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Geniş bir katılımla gerçekleşen çelenk koyma 
törenine, Küçükçekmece Kaymakamı Harun 
Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 

Karadeniz, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Cemal Yılmaz ile Garnizon Komutanı Kurmay Albay 
Zeki Atmaca ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kor-
kut katıldı.

“Gazi ve Şehitlerimizi  
Minnetle Anıyorum”

 Törende bir konuşma gerçekleştiren Başkan Te-
mel Karadeniz, “Vatan toprağımızın düşman işgalin-
den kurtuluşunu müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi’nin  
94. Yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gururunu 

yaşıyoruz. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk önderliğinde, yedi düvele karşı elde edilen bu 
büyük zaferde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, 
gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 
Halkımızın zafer bayramını bir kez daha kutluyor 
sevgi ve güzelliklerle nice bayramlara yaşamasını 
temenni ediyorum” dedi.

Siyasi parti temsilcileri ve diğer kurum ve kuruluşla-
rın ilçe temsilcilerinin de katıldığı törende, protokol 
üyelerinin Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardın-
dan saygı duruşuna geçildi ve İstiklal Marşı okundu. 
Törenin ardından Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz, protokol üyeleri ve vatandaşlarla 
bayramlaştı. 

ZAFERİN 94. YILINA 
BÜYÜK KUTLAMA
30 Ağustos Zafer Bayramı Küçükçekmece Halkalı 
Meydanı’nda düzenlenen Atatürk Anıtı’na çelenk  
koyma töreniyle kutlandı.
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KÜÇÜKÇEKMECE’NİN  
BESYO BAŞARISI

 Küçükçekmece Belediyesi, lise mezunu olan 
öğrencilere yönelik vermiş olduğu beden eğitimi 
ve spor hazırlık kursları ile 30 öğrenciden 25’inin 
çeşitli üniversitelerde beden eğitimi ve spor 
yüksekokuluna girmesini sağladı.

GÜZ DÖNEMİ SANAT 
VE MESLEK KURSLARI 
KAYITLARI BAŞLADI

 Küçükçekmece Belediyesi’nin ücretsiz olarak 
hizmet verdiği sanat ve meslek kurslarının güz 
dönemi kayıtları başladı.  Kurslara başvurular, 
Atakent, Cennet ve Sefaköy Kültür ve Sanat 
Merkezleri’nden gerçekleştirilebilir.

KÜÇÜKÇEKMECE’NİN 
GURURU EFE GİRGİN

 Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor 
Okulları’nda basketbol eğitimi alan Ege Girgin 
adlı öğrenci, ünlü Basketbol kulüplerinden 
Anadolu Efes Spor Kulübü’nde idmanlara 
çıkmaya başladı.

BACA VE IZGARALAR 
TEMİZLENİYOR

 Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, kış 
hazırlıkları kapsamında ilçe genelinde baca ve 
ızgara yükseltme çalışmalarını sürdürüyor.

PORTATİF HAVUZLARA 
BÜYÜK İLGİ

 Küçükçekmece Belediyesi tarafından 
10 farklı okulda kurulan portatif yüzme 
havuzları Küçükçekmeceli çocuklardan 
büyük ilgi gördü.5-14 yaş arası 9 bin 
çocuk havuzlardan faydalandı. 

Kısa Kısa
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YAŞAR BAHÇECİ’DEN 
KÜÇÜKÇEKMECE 
BELEDİYESİ’NE ZİYARET

 ‘’Türkiye’nin İlk Yeşil Sertifikaya 
Sahip Kamu Binası’’ olan Küçükçekmece 
Belediyesi hizmet binası, büyük ilgi görmeye 
devam ediyor. Kırşehir Belediye Başkanı 
Yaşar Bahçeci ve beraberindeki heyet 
Küçükçekmece Belediyesi’ni ziyaret ederek, 
binanın teknik özellikleri hakkında bilgi aldı. 

HALKALI YETİŞTİRME 
YURDU’NDA TADİLAT İŞLERİ 
TAMAMLANDI

 Küçükçekmece Belediyesi, Halkalı Yetiştirme 
Yurdu’nda boya, badana, parke döşeme bakım 
ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. 

 Küçükçekmece Belediyesi’nin ücretsiz 
hizmet verdiği basketbol yaz okullarına 
katılan 6-14 yaş arası basketbol sevdalısı 
500 çocuk, geleceğin başarılı sporcuları 
olma yolunda oyun merkezli programlarla 
eğitiliyor.

ÇOCUKLARDAN 
BASKETBOLA BÜYÜK İLGİ

YENİ METRO HATTI 
HALKALI’DAN GEÇECEK

 İstanbul’a yapılacak 3. havalimanına 
ulaşımı sağlayacak metro hattı 
Küçükçekmece Halkalı’dan geçecek. Metro 
hattında 13 istasyon yer alacak ve yeni hat 
ilçeye rahat bir nefes aldıracak.

MÜZİK AKADEMİSİ GİRİŞ 
SINAVLARI BAŞLIYOR

 ‘Küçükçekmece Müzik Akademisi’ kapılarını 
bir kez daha minik yeteneklere ve müzik sev-
dalısı gençlere açıyor . Geleceğin sanatçılarını 
yetiştirmek amacıyla kurulan Müzik Akademisi 
başvuruları için son gün 21 Eylül. 

Kısa Kısa
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27 GÜNLÜK  
VATAN NÖBETİ SONA ERDİ

Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı’nda darbe 
girişiminden bu yana demokrasiye ve milli 
iradeye sahip çıkan on binlerce vatandaş tek 

yürek darbeye karşı nöbet tuttu. Küçükçekmeceli 
vatandaşlara; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Müezzinoğlu, milletvekilleri, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Küçükçekmece Kaymakamı 
Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, Başkan Yardımcıları, Küçükçekmece İlçe 
Müftüsü Mustafa Temel, medya mensupları, ünlü 
ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Star Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Murat Yıldı-
rım, Uğur Arslan, spor spikeri Emre Tilev, futbolcu 
Faruk Atalay, eski milli futbolcu Hakan Ünsal gibi 
ünlü isimlerle, muhtarlar, STK üyeleri ve temsilcileri 
de eşlik etti.

