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Gözünü kırpmadan hain darbecilere göğüslerini si-
per eden şehitlerimiz, bayrağımızı yere düşürmedi. 
Bir kez daha vatanımızın sahipsiz olmadığını dosta 
düşmana gösterdi. 15 Temmuz gecesi yaşanan dar-
be kalkışmasında demokrasiye, ülkesine, bayrağına 
sahip çıkmak için sokağa çıkan Küçükçekmeceli Erol 
Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok, Murat Koca-
türk, Mehmet Güder, Serdar Gökbayrak ve Münir 
Alkan şehit oldu.  Şehitlerimiz, darbecilere karşı 
vatan ve bayraklarını savunmak için canlarını hiçe 
sayan 240 asker, polis ve vatandaşımızdan 6’sıydı. 

“Allah Onlardan Razı Olsun”
 Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileyen Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz, “Darbe yaparak ülkemizi bitirme-
ye çalışan bu hainlere izin vermeyen milletimiz için 
ne desek azdır. Bu girişimi engellemek için hayatını 
feda eden tüm şehitlerimizden Allah razı olsun. On-

lar bu ülke için, bu bayrak için canlarını hiçe saydılar. 
Türk milleti nasıl olurmuş tüm dünyaya gösterdiler. 
Bütün düşmanlarımıza büyük bir ders verdiler. Ha-
inlere korku saldılar. Tüm şehitlerimizi bir kez daha 
rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu. 

KÜÇÜKÇEKMECE  
ŞEHİTLERİMİZİ 
UNUTMAYACAK
15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı koymak  
için vatan ve milli irade nöbetine çıkan 6 Küçükçekmeceli  
vatandaşımız şehit düştü.
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DURSUN ALİ ERZİNCANLI 
İLAHİLERİYLE MEST ETTİ

 Tasavvuf müziğinin güçlü sesi Dursun 
Ali Erzincanlı Halkalı Meydan’da söylediği 
ilahilerle gönülleri mest etti.

BAŞKAN TOPBAŞ 
VATANDAŞA DESTEK VERDİ

 Küçükçekmece’deki milli irade nöbetine 
katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, birlik ve beraberlik vurgusu 
yaptı.

ÜNLÜLER
KÜÇÜKÇEKMECE’DE  
VATAN NÖBETİNDE

 15 Temmuz Şeref Meydanı’nda 
vatan nöbeti tutan Küçükçekmeceli 
vatandaşlara sanatçı Uğur Arslan’da 
destek verdi.

KÜÇÜKÇEKMECELİ 
ÇOCUKLARA BİNİCİLİK EĞİTİMİ

 Küçükçekmece Belediyesi yaz tatilini, binicilik 
kursuyla eğlenceli hale getirmeye devam ediyor. 
Yaz Spor Okulları bünyesinde faaliyet gösteren 
binicilik kursları 6-14 yaş arası öğrencilere hizmet 
veriyor. 

İFA SPOR KULÜBÜ KARETE 
BRANŞI ÖĞRENCİLERİ 
KARADENİZ’LE BİR ARADA

 İFA Spor Kulübü Karete branşında 
eğitim alan çocuklar kupa ve 
madalyalarıyla Başkan Karadeniz’i 
ziyaret etti. Karadeniz, öğrencileri  
tebrik ederek başarılar diledi.

Kısa Kısa
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HATİPOĞLU’NDAN  
MİLLİ İRADE MESAJI

 Küçükçekmece Halkalı Meydan’daki milli 
irade nöbetine katılan ünlü ilahiyatçı Nihat 
Hatipoğlu demokrasi şehitleri ve birlik ile 
beraberlik için dua etti.

MUSTAFA DEMİRKAN 
BAŞKAN’I ZİYARET ETTİ

 TOKİ Gedaş Gayrimenkul Genel Müdürü 
Mustafa Demirkan, Başkan Karadeniz’i 
makamında ziyaret etti. 

 Küçükçekmece’de dev ulaşım yatırımları 
hayat bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda 
Kapıkule-Halkalı hattında iki tren 
vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

KAPIKULE- HALKALI 
TRENLERİ HİZMETE 
BAŞLADI

MÜEZZİNOĞLU 
KÜÇÜKÇEKMECELİLERLE 
BULUŞTU

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Müezzinoğlu, milli irade nöbetinde 
Küçükçekmecelilerle bir araya geldi. 

VALİ VASİP ŞAHİN 
DEMOKRASİ NÖBETİNDE

 İstanbul Valisi Vasip Şahin 
Küçükçekmece’de milli irade ve 
demokrasi nöbetinde vatandaşlara 
destek verdi.

