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Sefaköy metrobüs durağı yanındaki festival 
alanında kurulan standlarda, çeşitli yayınev-
leri, kitaplarını sergileyerek, kitap dostlarını 

bir araya getirdi. Alanda, 6 sahaf da meraklısı ile 
buluştu. 

SANATSAL VE KÜLTÜREL 
FAALİYETLER YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

 Küçükçekmece Belediyesi, festival kapsamında 
vatandaşları geleneksel sahne sanatları, yöresel 
tatlar, konserler ve özel etkinliklerle de buluşturdu.  
Meddah, Karagöz, Orta Oyunu, Kukla gibi gele-

neksel sahne sanatlarıyla başlayan ve kültürel bir 
şölene dönüşen fuarı ziyaret eden vatandaşlar, ta-
savvuf konserleriyle de Ramazan’ın manevi hazzını 
yaşadı. 

Ramazan ayı boyunca devam eden kitap festiva-
linde Ahmet Özhan’dan, Bekir Ünlüataer’e, Halil 
Necipoğlu’ndan Serdar Tuncer’e sevilen pek çok 
sanatçı ilahi, şiir ve Ramazan’ın ruhuna uygun ezgi-
leriyle katılımcılarla buluştu. Alanda Küçükçekmece 
Geleneksel Sanatlar Akademisi öğrencileri de kalig-
rafi, çini, katı, ebru ve minyatür gibi dallarda stand 
kurarak, sanatlarını icra etti. 

KÜÇÜKÇEKMECE’DE RENKLİ 
RAMAZAN AKŞAMLARI
Küçükçekmece Belediyesi, Sefaköy’de düzenlediği ‘’Kitap 
Festivali’’ ile on bir ayın sultanı Ramazan’ın manevi iklimini 
zirveye taşıdı.
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KÜÇÜKÇEKMECE’DE 
ÇOCUKLAR YAZ AYLARINI 
SPOR YAPARAK GEÇİRİYOR

 Küçükçekmece Belediyesi’nin her yıl 
ücretsiz olarak faaliyete geçirdiği Yaz Spor 
Okulları Küçükçekmecelilerden büyük 
ilgi gördü. Yaz Spor Okullarına kayıt olan 
öğrenci sayısı 5 bini aştı..

HALİL NECİPOĞLU EDEBİYAT 
VE KİTAP GÜNLERİ’NDE

 Edebiyat ve Kitap Günleri’ne konuk olan 
Türk tasavvuf musikisinin sevilen ismi Halil 
Necipoğlu, Ramazan ayının manevi iklimine 
has ilahileriyle Küçükçekmecelileri manevi bir 
yolculuğa çıkardı.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 
ÖĞRENCİLERİ BESYO’YA 
HAZIRLIYOR

 Küçükçekmece Belediyesi, hayali 
beden eğitimi spor yüksekokulu 
olan öğrencilerin hayallerini gerçeğe 
dönüştürmek için önemli bir adım 
atarak, BESYO Hazırlık kursları açtı.

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM  
YILINA RENKLİ VEDA

 Küçükçekmece Tüccar ve Sanayiciler Derneği 
İlkokulu’nun düzenlediği 2015-2016 Eğitim-
Öğretim yılı, yıl sonu karne töreni programı renkli 
görüntülere sahne oldu. 

ERGENLİK DÖNEMİNDE 
ÇOCUĞUNUZLA BOL BOL 
KONUŞUN

 Küçükçekmece Belediyesi, “Ergenlikte 
Akran İlişkileri” isimli söyleşi programı 
düzenledi. Programda, Psikolog Merve 
Tarhan ailelere çocuklarıyla bu dönemde 
bol bol konuşmalarını tavsiye etti.

Kısa Kısa
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BAŞKAN KARADENİZ’E  
E -BELEDİYECİLİK ÖDÜLÜ

 Özel Kalem Dergisi, 8.sini düzenlediği Yerel 
Yönetim Ödülleri ile 2015 yılının en başarılı 
yerel yöneticileri ve projelerini ödüllendirdi. 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz de E-Belediyecilik kategorisinde 
Mobil Vatandaş Uygulaması ile yılın büyükşehir 
ilçe belediye başkanı ödülüne layık görüldü. 

BAŞKAN KARADENİZ,  
KİPTAŞ KONUTLARI 
KOMŞULUK İFTARINDA

 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, Sefaköy Kiptaş Konutları’nda 
komşuluk iftarında vatandaşlarla bir araya 
geldi. 

 Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan 
ayındaki hizmetlerine bir yenisini ‘Mobil 
İmsakiye’ ile ekledi. Ramazan ayı boyunca 
mobil imsakiye uygulamasını cep telefonuna 
indiren herkes, iftar ve sahur saatlerine, 
yolda, evde, iş yerinde istediği an ulaşmanın 
kolaylığını yaşadı.

RAMAZAN’A ÖZEL  
MOBİL İMSAKİYE 

“ÜÇTE BİRİMİZ TİROİD 
KANSERİ OLABİLİR”

 Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği 
söyleşiye katılan endokrinoloji uzmanı Dr. 
Mustafa Gürkan Taşkale, tiroid hastalıkları 
ile ilgili bilgiler verdi.

NEYLER VE DEFLER İLE 
MANEVİ YOLCULUK

 Küçükçekmece Belediyesi’nin 
Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği 
“Edebiyat ve Kitap Günleri” ile “Neyler 
ve Defler” tasavvuf müziği konseri 
vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Kısa Kısa
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Haftanın 5 günü okul bahçelerin-
de kurulan iftar sofralarına otu-
ran mahalle sakinleri Ramazan’ın 

bereketini komşularıyla paylaştı. Milli ve 
dini değerlerimize sahip çıkarak, çocuk-
lara eski Ramazanları yaşatma amacıyla 
gerçekleşen Küçükçekmece Belediyesi 
Mahalle İftarları’na Küçükçekmece Kay-
makamı Harun Kaya, Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Baş-
kan Yardımcıları, Ak Parti İlçe Başkanı 
Av. Mustafa Korkut da katıldı.

