olarak verildi. Etkinlikte top-
lanan geri dönüştürülebilir atıklarla 
yaklaşık 700 bin ağacın kesilmesinin 
önlendiği belirtildi.

Başkan Fazlı Kılıç, “Çocuklarımız bu 
yıl 310 ton atık malzeme topladı.”
Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
da etkinlikte çocukları yalnız bırak-
madı. Çocukları erken yaşta çevre e-
ğitimleriyle tanıştırdıklarını belir-
ten Başkan Fazlı Kılıç, “Çevre Eğitimi 
Projesi kapsamında 13 yıldan beri o-
kullarımızda öğrencilere ve velileri-
ne temizlik, park ve sosyal alanların 
kullanımı ile geri dönüşüm konula-
rında eğitimler veriyoruz. Bu eğitim-
lerde çocuklara geri dönüştürülebilir 
atıkların tekrar nasıl doğaya kazandı-
rıldığını uygulamalı olarak gösterdik. 
Son bir yılda çocuklarımız 310 ton am-
balaj malzemesi topladılar. Burada en 
fazla atık toplayan okul ve öğrencileri-
mize ödüllerini verdik. Çocuklarda bu 
alışkanlığın oluşması için yapılan ça-
lışmaları önemsiyoruz’’ açıklamasın-
da bulundu.

Etkinlikte verilen konserle eğlenceli 
dakikalar geçirirken öğrenciler, izledikle-
ri çevre tiyatrosuyla da hem eğlendi hem 
de öğrendi. Etkinliğe katılan çocuklar, Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a te-
şekkür hediyesi olarak atık malzemeler-
den yaptıkları saati takdim etti.

Kağıthaneli Çocuklardan
Dünya Rekoru
Öte yandan Kâğıthane Belediyesi Gele-
neksel Ramazan Etkinlikleri kapsamın-
da; Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenle-
nen etkinlikte, çocuklarda çevre bilinci-
nin oluşması amacıyla temizlik, doğa sev-
gisi ve geri dönüşüm konularını işleyen 
Karagöz-Hacivat oyunu sahnelendi. Prog-
ramda ayrıca bir de rekor denemesi yapıl-
dı. Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki 
Rekor Tescil ve Hakem Heyetince tek tek 
sayılarak tescil edilen 322 çocuk, “dünya-
da en çok çocukla Karagöz-Hacivat Oyu-
nu izleme rekoru”nu kırdı. Rekor, Prof. Dr. 
Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil 
ve Hakem Heyeti tarafından tescil edildi.

Oyunu aileleriyle birlikte izlemeye ge-
len çocuklar eğlenirken aynı zamanda 
çevrenin korunması konusunda bilinç-
lendirildi. Cam, plastik ve metallerin ge-
ri dönüşüme kazandırılmadığı takdirde 
doğaya vereceği zararlar Karagöz-Hacivat 
Oyunu’na özel esprili bir dille anlatıldı.

Kâğıthane Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla Hasbahçe Mesire 
Alanı’nda düzenlenen etkinlikte, geri dönüşüme katkı sağlayan öğrenci ve okulları ödüllendirdi.
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ENGELLİLER
ŞAMPİYONLUK İÇİN

PEDAL ÇEVİRDİ

Otistik Çocuklar Eğitim Merke-
zi (OÇEM) ve Selahattin Kork-
maz Özel Eğitim Okulu’nda öğ-

renim gören engelli öğrenciler gerçek-
leştirilen yarışta birbirleriyle kıyasıya  
mücadele etti.  OÇEM’den Abdülmelik 
Sarıcıoğlu’nun kazandığı yarış sonrası ise 
ödül töreni gerçekleştirildi. Katılan tüm  
öğrencilere madalya verilen törende dere-
ceye girenlere ise çeşitli hediyeler ve kupa 
takdimi yapıldı.

“Daima engelli vatandaşlarımızın 
yanındayız”
Bisiklet yarışını Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç başlattı. Engellilerin dai-
ma yanlarında olduklarını belirten Baş-
kan Fazlı Kılıç, “Engelli çocuklarımızın 
sosyal hayata daha kolay uyum sağla-
yabilmesi için bu tarz etkinliklerin çok 
önemli olduğunu düşünüyoruz. En-
gelliler Haftası münasebetiyle de böy-
le bir etkinlik gerçekleştirdik. Çocukları-
mız hem yarıştılar hem de eğlenceli va-
kit geçirdiler, dereceye girenleri de ayrıca 
tebrik ediyorum’’ dedi.

Çocukların antrenörlüğünü yapan 
Hüseyin Demirkaya ise, 2009 yılından 
beri engelli çocuklara bisiklet sporunu 

sevdirmek için uğraş verdiklerini be-
lirtti. Çocuklar için hem sportif hem 
de rehabilitasyon amaçlı olarak bisik-
let eğitimi verdiklerini dile getiren De-
mirkaya, “Şu anda toplam iki okulda 
da eğitim gören 350 engelli çocuğun 
tamamını bisiklete bindirdik. Daha ön-
ceden hiç bilmeyen ve bizimle birlik-
te öğrenen birçok çocuk var” diye ko-
nuştu. Yaptıkları çalışmalar neticesin-
de Türkiye ve dünya şampiyonalarına 
kadar gittiklerini belirten Demirkaya 
ilerleyen dönemlerde ülkemizde yapı-
lacak bir dünya şampiyonasına altyapı 
oluşturmak için ayrıca çaba harcadık-
larını aktardı. 

“Bisiklet sinirsel olarak rahatlatıyor”
Yarışmaya katılan Abdulmelik 
Sarıcaoğlu’nun annesi Ayşe Sarıcaoğlu 
ise, “Bisiklet sporu çocuğun motor gelişi-
mine çok büyük katkılar sağlıyor. Bisiklet 
sinirsel olarak da zihinsel olarak da çocuk-
ları rahatlatıyor. Bisikletle birlikte yüzme 
sporunun da engelliler düzeyinde okul-
larda mutlaka uygulanması gerektiğini 
düşünüyorum. Çocuğumu bu sporla ta-
nıştıran antrenörlere  ayrıca çok teşekkür 
ediyorum” diye belirtti.

Dünya Engelliler Haftası kapsamında, Kağıthane Belediyesi bünyesinde çeşitli etkinlikler 

gerçekleştirildi. Kağıthane Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonda, 

50’ye yakın öğrencinin katılımıyla Hasbahçe Stadı’nda bisiklet yarışı düzenlendi.

KOYULHİSAR BELEDİYE BAŞKANINDAN 
KAĞITHANE ZİYARETİ

Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli yanındaki heyetiyle birlikte 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

Sivas Koyulhisar Belediye 
Başkanı Osman Epsileli, bir 
dizi temaslarda bulunmak ü-

zere geldiği İstanbul’da Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç’ı ziyaret etti. 
Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette 
yerel çalışmalar ve ülke gündemi değer-
lendirildi.