Kısa Kısa
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YÜZBİNLER,  
“VATAN NÖBETİ” NDE
15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin ardından tüm 
yurtta olduğu gibi Küçükçekmece’de de vatandaşlar 
demokrasi nöbeti için meydanlara akın etti. Ellerinde Türk 
bayraklarıyla Halkalı Meydanı’na gelen 7’den 70’e binlerce 
vatandaş, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “alan-
ları boş bırakmayacağız” talimatı ile binlerce 
Küçükçekmeceli vatandaş ilk günden son 

güne kadar Halkalı Meydan’ı boş bırakmadı. Küçük-
çekmeceli vatandaşları demokrasi nöbeti boyunca, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, milletvekilleri, 
medya mensupları, ünlü sanatçılar ve sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri de yalnız bırakmadı. Tasavvuf 
musikisinin usta sesleri Halil Necipoğlu, Dursun 
Ali Erzincanlı, Saleh Sabr seslendirdikleri ilahilerle 
Küçükçekmecelileri mest ederken, ünlü ilahiyatçı 
Ömer Döngeloğlu ve Prof. Dr. Mustafa Karataş da 
demokrasi şehitleri ve ülkemizin birliği için dua etti. 
Vatandaşlara tiyatro oyuncuları da destek verdi.

Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ve Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’de milli 
irade nöbetinde her akşam Küçükçekmecelilerle bir 
araya geldi.

“Rabbim Bir Daha Yaşatmasın”
 Başkan Karadeniz tüm Küçükçekmecelilere 

teşekkür ettiği konuşmalarında; vatan sevgisinin 
önemine dikkat çekti. “Tankların, silahların önüne 
yatan Küçükçekmecelileri, evlatları eve geri dönme-
diğinde ‘vatan sağ olsun’ diyen babaları, al bayraklı 
tabutların arkasındaki evlatlarını koklayıp öpen ve 
sessizce gözyaşı döken annelerimizi, çocuğumu 
babasız büyütürüm, vatansız asla diyen bacılarımızı 
selamlıyorum. İlk günden beri bu meydanlarda 
tansiyonu hiç düşürmediniz. Ertesi gün gideceğiniz 
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işlerinizi hiç düşünmediniz. Vatanım, milletim ve 
bayrağım için feda olsun dediniz. Hepinize saygı-
larımı ve sevgilerimi sunuyorum. Rabbim bir daha 
böyle acıları yaşatmasın. Bu millete bir daha İstiklal 
Marşı yazdırmasın’’ diyerek seslendi. 

“Halkalı Meydan’ın İsmi 15 Temmuz 
Şeref Meydanı Olarak Değişecek”

 Küçükçekmecelilere, Halkalı Meydan’ın isminin 
değişeceğini de müjdeleyen Başkan Karadeniz,  

“Halkalı Meydanı’nın ismini meclisimizin alacağı ka-
rarla, 15 Temmuz Şeref Meydanı olarak değiştireceğiz. 
Bu meydan hepimizin şerefi. Ağır bedeller ödeyerek 
koruduğumuz vatanımıza ve bayrağımıza artık daha 
fazla sahip çıkacağız. Sizler Türkiye’de darbe yapmayı 
tarihe gömdünüz. Allah hepinizden razı olsun” dedi. 
Vatandaşlar, darbe girişimine karşı tepkilerini göster-
mek için Küçükçekmece’de uzun konvoylar oluştu-
rurken, bu anlar da coşkuya sahne oldu.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 
FETHİYE-HASAN GÜMÜŞDAĞ 
CAMİİ’NİN AÇILIŞINI YAPTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkan 
Vekili ve Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Göksel 
Gümüşdağ’ın, Küçükçekmece’de anne ve babası adına 
yaptırdığı cami açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
‘’Rabbim bizleri ezansız, mabetsiz bırakmasın” dedi.
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Sultanmurat Mahallesi’nde Yeşil Camii yeri-
ne inşa edilen Fethiye-Hasan Gümüşdağ 
Cami’nin açılış törenine, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan başta olmak üzere, Milletvekilleri, Küçük-
çekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve birçok va-
tandaş katıldı. Okunan duanın ardından kurdele 
kesimiyle caminin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Karadeniz ve ilçe 
protokolü tarafından gerçekleştirildi. 

Vatandaşların Ramazan Bayramı’nı ve mübarek 
Kadir Gecesi’ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Gümüşdağ ailesinin mahallelerine kazandırdıkları bu 
mescit nedeniyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. 
Kim ki bu dünyada Allah’ın evini inşa ederse Rabbim 
de kendilerine cennete ev inşa eder. Rabbim inşallah 
bu ülkede bizleri mabetsiz bırakmasın. İstiklal Mar-
şı’nda olduğu gibi, ‘Bu ezanlar ki, şahadetleri dinin 
temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli’ di-
yerek biz bu yolda yürüyoruz. Rabbim bizleri ezansız, 
mabetsiz bırakmasın. Rabbim bizleri bu mabetlerde 
cemaatsiz bırakmasın” dedi.