Vatandaşlarla  
Sohbet Etti

 Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından 
söz alan Temel Karadeniz herkesin Ra-
mazan ayını ve gelecek Ramazan Bay-
ramını kutlayarak, “Bugün evdeki sıcak 
yemekleriniz yerine bizim mütevazı 
soframızı, komşularınızla birlikte olmayı 
tercih ettiğiniz için çok teşekkür edi-
yorum. Ülkemiz zor zamanlar yaşıyor. 
Bizim evlatlarımız yetim kalmasın diye 
şehit olanlar var. Allah’tan tüm şehitleri-
mize rahmet diliyorum. Allah birliğimizi, 
dirliğimizi bozmasın” dedi. Karadeniz 
ayrıca, akşam ezanı öncesinde tüm ma-
saları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

İftar sonrasında ise mahalle cami imam-
ları vatandaşlara yemek duası yaptırdı. 
İftara katılan çocuklar ise Küçükçekme-
ce Belediyesi animasyon ekibi gösterisi 
ile eğlenceli dakikalar geçirdi. İlçede if-
tar sofrası kurulan mahalleler ise şunlar 
oldu: Yarımburgaz, Atakent, Kartaltepe, 
Yeşilova, İstasyon, Kemalpaşa, Tevfik-
bey, Cennet, Beşyol, Gültepe, Cumhuri-
yet, Yenimahalle, İnönü, Kanarya, Fatih, 
Söğütlüçeşme, Mehmet Akif, Fevzi 
Çakmak, Atatürk, Sultan Murat, Halkalı. 

180 BİN KÜÇÜKÇEKMECELİ  
AYNI SOFRADA ORUÇ AÇTI
Küçükçekmece Belediyesi Ramazan ayı boyunca ilçenin 
21 mahallesinde kurduğu iftar sofralarında 180 bin 
Küçükçekmeceliyi ağırladı. Binlerce Küçükçekmeceli aynı 
sofrada oruç açmanın mutluluğunu yaşadı.
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İftar programına Küçükçekmece Kaymakamı Ha-
run Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı 

Ali Doğan, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zeki 
Atmaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, İlçe 
Müftüsü Mustafa Temel ve çok sayıda şehit ailesi 
katıldı.

Başkan’dan Birlik Mesajı
 Şehit ailelerini tek tek selamlayan Küçükçekmece 

Belediye Başkanı Temel Karadeniz, konuşmasında 
hüzün atmosferine dikkat çekerek; “Bu akşam 
burada bir hüzün hakim. Ama bizler biliyoruz ki şe-
hitler ölmez. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de ‘Şüphesiz 
ki Allah inananlardan, cennetini vermek karşılığında 
canlarını ve mallarını almıştır’ buyuruyor. Bizler 
şehitlerimizin Peygamber Efendimizin komşusu 
olacağını bilen insanlarız. Dilerim Rabbimiz bizi 
onların şefaatine nail eder. Rabbim ülkemizi sahipsiz 

bırakmasın. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın.  
Ramazanınız mübarek olsun” diye konuştu.

“Şehitlerimiz Bizimle”
 Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ise “Acı 

hiç dinmiyor. Gün geçmiyor ki bir yerde bir bomba 
patlamasın. Polislerimize mermi atılmasın. Şehitleri-
mizin aramızda olduğunu biliyoruz. Aradan onlarca 
yıl geçtiğinde ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar 
yiğitlerimize silah doğrultanları tarih hain olarak 
yazacak. İftar soframızda yer aldığınız için bizimle 
lokmaları paylaştığınız için hepinize teşekkür ede-
rim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim hepimize 
güzel günler nasip eylesin” dedi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 
İlçe Müftüsü Mustafa Temel şehitler için dua etti. 
Okunan ezanın ardından vatandaşlar hep birlikte  
oruçlarını açtı.

ŞEHİT AİLELERİ İFTAR 
YEMEĞİNDE BULUŞTU
Küçükçekmece Belediyesi, şehit ve gazi ailelerini  
Nikah Sarayı’nda verdiği iftar yemeğinde ağırladı.
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KÜÇÜKÇEKMECE’ DE 
ÇOCUKLAR İÇİN İFTAR VAKTİ
Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği Çocuk İftarı’nda 
buluşan binlerce çocuk renkli görüntüler oluşturdu.

Ulaşım Müdürlüğü Garajı’nda gerçekleşen ço-
cuk iftarına Küçükçekmeceliler geniş katılım 
gösterdi. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk 

Yelkenci, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, 

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ve AK Parti 
İlçe Başkanı Av. Mustafa Korkut da çocuklarla aynı  
sofraya oturdu.
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“Çocukların Güzel Ramazan  
Anıları Olsun İstedik”

 Bu iftarların çocuklarda Ramazan ve oruç bilinci 
oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirten Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 
“Bugünkü iftar soframızda çocuklar daha fazla. 
Çocukları çok seven bir Peygamber ümmetiyiz.  
Namaz kıldığında sırtından torunlarını indirmeyen 
bir Peygamber ümmetiyiz. Peygamberimizin 
çocuklar tarafından daha çok sevilmesi için bu 
programları yapıyoruz. İnşallah Ramazan’a dair 
çocuklarımızın hatıralarında güzel anılar biriktire-
biliriz” dedi.

“Buradaki Son İftar Yemeğimiz”
 Karadeniz ayrıca Ulaşım Müdürlüğü Garajı’nda 

kapalı pazar yeri yapılacağını hatırlatarak burada 
son iftar yemeği yediklerini söyledi. Temel Kara-
deniz, ezandan önce masaları dolaşarak, çocuklarla 
ilgilendi. İftarda söz alan Harun Kaya ise, şehit-
lerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı 
dileyerek, “Rabbim milletimizin düşmanlarına fırsat 
vermesin bir daha inşallah. Bu çocuklar sayesinde 
geleceğe umutla bakacağız” diye konuştu.