Kağıthane’de Sivaslı hemşehrileri-
nin yoğunlukta olduğunu belirten Ko-
yulhisar Belediye Başkanı Epsileli, “Bu 
nedenle sık sık Kağıthane ile ilgili güzel 
haberler alıyoruz. Kağıthane’de yaşa-
yıp yaz tatillerini memleketlerinde ge-
çirmek isteyen hemşehrilerimiz, ilçe-

nin son yıllarda gelişip kalkınması son-
rası yaşanan değişimi sıklıkla dile ge-
tiriyor. Biz de ne zaman Kağıthane’ye 
gelsek kendimizi memleketimizde gi-
bi hissediyoruz” dedi.

“Her vatandaşımız ailemiz gibi”
Ziyaretten duyduğu memnuniye-
ti dile getiren Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç da ilçede Sivas-
lı vatandaşlarla her platformda bir 
araya geldiklerini ifade ederek, “En 
yakın çalışma arkadaşlarım Koyul-
hisarlı. İlçemizde aynı zamanda bir-
çok Sivaslı hemşehri dernekleri ve 

kuruluşlar mevcut. Sivas’ın kültü-
rel varlıklarının Kağıthane’de de ya-
şatılması adına birlikte her yıl çeşit-
li programlar düzenliyoruz. En son 
bir cirit şöleni düzenledik. Sivas’tan 
gelen ciritçiler bu ata sporumuzu 

Kağıthane’de yaşattılar. Hem de Si-
vas kültürünün bilinip yaygınlaşma-
sını sağladılar. İlçemizin nüfusu 500 
bine yakın ve biz her bir vatandaşı-
mızı burada ailemiz gibi, en yakını-
mız gibi görüyoruz’’ diye konuştu.
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YAZAR BULUT:  “NAMAZ 
CENNETE GÖTÜREN EN
KESTİRME YOLDUR”

Bir ay boyunca Hasbahçe’de 
birbirinden farklı isimle-
ri ağırlayacak olan Kağıthane 

Belediyesi’nin bu yılki ilk söyleşi konu-
ğu Ahmet Bulut oldu. “Ramazan ve Na-
maz” adlı söyleşi gerçekleştiren Bulut, 
Ramazan ayında yapılan ibadetlerin ö-
nemine dikkat çekti.

Namaz kılmanın bir Müslüman için 
sadece ramazan ayında yapılması gere-
ken bir ibadet olmadığını belirten Ah-
met Bulut, “Söyleşimizin konusu rama-
zan ve namaz ancak buradan böyle bir 
yanlış anlaşılma doğmasını istemem. 
Namaz, müslümanın 365 gün boyunca 
yapması gereken bir ibadettir; ama ne 
yazık ki toplumumuzda fazlaca aksatı-
lan bir ibadet” diye konuştu.

Ramazan ayında namaz kılmanın 
tutulan orucu daha da güçlendirece-
ğini dile getiren Bulut, “Tuttuğunuz 
oruçla birlikte eğer namazınızı da ek-
siksiz yerine getirirseniz bu hem ma-
nevi anlamda sizi güçlendirecek hem 
de oruçlu olduğunuz zaman dilimi bo-
yunca başka günahlardan sakınmanı-
za katkı sağlayacaktır” dedi.

Namazın cennete giden en kısa yol 
olduğunu söyleyen Yazar Ahmet Bulut, 
konuyla ilgili kendi yaşamından kesit-
ler ve ayetlerden örnekler de sundu.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç da vatandaşlarla birlikte söyleşi-
yi takip etti. Başkan Fazlı Kılıç progra-
mın sonunda Bulut’a teşekkür ederek 
çiçek takdim etti

Kağıthane Belediyesi’nin her yıl Hasbahçe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirdiği “Ramazan Programları” ilgiyle takip edildi.
Hasbahçe’nin söyleşi konuğu İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut, “Ramazan ve Namaz’’ adlı bir söyleşi gerçekleştirdi.

KAĞITHANE’DE SÜNNET COŞKUSU
Sosyal belediyecilik anlamın-
da önemli çalışmalara imza atan 
Kağıthane Belediyesi 500 çocu-

ğu sünnet ettirerek onlarla birlikte mut-
luluklarını paylaştı. Hasbahçe Mesire 
Alanı’nda gerçekleştirilen şölende; sün-
net olan çocuklar giysileriyle birlikte renk-
li görüntüler oluşturdu. Ünlü sanatçı Fet-
tah Can’ın da konser verdiği şölende ço-
cuklar aileleri ile birlikte doyasıya eğlendi.

Sünnet Kıyafetleri Kağıthane 
Belediyesi’nden
Çocukların sünnet kıyafetleri Kağıthane 
Belediyesi tarafından karşılanırken, ayrı-
ca her birine oyuncak araba hediye edil-
di. Programa katılan ve çocukların sevin-
cini paylaşan Kağıthane Belediye Başka-
nı Fazlı Kılıç, “Bütün çocuklarımıza ve ai-
lelerine sünnetlerin hayırlı olmasını dili-
yorum. Her yıl düzenli olarak bu organi-
zasyonu gerçekleştiriyoruz ve her yıl fark-
lı bir sanatçıyı ağırlıyoruz. Çocuklarımı-
zın yüzündeki mutluluk ve gülümsemeyi 
görmek bizi oldukça mutlu ediyor” dedi.
Fettah Can konserinin yanı sıra çocuklar 
için Hacivat-Karagöz ve jonglör gösterileri-
nin de düzenlediği şölene katılım yüksek 
oldu. Gerçekleştirilen konserin ardından ha-
vai fişek gösterileri ile sona eren şölenden 
hem çocuklar hem de aileleri mutlu ayrıldı.

Kağıthane Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği Sünnet Şöleni bu yıl da renkli görüntülere sahne 
oldu. Sünnet ettirilen 500 çocuğun ve ailelerinin katıldığı şölende, ünlü sanatçı Fettah Can da konser verdi.
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DURSUN ALİ ERZİNCANLI 
KAĞITHANELİLER İLE BULUŞTU
Kağıthane Belediyesi Ramazan ayı etkinliklerinde birbirinden farklı konukları ağırladı. Vatandaşların yoğun 

ilgiyle takip ettiği programların konuklarından biri de Dursun Ali Erzincanlı oldu.
Ramazan ayı boyunca birçok 
farklı etkinliği Kağıthaneli va-
tandaşlarla ücretsiz olarak bu-

luşturan Kağıthane Belediyesi, Dursun 
Ali Erzincanlı’yı ağırladı. Hasbah-
çe Etkinlik Alanı’nda hayranları-
nın sevdiği şiir ve naatları oku-
yan Erzincanlı, duygu dolu an-
lar yaşanmasına sebep oldu. 
Vatandaşların zaman zaman eş-
lik ettiği şiirlerini büyük bir duy-
gusallıkla seslendiren 
Erzincanlı’nın 
40 Yaşındasın, 
Bedir, Asab-ı 
Muhammed 
ve 52. Gün 
gibi şiirleri 
seyirciler-
den bü-
yük bir 
alkış top-
ladı.

