
Küçükçekmece Belediyesi  Aylık Bilgi lendirme ve Tanıt ım Bülteni  |  E Y L Ü L  2 0 1 6

İSTANBULLULARIN 
TERCİHİ KÜÇÜKÇEKMECE 
NİKAH SARAYI OLDU

GAZİLER VE AİLELERİ YEMEKTE  
BİR ARAYA GELDİ

“HAYALİ KAHRAMANLARI BIRAKIP  
GERÇEKLERİNE BAKMALIYIZ”

MERVE ŞAPÇI’DAN BAŞKAN 
KARADENİZ’E TEŞEKKÜR



KÜÇÜKÇEKMECE BÜLTEN>

2

KÜÇÜKÇEKMECE BÜLTEN
EYLÜL 2016

Sahibi
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Adına
TEMEL KARADENİZ

Genel Yayın Yönetmeni ve 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
ÖMER KESER

Yayın Kurulu
ÖMER KESER
MEHMET BUDAK

Yayın Danışma Kurulu
M. BESİM MÜFTÜOĞLU
HAMZA GÖNENÇ
AV. RECEP ŞENCAN
MUSTAFA KUZUGÜDEN
GÜVEN AYDIN 
MEHMET KAPLAN

Editör
İSMAİL ÖZCAN

Haber- Araştırma- Dosya
BANU KARAKAYA EKİCİ
AYŞİN GÜNER
ŞEYMA KELEKÇİ İNANÇ

Fotoğraf
AZİZ KAYA
CİHAN KESKİN
CENK TÜRKEZER

Art Director
CÜNEYT GÜRLER

Tasarım
ŞAKİR ÇOLAK

Tasarım-Baskı-Cilt
FORART İLETİŞİM

 

Küçükçekmece Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü
Telefon : 444 4 360 
Faks : 212 411 07 80
-----------------------------------
www.kucukcekmece.bel.tr
kucukcekmece@kucukcekmece.bel.tr

>  “HAYALİ KAHRAMANLARI BIRAKIP  
GERÇEKLERİNE BAKMALIYIZ”

>  KÜÇÜKÇEKMECE’DEN MAKEDONYA’YA 
SEL YARDIMI

>  HOBİ BAHÇESİ YENİ SAHİPLERİNİ ARIYOR

>  KÜÇÜK MUCİTLERDEN BÜYÜK İCATLAR

>  GELECEĞİN MÜZİK DEHALARI SEÇİLDİ

>  20 BİN KÜÇÜKÇEKMECELİ
ÇOCUK YÜZME ÖĞRENDİ

>  KÜÇÜKÇEKMECELİ 
OKÇULARDAN ETNOSPOR’DA 
BÜYÜK BAŞARI

>  2016-2017 EĞİTİM YILI 
AÇILIŞINDA BÜYÜK COŞKU

10-11

14-15

24

20

18

28

30

8-9

İçindekiler



3

Türkiye Basketbol Federasyonu, başörtüyle 
basketbol oynamak isteyen kadınların önün-
deki engeli kaldırdı. Bosna Hersekli basket-

bolcu Indira Kaljo ve arkadaşlarının FIBA’ya karşı 
başlattığı imza kampanyasıyla iki yıl önce “geçici 
serbestlik” alan ve nihai kararı bekleyen sporcu-
lara ilk müjde TBF’ den geldi. Kaljo ve arkadaşları 
Küçükçekmece Belediyesi’nin organizasyonuyla 
Türkiye’ye gelmiş ve seslerini duyurmuştu.

“Temel Başkan Desteklerini  
Hiç Esirgemedi”

 Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 5 Eylül’de 
çıkardığı lisansla Merve Şapcı ise başörtülü ilk 

kadın basketbolcu oldu. Küçükçekmece Basketbol 
Kulübü’ne transfer olan Şapçı duygularını şu söz-
lerle ifade etti: “Merve Kavakçı ve Ravza Kavakçı 
sayesinde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay 
Kılıç ile görüşme imkanı buldum. Spor bakanımızla 
görüştüğümüzde bize tavsiyelerde bulundu ve 
bize yardımcı olacağını söyledi. Destek de oldu. Bizi 
İstanbul’a bir organizasyona davet etti. 19 Mayıs’ta 
Küçükçekmece Belediyesi’nin spor festivaline davet 
edildim ve aramızda başörtülü sporcularla basket 
maçı oynadık. Maç sonunda Küçükcekmece Bele-
diye Başkanı Temel Karadeniz beni takımına aldı ve 
desteklerini hiç esirgemedi.” 

MERVE ŞAPÇI’DAN 
BAŞKAN KARADENİZ’E 
TEŞEKKÜR
Türkiye’de başörtülü ilk kadın basketbolcu olan Merve 
Şapçı desteklerinden dolayı Başkan Temel Karadeniz’e 
teşekkür etti.
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BAŞKAN KARADENİZ 
BAYRAM NAMAZINI 
VATANDAŞLARLA KILDI

 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, kurban bayramı namazını Atatürk 
Mahallesi Hacı Mustafa Güllü Camii’nde, İstanbul 
Milletvekili Harun Karaca, İlçe Kaymakamı Harun 
Kaya ve vatandaşlarla birlikte kıldı. Karadeniz, 
namaz çıkışı vatandaşlarla bayramlaştı.

BAŞKAN KARADENİZ’DEN 
OKUL MÜDÜRLERİNE JEST

 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, okul müdürlerine gönderdiği 
çiçeklerle, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılını 
kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

TEMEL BAŞKAN, 
KARDEŞLİK BAYRAMINDA

 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, Dünya Caferi Alimler Birliği’nin 
düzenlediği, İmamet ve Kardeşlik Bayramı, 
Gadir-i Hum Kutlama Töreni’ne katıldı.

ATAKENT SAKİNLERİYLE 
YAZA VEDA

 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, Atakent 2. Etap 512/5 sakinlerinin 
düzenlediği Yaza Veda etkinliğine katıldı. 
Karadeniz, vatandaşların istek ve önerilerini 
dinledi.

BAŞKAN KARADENİZ 
GÜRÜNLÜ HEMŞERİLERİYLE 
BULUŞTU

 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz Gürünlü hemşerileriyle akşam 
yemeğinde bir araya geldi. Temel Karadeniz 
hemşerilerine Küçükçekmece ilçesinde yapılan 
projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kısa Kısa
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CEMAL YILMAZ’A 
MAKAMINDA ZİYARET

 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal 
Yılmaz’a yeni eğitim- öğretim yılı için hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu.