Kuran-ı Kerim Tilaveti Mest Etti
 Programda Ömer Faruk Serdar adlı çocuğun 

Kuran-ı Kerim tilaveti herkesi mest etti. Etkinlikte 
Küçükçekmece Belediyesi tarafından, çocuklar için 
osmanlı macunu, patlamış mısır, pamuk şeker gibi 
özel  ikramlar da yapıldı. Çocuklar ayrıca animasyon 
gösteri grubunun şovlarıyla ve oyun alanında oy-
nadıkları oyunlarla eğlenceli dakikalar geçirdi.
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Küçükçekmecelilerin yoğun katılımıyla gerçek-
leşen konsere; AK Parti İl Başkan Yardımcısı 
Celal Erdoğan, Küçükçekmece Kaymakamı 

Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkut da 
katıldı.

“Küçükçekmece’ye Yakışır  
Bir Ramazan Ayı”

 Başkan Karadeniz, Küçükçekmece’ye yakışır bir 
Ramazan ayı ortaya koymak istediklerini dile geti-
rerek, “ Ülkemiz sancılı bir süreçten geçiyor. Rabbim 
Ramazan ayının yüzü suyu hürmetine ülkemize 
birlik beraberlik nasip etsin. Başta Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere vatan ve millet uğruna can 
veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 
Bu güzel ayda tüm İstanbulluları festivalimize davet 
ediyorum” dedi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Celal 
Erdoğan da vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

Başkan Karadeniz’e Teşekkür
 Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ise fes-

tivalin birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni 
ederek, “ Gönüller yapmalıyız. Her kesimi bir araya 
getirip bu güzel ayda bu manzarayı oluşturduğu 
için Belediye Başkanımız Temel Karadeniz’e teşek-
kür ederim” diye konuştu.

İlahiler İle Manevi Yolculuk
 Konuşmaların ardından sahne alan Ahmet Özhan, 

tasavvuf müziğinin en güzel eserlerini katılımcılar 
için seslendirerek, dinleyenleri manevi bir yolculuğa 
çıkardı. Çeşitli yayınevlerinin kitaplarını sergilediği 
festivale, kitap dostları da yoğun ilgi gösterirken,  
vatandaşları; geleneksel sahne sanatları, yöresel 
tatlar, konserler ve özel etkinliklerle de buluşturan 
Küçükçekmece Belediyesi, mübarek ayda ilçe sakin-
lerine manevi bir atmosfer sunuyor. 

AHMET ÖZHAN’DAN  
İLAHİ VE KASİDELER
Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayını Sefaköy’de 
düzenlediği ‘’Kitap Festivali’’ ile renklendirdi. Sefaköy 
Metrobüs Durağı yanında kurulan festival alanında, Türk 
tasavvuf müziğinin güçlü ismi Ahmet Özhan, ilahiler ve 
kasideler seslendirdiği konserde sevenleriyle buluştu.
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Yetenekli çocuklara sahip çıkarak, teşvik 
etmek amacıyla gerçekleştirilen projenin 
ödül töreni ve sergi açılışına, Küçükçekmece 

Belediyesi Kültür Müdürü Salih Çevik, Küçükçek-
mece Belediyesi Eğitim Şefi Oktay Kurt, jüri üyeleri 
olan İstanbul Üniversitesi akademisyenleri Doç. 
Dr. Hulusi Gülsecen, Dr.Murat Gezer, Doç. Dr. Ozan 
Ünsalan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Göktaşı Semineri Düzenlendi
 İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan 

Ünsalan’ın ‘Göktaşı Eğlencesi’ isimli semineriyle baş-
layan programda, Ünsalan; öğrencilere göktaşlarının 
özellikleri, yapısı ve önemi hakkında bilgiler verdi. 
Ardından gerçekleşen ödül töreninde, protokol üye-
leri; lise ve ortaokul kategorisinde dereceye girenlere 
ödüllerini, projeye katılan öğrenci ve öğretmenlere 
ise madalyalarını ve ödüllerini takdim etti.

Projeler İlgiyle İzlendi
 ‘Küçükçekmece Dahilerini Arıyor’ proje yarışma-

sında toplamda 80 proje yarışırken, 50 proje ise 
SKSM’de açılan V. Bilim Şenliği Sergisi’nde görücüye 
çıktı. Sergide ortaokul kategorisinde birinci olan 
Behiye Selim Pars Ortaokulu öğrencisi Simay Özya-
kar’ın ‘Seyyar Klima’ projesi büyük ilgi gördü. Lise 

kategorisinde ise Fahrettin Kerim Gökay Anadolu 
Lisesi öğrencisi Esra Akyaka’nın Coğrafya Tema 
Park projesi birinciliğe layık görüldü. Genç öğrenci, 
projesinin hayata geçirilmesinin en büyük temennisi 
olduğunu dile getirdi.

Sergide ayrıca, ‘Duyarlı Priz, Kumanda Bulucu, Temiz 
Kıyılar, Yıkan-Kurulan İkiz Kabin, Engelsiz Gözlük’ 
projeleri dikkat çeken çalışmalar arasında yer aldı.

KÜÇÜKÇEKMECELİ  
DAHİLERDEN İLGİNÇ PROJELER
Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen ‘Küçükçekmece Dahilerini Arıyor’ 
proje yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.
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Küçükçekmece Belediyesi şeffaf belediyecilik anlayışı 
kapsamında yeni bir çalışmaya imza attı.
Küçükçekmece’de Zabıtadan 
Kameralı Denetim

 Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri son mo-
del yaka kamerası sistemine geçiş yaptı. Böylelikle 
hem vatandaşın hem memurun davranışları kayıt 
altına alınarak şeffaf bir denetim yapılması sağlandı. 
Bilgi İşlem ve Zabıta Müdürlüğü’nün müşterek ça-
lışmasıyla, görüntü ve ses kaydının yanı sıra fotoğ-
raf çekebilme özelliği olan kameralar, zabıtanın hem 
operasyonları hem de rutin denetimleri sırasında 
kullanılıyor. 