“Nöbetimiz Bitiyor  
Ama Görevimiz Bitmiyor”

 Her akşam milli irade nöbetine katılan Başkan 
Temel Karadeniz son nöbette Küçükçekmecelilere 
teşekkür ederek, vatan ve bayrak sevgisinin önemine 
dikkat çekti. Başkan Karadeniz, ‘’Küçükçekmece’nin 
büyük yürekli insanları sizi saygıyla, sevgiyle selam-
lıyorum. Hep beraber çok gururluyuz. İlk günden 
beri Halkalı Meydanı’nı, 15 Temmuz Şeref Meydanı’nı 
gelincik tarlasına çevirdiniz. Son nöbetimiz bugün. 
Nöbetimiz bitiyor belki ama görevimiz asla bitmiyor. 
Peygamberimiz (SAV) cihad sonrasında sahabelere, 
‘Biz küçük cihattan büyük cihada geldik’ diyor. 
Sahabeler ‘Büyük cihad nedir?’ deyince, ‘Nefsimizle 
cihad etmektir’ diye cevap veriyor. Asil milletimiz bir 
daha bu tür tuzaklara düşmeyecektir. Bundan sonra 
aramızdaki farklılıkların ne kadar büyük bir zenginlik 
olduğunun farkına daha çok varacağız” diye konuştu.

15 Temmuz’dan bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısıyla sokakları ve meydanları boş 
bırakmayan Küçükçekmeceli vatandaşlar, müthiş bir 
demokrasi sınavı verdi. Küçükçekmece’de de yüz binler 
‘’Hakimiyet Milletindir’’ dedi.
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“Bu Millet 20 Gün Değil;  
120 Gün Olsa Nöbet Tutar”

 Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ise, “Siz-
lerle gerçekten gurur duyuyoruz. Başkanımızın da 
dediği gibi, nöbetimiz bitti ama görevimiz bitmedi, 
asla bitmeyecek. Tehdit devam ediyorsa, Çanakkale 
gururunu tekrar canlandıran bu millet, görevini asla 
ihmal etmez. 10 gün, 20 gün, 120 gün olsa bu millet 
bu nöbeti bırakmaz. Biz bayrak sevdalısıyız; demok-
rasi sevdalısıyız. Bunu kimse söküp alamaz. Sizler 
bizim baş tacımızsınız, sizinle gurur duyuyoruz”  
diye konuştu.

Demokrasi Şehitlerine  
Dualar Edildi

 Tasavvuf musikisinin usta sesleri Halil Necipoğlu, 
Dursun Ali Erzincanlı, Saleh Sabr ise seslendirdikleri 
ilahilerle Küçükçekmecelileri mest ederken, ünlü 
ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu ve Prof. Dr. Mustafa 
Karataş da demokrasi şehitleri ve ülkemizin birliği 
için dua etti. Darbe girişiminde hayatını kaybederek 
şehit olan vatan kahramanları için ilçedeki imamlar 
tarafından her akşam Kuran-ı Kerim okundu. De-
mokrasi nöbeti tutan yüz binlerce vatandaş hep bir 
ağızdan okunan dualara eşlik etti.
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Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 
Küçükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
düzenlenen Etnospor Kültür Festivali renkli 

görüntülere sahne oldu. Binicilik, okçuluk ve güreş 
gibi ata sporlarının oynandığı festivale İstanbullular 
büyük ilgi gösterdi. Üç gün süren festivali yüz bin-
den fazla vatandaş ziyaret etti.

Küçükçekmece Bezirganbahçe Meydanı’nda milli 
sporlarımıza sahip çıkmak, onları geliştirmek ve 
olimpiyatlara sporcu yetiştirmek amacıyla gerçek-

leşen festivale, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Dünya Etnospor Konfederas-
yon Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Milletvekilleri 
Tülay Kaynarca, Nureddin Nebati, Halis Dalkılıç, AK 
Parti İl Başkanı Selim Temurci, Okçular, Vakfı Kurucu 
Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali 

KÜÇÜKÇEKMECE’DE TÜRK 
TARİHİ YENİDEN CANLANDI
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 
Küçükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 
Etnospor Kültür Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 
Binicilik, okçuluk ve güreş gibi ata sporlarının oynandığı 
festivale İstanbullular büyük ilgi gösterdi. Üç gün süren 
festivali yüz binden fazla vatandaş ziyaret etti.
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Yıldız, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, TOKİ 
Başkanı Mehmet Ergün Doğan ile milli sporcular ve 
sanatçıların yanı sıra çok sayıda İstanbullu katıldı. 

“Bugün 15 Temmuz Öncesinden Çok 
Daha Fazla Mücadele Etmek, Hizmet 
Etmek Zorundayız”

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 15 
Temmuz’dan sonra Türkiye’de hiçbir şeyin eskisi gibi 
olmayacağını belirterek, “Hiçbir zaman millet olma 

bilincini biz bu kadar hissetmedik. 15 Temmuz ileride 
çok daha iyi algılanacak. Bizi geleneklerimizden 
koparmaya çalışanlara karşı 15 Temmuz’da tarihi bir 
duruş gösterdik. Bugün eskisinden daha fazla bu 
şuurla hareket etmek zorundayız. Çok daha fazla 
mücadele etmek, hizmet etmek zorundayız. Bu 
sorumluluğu çok daha fazla hissediyorum. İlkler her 
zaman zordur. Eminim ki ilerleyen zamanlarda bu 
organizasyon çok daha büyüyerek devam edecek. 
Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 7 düvele karşı 
biz bu duruşu demokrasi içinde devam ettireceğiz” 
diye konuştu.



KÜÇÜKÇEKMECE BÜLTEN>

10

“Geleneksel Sporlarla İlgili  
Yapmamız Gereken Çok Çalışma Var”

 Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise Bilal 
Erdoğan’a teşekkür ederek, “Güreş son yıllardaki 
çıkışıyla beraber bu olimpiyatlarda en önemli temsil 
branşımız oldu. Taha kardeşimiz sizler gibi mindere 
çıktı ve ülkemize altın madalyayı kazandırdı. Önü-
müzdeki ay başında Kırgızistan’da yapılacak olan 
Geleneksel Oyunlar Festivali’nde ülkemiz yine ana 
kurucu ülkelerden birisi olarak orada yer alacak ve 
temsilimizi en iyi şekilde yapacağız. Ondan sonra 
şunu düşünmemiz gerekiyor. Geleneksel sporlarını-
zın yaşatılması ve icra edilmesi için ortaya koymamız 
gereken adımlar çok büyük masraf gerektirmeyen 
şeylerdir. Bizim kardeşlerimizin iyi güreşebilecekleri, 
yetişebilecekleri alanların yapılması önemli.  Bu-
nunla beraber farklı dallardaki geleneksel oyunların 
yaşatılması gerekiyor” dedi. 