SOĞUKSU MACERA PARKI 
SON TESTLERDEN GEÇTİ

 Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, yakında 
açılışı gerçekleşecek olan Soğuksu Macera 
Parkı’nda incelemelerde bulundu. Güvenlik 
tedbirleri alınarak, parkta eğitim verecek 
görevliler tarafından oyun parkurları test 
edildi. 

 Ayten Cenik Çam’ın “Dünden Bugüne” adlı 
yağlı boya resim sergisi Atakent Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. 
Sergi 15 Ekim 2016 tarihine kadar ziyaret 
edilebilir.

DÜNDEN BUGÜNE 
RESİMLER AKSM’DE 

TRAFİK EĞİTİMİ  
GELECEĞİN GÜVENCESİ

 Trafik Eğitimi Geleceğin Güvencesi” sloganıyla 
trafikte mutlu, bilinçli ve tecrübeli bireyler 
yetiştirmeye devam ediyoruz. Haftanın altı günü 
411 08 89 nolu telefondan randevu alarak bu 
eğlenceli eğitimden yararlanabilirsiniz.

STAJYER ÖĞRENCİLERE 
ADAPTASYON EĞİTİMİ

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından, Küçükçekmece Belediyesi’nde görev 
yapan stajyer öğrencilere yönelik kurum içi 
adaptasyon ve oryantasyon eğitimi verildi.

Kısa Kısa
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Arife günü Kanarya Mezarlığı’na giden Kü-
çükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı 
Mehmet Kaplan, bayram vazifesini yerine 

getirmek için kabristanı ziyarete gelen vatandaşlara 
destek olmak ve onlara bir nebze de olsa bayram 
havası yaşatmak amacıyla helva dağıttı. Küçük-
çekmece Belediyesi tarafından ayrıca mezarlıkta 
Kuran-ı Kerim okutuldu, vatandaşların kullanımı için 
tankerle su dağıtıldı.

“Önemli Olan Yaşarken  
Kıymet Bilmek”

 Vatandaşların Kurban Bayramını  tebrik eden 
Mehmet Kaplan, “Kaybettiklerimizin kıymeti böyle 

önemli zamanlarda daha çok anlaşılıyor. Tüm va-
tandaşlarımızın ölmüş yakınlarına Allah’tan rahmet, 
kendilerine sabır diliyorum. Önemli olan sevdikleri-
mizin kıymetini yaşarken bilmek” dedi.

“Başkan Karadeniz,   
Adam Gibi Adam”

 Ölmüş bir yakınının kabrini ziyarete gelen Ayten 
Sayar ise, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz’e teşekkür ederek, “Ondan Allah razı 
olsun. Adam gibi adam. Allah yolunu açık etsin. Bu-
rada arife günü verilen hizmet gerçekten çok güzel” 
diye konuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE 
BELEDİYESİ’NDEN ARİFE 
GÜNÜNDE ANLAMLI HİZMET
Küçükçekmece Belediyesi arife günü Kanarya 
Mezarlığı’nda vatandaşlara helva dağıttı, Kur’an-ı Kerim 
okuttu.
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“Çocuklarımız,  
Eski Bayramları Yaşasınlar”

 Başkan Karadeniz, sokakta gördüğü ve bayram-
laştığı çocukları içinde misket, topaç, kuruyemiş, 
leblebi tozu, horoz şekeri, mendil, İstanbul çikolata-
ları bulunan nostaljik hediye paketiyle ödüllendirdi. 
Çocuklara eski bayramları yaşatmak istediklerini 
ifade eden Başkan Karadeniz, “Çocuklarımız belki 
bu hediyeye bir anlam veremeyecekler. Ama ebe-
veynlerine sorduklarında onlar çocuklarına eski 
bayramları anlatacaklar. Teknoloji yaşamlarımızı 
değil, çocuklarımızın oyunlarını da değiştirdi. Ço-
cuklarımız ellerinde tablet, bilgisayar başında oyun 
oynadıklarını zannediyorlar. Oysa ki geleneksel 
olarak bildiğimiz eski oyunlarımızın onların kişilik 
gelişimi üzerindeki etkisi çok daha fazladır. Aileler, 
çocuklarına sokakta da oynama fırsatı sunmalıdır” 
diye konuştu.

Başkan Karadeniz, tüm vatandaşların aileleriyle 
birlikte keyifli, sağlıklı, huzurlu bir Kurban Bayramı 
geçirmelerini temennisinde bulundu. Başkan Kara-
deniz’e Ak Parti milletvekili Harun Karaca, Küçük-
çekmece Kaymakamı Harun Kaya de eşlik etti.

BAŞKAN KARADENİZ’DEN 
ÇOCUKLARA NOSTALJİK 
BAYRAM HEDİYESİ
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 
Kurban Bayramı’nda dağıttığı nostaljik hediye kutusuyla 
çocuklara çifte bayram yaşattı. 
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış 
törenine, Küçükçekmece Kaymakamı Harun 
Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 

Karadeniz, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Cemal Yılmaz, okul müdürü Vural Beyazıt, öğret-
menler, veliler ve öğrenciler katıldı.

“19 Eylül Aynı Zamanda Gaziler Günü’’
 Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, “Aziz 

milletimizin bize hediye ettiği özgür günlerin coş-
kusuyla yeni eğitim-öğretim dönemimizi açıyoruz. 