“Hem Vatandaş Hem Zabıta 
Korunacak”

 Vatandaşın ve zabıta memurunun mağdur 
olmaması için şeffaf denetimin sağlanması gerek-
tiğini kaydeden Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz, “Denetimlerde görevliler ithamda 
kalıyordu. Hem vatandaşlarımızı hem de zabıta 
memurumuzu korumaya yönelik bir çalışma ger-
çekleştirdik. Bu şekilde tüm görüşmeler kayıt altına 
alınacak ve istenildiği takdirde açılıp izlenebilecek” 
diye konuştu. 

Yanlış ve Haksız İtirazlara Son
 Uygulamayla zabıta ekiplerinin denetimleri kayıt 

altına alınarak, öncelikle memur-vatandaş ilişkile-
rinin kontrol edilmesi, denetim sırasında yaşanan 
gerginlik, hakaret ve istenmeyen durumların en-

gellenmesi amaçlanıyor. Yaka kamerası sayesinde, 
davranışlar karşılıklı olarak kontrol altına alınarak, 
denetim ve işlemlerin nezaket kuralları içerisinde 
gerçekleşmesi sağlanacak. Aynı zamanda kanıt olan 
bu kayıtlarla haksız itirazların da önüne geçilecek.  
Denetim ve operasyonlar sırasında açık kalacak 
kameralar ise 160 dakikaya kadar kayıt alabiliyor. 
Kameralar üzerinde bulunan çift flash ve özel lensi 
sayesinde gece de kayıt yapabiliyor. Memur apo-
letine monte edilen kameralar geliştirilmiş gimbal 
sayesinde hareket halinde ve herhangi bir sarsılma 
esnasında bile net görüntü alıyor. Aynı zamanda 
kameralar uygun aparatları sayesinde araçlarda ve 
motorize ekipler için kask üzerinde de kullanılabi-
liyor. Yaka kameraları kumandalar ile de 10 metre 
uzaklığa kadar kontrol edilebiliyor.

ZABITAYA YAKA KAMERASI
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 Küçükçekmece’de kültür ve sanat alanında çok 
başarılı işler yapıldığını ifade eden Hülya Koçyiğit, 
çalışmalarından dolayı Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Temel Karadeniz’e teşekkür etti. 

Başkan Karadeniz’de ünlü ismin ziyaretinden duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, sanatçıya hoş soh-
betleri için teşekkürlerini iletti. 

TÜRK SİNEMASININ USTA İSMİ 
HÜLYA KOÇYİĞİT BAŞKAN 
KARADENİZ’İ ZİYARET ETTİ
Türk sinemasının duayenlerinden Hülya Koçyiğit ve kızı 
Gülşah Soydan Alkoçlar, Başkan Karadeniz’i makamında 
ziyaret etti.
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•	 2,710 m2

•	 5 DERSLİK

•	 1 BİLGİSAYAR LABORATUVARI

•	 YATAKHANELER

•	 ÇOK AMAÇLI SALON

•	 MUTFAK

•	 47.700 m2

•	 AÇIK AMFİ TİYATRO

•	 RESTORAN

•	 DİNLENME VE FİTNESS  

ALANLARI HAVUZ

•	  KAYA TIRMANMA ALANI

•	 MACERA PARKI

•	 AÇIK SPOR SAHASI

İSTASYON 

MAHALLESİ SEMT 

KONAĞI

ATAKENT  

MAHALLESİ PARKI
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Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde 
gerçekleşen ödül törenine, Küçükçekmece 
Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece 

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müf-
tüoğlu, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Cemal Yılmaz,  Küçükçekmece İlçe Spor Müdürü Ko-
ray Emre Kara, çok sayıda sporcu ile velileri katıldı. 
Gençler ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

“Sizinle Gurur Duyuyorum’’
 Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, genç 

sporculara; “Güzel insan yetiştirme mücadelesi ver-
meye çalışıyoruz. Biz gençleri bir alanda yetenekli 
görmenin ötesinde, sosyal hayatı paylaşmada da 
kaliteli zaman geçirebilen bireyler olarak görmek 

istiyoruz. Özellikle spor faaliyetlerini çok önemsiyo-
ruz. Hepinizi çok seviyorum ve siz gençlerle gurur-
lanıyorum’’ sözleriyle seslendi.

“Öğrencilerimizin 3 Boyutlu 
Yetişmesini İstiyorum’’

 Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal 
Yılmaz, “Gençlerimizin akademik, sosyal, kültürel, 
sportif ve özellikle güzel ahlaklı olması gerektiğini 
söylüyoruz. Gençlerimizin spor yaparak enerjisini 
doğru bir şekilde harcamalarını istiyoruz. Bu sportif 
etkinliklerde sorumluluk alarak dereceye giren 
öğrencilerin başarılarını ödüllendiren belediye baş-
kanımız Temel Karadeniz’e çok teşekkür ediyorum’’ 
dedi.

1976 MADALYA VE  
330 KUPA SAHİPLERİNİ BULDU
Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen okullar arası 
spor müsabakaları neticesinde dereceye giren öğrencilere 
ödülleri verildi. 
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“Gençlerimize Tüm  
İmkânları Sağlıyoruz’’

 Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Meh-
met Besim Müftüoğlu ise “Küçükçekmece Belediye-
si olarak ilçemizde bulunan genç kardeşlerimizin ha-
yatlarını kolaylaştırmak, günlük sportif faaliyetlerini 

artırabilmek için birçok spor tesisini kullanımlarına 
sunuyoruz. Spor alanlarının bakımını yapıyoruz. Kü-
çükçekmece’de yetişen gençlerimizi sportif faaliyet-
lerde saygıya dayalı, mücadele azmiyle yetiştirmeye 
çalışıyoruz. Genç ve dinamik olan bu ilçede belediye 
olarak gençlerimize tüm imkânları sağlıyoruz’’ dedi.
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Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde Fuat İkiz 
şefliğinde Başak İkiz’in sunumuyla gerçek-
leşen ‘Bahar, Bülbül ve Gül’ başlıklı konseri 

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet 
Besim Müftüoğlu, Küçükçekmeceli sanatseverlerle 
birlikte izledi.