“Geleceğe Kendi Değerlerimizle 
Yürürsek, Dünyaya Millet Neymiş 
Gösterebiliriz”

 Tüm İstanbullulara festivale gösterdikleri yoğun 
ilgiden dolayı teşekkür eden Dünya Etnospor Kon-

federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da, “Biz artık 
geleneksel sporlarımızın da ülkemizde hak ettiği 
değeri görmesini istiyoruz. Bu festival Türkiye’de 
geleneksel sporlarımıza yeterince ilginin olduğunu 
gösterdi. Halkımız bu sporları seviyor. Tek yapma-
mız gereken geleneksel sporlarımızın biraz üzerine 
düşmek. Vatandaşlarımıza geleneksel sporlarımızla 
zaman geçirebilecekleri imkanları hazırlamak. Dev-
let kurumlarımızı geleneksel sporlarımıza daha çok 
destek verirken görmek istiyoruz. Vatandaşlarımız, 
hem bilmedikleri geleneksel sporlarımız konusunda 
bilgi sahibi oldular. Çocuklarımız, Anadolu’nun, Orta 
Asya’nın ve Balkanların bize ait renklerini gördüler 
ve bu etkinliklere bizzat katılıp güzel zaman geçirdi-
ler. Biz geleceğe kendi değerlerimizle, kendi sporla-
rımızla, kendi müziğimizle yürümek istiyoruz. Böyle 
olduğu takdirde daha büyük bir duruş gösterebilir 
ve eskiden olduğu gibi yarın da dünyaya millet ney-
miş öğretebilir” diye konuştu. 

“Çocuklarımız Artık Gaza Niyetine Ya 
Hak Diyerek, Ok Fırlatarak Yetişecek”

 Organizasyona ev sahipliği yapan Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz de Küçükçek-
mece’de böyle bir festivali organize ettikleri için 
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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal 
Erdoğan  ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, 
“Bu bir diriliş, uyanış, silkiniş, kültürümüzle barışma 
ve buluşma festivalidir. Sumo güreşini duyduk, 
kriketi duyduk, beyzbolu duyduk. Mas güreşini, 
mangalayı yeni yeni duyuyoruz. Bize kendi kültürel 
değerlerimizle barışma şansı verilmedi ve kültürel 
değerlerimize karşı bir kompleks oluşturulmaya ça-
lışıldı. Bizim çocuklarımız, ellerindeki tahta kılıçlarla, 
gölgelerin gücü adına he-man diyerek yetiştirilme-
ye çalışıldı. İnşallah çocuklarımız artık gaza niyetine 
ya hak diyerek ok fırlatarak yetişecek. Bizler, 
kültürel değerlerimizle barışmak adına bugün bir 

fidan dikiyoruz. Bu fidanın çok kısa sürede ulu bir 
çınar olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür 
ederim” diye konuştu.

Diriliş Ertuğrul Ekibi Etnospor’da
 Atlı Okçuluk, Atlı Cirit, Atlı Akrobasi, Kuşak Güreşi, 

Yağlı Güreş, Şalvar Güreşi, Kılıç Kalkan, Hedef ve 
Menzil Okçuluğu, Mas Güreşleri gibi geleneksel 
sporların yapıldığı festivalin ikinci gününde ‘Diriliş 
Ertuğrul’ dizisi oyuncuları festival alanına gelerek 
oba ziyaretinde bulundu. Vatandaşların yoğun sev-
gisiyle karşılaşan dizi oyuncuları, çok sayıda hatıra 
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fotoğrafı çektirdi. Küçükçekmeceli vatandaşlar da 
ev sahibi olarak böyle bir etkinliğin ilçelerinde haya-
ta geçirilmesinden dolayısıyla Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Temel Karadeniz’e de teşekkür etti.

Ödülleri Protokol  
Üyeleri Verdi

 Festivalin son gününde müsabakaların ardın-
dan düzenlenen ödül töreninde dereceye giren 
sporculara madalyalarını, protokol üyeleri verdi. 
Menzil sahasında düzenlenen, protokol menzil 
müsabakalarında 280 metreye ok atarak birinci 
olan Bilal Erdoğan’a ödülünü organizasyonun en 
genç sporcularından 11 yaşındaki Alperen Sivrikaya 
takdim etti. Başkan Karadeniz ise Bilal Erdoğan’a te-
şekkür ederek plaket hediye etti. Ayrıca Bulgaristan 
Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği üyeleri de Başkan 
Karadeniz’e yöresel kıyafetlerini hediye etti. 

Ata Sporu ve Milli  
Kültürümüz Can Buldu

 Üç gün süren festivalde, 11 spor dalında, yurt içi 
ve yurt dışından 20 takım yer aldı. Festival boyunca, 
yağlı güreş müsabakaları, atlı cirit oyunları, mas ve 
aba güreşleri, uzmanlar eşliğinde Osmanlı okçuluğu 

atış talimleri yapılarak, geçmişten günümüze gele-
neksel çocuk oyunları oynandı;  Orta Asya ve Ana-
dolu mutfağının eşsiz lezzetleri sunuldu. Böylelikle 
geleneksel kıl çadırlarda oba yaşamı tekrar canlan-
dırıldı. Ayrıca, tarihi el sanatları çarşısı, kılıç kalkan 
gösterileri, atlı akrobasiler ve konserlerin eşlik ettiği 
festivalde katılımcılar ata sporlarını ve kültürünü 
yeniden yaşama fırsatı buldu. 
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Küçükçekmece Belediye Başkanlığı binasında, 
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 
organize edilen yemeğe, Bilal Erdoğan ve 

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karade-
niz’in yanı sıra İstanbul  Emniyet Müdür Yardımcısı 
Haydar Özdemir, Küçükçekmece Kaymakamı Harun 
Kaya ve festivale destek veren kalabalık bir davetli 
topluluğu katıldı. 

 “Türk Milleti Dünyanın  
Önde Gelen Milletlerinden Biri”

 Programda tüm katılımcıların 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı kutlayan Bilal Erdoğan, Etnospor Kültür 
Festivali’yle iyi bir iş yaptıklarının altını çizerek, 
“Zaferleri hatırlamak ve hatırlatmak önemli ve biz 
bunların farkına yeni yeni varıyoruz. Çünkü bize bel-
ki 150-200 yıl artık kaybetmeye alışmamız gerektiği 

DÜNYA ETNOSPOR KONFEDERASYONU BAŞKANI 

BİLAL ERDOĞAN’DAN 
TEŞEKKÜR YEMEĞİ
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal 
Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali’ne ev sahipliği yapan 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 
ve festivale katkı sağlayan kurumların temsilcileriyle 
teşekkür yemeğinde bir araya geldi. 
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vaaz edildi. Özgüvenimiz hep ayaklar altına alınma-
ya çalışıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni bile son 15 
yılda gündeme getirmeye başladık. Kut’ül Amare 
gibi çok önemli bir zaferi daha geçen sene anmaya 
başladık. Çünkü, İngilizler rencide olmasın diye bir 
zaman bırakmıştık kutlamayı” dedi. 