Bugün 19 Eylül, aynı zamanda Gaziler Günü. Malaz-
girt’ten bugüne kadar bu millet bu coğrafyada çok 
büyük acılar ve sıkıntılar çekti. Allah’a hamdolsun ki 
15 Temmuzda yiğit öğretmenlerimizin yetiştirdiği 
vatansever milletimiz doğudan batıya, kuzeyden 
güneye her noktada hainlerin karşısına çıktı. 15 
Temmuz olayları gösterdi ki bu millet asla özgürlü-
ğünden ödün vermeyen bir millettir. Bütün öğret-
men ve öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim yılının 
hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

2016-2017 EĞİTİM YILI 
AÇILIŞINDA BÜYÜK COŞKU
Küçükçekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece Belediyesi 
ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 
2016-2017 eğitim-öğretim yılının açılışı TASEV Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı.
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“15 Temmuz Gecesi  
Büyük Bir Sınav Verdik”

 Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz de yaptığı konuşmada 
yeni eğitim-öğretim yılının tüm Türkiye 
için hayırlı olmasını temenni ederek, 
‘’Rabbim, tüm şehitlerimize rahmetiyle 
muamele etsin. Gazilerimize de acil 
şifalar versin. 15 Temmuz gecesi ülke 
olarak büyük bir sınav ve şehit verdik. 
Millet olarak özgürlüğü çok iyi anlamışız. 
Bağımsızlığı, bayrak sevgisini, vatan 
sevgisini ve demokrasiyi çok ama çok 
iyi idrak etmişiz. Gerçek manada sivil bir 
hareketle darbeyi durduran milletimi 
saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 
Benim için eğitim yanlışı görmekle baş-
lar. Çirkini görmekle başlar. Daha sonra 
bu yanlış ve çirkinle nasıl mücadele 
edilmesini öğrenmekle başlar. Bütün öğ-
retmenlerimize saygılarımı sunuyor, yeni 
eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile 
olmasını diliyorum ’’dedi.

“15 Temmuz Gecesini 
Bir Hafta Okullarda 
Anlatacağız’’

 Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Cemal Yılmaz da yaptığı konuşmasın-
da, “15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve 

minnetle yad ediyor, gazilerimize de Allah-
tan acil şifalar diliyorum. Biz 15 Temmuz’u 
sadece bugün değil, bir hafta bütün öğrenci 
ve öğretmenlerimizle konuşacağız. Yeni 15 
Temmuzların yaşanmaması için gençlerimizi 
bilinçlendireceğiz. Çocuklarımızı sadece 
akademik başarı beklentisi içerisinde ye-
tiştirmeyelim. Öncelikle onların iyi bir insan 
olmaları için gayret edelim. Öğrenciler bizim 
ne dediğimize değil, ne yaptığımıza bakar-
lar. Sürekli ifade ettiğimiz gibi çocuklarımız 
dudaklarımızın peşinden değil ayaklarımızın 
peşinden gelirler. Okumayan öğretmen 
okutamaz. Yazmayan öğretmen yazdıra-
maz. Yani öğrencilerimiz bizim yaptıklarımızı 
yapacaklardır. Heyecanımızı ve umudumuzu 
asla kaybetmeyeceğiz. Çünkü yapılırken 
heyecan duyulmayan işler asla başarılamaz” 
dedi.

Açılış sonunda Başkan Temel Karadeniz, 
yeni dönemin hayırlılara vesile olmasını dile-
yerek, protokol üyelerine çiçek takdim etti.
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Bezirganbahçe Meydanı’nda Dünya Etnospor 
Konfederasyonu tarafından Küçükçekmece 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 

festivalin son gününde yapılan müsabakalarda 
Küçükçekmece Belediyesi Spor Okulları öğrencile-
rinden oluşan Küçükçekmece Geleneksel Okçuluk 
takımı birinciliğe imza attı.

Bezirganbahçe Meydan’da düzenlenen ve üç günde  
100 binden fazla vatandaşın ilgi gösterdiği festi-
valin kapanış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Akif 

Çağatay Kılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Dünya 
Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 
Ak Partili Milletvekilleri Tülay Kaynarca, Nureddin 
Nebati, Halis Dalkılıç, Okçular Vakfı Kurucu Baş-

kanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili 
Haydar Ali Yıldız,  Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Temel Karadeniz, TOKİ 
Başkanı Mehmet Ergün Doğan ile on 
binlerce vatandaş katıldı.

KÜÇÜKÇEKMECELİ 
OKÇULARDAN 
ETNOSPOR’DA BÜYÜK 
BAŞARI
Küçükçekmece Geleneksel Okçular takımı, Etnospor 
kültür festivali’ndeki yarışmalarda büyük bir başarıya 
imza atarak birinci oldu.
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Bilal Erdoğan’a Ödülünü  
11 Yaşındaki Alperen Verdi

 Festivalde müsabakaların ardından düzenlenen 
ödül töreninde dereceye giren sporculara madal-
yalarını, 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 teşekkür ederek pla-
ket hediye etti. Ayrıca Bulgaristan Türkleri Kültür 
ve Hizmet Derneği üyeleri de Başkan Karadeniz’e 
yöresel kıyafetlerini hediye etti.

Festival için Bezirganbahçe’de dev bir kompleks 
içerisinde kurulan kültür ve oyun parkurlarının 
yanında 35 kıl çadırdan oluşan bir oba ve bir çarşı 
meydana getirildi. Orta Asya ve Anadolu’nun namlı 
şefleri tarafından hazırlanan anaevi yiyecek ve içe-
ceklerin sunulduğu bu mekânlarda pek çok etkinlik 
de düzenlendi. 11 spor dalında yurt içi ve yurt dışın-
dan, toplam 20 takımın yer aldığı; atlı okçuluk, yağlı 
güreş, cirit, kökbörü, mangala gibi birçok geleneksel 
oyunlarla birbirinden başarılı ve yetenekli sporcu-
larının boy gösterdiği festival boyunca katılımcılar 
heyecanlı anlara şahit oldu.

Müsabaka Sonuçları

HEDEF OKÇULUK

Çocuklar:
1. Küçükçekmece  
Geleneksel Okçuluk
2. Okçular Tekkesi
3. Talimhane Ekibi

Erkekler:
1. Akşehir Selçuklu
2. Tirzen Okçuluk
3. Akşehir Nasrettin Hoca

Kadınlar:
1. Okçular Tekkesi
2. Tokat Danişment
3. Şehir Geleneksel  
Okçuluk

ATLI OKÇULUK

Kabak stili atış gençler:
1. Dilara Bal,
2. Canset Genel,
3. Yusuf Kılcı

Kabak stili yetişkinler:
1. Mustafa Koç
2. Gürak Gayretli
3. İrfan Gürdal

Memlük stili gençler:
1. Yusuf Kılcı
2. Canset Genel
3. Dilara Bal

Memlük stili yetişkinler:
1. Emrah Koç
2. Şevket Sarıdemir
3. Yasin Eren
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Geleneksel Sanatlar Akademisi’nde Mürekkep 
Sohbetleri Topluluğu tarafından Güven Sanat 
Sanatsal Malzemeler’ in sponsorluğu ile 4 

günlük bir workshop gerçekleştiren Denis Brown, 
kaligrafi ustaları ve Küçükçekmece öğrencilerle 
buluştu.