“Mücadelemiz Bitene Kadar Sürecek”
 Atatürk Havalimanı’ndaki terör saldırısıyla ilgili de 

konuşan Erdoğan şunları kaydetti:  
“Ramazan bayramını hüzünle, acılar içinde kut-
layacağız. Şehitlerimiz var. Ama şunu da bilin ki 
şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz. Bir şehit 
veriyoruz ama 10 tane terörist indiriyoruz. Bu mü-
cadelemiz sürecek, sürüyor. İşte havalimanında olanı 
görüyorsunuz ve büyük ihtimalle de DAEŞ olduğu 
ortada. Bunlar İslam adına böyle bir şey yaptıklarını 
söylüyorlar. Bunların İslam’la falan alakası yok. Bun-
ların yeri cehennemdir. Çünkü bu dünyada bir kişiyi 
öldüren tüm alemi öldürmüş gibidir.”

Hain saldırıda ölen insanların günahsız, çocuk, kadın 
ve yaşlı olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle konuş-
tu: “Havalimanında ölenlere Allah’tan rahmet diliyo-
rum. Yaralılara Allah’tan acil şifalar diliyorum. Temen-
nim odur ki bu mücadelemiz sonuna kadar devam 
edecek. Ama şunu bilin ki, terörün ve teröristin dini 
yoktur, ırkı yoktur, milleti yoktur. Biz bunlara karşı bu 
mücadeleyi askerimizle, polisimizle, köy korucumuzla 
beraber veriyoruz; vermeye devam edeceğiz.”
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“Dokunulmazlıkların Kalkmasıyla  
Tek Tek Hesap Verecekler”

 Dokunulmazlık konusuna da değinen Cumhur-
başkanı Erdoğan, ‘’Bizler bir olalım, kardeş olalım. 
Hep birlikte Türkiye olalım. Bizi bölmek isteyenler 
hedeflerine ulaşamayacaklar. İnşallah bu birlikteliği-
niz tüm Türkiye’ye yayılacak. Bu Ramazan Mardin’e 
Cizre’ye gittim. Askerlerimizle iftar yaptım. Köy 
korucumuz da polisimiz de o masadaydı. Sordum, 
ne diyorsunuz diye. Sonuna kadar devam edelim 
dediler. İşte bu kardeşlerim şahadete, şehitliğe 
inanmışlar. Gidenler peygamber kucağına gidiyor-
lar. Onun için şehit anneleri, şehit eşleri biliyorum 
üzüntünüz var. Ancak onların mükafatı çok büyük. 
Ebedi inancımıza göre onların mükafatı var. Bu işi er 
ya da geç bitireceğiz. Huzurlu günlerimiz yakındır. 
Bunların kürt kardeşlerimizi sevmek dertleri de yok. 
Şimdi dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla tek tek 
hesap verecekler.”

“Istranca Dağlarını Delip  
İstanbul’a Su Getirdik”

 Konuşmasında, Türkiye’nin gün geçtikçe daha iyi 
yerlere geldiğini de vurgulayan Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
“Köprümüzün Bursa’ya kadar olan bağlantısı da 
bitecek. Ve böylece Bursa’ya hiç durmadan gide-
bileceğiz. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz ve 
gideceğiz. Muasır medeniyetler seviyesine çıkmak 
lafla olmaz, yatırımla, üretimle olur.  Bir buçuk 
yılda Istranca dağlarını deldik oradan İstanbul’a 
suyu getirdik. Artık İstanbul’un su sıkıntısı yok. 
Çöp dağları ortadan kalktı. Çöpler artık modern 
depolama yapıyor. Buralardan enerji üretiyoruz ve 
geri dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Hava kirliliği vardı, 
gazeteler maske dağıtıyordu. Uzun sürmedi 2 yılda 
İstanbul’a doğalgazı yaygınlaştırdık, havayı temiz 
hale getirdik.
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Hayırsever meclis üyesi Göksel Gümüşdağ da  
Recep Tayyip Erdoğan’a teşriflerinden dolayı teşek-
kür ederek, “Türkiye’nin yoğun programlarına rağ-
men buraya geldiğiniz için Allah razı olsun diyorum. 
Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. 
Bu camii tam 4 ayda tamamlandı. Burada oturan 
vatandaşlarımız ses ve gürültü ile karşı karşıya kaldı. 
Ancak seslerini çıkarmadılar. Tüm mahalleli hakkını 
helal etsin” dedi. Babası Hasan Gümüşdağ da açılışa 
katılan herkese teşekkür etti. 

“Rabbim Bizleri Ezansız ve  
Camiisiz Bırakmasın”

 Fethiye-Hasan Gümüşdağ Camii açılışıyla ilgili 
konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz de “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın çok kıymetli katılımlarından büyük 
onur duyduk. Rabbim bizleri, ülkemizi ezansız ve 
camisiz bırakmasın. Sultanmurat Mahallemizde Yeşil 
Camii yerine inşa edilen Fethiye-Hasan Gümüşdağ 
Camii için tüm ilçemiz adına İBB Başkan Vekili ve 
Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyemiz Göksel 
Gümüşdağ ve babaları Hasan Gümüşdağ’a teşekkür 
ederim. Allah razı olsun” diye konuştu. 
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Küçükçekmece Belediyesi Meclis Salonu’nda 
gerçekleşen meclis toplantısına, Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Temel Karadeniz baş-

ta olmak üzere başkan yardımcıları ile birlikte AK 
Parti ve CHP’li meclis üyeleri katıldı. Küçükçekmece 
Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Ak Parti 
İlçe Başkanı Av. Mustafa Korkut, Aydın Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Aydın da meclisi 
izledi.