“Kendi Elbisemizi  
Giymek Zorundayız”

 Festivalin beklediklerinden daha fazla ilgi gördü-
ğünü ifade eden Bilal Erdoğan; “İnanın, birçok va-
tandaşımız neye geldiğini bilmeden geldi. Geldikten 
sonra iyi bir şey yaptığını gördü. Her geçen sene 
kendi müziğimiz, oyunlarımız, sporlarımızın daha 
popüler hale geldiğini görebilirsek eğer, Türk milleti 
olarak dünyanın önde gelen milletlerinden biri 
olmuş olacağız. Çünkü başkasının elbisesiyle ağalık 
yapamayız, kendi elbisemizi giymek zorundayız. 
Rahmetli hocam, söylerdi. Kendi elbisemizi giydiği-
miz, zaman dik duruşumuzla dünyaya adalet vaaz 
eder hala gelebiliriz” diye konuştu. 

Bilal Erdoğan daha sonra konuşmasında şunları 
söyledi:  
 “Gölgenin gücü adına diyorlar, kimse gölgenin gücü 
nedir diye sorgulamıyor. Aslında gölge karanlık bir 
şeydir. Star Wars da karanlık taraf hep daha güçlü. 
Benim 2.5 yaşındaki oğlum bana Darth Vader’den 
bahsediyor. Karanlıkların lordu Darth Vader. Kötü 
ama güçlü, kötü ama karizmatik. Ben uluslararası 
ilişkiler, iktisat, siyasal bilgiler, kamu yönetimi alan-
larında Amerika’da ve Avrupa’da 15 yıla yakın akade-
mik çalışmalar yaptım. Hala doktorayı bitiremedim. 
Ama en son hocamla konuştuğumuz zaman Ameri-
ka’nın uluslararası ilişkiler alanında en son devirdiği 
çamlar gündeme geldi. Dünyanın bir polise ihtiyacı 
var derler. İyi kötü bunu şuan Amerika yapabilecek 
kudrete sahip. Gölgelerin gücü, karanlıkların daha 
güçlü olması, daha karizmatik olması… Amerika’nın 
iyi de olsa, kötü de olsa aslında dünyaya gerekli bir 
polis olduklarının vaaz etmelerinin alt yapısını oluş-
turduğunu şimdi görebiliyor muyuz! Matrix filminde 
verilmeye çalışılan mesaj da aynı.  
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Kültürümüzün unutturulmaya çalışılan değerlerini 
yeniden hatırlattığımız bu festivalle diğer vakıf 
çalışmalarımız gibi daha geniş kesimlere doğru sem-
bolü doğru mesajları doğru simgelere yerleştirmeye 
çalışmamız da çok önemli. Gölgelerin gücü adına ya 
da Amerikan filmlerinde kötünün daha karizmatik 
olduğunu görüyoruz ve bunların aslında basit olma-
dığını bunların yersiz yapılmadığını anlıyoruz. Onun 
için biz kendi değer sistemlerimizi çocuklarımıza iki 
üç yaşından itibaren bir şekilde hissedilir kılmak zo-
rundayız. Çocuklarımız anaokulunda ya da ilkokulda 
sınıfına gittiği zaman koluna Osmanlı motifi olan 
deri bir bileklik taktı diyelim. Arkadaşları onunla alay 
mı edecek ya da ne kadar havalı mı diyecek. Filinta 
ve Diriliş Ertuğrul’la Osmanlı kıyafetleri biraz daha 
ilgi görüyor ama onların çocuklarımızın hayatında 
havalı hale gelmesi gerek. Dünyanın gidişatı gidişat 
değil. Bugün Brezilya’da cumhurbaşkanını indiren 
zihniyet, Japonya’nın da Güney Kore’nin de kendi dış 

politikasında özgün kararlarını vermesini istemiyor. 
Türkiye’nin hiç istemiyor. Çünkü Türkiye’nin belle-
ğinde dünya için iddialı işler yapabilecek şeyler ol-
duğunu biliyorlar. İşte bir Cerablus harekatı… PYD’yi 
vuruyorsun ses Amerika’dan geliyor. Dünyada ne 
karmaşık ilişkiler var.  Biz, sadece askeri güçle, eko-
nomik güçle bu oyunları bozamayız. Kalıcı olmaz. 
Ancak kültürel alanda atacağımız kendimize ait ve 
iddialı adımlar olursa, kalıcı olabiliriz. Bizim çocukla-
rımız onların karakterlerine özenmeyecek, onların 
çocukları bizim kahramanlarımıza özenecek. Bizim 
tarihimizdeki büyük olayların parçası olsaydık keşke, 
bu Türk milleti ne büyük milletmiş dedirteceğiz 
inşallah. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.”  

Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya da festivale 
ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. 
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“İlçemize Önemli  
Bir Katma Değer Sundunuz”

 Festivalin Küçükçekmece’nin tanıtımına önemli 
bir katma değer sunduğunu ifade eden Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise “Bu işe 
ev sahipliği yapmak bizi son derece memnun etti. 
Etnospor’u Küçükçekmece’ye armağan ettiğiniz için 
teşekkür ederim. İlçemize önemli bir katkı sundu-
nuz. Küçükçekmece’yi Türkiye’de duymayan kalma-
dı. İstanbul da daha iyi tanıdı. Bu işin beyin takımın-

dan, marangozuna demircisine kadar hepinize çok 
teşekkür ederim. İlçemiz nüfus olarak İstanbul’un en 
büyük ilçesi. Etkinlik alanımızın alt ve üst tarafında 
iki farklı metro istasyonu olacak. Özellikle ulaşım 
noktasında daha farklı bir alanla buluşmuş olacağız” 
diye konuştu.

Buluşma, yemek ve toplu fotoğraf çekiminin ardın-
dan sona ererken, Bilal Erdoğan emeği geçenlere 
festival anısına kitap ve halk müziği albümleri hedi-
ye etti. 
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GELECEĞİN SPORCULARI 
ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yeşilova Kemal Aktaş Stadında saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı ile başlayan ödül törenine, 
AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, 

Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Küçük-
çekmece Müftüsü Mustafa Temel, Küçükçekmece 
İlçe Spor Müdürü Koray Emre Kara,  Küçükçekmece 
Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Dernek Başkanı 
Seymen Gençtürk, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğ-
lu ile birlikte çok sayıda sporcu ve ailesi katıldı.