Şiirlerinin arasında hikayelerini de 
seyircilere aktaran Dursun Ali Erzin-
canlı, 15  Temmuz Hain Darbe Girişi-

mi sırasında şehit düşen bir gencin 
hikayesini paylaşırken gözyaş-

larını tutamadı. Ardından 15 
Temmuz’da büyük bir kahra-
manlık örneği göstererek şe-

hit düşen Ömer Halisde-
mir için yazdığı “30 

Kuş” şiirini de seslen-
diren Dursun A-

li Erzincanlı gö-
nülleri fethetti.

NİHAT HATİPOĞLU: 
"TÖVBE KAPISI HER ZAMAN AÇIK"

Son dönemde bazı ilahiyatçı-
ların fitne çıkararak halkı ya-
nılttığına dikkati çeken Hati-

poğlu, “Şefaat yok, kabir azabı yok, ka-
der yok, Hz. Adem ile Havva yok de-
meye başladılar. Yakında Hz. Muham-

med de yok diyecekler ama onu daha 
söyleyemiyorlar. Bir müddet sonra 

Kur’an da yok diyecekler. Akıl var 
Kur’an-ı Kerim’e ne gerek var di-

yecekler. Özellikle hocalar ara-
sında böyle bir akım var. Üzü-
lerek söyleyeyim onların ta-
lebeleri arasında ateistler ço-

ğaldı. Karşımızda böyle bir fit-
ne var ve bu fitnenin merkezinde 

bazı ilahiyatçılar var” diye konuştu.

Söyleşiye ilgi yoğundu
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun söyleşisi-
ne Kağıthanelilerin ilgisi yoğundu. Bin-
lerce vatandaş söyleşinin başlaması-
na daha saatler varken alanda yerlerini 
aldı. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, etkinliği eşi Fatma Kılıç ile birlikte 
takip etti. Söyleşisinin devamında Ha-
tipoğlu Hz. Peygamber’in ve sahabele-
rin hayatlarından hikayeler anlattı. Hati-
poğlu söyleşisinde üzerinde en çok dur-
duğu konu ise “tövbe etmek” oldu. Ni-
hat Hatipoğlu, “Ne kadar günahkar olur-
sak olalım, tövbe kapısı bize her zaman 
açık. Hiçbir zaman Allah’tan ümidinizi 
kesmeyeceksiniz” diyerek konuşması-
nı sonlandırdı.

Kağıthane Belediyesi’nin geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlediği Hasbahçe 
Söyleşileri’nin konuğu ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu oldu. Hatipoğlu söyleşisinin başında 
dünya Müslümanlarının son dönemdeki durumuna atıfta bulunarak, “Dünyada Müslümanları önce 

böldüler şimdi de birbirine düşürmeye çalışıyorlar” dedi.
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Kağıthane Belediyesi Rama-
zan Etkinlikleri; bereket ve 
paylaşımın simgesi Ramazan 

ayının coşkusunu yaşattı, ilçenin her 
mahallesinde düzenlenen sokak iftar-
larıyla, 7'den 70'e her yaştan Kağıtha-
neli vatandaş birlikte iftar açmanın gü-
zelliği ile buluştu.

EMNİYET EVLERİ MAHALLESİ
Kağıthane Belediyesi tarafından dü-
zenlenen sokak iftarlarının ilki Emni-
yet Evleri Mahallesi’nde gerçekleşti-
rildi. İftar yemeğine her kesimden va-
tandaş yoğun ilgi gösterirken menü-
de; çorba, tas kebabı, pilav, tatlı, meyve 
suyu ve hurma vardı. Emniyet Evleri 
Camii önünde orçlarını açan vatandaş-
lara seslenen Başkan Fazlı Kılıç, masa-
ları tek tek gezerekvatandaşlarla soh-
bet etti.

HARMANTEPE MAHALLESİ
Sokak iftarlarının bir diğer adresi de 
Harmantepe Mahallesi oldu. İftar ön-
cesi Kur’an Tilaveti’nin yapıldığı iftar-
da dualar edildi, bütün gönüller bir 
oldu. Katılımın fazla olduğu etkinlikte 
çocuklar da unutulmadı. İftar alanında 
çocukların eğlenmesi için İbiş Tiyatro 
Gösterisi sergilendi. İftara mahallenin 
yanı sıra evlerine yetişemeyip yolda 
kalanlar, taksiciler, öğrenciler ve çev-
re esnafı da katıldı. Evlerinin yakını-
na kurulan iftar sofraların-
da oruçlarını açabilme 
imkanı bulan mahalle-
de, komşuluk ilişkile-
rinin yeniden yeşer-
mesine fırsat veril-
di. Aynı apart-
manda, aynı 
s o k a k t a 
o t u -
rup, 

birbirlerini tanımayan insanlar bir ara-
ya gelerek, kaynaştı.

GÜLTEPE MAHALLESİ
Aynı sofrayı paylaşmanın bir diğer ad-
resi Gültepe Mahallesi’ydi. Birlikte iftar 
sevincini yaşayan mahalleri dualarla 
orucunu açtı. Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç ve protokolle aynı ma-
sada yemek yiyen mahalleli sorunları-
nı yakından iletme imkanı buldu.

İftarın ardından vatandaşlara sesle-
nen Başkan Kılıç birlik mesajı vererek, 
“Ramazan ayı birlikteliğin ve kucaklaş-
manın olduğu bir ay. Bu ayda bir arada 
olup, aynı masada yemek yiyip sorun-
larımızı konuşma imkanı bulduk. Böy-
lelikle birlik ve beraberliğimiz pekişti. 
Tüm katılımcılara ve emeği geçenlere 
teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

TALATPAŞA MAHALLESİ
Ramazan ayının manevi atmosferi-
ni yansıtan Kağıthane Belediyesi So-
kak İftarları, Talatpaşa Mahallesi ile 
devam etti. İftar saatini bekleyen va-
tandaşlar; Başkan Fazlı Kılıç ile hatıra 
fotoğrafı çektirdi ve kendilerini aynı 
sofra etrafında buluşturduğu için te-
şekkürlerini iletti.
Oruçların açılmasının ardından ma-
halleli ile birlikte dua eden Başkan 
Kılıç, Talatpaşa Mahalle sakinlerini 
Hasbahçe Ramazan etkinliklerine da-
vet etti.

Gerçekleştirilen sokak iftarına 
AK Parti İstanbul Milletvekili Ek-

rem Erdem başta olmak üzere si-
vil toplum kuruluşlarından temsil-
ciler, meclis üyeleri, birim müdür-

leri, belediye başkanı yardımcıları 
da katıldı.