“Bu Alçaklığı Milletimiz  
Sayesinde Bertaraf Ettik”

 İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu’nun ardından 
söz alan Başkan Temel Karadeniz, “Bugün burada 
yaşadığımız olağanüstü hal ile alakalı tarihe not 
düşmek ve düşüncelerimizi kayıt altına almak için 

toplandık. Türkiye Cumhuriyeti olarak muhtıralarla, 
darbelerle dolu tarihimize bir yeni darbe girişimini 
daha eklemenin utancını yaşıyoruz. Tek tesellim bu 
girişimin milli iradeye gönül vermiş güvenlik güçleri-
miz ve milletimizle beraber bertaraf edilmesidir. Tek 
tesellim bu darbeye birlikte karşı koymuş olmamız-
dır. Türkiye’de ilk defa meclisimize ateş edilmiştir. 
Cumhurbaşkanımızın ölü ele geçirilmesi için çalışan 
bir alçaklıkla karşı karşıya kalınmıştır. Bu alçaklığı 
ellerini ovuşturarak izleyenler olmuştur. Biz bunlara 
gözdağı verebilecek tek şeyin milletin iradesi oldu-
ğuna inanıyoruz. Daha önce Adnan Menderes idam 
edilirken sessiz kalan ninelerimiz, dedelerimizin 
utanç günü bitmiştir şükürler olsun. Çok sayıda 
polisimizi, vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet 
eylesin. Ailelerine sabır versin. Allah bir daha bize bu 
kara günleri göstermesin inşallah” dedi.

MECLİS’TEN TÜRK 
MİLLETİNE TEŞEKKÜR
Küçükçekmece Belediye Meclisi 15 Temmuz 2016 darbe 
girişimi nedeniyle olağanüstü toplandı. Belediye Meclisinden 
demokrasiye destek, darbeye hayır mesajı verildi.
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“Bu Ülkenin Evladı Olduğum  
İçin Çok Gururluyum”

 Belediye Meclisi’ne izleyici olarak katılan Kü-
çükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ise, “Küçük-
çekmece ilçesinde devletin temsilcisi olarak görev 
yapan, sizin anayasal haklarınızı korumak zorunda 
olan, hizmetkarınız ben, bu milleti darbelere karşı 
durduğu, bayrak sevdası için, canı pahasına demok-
rasiyi savunduğu için tebrik ediyorum. Sizlerin ara-
sında olduğum, bu ülkenin bir vatandaşı olduğum 
için gurur duyuyorum” dedi. Küçükçekmece Beledi-
ye Meclis Toplantısına katılan AK Parti ve CHP Grup 
Başkan Vekilleri de darbe girişimini kınayarak, hain 
saldırıda hayatını kaybedenlere baş sağlığı diledi.

Ayrıca Küçükçekmece Belediye Meclis Toplantısı’na 
AK Parti ve CHP Ortak Bildirisi okunarak, darbe 
girişimi lanetlendi. Milli iradeye sahip çıkan Türk 
milletine teşekkür edildi.

Küçükçekmece Belediye Meclisi  
Ak Parti ve Chp Ortak Bildirisi:

 “Milli iradeye, devletimize, TBMM’ye yönelik 15 
Temmuz gecesi başlatılan darbe girişimini şiddetle 

kınıyor ve lanetliyoruz. Ülkemizin beraberliğini 
hedef alan bu girişim demokrasi tarihimize kara bir 
leke olarak geçmiştir.

Kahraman milletimiz dayanışmanın en güzel örne-
ğini yansıtmış, dünyaya vatanseverlik örneği sergi-
lemiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve anayasa kurumları-
nı canı pahasına koruyan aziz milletimiz övgüyü hak 
ediyor. O gece Türk milletinin devletine, anayasal 
kurumlara, milli iradeye verdiği destek tarih boyun-
ca unutulmayacak. Küçükçekmece Belediye Meclisi 
olarak darbe girişimini ortak tavır ve ortak bir dille 
karşı duruyoruz.

Küçükçekmece halkının temsilcisi olan bizler Milli 
İradenin yanındayız. Milli İradeye hep birlikte sahip 
çıkıyoruz ve ebediyen sahip çıkacağız. Milletimiz 
müsterih olsun.Bu şanlı direniş sırasında demok-
rasimize ve milli iradeye sahip çıkarken gözünü 
kırpmadan canını feda eden güvenlik güçlerimize 
ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı ve yararlılarımıza acil şifalar diliyoruz. 
Milletimizin başı sağ olsun. Geçmiş olsun…”
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İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Mustafa Aydın ve ekibi  tarafından yürü-
tülen çalışmalar tamamlandığında Türk Halkının 

darbe girişimine karşı gösterdiği kahramanca tutum 
ve davranış Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilecek. 