“Biz Ecdadımızla Nasıl Gurur 
Duyduysak, Torunlarımız da  
Bizimle Öyle Gurur Duyacak”

 AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca 
yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimine 

değinerek, “Türkiye açısından 15 Temmuz’da yeni bir 
tarih sayfası açılmıştır. Özellikle buradan büyüklere 
seslenmek istiyorum. Dün biz Çanakkale’deki ecda-
dımızla nasıl ki bugün gurur duyuyorsak, bilesiniz ki 
bizim gençlerimiz bizim çocuklarımız ve bizim torun-
larımız da sizin 15 Temmuz’da yaptıklarınızla gurur 
duyacaklar. Çünkü öyle bir kahramanlık destanı 
yazdınız ki; bu kahramanlık destanda sizler göğüs-
lerinizi helikopterlerin, F-16 uçaklarının, silahların, 
kurşunların karşısına siper ettiniz. Her birimiz kendi 
gücümüzün yettiğince kıyama durduk. Türkiye’nin 
her tarafında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’ın bir sözüyle milyonlar sokaklara, meydanla-
ra  indi. Milletimiz Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı, 
havaalanında tabiri caiz ise bütün millet vücudunu 
kalkan yaptı. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

‘Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulları Turnuvaları 
Ödül Töreni’ geniş bir katılımla gerçekleşti. Turnuvada  
650 madalya ve 42 kupa dağıtıldı.
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“Gençler İçin Çalışmaya,  
Üretmeye Devam Edeceğiz”

 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 
ise yaz spor okulları turnuvasına katılan tüm spor-
culara teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İnşallah hemen akabinde kış spor okullarımız baş-
layacak. Çocuklarımız ve gençlerimiz her şeyimiz. 
Biz onlar için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. 
Bu yönde faliyetlerimizi sürdüreceğiz. Sporda kay-
beden yoktur. Spor yapan kazanır ve spor yaparak 
geçirilen bir gün kazanılmış yarındır. Hep buna 
inanıyoruz. Çocuklarımız için çok daha güzel çalış-
malara imza atmaya çalışacağız.”

Sporculara, 650 Madalya  
42 Kupa Dağıtıldı

 Turnuvada, futbol, voleybol, basketbol, yüz-
me, futsal, masa tenisi, badminton, karate, tenis, 
güreş, bisiklet, atletizm, kürek, hemsball, satranç, 
taekwondo ve geleneksel okçuluk başta olmak 
üzere toplam 22 branşta, 6 bin 203 öğrenci kıyasıya 
mücadele etti. Turnuvalar sonunda başarı elde eden 
650 öğrenciye madalya, 42 kupa ve çeşitli hediyeler 
protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ayrıca 
ödül töreninde protokol üyelerinin sırayla ok atışı 
gerçekleştirmesi renkli görüntüler oluşturdu. Ödül 
törenindeki gösteriler ilgiyle izlendi.
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15 TEMMUZ ŞEHİDİMİZİN 
BABASINDAN ANLAMLI 
ZİYARET

Küçükçekmece Belediyesi başkanlık katında 
gerçekleşen görüşmede, Temel Karadeniz 
şehit babası Bayram Kocatürk’ü büyük bir 

ilgiyle karşıladı. O anda Başkan Temel Karadeniz’i 
ziyaret eden MHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Sey-
fettin Tiryaki’ye de görüşmeye eşlik etti. 

‘’Allah Şehadetini Kabul Etsin”
 Daha önce Murat Kocatürk’ün evine giderek aile-

sine taziye ziyaretinde bulunan Başkan Temel Kara-
deniz, “Rabbim Murat Kocatürk’ün şehadetini kabul 

etsin. Allah 15 Temmuz gecesi vatanı için canını ve-
ren tüm yiğitlerimizden razı olsun. Onlar olmasaydı 
16 Temmuz sabahı Türkiye için kapkaranlık olacaktı. 
Onlar sayesinde aydınlık günlerde yaşıyoruz. Allah 
bir daha milletimize böyle acı günler yaşatmasın. Bu 
nedenle şehit babamızın buraya kadar gelerek ia-
de-i ziyarette bulunmasından büyük onur duyduk. 
Tüm şehitlerimizi bir defa daha rahmet ve minnetle 
anıyoruz” dedi. Görüşme sırasında Başkan Temel 
Karadeniz ile sohbet etme fırsatı yakalayan Bayram 
Kocatürk ise gördüğü yakın ilgi ve alakasından dola-
yı Başkan Karadeniz’e teşekkür etti.

15 Temmuz darbe girişimine karşı koyarken şehit olan 
Küçükçekmeceli Murat Kocatürk’ün babası Bayram 
Kocatürk, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz’e iade-i ziyarette bulundu.
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KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ’NDEN  

“15 TEMMUZ” KONULU  
FOTOĞRAF YARIŞMASI

Küçükçekmece Belediyesi, 15 Temmuz darbe 
girişiminin ardından Türk milletinin dik duru-
şunu ortaya koyan, tüm dünyaya vatan sev-

gisini anlatan vatandaşlarımızın belgelediği, tarihe 
not düşecek fotoğraf karelerini ödüllendirmek için 
‘15 Temmuz Fotoğraf Yarışması’ düzenliyor. 

Ulusal ölçekte düzenlenen fotoğraf yarışmasında; 
15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı darbecilere 
o geceyi dar eden milletimizin verdiği mücadele, milli 
iradeye sahip çıkan Türk halkının birlik ve beraberlik 
içerisinde tuttukları demokrasi nöbetleri ve  6 milyon 
insanın Yenikapı’da bir araya gelerek tüm dünyaya 
vatan sevgisini bir kez daha gösterdiği anlardan kad-
raja yansıyan fotoğraf kareleri yarışacak. Türkiye Fo-
toğraf Sanatı Federasyonu onaylı yarışmaya Türkiye 
genelinden katılımcılar, başvuruda bulunabilecek. 