GÜRSEL MAHALLESİ
Kağıthane Belediyesi’nin bu yıl düzen-
lediği sokak iftarlarında bir diğer adres 
Gürsel Mahallesi oldu. Mahallede kurulan 
uzun iftar sofra- sında; bolluk, be-
reket ve da- yanışma ön 
plandaydı.

Orucunu mahalle sakinleriyle bir-
likte açan Başkan Fazlı Kılıç, masaları 
tek tek gezerek vatandaşlarla ilgilendi. 
Beraberlik duygusunun Ramazan ayı 
ile bütünleştiğini dile getiren Başkan 
Kılıç, “Burada bir arada olmanın en gü-
zel örneğini yaşıyoruz” diye konuştu.

İftarın ardından vatandaşla-
rı Hasbahçe’ye davet eden Faz-
lı Kılıç, “İftarınızı yaptıktan sonra 
Hasbahçe’ye geçerek, çocuklarınızla 
hoş vakitler geçirebilirsiniz” dedi.

ÇAĞLAYAN MAHALLESİ
Çağlayan mahallesi, Kağıthane Be-
lediyesi tarafından düzenlenen so-
kak iftarında buluşulan bir diğer nok-
ta oldu. Oruçlar açılmadan önce Kur’an 
Tilaveti’nin yapıldığı ve çocuklar için 
de oyunların düzenlendiği iftara ka-
tılım yoğundu. Ezanın okunmasıyla 
oruçlarını açıp, dualarını eden vatan-
daşlar paylaştıkça güzelleşen bir Rama-
zan gününü daha yaşadı.

Öte yandan yapılan iftarın ardın-
dan konuşan Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç, “Ramazan ayının coş-
kusu Kağıthane’ye yansıyor” dedi.

ÇELİKTEPE MAHALLESİ
Çeliktepe Mahallesi sakinleri, Kağıt-
hane Belediye tarafından düzenle-
nen ve geleneksel hale gelen sokak 
iftarında buluştu. Her yaş grubun-
dan vatandaşın katıldığı iftarda bir-
lik ön plandaydı. Dualarla oruçlarını 
açan vatandaşlar, her yıl kendilerini 
aynı sofrada bir araya getiren Kağıt-
hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a te-

şekkür etti. Hiçbir mahalle iftarın-
da çocukları unutmayan Kağıtha-
ne Belediyesi, Çeliktepe Mahalle-
si’ndeki sokak iftarında da çocuk-

ları unutmadı. Çeşitli oyun 
ve gösterilerin olduğu et-

kinlikte, Hacivat-Karagöz Oyunu ile 
minikler doyasıya eğlendi.

HÜRRİYET MAHALLESİ
Kağıthane Belediyesi’nin sokak iftar-
larında Hürriyet Mahallesi paylaşımın 
adresi oldu. Hoşgörü ve dayanışmanın 
öneminin arttığı iftar, geleneksel çocuk 
oyunları ve eğlenceleri ile başladı. Ar-
dından Kur’an-ı Kerim okundu ve dua-
lar edildi. Birlikte oruç açan vatandaş-
lar, Ramazan ayının maneviyatıyla bü-
tünleşti. 

ORTABAYIR MAHALLESİ
İlçe sakinlerine Ramazan coşkusu-
nu doyasıya yaşatan Kağıthane Bele-
diyesi, Ortabayır Mahallesi’nde sokak 
iftarlarından bir diğerini gerçekleştir-
di. Katılımın yoğun olduğu iftar pro-
gamında; hep birlikte dualar edil-
di ,  oruçlar açıldı .  Geleneksel oyun-
ların da olduğu program, Kağıthane-
li  vatandaşlara renkli  bir  Ramazan 
akşamı yaşattı .  Vatandaşlar Başkan 
Kılıç 'a teşekkür ederek hatıra fotoğ-
rafı  çektirdi .

KAĞITHANELİ KOMŞULAR AYNI SOFRADA BULUŞTU
Kağıthane Belediyesi’nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği sokak iftarları bu yıl da devam etti. Aynı 
sofrayı paylaşan binlerce Kağıthaneli, birlikte oruçlarını açmanın hazzını yaşadı. Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç da sokak iftarlarına katılarak, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. İlçede, 19 mahallenin merkezlerinde 

gerçekleşen iftarlara Kağıthaneli vatandaşların ilgisi yoğundu.
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KAĞITHANELİ KOMŞULAR AYNI SOFRADA BULUŞTU

NURTEPE MAHALLESİ
Sokak iftarlarında paylaşımın bir di-
ğer durağı da Nurtepe Mahallesi’ydi. 
Mahalle sakinleriyle bir araya gelen 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, vatan-
daşların sorunlarını dinledi.

Ramazan ayının ihtiyaç sahipleri-
ni anlamak, iyiliğe çağırmak ve barı-
şı yüceltmek olduğuna vurgu yapan 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç, “Bizi yine bir arada Ramazan ayı-
na eriştiren Rabbimize şükürler ol-
sun. Burada her yaştan ve kesimden 
vayataş aynı duaya amin diyerek bu-
luştuk. Rabbim birliğimizi ve beraber-
liğimizi daim etsin. Vatanımızı, mille-
timizidaha güçlü kılsın ki; şu mübare-
kayda dünyanın mazlum coğrafyala-
rında yardım bekleyen kardeşlerimi-
zin de imdadına yetişebilelim” diye 
konuştu. 

SULTAN SELİM MAHALLESİ
Birlikte paylaşımın mutluluğunu ya-
şayan Sultan Selim Mahallesi iftarı-
na katılım her zamanki gibi yoğundu. 
Gerçekleştirilen iftarın ardından ma-
halle halkı, Hasbahçe’de düzenlenen 
etkinliklere davet edildi.

YEŞİLCE MAHALLESİ
Bir diğer paylaşım noktası Yeşil-
ce Mahallesi’ydi. Dualarla oruçları-

nı açan mahalle sakinleriyle bir ara-
ya gelen Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, “Düzenlenen iftarlarla bir-
birlerini yeterince tanıyamayan ma-
halleli aynı masa etrafında oturarak 
kaynaşıyorlar. Ramazan birlik, bera-
berlik ve paylaşma ayıdır” diye belirtti.

ŞİRİNTEPE MAHALLESİ
Şirintepe Mahallesi sakinlerinin bu-
luştuğu iftarda çocuklar unutulmadı 
ve program çocuk oyunlarıyla başla-
dı. Kur’an-ı Kerim’in okunduğu ve du-
aların edildiği programa katılım yo-
ğundu. Vatandaşlarla iftar sonrasın-
da Ramazan ayının bereketini yaşa-
yan Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç, “Bu mübarek ay birlik ve bera-
berliğimizi daim kılsın, hayırlara vesi-
le olsun” diye konuştu.