“Türk Halkı Bu Ödülü Haketmiştir”
 Konu hakkında konuşan Küçükçekmece Belediye 

Başkanı Temel Karadeniz ise, “Çalışmalarından 

dolayı İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Sayın Mustafa Aydın’a teşekkür ederim. 
Türk halkı gösterdiği yiğitçe duruş ile tüm ödülleri 
hak etmiştir. Milletimiz 15 Temmuz’dan bugüne 
kadar yılmadan, yorulmadan sokaklara çıkarak 
milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Darbe 
girişimine bu şekilde kahramanca karşı koyan başka 
bir millet yoktur. Kahraman şehitlerimizi rahmet ve 
minnetle anıyorum” dedi. 

“TÜRK HALKINA”  
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ TEKLİFİ
İstanbul Aydın Üniversitesi, Türk halkının 15 Temmuz’da 
demokrasi ve barış adına verdiği mücadeleyi 2017 Nobel 
Barış Ödülü’ne aday gösterecek.
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Belediyenin tüm birimlerini dolaşarak, 
personelle tek tek bayramlaşan Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 

çalışanların Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’nı 
kutlayarak,  bayram tatillerini en iyi şekilde geçir-
meleri temennisinde bulundu. Başkan Karadeniz’e 
bayramlaşma programında başkan yardımcıları da 
eşlik etti.

BAŞKAN KARADENİZ, 
PERSONELİYLE BAYRAMLAŞTI
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 
Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde belediye 
personeliyle bayramlaştı.
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Sefaköy, Atakent ile Cennet  Kültür ve Sanat 
Merkezleri’nde 8–14, 15-25 yaş arası ve yetiş-
kin grubu kursiyerlere ‘yaşam boyu eğitim’ 

ve ‘sanat’ branşlarında ücretsiz eğitim veren Kü-
çükçekmece Belediyesi, yine pek çok kişinin çeşitli 
branşlarda yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor. 
Alanında uzman bir kadro eşliğinde eğitim gören 
Küçükçekmeceliler, yaz dönemi kurslarına yoğun 
ilgi gösteriyor.

5 Farklı Dilde Eğitim İmkanı
 Kültür merkezleri öğrenmek isteyenlere 5 farklı 

dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve 
Arapça) eğitim imkanı veriyor. Dil ve sanat kurs-
larında başarılı olanlar bir üst kura geçip devam 
edebiliyor.  Yetişkinler için bilgisayar kullanımı ve 
diksiyondan; grafik animasyona, işaret dilinden; fo-
toğraf çekimi, web tasarım ve pastacılık kurslarına 
kadar pek çok dalda öğrenim imkanı sağlanıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE 
YAZ DÖNEMİ KURSLARI 
BAŞLADI
Küçükçekmece Belediyesi kültür ve sanat merkezleri yaz 
dönemi sanat ve meslek kurslarında ilk ders zili çaldı.
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“Gitardan  Yan Flüte,  
Piyanodan Halk Oyunlarına”

 Kültür ve sanat faaliyetleriyle adından söz 
ettiren Küçükçekmece Belediyesi, sanat alanında 
da gençleri yetiştirmeye devam ediyor. Sanat 
branşları alanında yetişkinler için gitardan yan 
flüte; kemandan piyano ve halk oyunlarına pek çok 
dalda kurs açan Küçükçekmece Belediyesi, 8-14 yaş 
arası çocuklara da gitar, keman, bağlama, piyano ve 
drama alanlarında eğitim veriyor.

“Yeni Beceriler Elde Etme ve Kendini 
Geliştirme Açısından Önemsiyoruz”

 Küçükçekmece’de eğitimin eğitim dönemiyle sınırlı 
kalmadığının altını çizen Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, “Vatandaşlarımızın yeni 
beceriler elde etme ve kişisel ve sosyal anlamda 
kendini geliştirmesi açısından yaz dönemi kursları 
açıyoruz. Her geçen gün kurslara ilginin artması 
bizi memnun ediyor. İlgi gösteren vatandaşlarımıza 
teşekkür ederim” diye konuştu.
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Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Cami’nde kılınan 
cenaze namazına binlerce Küçükçekmeceliyle 
birlikte katılan Temel Karadeniz, şehit ailesine 

taziyelerini bildirdi. 

Tekbirlerle Taşındı
 Cenaze namazının ardından tekbirlerle taşınarak 

toprağa verilen Kocatürk’ ü son yolculuğunda 
Küçükçekmeceliler de yalnız bırakmadı. Cenaze 
törenine akın eden binlerce Küçükçekmeceli 
vatandaş Kocatürk’e son görevlerini yerine 
getirerek haklarını helal etti. Duygusal anların 
yaşandığı cenaze töreninde,  Kocatürk dualarla son 
yolculuğuna uğurlandı. 