“18 Yaş Üstü Tüm  
Vatandaşlarımızın Katılımına Açık”

 Darbe girişimi karşısında Türk milletinin adeta 
destan yazdığını ifade eden Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Temel Karadeniz, ‘Tüm Türkiye’de ve 
Küçükçekmecemizde milletimiz meydanları hiç boş 
bırakmadı. Tüm vatandaşlarımızın meydanlarda 

sabaha kadar tuttukları demokrasi nöbetlerini ve 
tarihe yazılmış o gecede milletimizin mücadelesini 
ölümsüzleştirmek amacıyla 15 Temmuz konulu 
fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Bu yarışma, son bir 
ayda yaşadığımız durumun özetini anlatan fotoğ-
rafları içeren yarışmadır. 18 yaş üstü tüm vatandaş-
larımızın katılımına açıktır’ diye konuştu.

Son Başvuru Tarihi 19 Eylül
 15 Temmuz konulu fotoğraf yarışmasına baş-

vurular, 19 Eylül 2016 Pazartesi günü sona erecek. 
Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.
tfsfonayliyarismalar.org/yarisma_detay.asp?s=244 
adresinden yüklenecek.  

Dereceye Girenlere Para Ödülü
 Yarışma sonunda birinci 10.000 TL, ikinci 7.500 

TL, üçüncü olan 5.000 TL, mansiyon ödülünü kaza-
nan ise 2.000 TL ile ödüllendirilecek. Küçükçekmece 
Belediyesi özel ödülü 1.500 TL olarak belirlenirken, 
sergilenmeye hak kazanan fotoğrafların sahiplerine 
200 TL para ödülü verilecek.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı olarak ‘www.15temmuzfo-
tograflari.com’ sitesinden bilgi edinilebilir.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen  
15 Temmuz konulu, ödüllü fotoğraf yarışmasında 
kadrajdaki o anlar şehitler anısına ölümsüzleşecek.
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MASA TENİSİNDE  
STRATEJİK EĞİTİM

Her branşta olduğu gibi masa tenisinde alt 
yapıya büyük önem veren ve yatırımlar 
yapan Küçükçekmece Belediyesi, geleceğin 

sporcularına yönelik çalışmalarını yaz sezonunda da 
devam ettiriyor.

Bu kapsamda yaklaşık 200 masa tenisçiyle çalışma-
larını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor 
Okulları, alt yapıda geleceğin milli masa tenisçilerini 
yetiştiriyor. Sporun ve sporcunun dostu Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz “Her 
branşta olduğu gibi bu branşta da çocuklarımızın 
profesyonelleşmesini, hiç değilse amatörce masa 
tenisiyle uğraşmasını istedik. Bu amaçla çalışmaları-
mızı planladık. Hem zevkli hem de eğitici olan masa 
tenisini Küçükçekmece’de öğrenmeyen kalmasın 
istiyoruz” dedi.

Taktik ve Teknik Bilgi Veriliyor
 Uzman eğitmenler tarafından gerçekleşen masa 

tenisi antrenmanları taktik ve teknik bilgilerin ve-
rilmesiyle başlıyor. Spor okullarında eğitim gören 
genç sporcular, yapılan maçlar ile uygulamalı olarak 
öğrendiklerini pekiştirme imkanı buluyor. Öğrenci 
velilerinin de ilgiyle izlediği antrenmanlar keyifli 
anlara sahne olurken, anne ve babalar çocuklarının 
güvenli ve huzurlu bir ortamda spor yapma imkanı 
bulmalarından ötürü büyük mutluluk yaşıyor.

Yaz Spor Okullarına Büyük İlgi
 Küçükçekmece Belediyesi öncülüğünde baş-

latılan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 
yürüttüğü ‘Yaz Spor Okulları’ projesine gençlerin 
ilgisi ise oldukça fazla. Küçükçekmece Belediyesi, 
tatilde gençlerin zamanlarını boş geçirmemeleri için 
alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde, çocuklar 
ve gençler için birçok spor branşında eğitim veriyor.  
Spora yönlendirilen gençlerin fiziksel ve sosyal geli-
şimlerine katkı sağlamanın yanında onların yazı dolu 
dolu geçirmeleri sağlanıyor. 

Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında 
açılan masa tenisi kursunda 200 öğrenci eğitim alıyor. 
Masa tenisi branşında öğrencilere “taktik temelli 
uygulamalı eğitim” veriliyor.
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KÜÇÜKÇEKMECE 
BELEDİYESİ’NDEN 
BAYRAM TEMİZLİĞİ

Temizlik işleri ekiplerinin rutin olarak sürdür-
düğü temizliğe ek olarak başlatılan bayram 
temizliği kapsamında, ilçedeki sokaklar iki 

tanker ve yol yıkama aracı eşliğinde sabunlu sularla 
yıkanıyor. 

Sokaklardaki çöp konteynırları boyanıyor ve ona-
rılıyor. Boş arsalarda ise mıntıka temizliği yapılıyor. 
İlçede dört koldan yürütülen temizlik çalışmaları 
vatandaşlardan da takdir görüyor.

“Vatandaşlarımızdan Çöp Çıkarma 
Konusunda Hassasiyet Bekliyoruz”

 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz  
vatandaşlardan özellikle çöp çıkarma konusunda 
hassas davranmalarını rica etti. Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri, ilçede her gün çöplerin toplandığını 
ve vatandaşların da akşam 20.00 ve 21.00 saatleri 
arasında çöplerini çıkarmaları konusunda duyarlı 
olmalarını istedi. 

Küçükçekmece Belediyesi, Kurban Bayramı’na 
yaklaştığımız şu günlerde ilçedeki 2 bin 30 cadde  
ve sokakta hummalı temizlik çalışması başlattı. 
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KÜÇÜKÇEKMECE’NİN  
GENÇ YETENEKLERİ SAHADA

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.

“Burada Ciddiyet ve Disiplini Gördük”
 Küçükçekmece Belediyesi yaz Futbol Okuluna 

çocuklarını kaydettiren veliler de çalışmalarda 
çocuklarını yalnız bırakmıyor. Tribünde meraklı 

gözlerle çalışmaları seyreden veliler çocuklarının 
mutluluklarına ortak oluyor. Yaz futbol okulu ça-
lışmalarına oğlu Emre Yıldız’ı getiren baba Ferhat 
Yıldız da çalışmalardan son derece memnun oldu-
ğunu dile getirerek, “Futbol okuluna yazdırmadan 
önce, çok araştırdık ve sorduk, ciddi ve disiplinli bir 
yer olduğunu gördük. 2-3 gün denemek için oğlumu 
çalışmalara getirdim. Antrenörlerin çocuklarımıza 
davranışları ve ilgileri beni mutlu etti. Tamamen 
profesyonelce çalışılan bir ortam olduğunu fark et-
tim. Çocuğumun sadece yaz okuluna değil, kış spor 
okullarına da devam ettireceğim” dedi.