TELSİZLER MAHALLESİ
Kağıthane Belediyesi’nin düzenledi-
ği ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdi-
ği sokak iftarları Telsizler Mahallesi ile 
devam etti. Kağıthane Belediye Başka-
nı Fazlı Kılıç düzenlenen sokak iftarın-
da mahalle sakinlerini yalnız bırakma-
dı. İftar programında birlik ve beraber-
liğe vurgu yapan Başkan Fazlı Kılıç, va-
tandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ
Sokak iftarlarında birlik ve bütünlü-
ğün sahne aldığı yer Mehmet Akif Er-
soy Mahallesi’ydi. Okunan ezanın ar-
dından iftar sofralarında hep birlikte 
orucunu açan vatandaşlar Ramazan 
ayının manevi hazzını yaşadı. Kağıt-
hane Belediye Bakanı Fazlı Kılıç, iftar 
sonrasında Ramazan etkinliklerinin 
gerçekleştirildiği Hasbahçe Etkinlik 
Alanı’na geçerek vatandaşlarla prog-
ramlara eşlik etti.

HAMİDİYE MAHALLESİ
Hamidiye Mahallesi’nde kurulan iftar 
sofralarında vayandaşları selamlayan 
Başkan Fazlı Kılıç, Kağıthaneli komşuları-
nın oruçlarının Kabul olmasını diledi. İf-
tar öncesi konuşma da yapan Başkan Kı-
lıç, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatan-
daşlarımızla aynı sofrada oruçlarımızı 
açmanın mutluluğu içindeyiz” dedi.

YAHYA KEMAL MAHALLESİ
Kağıthane Belediyesi tarafından her 
yıl farklı mahallelerde kurulan iftar 
sofralarında 7’den 70’e her vatanda-
şın bir araya geldiği adres Yahya Ke-
mal Mahallesi oldu. Alana kurulan 
sahnede animasyon ve Hacivat-Kara-
göz gösterileriyle aileler ve çocuklar 

eğlenceli bir Ramazan akşamı geçir-
diler.

MERKEZ MAHALLESİ
Her yaştan Kağıthaneli vatandaşın ka-
tıldığı Merkez Mahallesi iftarında du-
alar okundu, şevkat ve merhametin 
tüm gönüllere dolması dileklerinde 
bulunuldu. Oldukça sıcak bir ortamda 
geçen iftarda konuşan Başkan Fazlı 
Kılıç, “Bugün burada Merkez Mahalle-
si komşularımızla birlikteliğin en gü-
zel örneğini yaşıyoruz” açıklamasın-
da bulundu.

SEYRANTEPE MAHALLESİ
Kağıthane Belediyesi, ilçenin farklı nok-
talarında düzenlediği sokak iftarları-
na Seyrantepe Mahallesi ile devam etti. 
Hijyenin ön planda tutulduğu, titizlik-
le hazırlanan yemeklerin ikram edildi-
ği mahalle iftarına Kağıthanelilerin ka-
tılımı oldukça fazlaydı. Aynı masanın 
etrafında toplanan mahalleliler; ezanın 
okunmasıyla birlikte hep bir ağızdan 
dualarla oruçlarını açtılar. İftar öncesi 
alana gelen ve vatandaşları selamla-
yan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, "Kurulan bu sofralar kardeşliği, 
komşuluğu ve samimiyeti eski Rama-
zanlar gibi yaşatacak" diye konuştu.

9
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KAĞITHANE’DE
RAMAZAN BİR BAŞKADIR

Ramazan ayı boyunca birbirinden farklı etkinliklerle; binlerce vatandaşı bir araya getiren Kağıthane Belediyesi, 
düzenlediği çeşitli programlarla Ramazan ayının manevi iklimini Kağıthane’de yaşattı. Hasbahçe’de gerçekleştirilen 
Kağıthane Ramazan Etkinlikleri ile ilçenin tüm mahallelerinde yapılan sokak iftarlarına Kağıthanelilerin ilgisi yoğundu.

On bir ayın sultanı Ramazan a-
yının gelmesiyle ilk gün iftarı, 
Hasbahçe Etkinlik Alanı’nda ya-

pıldı. Katılımın yüksek olduğu iftar prog-
ramı Kur’an Tilaveti ve Mehter Gösterisi 
ile başladı. Sivil toplum kuruluşları, der-
nekler, spor kulüpleri, muhtarlar, meclis 
üyeleri, basın ve sanat camiasından kişi-
lerin ağırlandığı bu yılın ilk iftarında, o-
ruçların açılmasının ardından  Tasavvuf 
Musiki Konseri ile  etkinlikler başladı. 

Ramazan etkinlikleri
ara verilmeden devam etti
Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç da  eşi Fatma Kılıç ile birlikte 
Hasbahçe’de bu yılın ilk iftarını yap-
tı. Tüm masaları dolaşarak misafirlerle 
yakından ilgilenen Başkan Fazlı Kılıç, “ 
Bugün aylardan en mübarek olanın ilk 
gününü yaşıyoruz. Ramazan ayının ül-
kemiz ve tüm İslam alemi için hayırlar 
getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Söyleşi, şiir dinletileri ve sohbetler-
den oluşan etkinlikler Ramazan ayı bo-
yunca devam etti. Çocuklar için de her 
akşam farklı gösterilerin yapıldığı Has-
bahçe, Kağıthanelilerin en uğrak nokta-
sı oldu.

Önemli konuklar Kağıthane’de
Hasbahçe’deki etkinliklerin konukları a-
rasında önemli isimler yer aldı. Nihat Ha-
tipoğlu, Dursun Ali Erzincanlı, Senai De-
mirci, Ömer Tuğrul İnançer ve Abdurrah-
man Dilipak gibi isimler Kağıthaneliler ile 
buluştu. Çocuk programlarını ise Volkan 
Yörük, Burak Sezen, Halil Bal, Semih Çay 
ve Can Haydar sundu.
Her gün farklı etkinliklerin yapıldı-
ğı Hasbahçe’nin yanı sıra, her mahal-
lede de ayrı ayrı iftarlar düzenlendi. 29 
Mayıs Pazartesi günü Emniyet Evleri 
Mahallesi’nde başlayan iftarlar 22 Haziran 
Perşembe günü Merkez Mahallesi’nde 
son buldu.
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KAĞITHANE BELEDİYESİ 
KOSOVA PRİZREN’DE İFTAR VERDİ

KAĞITHANELİ MİNİKLERİN 
RAMAZAN SEVİNCİ

Hasbahçe Etkinlik Alanın’da aralıksız devam eden Kağıthane Belediyesi Ramazan Etkinlikleri’nde çocuklar 
unutulmadı. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; iftar programlarının ardından gerçekleştirilen 

etkinliklerde, her akşam doyasıya eğlenen çocukları ziyaret ederek sevinçlerine ortak oldu.