DEMOKRASİ ŞEHİDİNİ 
BİNLER UĞURLADI
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz,  
15 Temmuz Darbe Girişimi’ne karşı koyarken şehit olan 
Küçükçekmeceli Murat Kocatürk’ ün cenaze törenine katıldı.
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Gültepe Mahallesi Fatih Camii’nde gerçekleşen 
mevlit programına, Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekmece İlçe 

Müftüsü Mustafa Temel ve Küçükçekmece Emniyet 
Müdürü Ahmet Cengiz Koçak da katıldı.

“Allah Razı Olsun, Onları 
Unutmayacağız” 

 Programında duygularını dile getiren Başkan Te-
mel Karadeniz, “Şehitlerimiz; vatanımız, bayrağımız 
ve geleceğimiz için canlarını hiçe sayarak hayatlarını 

feda ettiler. Allah da onlara şehitlik mertebesini 
nasip etti. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Her 
zaman rahmet ve minnetle anacağız” dedi. 

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit prog-
ramında İlçe Müftüsü Mustafa Temel demokrasi 
şehitleri için dualar okudu. Duygusal anların ya-
şandığı mevlide katılan yüzlerce Küçükçekmeceli, 
edilen dualara hep bir ağızdan amin dedi. Mevlit 
sonrasında ise Küçükçekmece Belediyesi tarafından 
demokrasi şehitlerinin hayrına Fatih Camii önünde 
vatandaşlara yemek dağıtıldı. 

KÜÇÜKÇEKMECE 
BELEDİYESİ’NDEN 
ŞEHİTLERE MEVLİT
Küçükçekmece Belediyesi 15 Temmuz darbe girişiminde 
hayatını kaybeden demokrasi şehitleri için mevlit okuttu.
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Bu kapsamda, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri 
sıcak havalarda hayvanların susuz kalmaması 
için ilçedeki 9 ayrı noktaya yerleştirilen mama 

ve su kaplarını düzenli olarak temizleyerek, yiyecek 
ve su takviyesi yapıyor.

“Tüm Hayvanseverlerimize  
Teşekkür Ederim”

 Sokak hayvanlarının çoğu zaman doğada aç 
ve susuz kaldığına dikkat çeken Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Yazın en sıcak 
günlerini yaşıyoruz. İlçemizde özellikle hayvan 
popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere yerleştir-
diğimiz yem ve su istasyonlarımızı mama ve susuz 
bırakmamaya özen gösteriyoruz. Vatandaşları-
mızdan özellikle kuru mama ve su haricinde fazla 
yemeklerini çevreye bırakmamalarını rica ediyoruz. 
Bunlar bozulup hayvanlara zararlı hale gelebiliyor. 
İlçemizde çok sayıda hayvan sever olduğunu da 
biliyorum. Bu konuda duyarlı davranan tüm vatan-
daşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede 29 ayrı nok-
tada yer alan kedi evlerine de mama ve su takviyesi 
yapıyor.

YAZ SICAKLARINDA 
SOKAK HAYVANLARI 
UNUTULMADI
Küçükçekmece Belediyesi, yaz sıcaklarının yoğun olarak 
hissedildiği şu günlerde, sokak hayvanlarının yaşam 
koşullarını iyileştirmek için çalışmalarına devam ediyor.
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Küçükçekmece Atatürk Kız Teknik ve Meslek Li-
sesi tenis kortunda Küçükçekmece Belediyesi Yaz 
Okulu bünyesinde verilen eğitimlerde, 6-14 yaş 
arası çocuk haftanın 4 günü eğitim alıyor. Kız ve 
erkek toplam 60 sporcunun katıldığı kurslarda, yeni 
başlayanlar temel tenis teknikleri eğitimi ve koor-
dinasyon eğitimi alarak tenis oynamanın zevkine 
varıyor. 

“Tenise İlgi Çok Fazla”
 Ücretsiz olan kurslara ilginin büyük olduğunu ifa-

de eden tenis hocası Gizem Altun ise, “Öğrencilere 
tenisin genel ve teknik kurallarını öğretiyoruz. Ra-
ket tutma, servis, forehand, backhand gibi bilgiler 
veriyoruz. Hedefimiz çocuklara spor alışkanlığı ka-
zandırmanın yanı sıra çocukların sosyal ve kültürel 
olarak da gelişimlerini sağlamak” dedi.

Konuyla ilgili konuşan Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz de, çocuklarını spor kurs-
larına yazdıran ailelere teşekkür ederek, “Bu ilginin 
artarak devam etmesini diliyorum. Umarım ileride 
Küçükçekmece’den pek çok dünya şampiyonu çıka-
cak” diye konuştu. 

KÜÇÜKÇEKMECELİ 
ÇOCUKLAR TENİSLE EĞLENDİ
Küçükçekmece Belediyesi ücretsiz hizmet verdiği yaz spor 
okullarıyla Küçükçekmeceli miniklere eğlenceli zaman 
geçirtmeye devam ediyor. Bu kapsamda verilen tenis 
eğitimi ise çocuklardan yoğun talep görüyor. 
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Fiziksel gelişimi sağlamakla birlikte, vücudun es-
neklik kazanmasına yardımcı olan, vücudun bütün 
bölüm ve kasları kullanıldığı için vücut formunu da 
dengeli bir şekilde geliştiren voleybola Küçükçek-
meceli çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Voleybolun 
bu kadar çok tercih edilmesinde ortam, dayanışma 
ve kazanma arzusu gibi pek çok motive edici faktör 
de rol oynuyor.