Küçükçekmece Belediyesi’ne 
Teşekkürler

 Brown, 18 saat boyunca öğrencilere, italik minüs-
kül yani italik küçük harfler ve italik majüskül, yani 
italik büyük harfler konularında bilgi verdi. Work-
shop sonunda ise katılımcılar sertifika almaya hak 
kazandı. Dünyaca ünlü kaligrafi ustasıyla buluşan 
Küçükçekmeceli geleneksel sanatlara merakı olanlar 
ise Küçükçekmece Belediyesi’ne ve emeği geçenlere 
teşekkür ederek minnetlerini dile getirdi.

Denis Brown Kimdir?
 Çocukluk yaşlarında kaligrafi ile ilgilenmeye baş-

layan Brown, Londra Roehampton Enstitüsünde 
kaligrafi üzerine çalışmalarını yürütürken UK So-
ciety of Scribes and Illuminators tarafından (Birleşik 
Krallık Kaligraf ve tezhipçiler Cemiyeti) üyelik-
le onurlandırıldı. Brown bu cemiyetin en genç (20 
yaşında) ve ilk İrlandalı kaligrafi sanatçısı oldu. Gele-
neksel yazı türleri üzerinde uzun soluklu çalışmalar 
yapan Brown, bu formların sınırlarını zorlayarak 
yüzlerce kelimenin resimleştiği çok tabakalı üç bo-
yutlu yazı levhaları üretti. Yazının bilgisayar yoluyla 
dijitalleştiği günümüzde bu çalışmalarıyla Brown, 
geleneksel kaligrafiye 21. Yüzyıl yorumu getirmiştir. 
Denis Brown, tüm dünyaya estetik değerler içeren 
kaligrafiyi göstermek, öğretmek ve kendi sanatsal 
birikimlerini aktarmak adına interaktif kaligrafi 
eğitim diskleri hazırlamış, bunun yanında dünya 
genelinde birçok ülkede kaligrafi çalıştayları düzen-

lemiştir.

DÜNYACA ÜNLÜ 
KALİGRAFİ USTASI  
DENİS BROWN GSA’DA
Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi, 
dünyaca ünlü Kaligrafi ustası Denis Brown’u ağırladı. 
Brown, Kaligrafi ustalarına ve Küçükçekmeceli öğrencilere 
kaligrafinin inceliklerini anlattı.
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İlçemizde Gaziler Günü dolayısıyla program dü-
zenlendi. Programa Küçükçekmece Kaymakamı 
Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı 

Temel Karadeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal 
Yılmaz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler 
katıldı. Törende, vatan ve millet uğruna canını orta-
ya koyan gazi ve şehitlerimiz, kahramanlık türküleri 
ve şiirlerle anıldı.

“İlçemizde 4 Şehit, 19 Gazimiz Var”
 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan prog-

ramda konuşan Küçükçekmece Kaymakamı Harun 
Kaya, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile 
olmasını temenni ederek, “Tüm şehitlerimizi ve ga-

zilerimizi saygıyla anıyorum. Şehitlerimize, gazileri-
mize ve ailelerine vefa gösterelim. Geleceğimiz olan 
siz değerli gençlerin bir ekip oluşturup, ilçemizdeki 
şehit ve gazilerimizin ailelerini ziyaret etmenizi rica 
ediyorum. İsteyin onların adreslerini size bildirelim. 
Bu ziyaretleri yaparsak o zaman biz de vefa göster-
miş olacağız” diye konuştu.

 “Hayali Kahramanları Bırakıp, 
Yüzde Yüz Milli Kahramanları Örnek 
Almalıyız”

 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 
ise “Malazgirt’ten 15 Temmuz gecesine kadar bu 
topraklar için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi 

“HAYALİ KAHRAMANLARI 
BIRAKIP GERÇEKLERİNE 
BAKMALIYIZ”
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 
19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen anma 
programında, ‘’Batman, Superman gibi hayali kahramanları 
bırakıp, yüzde yüz milli kahramanları gençlerimize rol model 
olarak göstermeliyiz’’ dedi.
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rahmetle anıyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere bütün ecdadımızı ise yine rahmetle 
ve minnetle anıyorum. Öğrencilerimize, böyle bir 
vefa örneği gösterdikleri için teşekkür ederim. 
Şehitlik ve gazilik, inancımızda farklı ve özel bir 
yeri olan kavramlar. Biz bunun ne kadar önemli 
olduğunu 15 Temmuz gecesi bir kez daha yaşadık. 
Sıradan gördüğünüz insanların iman gücüyle neler 
başarabileceğine hepimiz şahit olduk. 15 Temmuz 
gecesi Türk milletinin demokrasi ve barış sınavıydı. 
Bu sınav da büyük bir başarıyla sonuçlandı. Bir de 
o sınavda dereceye girenler vardı. Onlara şehit ve 
gazi diyoruz. Rabbimden bize de öyle bir makam 
nasip etmesini temenni ediyoruz. Herkes kalbindeki 
imanı ne kadar güçlendirirse, bu tür olaylar karşı-
sındaki tepkisi o kadar büyük olacaktır. İnsan imanı 
olmasa neyin karşısında canını feda edebilir ki! Ben 
onlara layık olmak için daha çok çalışacağım. Çünkü 
insanımın büyüklüğünü 15 Temmuz’da bir kere daha 
gördüm. Bu anlamda Ömer Halisdemir’in altını bir 
kez daha çizmek gerekiyor. O, silahını çekmeseydi, o 
haini indirmemiş olsaydı, bugün yaşayacaktı. Ama 

vatanı için gözünü kırpmadan şehit oldu. Bugün 
arkasından milyonlar şehidimize hayır dua ediyor. 
Kabri, tanıdığı tanımadığı birçok kişi tarafından 
ziyaret ediliyor. Biz, Batman, Superman gibi hayali 
kahramanları bırakıp, yüzde yüz milli kahramanları 
gençlerimize rol-model olarak gösterebilmeliyiz. 
Yine şehitlerimizden Erol Olçak da bugün birçoğu-
muzun gıpta edebileceği kadar zengin birisiydi. Ama 
ülkemiz olmazsa, bayrağımız olmazsa, paranın da 
pulun da öneminin olmadığını bildi ve 16 yaşındaki 
çocuğuyla birlikte şehit düştü. Allah hepsinin meka-
nını cennet eylesin” diye konuştu.