Ayakta Alkışladılar
 Türkiye’nin dört bir yanından ezgileri sanatse-

verlerle buluşturan Fuat İkiz ve korosu katılımcılara 

keyifli bir türkü akşamı yaşattı. ‘Bahar Geldi Gül 
Açtı,  Ey Gül Dalı’ gibi Rumeli’den, Karadeniz’e pek 
çok eser seslendiren koro katılımcılardan büyük 
alkış aldı. Eserlere hep bir ağızdan eşlik eden türkü 
severler ise Fuat İkiz ve korosunu ayakta alkışladı.

Konser sonunda ise Besim Müftüoğlu, Fuat İkiz’e 
koro adına çiçek vererek teşekkür etti. Müftüoğlu, 
“Türkülerin gittiği yerde sesimiz var. Sesimizin ulaş-
tığı yerlere selam olsun. Bugün burada emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ATAKENT THM KOROSUNDAN 
BAHAR KONSERİ
Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi Atakent Türk 
Halk Müziği Korosu muhteşem bir konsere imza atarak 
katılımcılara bahar coşkusu yaşattı.
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Dünya Çevre Günü kapsamında Küçükçek-
mece Göl Kenarında düzenlenen etkinliğe,  
Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı 

Mehmet Besim Müftüoğlu, Uluslararası Plastik Sa-
natçılar Derneği Başkan Yardımcısı Bahri Genç, bilgi 
evi öğrencileri, sanat okulu öğrencileri,  ressamlar 
ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“Çevre Yatırımlarımız Devam Ediyor’’
 Çevre Haftası dolayısıyla güzel bir gün geçirdikle-

rini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu; “Her vatandaşın 
sağlıklı bir çevrede yaşamaya hakkı vardır. Tabi bu 
hakları korumak için bireysel ve toplumsal olarak 
hepimize ayrı ayrı görevler düşmektedir. İstanbul’un 
en kalabalık ilçesi olan Küçükçekmecemiz’de çevre 
düzenleme yatırımlarımız, çocuk oyun bahçelerimiz, 

spor bahçelerimiz ve ağaçlandırma çalışmalarımız 
hız kesmeden devam ediyor. Bugün burada bizimle 
birlikte çevreye olan sevgisini gösteren tüm sanat-
severlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sanatseverlere  
Katılım Belgesi Dağıtıldı

 Etkinlikte, müzik akademisi öğrencileri ve Küçük-
çekmece Temizlik İşleri Korosu türkülerini seslendi-
rirken, sanatseverler gün boyu resimlerini yaptılar. 

Suriyeli Çocuklardan Özgürlük Resmi
 Etkinliğe katılan bir grup Suriyeli çocuk yaşadık-

ları sıkıntıları resme döktüler. Çocuklarla yakından 
ilgilenen Müftüoğlu; “Bu yaptığınız resimler inşallah 
Suriye’nin özgürlüğüne vesile olur’’dedi.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE ÇEVRE 
GÜNÜ’NE ANLAMLI ETKİNLİK
Küçükçekmece Belediyesi ve Evrim Sanat Atölyesi işbirliği 
ile “Daha Temiz Bir Dünya İçin Bir Resimde Sen Yap’’ 
etkinliği düzenledi.



KÜÇÜKÇEKMECE BÜLTEN>

22

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzen-
lenen çevre haftası programlarına, Küçük-
çekmece Belediyesi Temizlik İşleri Korosu 

konseri damga vurdu. Çevre temizliğine dikkat 
çekilen programı, Küçükçekmece Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu ile pek çok 
Küçükçekmeceli vatandaş ilgiyle izledi.

“Çevreye Karşı Daha  
Duyarlı Olmalıyız”

 İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından söz 
alan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı 
Mehmet Besim Müftüoğlu, Küçükçekmece ilçesinde 
yapılan çevre dostu çalışmalardan bahsederek, “Te-
miz bir çevreye bir gün değil 365 gün, insan haya-
tının olduğu her yerde ihtiyacımız var. Günümüzde 
dünyanın kirlenmesinden dolayı iklimsel krizler 
yaşıyoruz. Yağmurun betona yağmasından dolayı 
seller yaşıyoruz. Bizim çevreye özen göstermemiz 
gerekiyor. Ürettiklerimizin çevreye daha az zarar 
vermesi ve geri dönüştürülebilmesi gerekiyor. Biz 
İstanbul’un en kalabalık, en çok çöp çıkan ve en çok 
geri dönüşümün yapıldığı ilçesiyiz” dedi.

Konteynır ve Faraşla Ritim Tuttular
 Programa Küçükçekmece Temizlik İşleri Koro-

su’nun söylediği şarkılar ve sahne performansı 
damga vurdu. Vatandaşın sokaklarda görmeye 
alışık olduğu işçiler bu kez sahneye çıkarak din-
leyenlere müzik ziyafeti yaşattı. İşçiler; saz, gitar 
ve davulla hem çalıp hem söylerken, faraş ve çöp 
konteynırıyla da ritim tuttu. ‘Çöpçüler, Yaylalar, 
Bahça Duvarı’ gibi sevilen parçaları seslendiren 
koronun Türk bayrağı açması ise ayakta alkışlandı. 
Hep bir ağızdan parçalara eşlik eden Küçükçekme-
celi vatandaşların konserde dans etmesi ise renkli 
görüntüler oluşturdu.