“ Yetenekli Çocukların Önü Açık”
 Yaz okulları, çocukların kaliteli zaman geçirebil-

mesine ve onlara spor bilinci aşılanmasına yardımcı 
oluyor. Her yaş grubuna spor yapma imkânı sağla-
yan Küçükçekmece Belediyesi’nin amacı öncelikle 
herkese spor yaptırmak.  

Küçükçekmece Belediyesi yaz spor okullarının ala-
nında uzman eğitmenleri, geleceğini beden eğitimi 
öğretmeni veya antrenörlük üzerine kurabilecek ço-
cuklar arasında yetenekleriyle dikkat çekenleri, spor 
okullarından sonra çeşitli kulüplere yönlendirerek, 
kabiliyetlerinin geliştirilmesine yardımcı oluyor.

1000’DEN FAZLA ÖĞRENCİ 
VOLEYBOLU TERCİH ETTİ
Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği yaz spor 
okullarında en çok tercih edilen spor dalından biri de 
voleybol oldu. Yaz spor okulları kapsamında ücretsiz verilen 
voleybol kursunda 1000’den fazla öğrenci eğitim alıyor.
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Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulları 
bünyesinde açılan Futbol Okullarına Kü-
çükçekmeceli çocuklar yoğun ilgi gösterdi. 

Yaz başından beri 800 kişinin kayıt olduğu Futbol 
Okulu’nda 6-14 yaş arasındaki çocuklara uzman bir 
kadro tarafından temel futbol eğitimi veriliyor.

“Nice Dünya Şampiyonları 
Yetiştireceğiz”

 Her zaman sporun ve sporcunun yanında yer alan 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 
ise, geleceğin mimarının çocuklar olduğuna dikkat 
çekerek, “Çocuklar sayesinde biz geleceğe umutla 
bakıyoruz. İlçemizde yaşayan çocukların amatör 
olarak bile olsa sporla uğraşması bizi çok mutlu 
ediyor. Eminim Küçükçekmece’ de geleceğe yapılan 
bu yatırımlar boşa çıkmayacak; nice şampiyonlar 
yetiştireceğiz” diye konuştu. Çalışmaların altı nokta-
da devam ettiğini kaydeden Spor Şefi Halil İbrahim 
Sarp da, “Çok iyi bir eğitmen kadrosu ile çalışıyoruz. 
Çocukları çok fazla sıkmadan eğlendirerek futbolun 
temel becerilerini öğretiyoruz. Burayı bir eğitim yu-
vası olarak görüyoruz. Burası bizim için bir futbolcu 
fabrikası” dedi.

GELECEĞİN FUTBOLCULARI 
KÜÇÜKÇEKMECE’DE 
YETİŞİYOR
Geleceğin yıldızlarını yetiştirmek amacıyla kurulan 
Küçükçekmece Belediyesi Yaz Dönemi Futbol Okulu, 
yüzlerce çocuğa ulaştı.
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Spor alanındaki faaliyetlerine her geçen gün 
yenisini ekleyen Küçükçekmece Belediyesi, 
Küçükçekmece ilçesi gençlerini sportif zengin-

liği teneffüs edebilecekleri tesislerde buluşturuyor. 
Havuz şenliğine katılan çocuklardan hiçbir ücret 
almadan yapılan yüzme öğrenme imkanı bulan 
çocuklar okul Bahçelerine kurulan portatif havuzla 
buluşuyor.

Geçen yıl da uygulanarak 8 bin çocuğun ücretsiz 
yüzme eğitimi aldığı proje kapsamında bu yıl 10 
okulun bahçesine portatif yüzme havuzları kuruldu. 
Ücretsiz gerçekleştirilen ve 11 Eylül’e kadar sürecek 
proje için 5-14 yaş arasında 10 bin çocuk kayıt yap-
ması bekleniyor. Uzman antrenörler eşliğinde ha-
vuza giren çocuklar ilk olarak temel yüzme kuralları 
uygulamalı olarak öğretiliyor.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE 
HAVUZ EĞLENCESİ 
BAŞLADI
Küçükçekmece Belediyesi, çocukların fiziksel ve ruhsal 
gelişimine katkı sağlamak amacıyla ilçedeki okul 
bahçelerine portatif yüzme havuzları yerleştirdi. Hijyen 
şartlarına uygun havuzlar, çocuklardan yoğun ilgi görüyor.
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Doyasıya Eğleniyor
 Havuz şenliğine katılan çocuklar havuz içeri-

sinde taklalar atarak eğlenirken, kimi çocuklar da 
arkadaşları sayesinde sudan korkularını yenemeye 
çalıştı. Havuz şenliğine katılan çocuklar, etkinliğin 
çok güzel olduğunu belirterek, Küçükçekmece Bele-
diye’sine teşekkür ettiler.   