“15 Temmuz Ruhunu Diri Tutmalıyız”
 İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da gençlere 

15 Temmuz olaylarını magazinsel olarak değerlen-
dirmemeleri gerektiğini söyleyerek, “Bu millet 7’den 
70’e mesele vatansa, arkasına bakmadan vatanını 
koruyup kollar. 15 Temmuz bize bunu bir defa daha 
göstermiştir. Bu ruhu diri tutmalıyız.  Bu vatanı bize 
emanet eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.
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Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliği ile hayata 
geçirilen Küçükçekmece Belediyesi Çocuk 

Üniversitesi, Söğütlüçeşme Bilgi Evi binasında hiz-
met verecek. Kasım ayı içerisinde açılması planlanan 
Çocuk Üniversitesi’nde, 4, 5, 6 ve 7’inci sınıftaki 
üstün yetenekli öğrencilere en az 1, en fazla 4 yıl 
boyunca hafta sonu ve hafta içi (okul dışı-akşam) 
eğitimler verilerek çocukların kendilerinin farkına 
varması ve kendilerini geliştirmesi sağlanacak. 

“Üstün Yetenekler  
Körelmesin Diye…”

 Her zaman gençlere ve çocuklara eğitim konu-
sunda destek olduklarını belirten Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Türkiye’deki 15 
milyon öğrencinin 680 bininin üstün zekalı olduğu 
tahmin ediliyor. İstanbul özelinde düşünecek olur-
sak 30 bine yakın üstün zekalı öğrenci bulunuyor ve 
bu öğrencilerin bir çoğu tespit edilmeden yetenek-
leri köreliyor. Özel yetenekli çocuklar her ne kadar 
çeşitli üstün özelliklere sahip olsalar da geleneksel 
eğitim metot ve müfredatlarına tabi tutulduklarında 

sadece bu avantajlarını kaybetmekle kalmayıp aynı 
zamanda kendilerine has öğrenme yeteneklerini 
de kaybedip dezavantajlı duruma düşüyor. Üstün 
zekalı ve yetenekli öğrencilere yönelik daha çok 
eğitim kurumuna, destekleyici programlara ve 
bunları uygulayacak uzmana ihtiyaç var. Bu ne-
denle biz de Küçükçekmece Belediyesi olarak 
Çocuk Üniversitesi’ni kurduk ve bu öğrencile-
rimize destek ve yardımcı olmak istedik” dedi.

Çocuklar Okula, Üstün Yetenek 
Wisc-R Testi İle Alınacak

 Yüzlerce minik dehaya kapılarını açacak 
olan Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi’nde 
‘Fen’, ‘Edebiyat’, ‘Zeka ve Akıl Oyunları’, 

KÜÇÜKÇEKMECE’DE ÇOCUK 
ÜNİVERSİTESİ AÇILIYOR
Küçükçekmece Belediyesi eğitim konusunda çocuklara 
destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kasım ayında 
açılacak olan üstün yeteneklilere yönelik ‘Çocuk Üniversitesi’ 
Küçükçekmeceli minik dahileri bekliyor.
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‘Öğrenme Teknikleri ve Hayal’, ‘Okuma’, ‘Dil (İngiliz-
ce)’, ‘Robot’, ‘Drama’, ‘3D Tasarım’ ile ‘Oyun Kodlama 
ve Yazılım’ atölyeleri olacak. Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi akademisyenlerinden oluşacak 7 
kişilik danışma kurulunun sıkı bir elemeden geçire-
ceği çocuklarda başvuru için aranan şart ise, ‘Üstün 
Yetenekliler Testi Wisc-R’. Çocuk Üniversitesi’ne ço-
cuklarını kayıt ettirmek isteyenler, 22 Ekim tarihine 
kadar Söğütlüçeşme Bilgievi’ne (Tel: 0212 411 0823) 
başvurabilir.

Veliler Ve Öğretmenler  
De Eğitilecek

 Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi ile 
üstün yetenekli çocukların keşfedilmesi, on-
ların doğru okul tercih etmelerinin sağlan-
ması, yetenek, ilgi ve kapasitelerine yönelik 
eğitim almaları, psikolojilerinin düzeltilerek 

topluma kazandırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda 
verilecek seminerlerle ayrıca üstün yetenekli çocuk-
lara nasıl davranılması gerektiği, onların nasıl keş-
fedilip yönlendirileceği de velilere ve öğretmenlere 
anlatılacak. Her konuda gençlere ve çocuklara des-
tek olmayı amaç edinmiş Küçükçekmece Belediyesi 
bünyesinde ayrıca, Müzik ve Geleneksel Sanatlar 
Akademileri de bulunuyor. 
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Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Bilgi 
Üniversitesi işbirliğinde İstanbul Kalkınma 
Ajansı’nın desteğiyle Söğütlüçeşme Bilgi 

Evi’nde gerçekleşen programa Küçükçekmece 
Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye 
Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Cemal Yılmaz, Proje Sorumlusu Küçükçek-
mece Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Mehmet 
Erdönmez başta olmak üzere çok sayıda öğrenci ve 
velileri katıldı.

“AMERİKA’DA BİLE YOK BURADA VAR”
 Programda söz alan Harun Kaya, Küçükçekme-

ce’yi kendi dersi, ödevi gibi gördüğünü belirterek, 
“Milli ve manevi değerlerle beslenen ancak karar-
larını mutlaka ve mutlaka kendisi veren bir gençlik 
yetiştirme hedefindeyiz. Amerika’ya üniversiteye 
ziyarete gittiğimde bile 3D yazıcı görmedim. Fakat 
burada var. Biz bugün çok karlıyız. Bugün bunları 
kullanabilen ve kendi geleceğini kurabilen bir nesil 
yetiştiriyoruz. Atom bombası yapmak yerine nük-
leer enerjiyi insanların faydasına kullanabilen nesil 
yetiştireceğiz. Özellikle çocuk üniversitesi projesini 
çocuklar için çok faydalı buluyorum. Bununla çocuk-
lar gelecekte ne olmak istediklerine kendileri karar 
verecekler” dedi.