Yoğun katılımla gerçekleşen if-
tara; Kağıthane Belediye Başkan 
Yardımcısı Kemal Çavuş, Dün-

ya Balkan Dernekleri Federasyonu Genel 
Başkanı Recep Varol, Prizren Müftüsü Lüt-
fü Balık ile Kosovalı vatandaşlar katıldı.

İftar yemeği Kağıthane Belediyesi 
sponsorluğunda Prizren’de özel kazan-
larda pişirilerek alana getirildi. Kağıthane 
Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Çavuş 
da iftar öncesi yapılan hazırlıklarla yakın-
dan ilgilendi. Aynı sofrada buluşan Koso-
valı Müslümanlar, ezanın okunmasıyla 
birlikte Ramazan ayının bereketini paylaştı. 

İftarla ilgii değerlendirmelerde bulu-
nan Belediye Başkan Yardımcısı Kemal 
Çavuş, Balkan coğrafyasına çok önem 
verdiklerini ve  Kağıthane Belediyesi’nin 
hizmetlerini hiç bir zaman Balkan top-
raklarından esirgemeyeceğini belirtti.

Kağıthane Belediyesi’nin düzen-
lediği Ramazan etkinliklerinde 
en büyük coşkuyu çocuklar ya-

şadı. Ramazan’ın manevi iklimini tadan 
çocuklar, hazırlanan etkinliklerde doyası-
ya eğlendi. İftarın ardında aileleriyle oyun 
alanına gelen minikler, yaşıtlarıyla bir ara-
ya gelerek sosyalleştiler.

Etkinliklerde, Ramazan ayının 
kültürü çocuklara öğretildi
Düzenlenen çocuk programlarında; 
Hacıvat- Karagöz, Meddah, Kukla Gös-
terileri, Jonglör ile çocuk yarışmaları 
yer aldı.. Kağıthane Belediyesi tara-
fından özenle hazırlanan gös-
terilerle, çocuklara Ramazan 
ayının kültürü ve gelenekleri 
öğretilerek, bilinçlendirildi. 
Ramazan ayında çocukları bu 
kadar neşeli ve eğlenceli gör-
düğü için mutlu olduğunu söy-
leyen Fazlı Kılıç, “Çocuklarımız 
Ramazan ayının güzelliklerini 
anlayarak büyüyor” ifadelerini 
kullandı.

Kağıthaneli çocuklar, kendi-
lerini yalnız bırakmayan Başkan 
Fazlı Kılıç’a yoğun ilgi gösterdi.

Yurt dışında iftar programları düzenleyerek uluslararası birlik ve beraberlik örneği sergileyen Kağıthane Belediyesi, 
Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu ile işbirliği yaparak, kardeş şehir Prizren’de bir iftar programı düzenledi.
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KAĞITHANE'YE 
MUHTEŞEM BİR CAMİ

Kağıthane Belediyesi ile Nef Vakfı’nın birlikte inşa ettiği Yusuf Ömürlü Camii cuma namazında dualarla açıldı.

Dışarıdan bakıldığında klasik, i-
çerisi modern tarzda mimari 
üslupla şekillenen camii, 1800 

m2 alan üzerine 3 yılda inşa edildi. İba-
det yerlerinin sakinlik, huzur hissi veren 
mekânlar olması gerekliliği esas alınarak 
yapılan caminin iç mekan düzenlemele-
rinde, “Neo-barok” bir yaklaşım sergilen-
di. Genelinde sadelik içeren tasarımda, 
renk uyumları ve desenler de dikkat çe-
kiyor. Lale Devri’nden bu yana gelen Sa-
dabad geleneğine sadık kalınarak mevcut 
Kâğıthane Camii’ne çağdaş bir yorum ge-
tirildi. 

Camii adını ünlü musiki sanatçısı Yu-
suf Ömürlü’den alıyor. Kendisi aynı za-
manda mimar olan Ömürlü’nün bugü-
ne kadar yüzlerce musiki eseri bulunu-
yor. Ömürlü’ye duyulan saygı ve sevginin 
bir sembolü olarak adı, Kağıthane Nurte-
pe’deki bu camide yaşatılacak. Caminin a-
çılışına vatandaşların ilgisi yoğundu. Açı-
lışa ayrıca eski AB Bakanı Egemen Bağış, 
Kaymakam Hasan Göç, İşadamı Erden Ti-
mur ile camiye adı verilen Musiki Sanatçı-
sı Yusuf Ömürlü de katıldı.

Caminin açılışında konuşan Kâğıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Çok güzel bir 
günde bir araya geldik. Hem böyle güzel 
bir ibadethanenin açılışını yaptık hem de 
Ramazan-ı Şerif’in bereketi içerisindeyiz. 
Güzel çalışmalar yapmayı Cenab-ı Hakk 
hepimize nasip etsin inşallah” şeklinde 
konuştu.

Camii açılışında konuşan Eski AB Ba-
kanı Egemen Bağış ise, “İnşallah Türkiye 
çok daha güzel, müreffeh, aydınlık ve hu-
zurlu günlere doğru yürümeye devam e-
decek” dedi.

Kuran tilaveti ve dualar eşliğinde açı-
lan camide vatandaşlar aynı zamanda Cu-
ma namazlarını da kıldılar.

Hiçbir detay atlanmadı
Mihrapta ta’lik tarzda yazılan Esma-
Ül’Hüsna ile, tüm duaların Allah’a ve 
O’nun güzel sıfatlarına gönderildiğine 
dikkat çekilmek istenmiş. Mihrap sağ ve 
sol köşelerindeki büyük panolarda Allah 
ve Muhammed yazı sanatının modern 
tasarımları yapılmış. Üst kuşakta Mülk 
Suresi’nin 17. ayeti, alt kuşakta “İnnehu 
min Süleymane ve innehu Bismillahir-
rahmanirrahim” ve Ayet’el Kürsi, Felak, 
Nas Sureleri ayrıca duvar panolarında 
Kelime-i Tevhid  ve Allah ‘ın sıfatların-
dan bazıları “celi sülüs” stilde yazıldığı 
gözlenmekte.

Abdesthane, soyunma odaları, tu-
valetlerin  düzenlemelerindeki detay-
lardan; ibadet alanlarındaki Kur’an-ı Ke-
rim ve seccadelerin koyulabileceği zen-
cerek kapaklı dolaplara kadar tüm kul-
lanım fonksiyonları ince işçilikle şekil 
bulmuş. Isıtma ve soğutma klima siste-
mi ile düzenlenmiş olan camide, yerden 
ısıtma ile soğuk hava şartları da dikka-
te alınmış.
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BAŞKAN FAZLI KILIÇ’A 
NEZAKET ZİYARETLERİ

KAĞITHANE BELEDİYESİ İLÇEYİ 
ÇİÇEKLERLE RENKLENDİRİYOR

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthane Muhtarlar Birliği ve Mirasımız Derneği yöneticilerini 
belediyede misafir etti.