Geleceğin yıldızlarını yetiştirmek amacıyla kurulan 
Küçükçekmece Belediyesi Yaz Dönemi Futbol Okulu, 
yüzlerce çocuğa ulaştı.
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“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.

Küçükçekmece Belediyesi Futbol Okulu’nda amaç, 
öncelikle yetenekli çocukları Küçükçekmece ilçesi 
amatör takımların altyapısına sonra da büyük ta-
kımların altyapısına kazandırmak.
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ATIK PİLDE ŞAMPİYON 
KÜÇÜKÇEKMECE

Küçükçekmece Belediyesi’nin ilçedeki okullarda 
verdiği destek ve bilinçlendirme faaliyetleri 
sonuç buldu. Küçükçekmece, İstanbul gene-

linde en çok atık pil toplayan ilçe oldu. 

Küçükçekmece Belediyesi’nin atık pil toplanmasını 
teşvik etmek amacıyla düzenlediği kampanyalar 
sonucu okullarda öğrencilerin topladığı atık piller 
13 tona ulaşarak, TAP Derneği’ne teslim edildi. Atık 
pillerin toplanması konusunda 2007 yılından bu 
yana çalışmalarını sürdüren ve okullara APTOM atık 
pil makineleri yerleştiren Küçükçekmece Belediyesi, 
toplamda 50 ton atık pilin çevreye zarar vermesini 
engelledi. 

“Öğrencilerimize Duyarlılıklarından 
Dolayı Teşekkürler”

 Çevreye duyarlılıklarından dolayı öğrencilere te-
şekkür eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, “Piller civa ve kurşun gibi ağır metaller-
den oluşur. Bu ağır metaller insan vücuduna bir şe-
kilde nüfuz ettiğinde, ciddi sağlık sorunlarına sebep 
oluyor. Yapılan araştırmalarda atık pillerde bulunan 
bir gram civanın o veya bu şekilde doğaya atılması 
durumunda; 20 ton sebze ve 10 milyon litre temiz 
suyu zehirlediği ortaya çıkmıştır. Bu sebepten pil 
toplayarak önemli bir başarıya imza atarak, ilçemize 
birincilik kazandıran öğrencilerimizi tebrik ederim” 
diye konuştu. 

TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) 
tarafından düzenlenen en fazla atık pil toplayan ilçe ve 
okulları yarışmasında Küçükçekmeceli öğrenciler 13 ton 
atık pille birinci oldu.
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SAĞLIK İÇİN  
PEDAL ÇEVİRİYORLAR

Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulları’nın 
22 farklı branşından biri olan bisiklet sürme 
eğitimi, hafta içi Trafik Eğitim Park pistinde uz-

man eğitmenler eşliğinde veriliyor. Çocuklara sporu 
sevdirerek hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline 
getirmeyi amaçlayan proje, Türk sporuna yeni değer-
ler kazandırmak amacıyla hayata geçirildi. 

Zihin ve Beden  
Gelişimine Katkı Sağlıyor

 Çocuk Trafik Eğitim parkında bulunan modern 
derslikler, anfi, bisiklet parkuru ve mevcut tüm 

alanlar kullanılarak eğlenceli ve güvenli bir şekilde 
gerçekleştirilen eğitim esnasında çocuklara bisiklet 
ile ilgili teknik bilgiler (lastik tamiri, fren ve vites 
ayarları vb.) de öğretiliyor. Bunun yanı sıra Çocuk 
Trafik Eğitim Parkı parkurunda güvenli sürüş tek-
nikleri konusunda verilen bilgilerle çocukların bilgi 
ve becerileri artırılıyor. Sağlıkla ilgili önemli katkılar 
sağlayan bisiklet sporu çocukların kendilerini gü-
vende hissetmelerini sağlayarak psikolojik olarak öz 
güven veriyor. Gençlerin hem bedenen, hem zihnen 
her gün gelişerek, sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi 
için Küçükçekmeceli gençler pedal çeviriyor. 

Küçükçekmece Belediyesi, sağlıklı yaşam ve bisiklet 
kullanımını teşvik etmek amacıyla yaz spor okulları 
bünyesinde bisiklet sporu eğitimi veriyor.
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KÜÇÜKÇEKMECELİ 
HANIMLAR PASTA 
KURSUNDA

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde haftada 
bir ücretsiz verilen derslere katılan Küçükçek-
meceli kadınlar, hem stres atıyor hem de ikinci 

bir meslek edinmenin mutluluğunu yaşıyor. Açıldığı 
günden bu yana, pastacı ve aşçı çırağı kursları yak-
laşık 2 bin kişiye sertifika kazandırdı.

Başkan Karadeniz’den Sertifika
 Pasta kursunu ziyaret ederek başarı elde eden 

kursiyerlere sertifika veren Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, “Bu kadar güzel pastalar, 
kurabiyeler yaptıkları için tüm hanımları kutlu-
yorum. Kadınlarımız her konuda olduğu gibi bu 
konuda da tüm hünerlerini göstermiş. Allah onları 
başımızdan eksik etmesin” dedi.

“Profesyonel Alanda Bu İşi Devam 
Ettiren Kursiyerlerimiz Var”

 Kurslara ilginin büyük olduğunu belirten pasta 
kursu eğitmeni Burcu Kama da, “Temmuz ayından 
beri devam ediyor kursumuz. Burada hem yaş ve 
kuru pasta, kurabiye gibi farklı yiyeceklerin süsle-
mesi ile yapımı öğretiliyor. Şu an yazın pasta çırağı 
kursu var; kışın da aşçı çırağı kursumuz oluyor. 
Haftada bir gün, saat 10’dan 15’e kadar devam edi-
yor dersimiz. 152 saat sonunda sertifika alıyorlar. Ev 
hanımları ve öğrenciler katılıyor kurslarımıza. Kur-
siyerlerimiz hem eğlenceli bir aktivitede bulunuyor 
hem de bilgi edinmiş oluyor. Kurstan sonra profes-
yonel alanda bu işi devam ettiren kursiyerlerimiz de 
var” diye konuştu.

“Amacımız Kafe Açıp 
Öğrendiklerimizi İnsanlara Sunmak”

 Bir yıldır kursa katıldığını kaydeden Meltem Kuzu 
(Ev Hanımı) ise, profesyonel anlamda bu işi yapmak 
istediğini söyledi. Kuzu, “Arkadaşımla birlikte kafe 
açmak istiyoruz. Öğrendiklerimizi insanlara sunmak 
istiyoruz. Küçükçekmece’de oturuyordum. İnter-
netten araştırdık bu kursu. Güzel bir ortam, öğret-

menimiz çok iyi. Evde oturan ev hanımlarının böyle 
bir yere gelip bir şeyler öğrenerek, evlerine katkıda 
bulunmalarını tavsiye ederim” dedi.