KÜÇÜK MUCİTLERDEN 
BÜYÜK İCATLAR
Küçükçekmece’de hayata geçirilen ‘Küçük Mucitler Büyük 
İcatlar’ Projesi kapanış ve sergi programı büyük bir katılımla 
gerçekleşti. Ziyaretçiler, küçük mucitlerin eserlerine büyük 
ilgi gösterdi.
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BESİM BAŞKAN’DAN  
İKİ DEV EĞİTİM MÜJDESİ

 Çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalarının hız 
kesmeden devam edeceğini belirten Besim Müf-
tüoğlu ise “Bu projenin devamı niteliğinde bir ‘Çocuk 
Üniversitesi’ projemiz var. Burada üstün yetenekli 
çocuklarımızı Türkiye’nin saygın üniversitelerine 
hazırlamak niyetindeyiz. Kanarya Bilgi Evimizi de 
kuracağız. Ben bu projede emeği geçenlere çok 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

3 GÜN BOYUNCA SERGİLENECEK
 Mehmet Erdönmez ise verdiği destekten dolayı 

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e 
teşekkür ederek, “Amacımız, Küçükçekmece sınırları 
içerisinde yaşayan 5-14 yaş arasındaki çocukların 
yaratıcılıklarını geliştirerek, yeni teknolojilerle 
buluşmalarını sağlamaktı” dedi. Program sonunda 
protokol üyeleri projeye katılan öğrencilere sertifika 
ve hediye verdi. Ayrıca ‘Küçük Mucitler Büyük İcat-
lar’ Proje eserlerinin yer aldığı sergiyi de gezen pro-
tokol üyeleri, çalışmalar hakkında minik mucitlerden 
bilgi aldı. Birbirinden ilginç eserlerin bulunduğu 
sergi, üç gün boyunca Söğütlüçeşme Bilgi Evi’nde 
ziyaret edilebilecek.
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Geniş otoparkı, Lale, Zambak ve Kardelen Nikah 
Salonları ve ayrı takı odaları ile evlenmek isteyenle-
re rahat bir ortamda hizmet veren Küçükçekmece 
Belediyesi Nikah Sarayı’nda 2016 yılının ilk dokuz 
ayında 4 bin 150 nikah kıyıldı. 215 yabancı uyruklu 
nikahın da kıyıldığı nikah sarayında, bu konuda uz-
man nikah memurları bulunuyor. 

Hem Ulaşım Hem Ücret Avantajı E-5 karayolunun 
tam kenarında bulunan Küçük- çekmece Belediyesi 
Nikah Sarayı, ulaşım açısından da evlenmek iste-
yenlere büyük kolaylık sağlıyor. İstanbullulardan 
büyük ilgi gören Küçükçekmece Belediyesi Nikah 
Sarayı’nda, hafta içi bir günde her 15 dakikada bir 
olmak üzere toplam 30’a yakın nikah kıyılıyor. Ev-
lendirme cüzdanı haricinde ücret alınmayan nikah 
sarayında fotoğraf çekimlerinden de herhangi bir 
ücret alınmıyor. 

Başçı Ailesi de Küçükçekmece  
Nikah Sarayı’nı Tercih Etti 

 Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Milletvekili Abdul-
lah Başçı’nın kızı Aynur Başçı, rahmetli amcası Meh-
met Başçı’nın oğlu Sedat Başçı ile Küçükçekmece 
Nikah Sarayı’nda dünya evine girdi. Küçükçekmece 
Belediyesi Nikah Sarayı Lale salonunda gerçekleşen 
çiftin nikah törenine, AK Parti Genel Başkanı ve 

Başbakan Binali Yıldırım, Eski Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile AK Parti 
İl Başkanı Selim Temurci katıldı. Nikahta ayrıca 
milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe yöneticileri, 
meclis üyeleri, üst düzey bürokratlar, sanat ve spor 
camiasından isimler, muhtarlar ile Başçı ailelerinin 
dost ve akrabaları da yer aldı. 

Evlilik Cüzdanını  
Binali Yıldırım’a Verdi 

 Aynur ve Sedat Başçı çiftinin nikah akdini ger-
çekleştiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, evliliğin sabır gerektiren büyük bir 
sorumluluk olduğunu belirterek, “Genç çiftimize bir 
ömür boyu mutluluk diliyorum. Allah bir yastıkta 
kocatsın. Ağızlarının tadı hiç bozulmasın inşallah” 
dedi. Başbakan Yıldırım ise genç çifti, “Önünüzde 
uzun bir yol var. Gerekirse bu yolu biz duble yol da 
yaparız evelallah. Bir ömür boyu sevgiyle, samimi-
yetle, sadakatle bu yolu beraber yürüyeceksiniz. 
Evlatlarımızın tahtını bizler yapabiliriz ama bahtını 
biz yapamayız. Allah bu gençlerimizin bahtını açık 
etsin. Sayın Cumhurbaşkanımızın öğüdünü de 
unutmayın. Yalnız zam geldi biliyorsunuz 3+1 yani 
Rabia oldu” diyerek tebrik etti.

KÜÇÜKÇEKMECE NİKAH SARAYI  

EN ÇOK TERCİH EDİLEN 
EVLENDİRME DAİRESİ
Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayı gerek konumu 
gerekse diğer özellikleriyle İstanbulluların en çok tercih 
ettiği nikah sarayı oldu.
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da belediyemizin 
eğitime katkısı sürecek. Bu kapsamda, Kü-
çükçekmece Belediyesi bünyesinde hizmet 

veren Küçükçekmece İyilik Merkezi’nde çocuklara 
kırtasiye seti hediye edildi. Okul çantası, kalem 
kutusu, cetvel seti, kalem, defter vb. ihtiyaçlardan 
oluşan 17 kalem kırtasiye malzemesi paketi ihtiyaç 
sahibi öğrencilere dağıtıldı.

“Eğitim Alanında Da İhtiyaç 
Sahiplerinin Yanındayız”

 Maddi durumu yetersiz ailelerin gıda, giyim, eşya 
yardımının yanı sıra eğitim alanında da ihtiyaçlarını 
karşıladıklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, yeni eğitim öğretim dö-
neminde tüm öğrencilere başarılar diledi. Kırtasiye 
yardım paketleri, Küçükçekmece Belediyesi İyilik 
Merkezi yöneticileri tarafından öğrencilere dağıtıldı. 

İHTİYAÇ SAHİBİ 
ÖĞRENCİLERE YARDIM
Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, 
Küçükçekmece Belediyesi eğitim alanında da ihtiyaç 
sahibi ailelerin çocuklarına yardım elini uzattı.
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Gaziler Günü ilçemizde bir etkinlikle ihya edildi. 
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 
yemeğe, Küçükçekmece Kaymakamı Harun 

Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Ka-
radeniz, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Ali 
Doğan, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Ahmet 
Cengiz Koçak, Garnizon Komutanı Vekili Astsubay 
Kıdemli Başçavuş Engin Kadir Kartal, Şişli İlçe Emni-
yet Müdürü Melih Ekici ile gaziler ve aileleri katıldı. 