Kağıthane'deki yeşil alan, refüj, kavşak, park ve bahçelerin bakımlarını yapan belediye ekipleri yıl boyu 
ilçede görsel şölen sunacak mevsimlik çiçekleri toprakla buluşturdu.

Başkan Kılıç, Kağıthane Muh-
tarlar Birliği Başkanlığı’na se-
çilen Hamidiye Mahallesi 

Muhtarı Temel Şardan ile üyeler Mer-
kez Mahallesi Muhtarı Süleyman Bö-
lük, Talatpaşa Mahallesi Muhtarı Arif 
Taşören ve Gültepe Mahallesi Muh-
tarı Bilal Daş ile makamında görüştü.

Derneğin yeni yönetimine “hayırlı 
olsun” dileğinde bulunan Başkan Kı-
lıç, muhtarlara çalışmalarında başarı-
lar diledi.

Kağıthane Muhtarlar Birliği Baş-
kanı Şardan, misafirperverliğinden 

dolayı Başkan Kılıç’a teşekkür ede-
rek, Kılıç’ın kendilerine her konuda 
destekte bulunduğunu söyledi.

Başkan Kılıç, daha sonra Kudüs 
ve civarındaki Osmanlı Mirasını Ko-
ruma ve Yaşatma Derneği Başka-
nı Muhammed Demirci ve derneğin 
kurumsal ilişkiler sorumlusu Orhan 
Buyruk’u ağırladı.

Demirci ve Buyruk, Kılıç’a, der-
neğin Ramazan Ayı’nda Kudüs’te 
yaptığı çalışmalar hakkında bilgi 
vererek, Mescid-i Aksa’nın maketini 
hediye etti.

Bir milyonun üzerinde be-
gonya, kadife, menekşe, gül, 
taflan ve daha çok birçok tür-

de çiçeğin ekimini yapan belediye e-
kipleri, çiçeklerin ilçenin mevsimsel 
durumuna uygun şekilde özel olarak 
seçildiğini belirttiler.

Boş alanlara bina değil 
çiçek dikiyoruz
Şehir yaşamının en temel sorunların-
dan birinin doğadan uzakta kalmak 
olduğunu belirten Kağıthane Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç,”Bu sorunun çö-
zümü için her boş alana bina değil çi-
çek dikiyoruz. İnsan doğanın bir par-
çası olduğunu unutmaması lazım. 
Bin bir renkte çiçekler ve yeşil alanlar 
sadece şehri güzelleştirmekle kalmı-
yor, vatandaşın stresini de azaltıyor. 
Kötü havayı emerek sağlık sunuyor. 
Ayrıca bu alanlar sokaktaki kediler, 
köpekler, kuşlar ve arılar için de çok 
önemli.  Ekimi yapılan çiçekler ara-
sında kokulu çiçeklerin de olması il-
çeye ayrı güzellikte bir hava kattı” di-
ye konuştu.
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Haşim Yazıcı
(51 yaşında, dekorasyoncu)

Sanayi Mahallesi’nde oturuyorum. 
Hasbahçe Ramazan Etkinlikleri’ne her 
yıl katılıyorum. Bu yıl olduğu gibi ge-
çen yıllarda da etkinlikler çok güzel-
di. Bu nedenle etkinliklere gelme iste-
ği duyduk. 

Elif Kütük
(33 yaşında, ev hanımı)

Çağlayan Mahallesi’nden geliyorum ve 
etkinliklerden çok memnun kaldım. 
Özellikle çocuğum için burayı tercih 
ettim. Çocuğum Hasbahçe’ye gelme-
yi çok istedi. Stantlar ve lunapark çok 
güzeldi. Ayrıca Hasbahçe Konağı’nda 
dinlenip, çay içme imkanı da bulabil-
dik. Belediyemize bu etkinlikleri dü-
zenlediği için teşekkür ediyorum. 

KAĞITHANELİLER HASBAHÇE'DE 
RAMAZAN ETKİNLİKLERİNİ KONUŞTU

Kağıthane Belediyesi tarafından, her yıl geleneksel olarak Hasbahçe’de düzenlenen Ramazan etkinlikleri, 
Kağıthanelilerin uğrak noktası. Sahura kadar devam eden kültür sanat etkinlikleri, Kağıthane’de dolu dolu 

geçiyor. Ramazan ayının güzelliklerini yaşayan vatandaşlarla etkinlikler hakkında konuştuk.

Hakan Karabudak
(40 yaşında, tekstilci)

Çağlayan Mahallesi’nde oturuyorum. 
Bu yıl ilk defa Kağıthane Belediyesi’nin 
düzenlediği Ramazan etkinliklerine 
katılma fırsatı bulabildim ve burayı 
çok beğendim. Kağıthane çok değişti 
ve çok gelişti. Belediyemizin çalışma-
larını beğeniyorum. 

Necla Söner
(40 yaşında, hastanede çalışıyor)

Okmeydanı’nda ikamet ediyorum. Ka-
ğıthane Belediyesi’nin Ramazan etkin-
liklerinin fazlası vardı eksiği yoktu di-
yebilirim. Aile olarak geldik ve çok eğ-
lendik. Çevremizde bulunan diğer Ra-
mazan etkinliklerine de gittik; ancak 
burayı çok sevdik. Hasbahçe’de farklı 
bir ambiyans var.

Orhan Ceyhan
(50 yaşında, müteahhit)

Edirnekapı’da oturmaktayım; ama ço-
cukluğum Kağıthane’de geçti. Etkin-
lik alanı ve stantlar çok güzeldi. Ara-
dığımız her şey Hasbahçe'de mevcut-
tu. İftardan sonra hava alıp, dolaşmak 
için en uygun yerlerden biriydi. Bura-
da bir isteğimi de dile getirmek istiyo-
rum. Otopark sorunu vardı. Araçları-
mızı park edecek yer bulmakta zorlan-
dık. Kağıthane Belediyesi’nin bu duru-
ma bir çözüm bulacağına inanıyorum.

Sevim Yılmaz
(37 yaşında, ev hanımı)

Kurtuluşta oturuyorum ve etkinlikleri 
çok beğendiğim için Hasbahçe’yi ter-
cih ediyorum. Konumu çok güzel, ula-
şımı kolay ve ortam çok hareketliydi. 
Ramazan ayını doyasıya yaşadık. Do-
layısıyla da bizim için keyifli geçti. Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a 
çalışmalarından dolayı teşekkür edi-
yorum.