Programda ilçe okullarından öğrenciler; halk 
oyunları, pandomim gösterileri sergiledi. Program 
sonunda ise ilçe genelinde düzenlenen çevre temalı 
atık pil toplama, şiir, kompozisyon, resim ve figür 
kategorilerindeki yarışmalarda dereceye giren 
öğrencilere ve okullara ödülleri protokol üyeleri 
tarafından verildi. Öğrencilere, bisiklet, diz üstü 
bilgisayar ve I-Pad hediye edildi. 

TEMİZLİK İŞÇİLERİNDEN  
CANLI PERFORMANS
Küçükçekmece Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğiyle Dünya Çevre Günü’ne özel düzenlenen konser 
büyük ilgi gördü. 
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Profesyonel spor hayatına nokta koymuş veya 
futbola gönül vermiş, 38 yaş ve üstü katılım-
cıları bir araya getiren lig, çekişmeli maçlara 

sahne oldu. 

Küçükçekmece Yeşilova Kemal Aktaş sahasında 12 
takımın katılımları ile başlayan ve üç ay süren mü-
sabakalar sonunda Esenler Tokatspor ve İstanbul 
Trabzonspor takımı finale adını yazdıran takımlar 
oldu.

“Sporu ve Sporcuyu Önemsiyoruz”
 Final maçını izleyen Küçükçekmece Belediye Baş-

kanı Yardımcısı Recep Şencan yaptığı konuşmada, 
“Belediye Başkanımız Temel Karadeniz öncülüğün-
de ilçemizde spor ve sporcuya verilen önem ortada. 
Mustafa Sezer 6. Veteranlar Futbol Ligi’nin üç ay 
süren müsabakalar sonunda final karşılaşması ile 
bir ligi daha tamamlamanın mutluluğunu yaşamak-
tayız. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza ve 
emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Ödüllerini Protokol  
Üyelerinin Elinden Aldılar 

 Mustafa Sezer 6. Veteranlar Futbol Ligi’nde 
şampiyon olan İstanbul Trabzonspor takımına kupa, 
madalya ve hediye çekini Küçükçekmece Belediye 
Başkan Yardımcısı Recep Şencan verdi.

İkinci olan Esenler Tokatspor takımının oyuncuları-
na ise Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Des-
tekleme Dernek Başkanı Seymen Gençtürk, kupa, 
madalya ve hediye çekini takdim etti.  Ligde üçün-
cülüğü elde eden Kanarya Spor’a kupa madalya 
ve hediye çekini Küçükçekmece İlçe Spor Müdürü 
Koray Emre Kara’nın elinden aldı. Kanarya Azimspor 
da dördüncülüğü elde etti.  

Ligin en centilmen takımı Beylikgücüspor olurken, 
gol kralı kategorisinde Kanarya Spor’dan 22 golle 
Erkan Kanbur; en erken gol kategorisinde 29 sani-
yede İstanbul Demir Spor takımından İlker Yurtse-
ver; en iyi kaleci İstanbul Tokatspor takımı kalecisi 
Erdal Kalecik oldu. Futbolcular ödüllerini protokol 
üyelerinin elinden aldı.

VETERANLAR FUTBOL LİGİ 
ŞAMPİYONU İSTANBUL 
TRABZONSPOR OLDU
Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Amatör 
Spor Kulüpleri Destekleme Derneği işbirliğiyle bu yıl 6.sı 
düzenlenen Mustafa Sezer Veteranlar Futbol Ligi final 
karşılaşmasında İstanbul Trabzonspor şampiyon oldu.
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Hediye Çeklerini Mustafa Sezer’in 
Ailesine Bağışladılar

 Turnuvada şampiyon olan İstanbul Trabzonspor, 
en centilmen takım olan Beylikgücüspor takımları 
hediye çekinin hepsini; İnönü Mahallesi’nde İstanbul 
Trabzonspor Kulübü olarak kullanılan binanın da 

bulunduğu parkın içerisinde üzerine vinç devrilmesi 
sonucu hayatını kaybeden kulübün sağlık görevlisi  
Mustafa Sezer’in ailesine bağışladı.  Dördüncü olan 
Kanarya Azimspor da hediye çeklerinin yarısını Mus-
tafa Sezer’in ailesine yarısını ise aynı kazada vefat 
eden Ali Tuman’ın ailesine bağışladıklarını açıkladı.
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Bu yıl 7.’si düzenlenen Meşk Sergisi sanatse-
verlerin yoğun katılımıyla Cennet Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde açıldı. Ramazan ayı dolayı-

sıyla Türk- İslam sanatlarının en güzel örneklerinin 
yer aldığı serginin açılış törenine Küçükçekmece 
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müf-
tüoğlu’nun yanı sıra çok sayıda sanatçı ve sanatse-
ver katıldı. 

“80 Sanatçının Yaklaşık  
100 Eseri Sergileniyor”

 Her yıl geleneksel olarak Ramazan ayı içerisinde 
düzenlenen Meşk Sergisi’ne, sanatseverler yoğun 
katılım gösterdi. Sanatçılar arasında önemli bir yere 
sahip olan Meşk Sergi’sinde, bu yıl 13 ülkeden 80 
sanatçı farklı dallarda yaptıkları yaklaşık 100 eserini 
sanatseverlerin beğenisine sundu. Sergide Türkiye, 
Suriye, Irak, İran, Yemen, Suudi Arabistan, Pakistan, 
Ürdün, Saraybosna, Başkurdistan, Azerbaycan, En-
donezya, Özbekistan’dan katılan sanatçıların eserleri 
görücüye çıktı. Hat, Katı, Tezhip, Minyatür, Çini, Cilt 
ve Ebru gibi geleneksel sanatların yaşatılması ba-
kımından önemli bir yere sahip olan sergi, protokol 
üyeleri ve sanatseverlerden tam not aldı.