“Milletimle Gurur Duyuyorum”
 Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra konuşmasını 

gerçekleştiren Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz, “Cumhuriyetimizin kuruluşundan 
bugüne kadar bu ülke için, bu topraklar için, bayra-
ğımız, dinimiz, namusumuz ve şerefimiz için gözünü 
kırpmadan canlarını veren kıymetli şehitlerimizi 
minnetle ve şükranla anıyorum. Gazilik şerefine 
erişmiş bütün gazilerimizden de ahirete intikal 
edenlere rahmet diliyorum. Şairimizin söylediği 
gibi ‘ Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, 
şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda.’ İşte böyle 
bir noktadayız. Bu ülke için şehit olmaya can atan 
kardeşlerimiz var. Bunun en güzel örneklerini dün 
Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda yaşadık. 15 Tem-
muz’da nasıl büyük bir millete sahip olduğumuzu bir 
defa daha gördük. Rabbim böyle bir milletin men-
subu olmaktan duyduğumuz şerefi daim etsin. Bu 
milletin bir ferdi olmaktan sizler gibi ben de gurur 
duyuyorum’’ dedi.

“Bugün Gazilerimizin Günüdür”
 Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, “Bu-

gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik ünvanı 
verilişinin 92.yıl dönümü. Bugün bize emanet olan 
gazilerimizin günüdür. Bugün burada bizimle olan 
tüm gazilerimize ve ailelerine çok teşekkür ediyo-
rum. 15 Temmuz gecesini belki bugün değil ama 20 
sene sonra tarih kitaplarında okuduğumuz zaman 
çocuklarımız öyle bir gururlanacak ki dedelerimiz, 
anne ve babalarımız el ele vererek, abdestini alıp 
ve tankların önüne yatmak için sokaklara çıkmış 

diyecekler. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Rabbimden 
şehitlerimize rahmet diliyorum ve  katılan tüm gazi-
lerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum’’ dedi. 

GAZİLER VE AİLELERİ 
YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ
Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece 
Kaymakamlığı, Nikah Sarayı’nda Gaziler Günü’ne özel 
yemek düzenledi.
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Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri, Sağlık İşleri 
ve Temizlik İşleri Müdürlükleri tarafından, 
Küçükçekmece ilçesinde bulunan okulların 

(ilkokul, ortaokul, lise) bakım onarım, yenileme ve 
ilaçlama işleri yapıldı.

“Bizim Geleceğimiz  
Çocukların İyi Şartlarda  
Eğitim Alması Önemli”

 Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Küçük-
çekmece Belediyesi olarak öğrencilerimizin eğitimi-
ne destek olmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin 

sağlıklı ve iyi şartlarda eğitim alması bizim için çok 
önemli. Çocuklarımız bizim geleceğimiz” dedi.

Boyadan İlaçlamaya Kadar Yapıldı
 Şu ana kadar ilçede bulunan tüm okulların bakım 

onarımı kapsamında, bahçe yıkama, okul temizliği, iç 
ve dış cephe boyama ve sıvası yapılarak, kapı, kapı 
kolu, ayna, pencere, ahşap parke, seramik yer dö-
şemesi, lavabo, mutfak dolapları, merdiven, kiremit, 
yağmur oluğu, asma tavan, mescit ve spor salonu 
tadilatları yapıldı. Ayrıca ilçede bulunan tüm okullar 
Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 
tarafından da ilaçlanarak öğrenciler için dezenfekte 
edildi. 

OKULLAR YENİ EĞİTİM 
ÖĞRETİM YILINA 
HAZIRLANDI
Küçükçekmece Belediyesi ilçedeki okulların her türlü 
bakımlarını yaparak, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlandı.
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Her zaman zor günler yaşayan insanlara 
yardım eli uzatan Küçükçekmece Belediyesi, 
bu sefer de sel felaketi nedeniyle 21 kişinin 

hayatını kaybettiği Üsküp Hasanbeg’e 2 TIR dolusu 
eşya gönderdi. 

Küçükçekmece ilçesinde bulunan Balkan Kültür 
Derneği ile Makedonya Üsküp’te bulunan Çayır Be-

lediyesi ve El-Hilal Derneği işbirliğiyle gerçekleşen 
yardım kampanyası kapsamında evlerin ve eşyaların 
kullanılamaz hale geldiği Üsküp’e buzdolabı, çamaşır 
makinesi, elektrikli fırın ve ısıtıcı, çekyat, ev mobil-
yaları, halı, battaniye, giyim malzemeleri, pirinç ve 
ayakkabı yardımı yapıldı. Üsküplüer yardımlarından 
dolayı Küçükçekmece Belediyesine teşekkür ettiler.

KÜÇÜKÇEKMECE’DEN 
MAKEDONYA’YA SEL 
YARDIMI 
Küçükçekmece Belediyesi, sel felaketi yaşayan ve 
yaralarını sarmaya çalışan Makedonya’ya içinde beyaz 
eşya ve mobilya bulunan 2 TIR gönderdi.
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“Makedon Kardeşlerimizin  
Yanındayız”

 Yapılan yardım hakkında konuşan Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise, “Daha önce 
zaten gıda yardımı yapmıştık. Ancak beyaz eşya 
ve mobilyaya çok ihtiyaç olduğunu duyduk. Bu 
nedenle bu sefer beyaz eşya ve mobilya, halısın-
dan battaniyeye ev eşyaları ile giyim malzemeleri 
gönderdik. Biz her zaman, sıkıntı yaşayan Makedon 
kardeşlerimizin yanındayız. Allah bir daha böyle 
felaketler yaşatmasın” dedi. 
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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 EĞİTİM 
KURSLARINA BÜYÜK İLGİ
Küçükçekmece Belediyesi’nin ücretsiz olarak hizmet 
verdiği sanat ve meslek kursları yaz sezonunda 
Küçükçekmecelilerden büyük ilgi gördü.
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Yaz Spor Okulları sezon kapanışını gerçekleş-
tirdi. TOKİ Ertuğrul Gazi İlkokulu’nun bah-
çesinde gerçekleştirilen sezon kapanış tö-

renine, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı 
Recep Şencan, İlçe Spor Müdürü Koray Emer Kara, 
Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme 
Derneği Başkanı Seymen Gençtürk, TOKİ Ertuğrul 
Gazi İlkokul Müdürü Ergün Gürbüz’ün yanı sıra bele-
diye birim müdürleri, kurs öğretmenleri, öğrencileri 
ve öğrenci velileri katıldı.