Havuzlarımız ve Kayıt Noktalarımız
1. İstasyon Mahallesi-Toki Ertuğrul Gazi İlkokulu

2. Mehmet Akif Mahallesi- Tahsin Banguoğlu İlkokulu

3. Yarımburgaz Mahallesi- Altınşehir ilkokulu

4. Atatürk Mahallesi-Zühtüye Şenyuva İlkokulu

5. İnönü Mahallesi- İnönü Ortaokulu

6. Cennet Mahallesi-Dr.İsmet Birgül İlkokul

7. Cumhuriyet Mahallesi- Halide Edip Adıvar İlkokulu

8. Kartaltepe Mahallesi- Kartaltepe Ortaokulu

9. Fevzi Çakmak Mahallesi-Fevzi Çakmak İlkokulu

10. Halkalı Merkez Mahallesi Şehit Er Müslüm Zengin 
İlkokulu

11. Yaz aylarında hem serinlemek hem de sportif 
faaliyetlerle meşgul olmak isteyenler; portatif 
havuzlara kayıtlarını yaptırabilirler

5-14 Yaş Ücretsiz Kayıtlar  
18 Temmuz-11 Eylül Tarihleri arasında 
sürecek etkinliğe başvurmak için 
gereken evraklar:
1. 1 adet fotoğraf,
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
3. Veli izin belgesi.
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Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulları 
bünyesinde açılan Tekvando kursunda uz-
man antrenörler nezaretinde yaşları 6 -14 

arasında değişen çocuklara ücretsiz eğitim verilerek 
tekvando sporunun incelikleri öğretiliyor.

“Tekvando Eğitimleri Devam Edecek”
 Çocukların sporla uğraşması ve bir spor dalı üze-

rinde yoğunlaşmasının önemli olduğunu belirten 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 
Küçükçekmece’de Tekvando sporuna ilginin oldukça 
fazla olduğunu dile getirerek Küçükçekmeceli va-

tandaşlara teşekkür etti. Karadeniz sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Eğitimler yeni eğitim öğretim yılında da 
devam edecek. Bizler çocuklarımızın sokaklarda boş 
vakit geçirmesini değil, spor ve sanat gibi faydalı 
aktiviteler içinde olmasını amaçladık.”

29 farklı noktada 22 farklı branşta açtığı yaz spor 
okullarıyla Küçükçekmece Belediyesi, gençleri hem 
sportif hem kültürel alanda geliştirerek geleceğe 
taşımak; öz güveni gelişmiş, sorumluluk alan, yete-
neklerini ve aklını kullanabilen, kötü alışkanlıklardan 
uzak, ahlaki olgunluğa erişmiş başarılı sporcular 
yetiştirmeyi hedefliyor.

KÜÇÜKÇEKMECE 
BELEDİYESİ’NDEN 
TEKVANDO EĞİTİMİ
Küçükçekmece Belediyesi’nin yaz spor okulları 
kapsamında açtığı tekvando kursları Küçükçekmeceli 
çocuklardan büyük ilgi gördü. 6-14 yaş arası 870 çocuk 
tekvando kursuna kayıt yaptırdı.
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AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, 
Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 

Karadeniz ve vatandaşların da yoğun ilgisiyle ger-
çekleşen açılışın ardından camide ilk bayram namazı 
kılındı.

Protokol Vatandaşla Bayramlaştı
 Başkan Karadeniz, tüm cemaatin bayramını teb-

rik ederek, caminin Küçükçekmece’ye hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

Dış cephesi Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye 
Cami’nden esinlenerek Pınarhisar’ın Küfeki taşı ile 

yapılan, bin 500 kişilik cemaat kapasitesine sahip 
İkitelli Şenevler Cami, engellilere kolaylık sağlaması 
bakımından da önem taşıyor.

Engelsiz Camii
 Atatürk Mahallesi’nde 1840 metrekare alan üzeri-

ne inşa edilen İkitelli Şenevler Camii’nde iki adet 12 
kişilik derslik, bir adet 24 kişilik derslik, bir adet eğit-
men odası, gasilhane, 327 metrekare çok amaçlı sa-
lon ve şadırvan yer alıyor. İkitelli Şenevler Cami’nde 
engelliler için ise özel olarak tasarlanmış tuvalet ve 
abdest alma yeri bulunuyor.  Ayrıca Küçükçekmece 
Belediyesi tarafından engelli vatandaşların engelsiz 
bir şekilde camiye ulaşması sağlanıyor.

İKİTELLİ ŞENEVLER CAMİİ’DE 
İLK BAYRAM NAMAZI
Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen 
İkitelli Şenevler Cami’nin açılışı bayram namazıyla birlikte 
gerçekleştirildi. Camii, engellilere kolaylık sağlaması 
yönüyle dikkat çekiyor.
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MİLLİ İRADE
VE DEMOKRASİYE
SAHİP ÇIKAN
KÜÇÜKÇEKMECE’YE
TEŞEKKÜR EDERİZ