“Sanat Faaliyetlerimizi Daha Çok 
Kitleye Duyurmak İstiyoruz”

 7.  Meşk Sergisi’nin açılışının ardından açıklama-
larda bulunan Küçükçekmece Belediye Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu, “Geleneksel hale 
getirdiğimiz Meşk sergilerinin bu yıl 7.’sini düzenliyo-
ruz. Kardeş Pakistan’dan ve diğer ülkelerden gelen 
sanatçılarımızın eşliğinde bu sergiyi açtık. Ülkemize 
böyle güzel eserleri getirdikleri için sanatçılarımıza 
teşekkür ediyorum. Amacımız; geleneksel hale gelen 
sergilerimizi sürdürmek ve ilçemizde yapılan sanat 
faaliyetlerini daha çok kitleye duyurmak” dedi.

13 ÜLKEDEN 80 SANATÇI  
7. MEŞK SERGİSİ’NDE BULUŞTU
Küçükçekmece Belediyesi, uluslararası geleneksel 
sanat buluşmaları kapsamında 7.sini gerçekleştirdiği 
Meşk Sergisi ile geleneksel Türk İslam sanatlarını 
sanatseverlerle buluşturdu.
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Ödül törenine; Küçükçekmece Belediye Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu, 
Küçükçekmece İlçe Spor Müdürü Koray 

Emre Kara çok sayıda sporcu ile velileri katıldı.

“Geleceğin Şampiyonlarını 
Yetiştiriyoruz”

 Küçükçekmece Belediyesi olarak spora ve spor-
culara verdikleri önemden bahseden Küçükçekmece 
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müf-
tüoğlu; “Öğrencilerimizin sportif müsabakalar aracı-
lığıyla takım ve yardımlaşma ruhunu güçlendirmek, 
amatör olarak spor yapma alışkanlığı kazandırmak 
ve profesyonelliğe bir adım daha yaklaştırarak ge-

leceğin şampiyon sporcularını yetiştirmek amacıyla 
çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm sporculara 
hayatları boyunca başarılar dilerim ’’dedi.

Ödül töreninde, geleneksel okçuluk ve jimnastik 
gösterileri ilgiyle izlendi.

 4.975 Öğrenciye Eğitim Verildi
 2016 yılında Kış Spor Okulları ödül töreninde, 18 

tesiste 54 eğitmen eşliğinde eğitim gören 4.975 
öğrenciye yüzme, karate, taekwondo, basketbol, 
voleybol, futbol, futsal, atletizm, masa tenisi, bad-
minton, geleneksel okçuluk branşlarında ödüller 
verildi.

KIŞ SPOR OKULLARI  
ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI
Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği “2016 Yılı 
Kış Spor Okulları Ödül Töreni’’ Cennet Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
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Küçükçekmece Özel Eğitim İş Uygulama 
Merkezi’nde “Engel Yok, Şenlik Var’’ sloga-
nıyla düzenlenen etkinliğe; Küçükçekmece 

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kaplan, Kü-
çükçekmece AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkut, 
Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Necati 
Tekbaş ile çok sayıda öğrenci velileriyle katıldı.

“Çocuklarımızın Topluma 
Kazandırılması Çok Önemli”

 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan prog-
ramda söz alan Küçükçekmece Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet Kaplan; “Küçükçekmece Be-
lediyesi olarak sosyal belediyeciliği önemsiyor ve 
bu yöndeki çalışmalarımıza hız kesmeden devam 
ediyoruz. Bu nedenle özel gereksinimli çocuklarımız 
bizim için çok önemli. Onların topluma kazandırıl-
ması bizim geleceğimizi kazanmamız demek” diye 
konuştu.

“Özel Eğitim Konusunda  
İstanbul’un En İyi İlçesiyiz”

 Küçükçekmece Milli Eğitim Şube Müdürü Necati 
Tekbaş ise, “Bugün hepimiz için çok özel bir gün. 
Türkiye son zamanlarda özel eğitim konusunda dev-
rim yaşadı. Küçükçekmece’de son 2 yılda 4 tane özel 
eğitim okulu açtık ve seneye 1 tane daha açacağımız 
okulun planlarını yapıyoruz. Küçükçekmece İstan-
bul’da özel eğitim konusunda en iyi ilçedir’’dedi.

Şenlikte, özel eğitimli öğrenciler yıl boyunca yaptık-
ları çalışmaları sergiledi. Mehter Takımı ve Semazen 
gösterileri büyük alkış alırken, engelli Annesi Halise 
Boşnak’ın “Anne” isimli şiiri okuması ve müzikal 
oyun herkesin beğenisini kazandı. Program sonun-
da ise, tüm öğrenciler “Hayat Bayram Olsa” şarkısını 
seslendirerek gün boyu eğlendi. Ayrıca öğrenciler 
kendi yaptıkları el işi malzemeleri ve süs eşyalarını 
satışa çıkardı. 

ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN 
YAZA MERHABA ŞENLİĞİ
Küçükçekmece Belediyesi tarafından yenilenerek hizmete 
kazandırılan ‘Küçükçekmece Özel Eğitim İş Uygulama 
Merkezi’ öğrencileri yaza merhaba dedi.
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“Daha Fazla Şampiyon Yetiştirmeliyiz”
 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz Orel’i 

kabulünde, kendisini tebrik ederek başarılarının devamını 
diledi. Başkan Karadeniz, “Belediyelerin sporculara ve 
takımlara destek vermesi çok önemli. Belediyeler ilçe ba-
zında ligler oluşturmalı. 75 milyonluk bir ülkeyiz bundan 
sonra daha fazla şampiyon yetiştireceğimize inanıyorum” 
diye konuştu.