Ahmet Uçar 
(25 yaşında, özel sektörde çalışıyor)

Alibeyköy’de oturuyoruz ve ailemiz-
le neredeyse her akşam buraya geldik. 
Etkinliklerden çok memnun kaldık. 
Oturduğumuz yerdeki Ramazan etkin-
liklerinden daha çok Hasbahçe Rama-
zan Etkinlikleri’ni tercih ettik. Kağıtha-
ne Belediyesi’ne çalışmalarından dola-
yı teşekkür ederiz.

Emine Ermiş
(31 yaşında, ev hanımı)

Talatpaşa Mahallesi’nde oturuyorum. 
İstanbul’a geldiğimizden beri bu ilçe-
de ikamet ediyoruz. Dolayısıyla Kağıt-
hanemizin büyük değişimine şahit ol-
duk. Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ı da 
çok seviyoruz. Etkinlik alanında va-
tandaşlar için her şey düşünülmüştü. Üc-
retsiz içecek ikramları, söyleşiler, çocuklar 
için programlar gibi bir çok alanda et-
kinliklerle Hasbahçemiz cıvıl cıvıldı.
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KAĞITHANELİLER AVRUPA BASKETBOL LİGİ FİNALİNİ 

DEV EKRANDA İZLEDİLER
THY Avrupa Ligi Final Four'un şampiyonluk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi 

Olympiakos'u İstanbul'da 80-64 devirerek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. 
Kağıthaneliler final maçının Hasbahçe'de dev ekrandan izledi.

Kağıthane Belediyesi tara-
fından Hasbahçe'ye kuru-
lan dev ekrandan basketbol 

maçını izleme keyfini yaşayan va-
tandaşlar; Fenerbahçe’nin aldığı sa-
yıları birbirlerine sarılarak kutladı. 

Sinan Erdem Spor Salonu’nda 
oynanan final maçında; 
Fenerbahçe’nin baştan sona üstün 
götürdüğü maçın ilk yarısı, 39-34 
sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile 
tamamlandı. İkinci yarıda da etki-
li oyununu sürdüren Fenerbahçe, 

dış şutların yanı sıra pota altında 
da büyük üstünlük kurdu ve saha-
dan 16 sayı farkla 80-64 galip ayrı-
larak Avrupa’nın en büyüğü olma-
yı başardı.

Maçın sonunda galibiyetin gel-
mesiyle birlikte renkli görüntüler 
oluştu. Öte yandan patlamış mı-
sırların Kağıthane Belediyesi tara-
fından ücretsiz dağıtıldığı etkin-
likte, Kağıthaneliler tezahüratlar-
la Fenerbahçe'nin şampiyonluğu-
nu kutladı. 

KÖPEK SAHİBİYSENİZ 
BU SPORU MUTLAKA DENEYİN

Avrupa'nın en önemli köpekli frizbi yarışması olarak bilinen "Disc Dog Challenge" 
bu yıl ilk kez Türkiye'de, Kağıthane'de gerçekleştirildi.

Kağıthane Belediyesi Gü-
reş Sahasında iki kategori-
de gerçekleştiren yarışma-

lara, 30 yarışmacı ve 40'a yakın kö-
pekle katıldı. Alman hakemlerin yö-
nettiği yarışmalarda sahipleriyle u-
yum içinde yarışan köpekler, derece-
ye girebilmek için kıyasıya mücadele 
verdi. İlk kategoride; en uzak nokta-
ya atılan frizbiyi havada yakalamaya 
gayret gösteren köpekler, diğer kate-
goride müzik eşliğinde sahipleriyle 
dans ederek atılan frizbilerin peşin-
den koştu.

Border Collie Irk Derneği Başka-
nı Didem Fındık, yaptığı açıklamada 
Türkiye'de köpekli sporların önem 

kazanmaya başladığını belirtti. Et-
kinlikte, köpeğin sahibiyle keyif li va-
kit geçirmesini amaçladıklarını belir-
ten Fındık, “Bu spor sayesinde köpe-
ğinizle çok iyi zaman geçirmeyi öğ-
reniyorsunuz. İnsan ve köpek birlik-
te spor yaptığı için köpek de enerjisi-
ni atarak evde daha huzurlu hale geli-
yor. Ayrıca frizbi sporuyla köpekle sa-
hibi arasındaki uyum da artıyor” dedi.

Yarışmayı Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç da izledi. Dere-
ceye giren yarışmacılara programın 
sonunda ödüllerini veren Başkan 
Kılıç’ın bu sırada yarışan köpekler-
den biriyle oynadığı frizbi renkli gö-
rüntüler oluşturdu.

Frizbinin 
Tarihçesi
Frizbi oynama-
yı, ABD’de bulunan 
Frisbie adlı bir pastanenin, üniver-
site öğrencileri olan müşterileri bul-
muştur. 
Öğrenciler bu pastaneden aldık-
ları turtaların boş metal kap-
larını birbirlerine fırlatıp ya-
kalama oyunu oynuyorlardı. 
1957’de bu metal kaplardan 
esinlenilerek frizbilerin plas-
tikten ilk örnekleri üretildi. Da-
ha sonra frizbi tüm dünyaya yayıl-
dı. Ülkemizde ise 1980’lerden son-
ra yaygınlaşmıştır.
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Sosyal Medyada
Kağıthane

Kağıthane Belediye tarafın-
dan her yıl programlı ola-
rak hizmete açılan Yaz Spor 

Okulları’nda öğrenciler, alanında uz-
man eğitmenler eşliğinde farklı dal-
larda spor eğitimi alırken, kayıt yap-
tıran öğrencilerin spor kıyafetleri 
ve malzemeleri de ücretsiz karşıla-
nıyor. Ramazan ayının başlamasıy-
la devam eden spor okullarına ara 
veren Kağıthane Belediyesi Spor İş-
leri Müdürlüğü, yeni dönemde 4-16 
yaş arası çocuk ve gençlerden olu-
şacak Yaz Spor Okulları’nda, çocuk-
lara yüzmeden atletizme toplam 22 
branşta spor yapma imkanı sunuyor. 
Çocukların katılabileceği branşlar ise 
yaş aralıklarına göre belirleniyor. Yaz 
Spor Okulları’nda ayrıca engellilere 
de alanında uzman eğitmenler tara-
fından eğitimler veriliyor. 

2017 Yaz Spor Okulları’nı heye-
canla bekleyen çocuklar, yaz mevsi-
minin keyfini spor yaparak doyası-
ya yaşayacak ve yetenekli oldukları 
branşlardaki sportif becerilerini Ka-
ğıthane’deki modern tesislerde geliş-
tirme imkanı bulacak.

KAĞITHANE YAZ SPOR OKULLARI
BU YIL DA DOLU DOLU 
Kağıthane Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nce düzenlenen 2017 Yaz Spor Okulları’nın kayıtları 

tamamlandı.  Yaz Spor Okulları'nda, toplam 22 branşta ücretsiz olarak eğitim verilirken, 
çocuklara spor sevgisinin aşılanması amaçlanıyor.