“9 Bin Öğrenci Faydalandı”
 İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından söz 

alan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı 

Recep Şencan, “Küçükçekmece Belediye Başkanımız 
Sayın Temel Karadeniz öncülüğünde, 2014 yılında 3 
mahallede 3 havuzumuz varken, 2015 yılında 8 ma-
hallede 8 okul ve 2016 yılında 10 mahallede 10 okul 
bahçesine aqua park oyun havuzları, masa tenisi, 
şişme oyun parkları kuruldu. Geleceğin şampiyon 
sporcularını yetiştirmeyi amaçlayan Küçükçekmece 
Belediyesi, 40 Uzman eğitmen eşliğinde 9 Bin öğ-
rencimize temel yüzme eğitimi verdi. Temel yüzme 
eğitimi yanında çocuklarımızın hoşça vakit geçi-
rebilmeleri için kurulan aqua park oyun havuzları 
ile çocukların eğlenmelerini sağlıyoruz. 2014,2015 
ve 2016 yılında toplamda 20.016 öğrencimize spor 
eğitimi verdik. Okul bahçelerine kurduğu portatif 

20 BİN KÜÇÜKÇEKMECELİ
ÇOCUK YÜZME ÖĞRENDİ
Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulları ücretsiz 
yüzme kurslarından son üç yılda toplam 20 biden fazla 
çocuğumuza yüzme öğrettik.  
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havuzlara gelerek yaz mevsimini yüzme öğrenerek 
değerlendiren Küçükçekmeceli minik yüzücüleri 
tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi. 
 Ayrıca törende çocukların hazırladığı kareografi 
gösterileri büyük ilgi gördü. Su Topu turnuvası, Ser-
best stil yüzme ve sırt üstü yüzme  yarışları da ilgiy-
le izlendi. Yüzme öğrenen öğrencilere madalyaları 
protokol üyeleri tarafından verildi. Küçükçekmece 
Belediyesi tarafından ilçedeki 10 okulun bahçesine 
kurulan portatif olimpik yüzme havuzu ve aqupark, 
çocukların tatilinin daha da eğlenceli geçmesini 
sağladı. Bu kapsamda, profesyonel yüzme hocaları 
eşliğinde, 5-14 yaş grubu çocuk ve gençler 6 hafta 
ücretsiz olarak yüzme dersi aldı.
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Akademi binasında yapılan sınavlarda yüzlerce 
Küçükçekmeceli müzik sevdalısı ter döktü. 
Küçükçekmecelilerin yoğun katılım gösterdiği 

sınavlarda kendileriyle yarışan öğrenci adayları, hü-
nerleriyle göz doldurdu. Öğrencileri aileleri de yalnız 
bırakmadı.

Bu sene ilk defa ‘Akademik Perküsyon’ ile Keman, 
Gitar, Piyano, Bağlama, Perküsyon branşlarında 
toplam 59 öğrenci Küçükçekmece Müzik Akademi-

si’ne girmeye hak kazandı.

PROFESYONELLERDEN  
EĞİTİM ALIYORLAR

 Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi, 
müziğe tutkun gençleri,konservatuara girmeleri için 
yetiştirerek, gelecekte ulusal ve uluslararası alanda 
kariyer sahibi profesyonel müzisyen olmalarını 
amaçlıyor. Müzik Akademisi’nde öğrenciler, müziğin 
pek çok dalında profesyonellerden eğitim alıyor.

GELECEĞİN  
MÜZİK DEHALARI SEÇİLDİ
Geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi amaçlayan 
Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi Giriş Sınavları 
sonuçlandı.
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Söğütlüçeşme Bilgievi’ nde Küçükçekmece 
Belediyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirli-
ğinde İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 

yürütülen “Küçük Mucitler, Büyük İcatlar” projesi 
kapsamında en son teknolojik ürünlerin yer aldığı 
laboratuvar ve uygulama atölyesi kuruldu.  Strateji 
Geliştirme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 
projede çocuklar MAC Bilgisayar Laboratuvarında 
araştırma yapmasını öğrenerek farklı yazılım ve 
programlara yönelik teorik eğitim alırken, uygulama 
atölyesinde ise tasarımlarını, uygulamalarını geliş-
tirme ve 3D Yazıcı, ahşap atölyesi, akıllı uygulama 
monitörü aracılığıyla hayata geçirme imkanı buluyor.

Hayal Ettikleri Küçükçekmece’yi 
Yeniden Planlıyorlar

 Projede Stop Motion Film Atölyesi, Tara-Tasarla 
Atölyesi, ÇocukKent Atölyesi, Mini Marangoz Atöl-
yesi, Oyun Programlama Atölyesi ve Robot Çocuk 
Atölyesi olmak üzere 6 farklı atölyede eğitimler 
verilerek, hayal güçlerine yönelik düşüncelerini 
tasarlayan ve uygulamaya geçiren çözüm odaklı 
bireyler yetiştirmek için çalışmalar yürütülüyor. 
Küçükçekmece ilçesinde yaşayan tüm çocuklara 
ücretsiz olarak verilen Küçük Mucitler Büyük İcatlar 
projesi eğitimlerine katılmak için www.kucukmucit-
ler.com.tr adresinden başvuruda bulunabilir.

MİNİKLERİN HAYALLERİ 
GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR
Küçükçekmece Belediyesi “Küçük Mucitler, Büyük İcatlar” 
projesi kapsamında kurduğu atölyelerde çocukların hayal 
güçlerini gerçeğe dönüştürme fırsatı sunuyor.



•	 16	Dönümde	Dev	Bir	Kompleks
•	 50.000	M2	Kapalı	İnşaat	Alanı
•	 2000	Kişilik	Yurt
•	 Yüzme	Havuzları
•	 Kapalı	Spor	Salonları
•	 Derslikler
•	 Tiyatro	ve	Sergi	Salonları
•	 Kütüphane
•	 Sağlık	Birimi

Hayat BuluyorProjeler

KÜÇÜKÇEKMECE
GENÇLİK MERKEZİ