“Bireysel Sporlarda  
Alışkanlık Kazandırılmalı”

 Türkiye’de spor denince akla sadece futbolun gelmesi-
nin yanlışlığından da bahseden Başkan Karadeniz, “Güreş 
ata sporumuz. İzlemesi çok heyecanlı oluyor. Sadece fut-
bolda değil, bireysel sporlarda da çocuklarımıza alışkanlık 
kazandırmamız gerekiyor. Küçükçekmece Belediyesi 
olarak gerek yaz spor okullarımızla, gerek düzenlediğimiz 
müsabakalarla bunu sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

“Yetiştirip Büyük  
Takımlara Transfer Ettik”
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e spora 
ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür eden Ünal 
Orel, “Hem halterle, hem güreşle uğraşıyorum. Küçükçek-
mece güreş takımını çalıştırıyorum. O takımda da büyük 
başarılar yakalayan genç sporcularımız oldu. Kerim Yılmaz 
öğrencimiz Avrupa ikincisi. Türkiye’de de 2 şampiyonluğu 
var. Ankara Güreş Takımı gibi büyük bir takıma transferini 
gerçekleştirdik” diye konuştu.

5 Bin Kişi Katıldı
 Küçükçekmece Belediyesi olarak ilçede spor alanında 

başarı elde eden takımlara ve sporculara ödül de verdik-
lerini belirten Başkan Temel Karadeniz, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi İtfaiyesi takımında yer alan ve İspanya’da 
düzenlenen 6. Avrupa Polis ve İtfaiye Oyunları’nda (Euro-
pen Police & Fire Games 2016), 56 kiloda birinci olan Ünal 
Orel’e hediye takdim etti. Dünyanın en önemli organizas-
yonlarından biri olan Avrupa Polis ve İtfaiye Oyunları’nda 
25 ülkeden yaklaşık 5 bin polis ve itfaiyeci mücadele verdi.

HALTER ŞAMPİYONUNDAN 
BAŞKAN KARADENİZ’E ZİYARET
Büyük bir başarıya imza atarak, halterde ‘Avrupa Polis 
ve İtfaiye Oyunları’nda şampiyon olan Küçükçekmece 
Belediyesi Spor Şefliği hocası Ünal Orel, Başkan Temel 
Karadeniz’e teşekkür ziyaretinde bulundu.



KÜÇÜKÇEKMECE BÜLTEN>
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Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi ev sahip-
liğinde gerçekleşen ‘Ustalık Yolunda’ isimli 
geleneksel sanatlar sergisinin açılışına, Küçük-

çekmeceli sanatseverlerle birlikte, Küçükçekmece 
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kaplan, Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Dekanı Hüsrev 
Subaşı ve Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel 
Sanatlar Akademisi Cilt hocası İslam Şeçen katıldı.

“GSA Herkes İçin Bir Model Oldu”
 Açılışta söz alan Mehmet Kaplan, sergide emeği 

geçenlere teşekkür ederek, sanatçıların başarıları-
nın devamını diledi. Hüsrev Subaşı da kültür sanat 

alanındaki çalışmaları için Küçükçekmece Belediye-
si’ne ve Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e teşek-
kür ederek, “Bu sergide öğrencilerin hocalarından 
neler aldığını görüyoruz. Geleneksel Sanatlar Aka-
demisi diğer belediyelere ve üniversitelere örnek 
olacak bir modeldir” dedi.

16 branştan 32 grup içerisinden 400 öğrencinin 
97 eserlik seçkisinden oluşan sergide; hat, tezhip, 
minyatür, ebru, çini, cilt, katı, kaligrafi, bilimsel bitki 
resmi, desen tasarımı, temel sanat eğitimi, osmanlı-
ca, kağıt konservasyonu ve güzel sanatlara hazırlık 
branşlarında eğitim gören öğrencilerin ürettikleri 
eserler yer aldı. 

USTALIK YOLUNDAKİ  
ESERLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Geleneksel Sanatlar Akademisi’nde eğitim gören 
geleceğin ustalarının bir yıl boyunca ürettikleri eserler 
sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
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Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde Küçük-
çekmece Belediyesi ve Küçükçekmece İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşen 

sergi açılışına, Küçükçekmece Kaymakamı Harun 
Kaya, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal 
Yılmaz ve Küçükçekmece Belediyesi Eğitim Şefi 
Oktay Kurt katıldı.

“Öldüren Değil,  
Yaşatan İcatlar Çıkarın”

 İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından söz 
alan Harun Kaya, “Bize eskiden icat çıkarma der-
lerdi, çocuklar ne olur siz icat çıkarın. Başkalarının 
hayatına son veren icatlar değil; bütün dünya canlı-
larına yararı olacak icatlar yapın. Soran, sorgulayan 
ve hayallerini gerçekleştiren bir çocuk olmak çok 
önemli. Ben bu çocuklara elimden gelen desteği 
vereceğime söz veriyorum” dedi. İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Cemal Yılmaz da öğrencilere ölüm için değil 
insan hayatını kolaylaştırmak için icatlar yapmalarını 
tavsiye ederek, sergide emeği geçen herkese teşek-
kür etti. Kurdele kesiminin ardından sergiyi dolaşan 
protokol üyeleri ayrıca, öğrencilerle sohbet ederek, 
projeleri hakkında bilgi aldı.

Çocuklardan İnsanı ve Hayvanı 
Koruyacak Projeler

 Teknoloji ve tasarım dersinde yaptıkları projeleri 
görücüye çıkaran Küçükçekmeceli öğrenciler, insan 
hayatını kolaylaştırıcı, çevre ve hayvan dostu pro-
jelerle büyük beğeni kazandı. Projeler arasında en 
dikkat çekicileri ise, yol işçilerinin can güvenliğini 
sağlayacak ışıklı tulum, çocukların havuza düşmesini 
önleyecek asansörlü havuz güvenlik sistemi ile 
yollarda hayvanların telef olmasının önüne geçecek 
sensörlü araba oldu. Ayrıca Arif Nihat Asya Orta-
okulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Yavuz Yılan 
da açılış öncesi gelecek teknolojilerini anlatan bir 
sunum gerçekleştirdi. 

DÜŞ BİLGİNLERİNDEN  
HAYAT KURTARAN BULUŞLAR
Küçükçekmeceli öğrenciler, ‘Düş Bilginleri Sergisi’ ile 
teknoloji ve tasarım dersinde yaptıkları projelerini 
SKSM’de sergiledi.