Kurabiye kursunun ilgisini çektiğini belirten üni-
versite öğrencisi Esra Nurtay (19) ise, “Öğrenciyim, 
boş vakitlerimi değerlendiriyorum. Burcu hocamızla 
kurabiye, börek, pasta, kısır ne varsa öğrendik bu-
rada. Daha önce kültür merkezinde başka kurslara 
katılmıştım. Pasta kursu açılacağını duyunca hemen 
yazıldım” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi’nin açtığı ‘Pastacı Çırağı’ kursu, 
Küçükçekmeceli ev hanımlarından büyük talep görüyor.
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GELECEĞİN MİLLİ KÜREK 
SPORCULARI BURADA 
YETİŞİYOR

Küçükçekmece Belediyesi’nin Küçükçekmece 
Sahili Galatasaray Spor Kulübü Kürek Tesis-
leri’nde açtığı kurslara, 6-14 yaş arası çocuk-

lar büyük ilgi gösteriyor. Eğitmen Candaş Adıgüzel, 
geleceğin milli sporcularını burada yetiştireceklerini 
söyledi.

Açtığı spor okullarıyla binlerce çocuk ve gence spor 
yapma imkanı sağlayan Küçükçekmece Belediyesi, 
bünyesindeki branşlara bir yenisini daha ekleyerek, 
kürek sporu kurslarını hizmete açtı.

 “Geleceğin Milli Sporcularını 
Yetiştiriyoruz”

 Candaş Adıgüzel eğitmenliğinde Küçükçekmece 
sularında kürek çeken çocuklar, haftada iki gün 
eğitim alarak, kürek sporunun inceliklerini öğreni-
yor. Eğitmen Adıgüzel, Küçükçekmece’de yaz spor 
okulları bünyesinde geleceğin milli sporcularını 
yetiştirdiklerini ifade ederek, Galatasaray Spor Ku-
lübü Kürek Tesisleri’nde teorik ve pratik eğitimlerini 
bir arada verdiklerini söyledi.  

Doğayla İç İçe Spor Yapmak 
İsteyenlere Davet

 Kürek Eğitmeni Candaş Adıgüzel, kürek eğitim 
sürecini ise şöyle anlattı: 
“Kürek sporu denge, beraberlik, kuvvet, dayanıklılık, 
konsantrasyon, ekip çalışması, koordinasyon, güven 
gibi vasıfları üst düzeyde kullanan ve geliştiren bir 
spor dalıdır. Kürek çekerken vücudunuzdaki tüm kas 
grupları çalışır. Su sporları arasında en kolaylıkla ve 
zevkle yapabileceğiniz spor, kürek sporudur. Eğitime 
gelen öğrencilere ilk geldiklerinde öncelikle kürek 
sporunu tanıtıyor ve ergometre üzerinde hareketleri 
çalıştırıyoruz. Bunun yanında karada koşu antren-
manı ve koordinasyon içinde çeşitli antrenmanlar 
yapılıyor. Doğayla iç içe spor yapmak isteyenleri, 
antrenör eşliğinde ekipleriyle veya tek olarak sabah 
serinliğinde kürek çekmeye davet ediyoruz.”

Küçükçekmece Belediyesi’nin Küçükçekmece Sahili 
Galatasaray Spor Kulübü Kürek Tesisleri’nde açtığı 
kurslarda geleceğin milli sporcuları yetişiyor.
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KÜÇÜKÇEKMECELİ 
ÇOCUKLARIN BADMİNTON 
HEYECANI

Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okullarının 
22 farklı branşta verdiği eğitimler arasında 
yer alan badminton sporuna Küçükçekme-

celi çocukların ilgisi büyük. Badminton kurslarını 
dolduran Küçükçekmeceli minikler eğlenceli bir yaz 
geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Sportif faaliyetler 
konusunda  gençlere destek olduklarını belirten 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 
“Gençler bizim geleceğimiz. O nedenle onların boşa 
zaman harcamayıp, bir spor dalıyla ilgilenmelerini  
istiyoruz” dedi.

Tatile Gitmeyen Çocuklara Badminton
 6-14 yaş arasındaki çocuklara verilen eğitimlerde 

Badminton sporu tanıtılıyor. Uzman eğitmenler gö-
zetiminde yapılan kurslarda çocuklar hafta içi 5 gün 
spor yapmanın heyecanını yaşıyor. 

Teorik olarak her yerde oynanan bir oyun olan Bad-
minton ile tatile gitmeyen çocuklar sosyal ve sportif 
alanlarda kendilerini ifade etme şansı buluyor;  ço-
cukların toplumla ilişkileri güçlendiriliyor.

Küçükçekmece Belediyesi, Yaz Spor Okulları bünyesinde 
hizmet veren badminton kursları ile Küçükçekmeceli 
gençlerin eğlenceli bir yaz mevsimi geçirmelerini sağladı. 
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Sefaköy, Cennet ve Atakent Kültür ve Sanat 
Merkezleri’nde yabancı dil kurslarından; 
bilgisayar, işaret dili ve web tasarıma, grafik 

animasyondan; gitar, keman ve bağlamaya pek çok 
branşta açılan kurslarda yüzlerce Küçükçekmeceli 
meslek edindi ve kendini yetiştirme fırsatı buldu. 

Güz Dönemi Kayıtları Başladı
 Toplamda 2 bin 100 öğrencinin devam ettiği 

kurslarda kursiyerler alanında uzman eğitmenlerle 
çalışarak, ücretsiz uygulamalı eğitim aldı. 8-14 yaş 
arası çocuklar da sanat kurslarından faydalandı.  
“Vatandaşlarımızın var olan yeteneklerini geliştir-
meleri ve bir sanat dalıyla ilgilenmeleri açısından bu 
kurslarını çok önemsiyoruz” diyen Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekmece-
lilerin yoğun ilgisine teşekkür ederek, sanat ve mes-
lek kurslarının güz döneminde de devam edeceği ve 
kayıtların başladığı müjdesini verdi.

SANAT VE MESLEK 
KURSLARINA BÜYÜK İLGİ
Küçükçekmece Belediyesi’nin ücretsiz olarak hizmet 
verdiği sanat ve meslek kursları yaz sezonunda 
Küçükçekmecelilerden büyük ilgi gördü. 
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