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MİNİKLERİN
İLK KARNE HEYECANI 

2017-2018 Eğitim, Öğretim yılı kapanış programı 
Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu bahçesinde 

geniş bir katılımla gerçekleşti. Bir yıl boyunca ana-
okuluna gelerek derslerine devam eden minikler ilk 
karne heyecanı yaşadı. Programa, Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Metin Nari, anaokulu müdürü Ayfer 
Şahinalp, başta olmak üzere çok sayıda öğrenci, 
öğretmen ve ebeveyn katıldı. 2017-2018 Eğitim, 
Öğretim yılının kapanışını kutlayan Küçükçekmeceli 
minikler, başarı belgelerini Temel Karadeniz’in elin-
den almanın mutluluğunu yaşadı. Ayrıca programda 
minikler ilizyon gösterisi ile eğlendi.

“ÇOCUKLARIMIZ GÜZEL OLSUN
DÜNYAMIZ GÜZEL OLUR”

  Çocukların ilk karne heyecanına ortak olan Temel 
Karadeniz ise Küçükçekmeceli çocukların ilgisine 
dayanamayıp bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu’nun İstanbul’un 
en güzel anaokullarından birisi olduğunu kaydeden 
Temel Karadeniz, “Biz bu anaokuluna sahip oldu-
ğumuz için çok şanslıyız. Bu okullar bize okul öncesi 
eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Biz 
eğer güzel bir dünya istiyorsak o dünyaya güzel ço-
cuklar yetiştirmeliyiz” diye konuştu. Karadeniz, tüm 
velilere de teşekkür etti.

Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu öğrencilerimize karnelerini 
veren Belediye Başkanımız Temel Karadeniz, miniklerin mezuniyet 
heyecanına ortak oldu.
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PERSONELİMİZLE 
BAYRAMLAŞTIK 

 Belediye Başkanımız Temel Karadeniz, 
Ramazan Bayramı öncesi personelle 
bayramlaştı. Başkan Karadeniz birimleri 
gezerek, personelle tek tek bayramlaştı. 
Bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren 
önemli günler olduğunu hatırlatan Karadeniz, 
personele aileleriyle birlikte geçirecekleri mutlu 
ve huzurlu bir bayram temenni etti.

YAŞLI KEDİDEN ÇIKAN
TÜMÖR ŞAŞIRTTI

 Fatih Mahallesi Ömür Çıkmazı’nda, 
vücudundaki tümör nedeniyle ayakta 
duramayan hasta kediyi bulan vatandaşlar 
veteriner işleri ekiplerimize bildirdi. Kediyi 
alan hekimlerimiz 1 saatlik zor ama başarılı bir 
operasyonla, kedinin vücuduna epeyce yayılan 
tümörü temizledi. Küçük dostumuzun tedavisi 
devam ediyor.

İBADETHANELERDE
HİJYEN ÇALIŞMASI YAPIYORUZ

 Camilerin daha yoğun kullanıldığı Ramazan 
ayında vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda 
ibadet edebilmeleri için İlçemizdeki Cami ve 
Mescitlere hijyen çalışması yaptık. Camilerin 
halıları süpürüldü ve yıkandı. İlaçlama çalışması 
ile birlikte camlar, ayakkabılıklar, mihrap, kürsü, 
minber ve camilerin her yeri dip köşe temizlendi.

İETT FİLOSUNA
375 YENİ OTOBÜS 

 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal İETT filosuna katılan 375 
otobüsün hizmete alınması törenine katıldı. 
Törende bir konuşma yapan Uysal yeni 
araçlarla birlikte İETT filosunun yüzde 14 
oranında yenilenmiş olduğunu söyledi. Başkan 
Uysal’a Belediye Başkanımız Temel Karadeniz 
de eşlik etti.

Kısa Kısa

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE
HEP BİRLİKTE

 Belediye Başkanımız Temel Karadeniz, 15 
Temmuz Gazisi Seyit Ahmet Altundal’ın oğlu 
Resul Altundal ile Mevlüde Basalak çiftinin 
nikah akdini gerçekleştirdi. Başkan Karadeniz, 
“Genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar 
dilerim. Hanelerinden huzur, bereket, sevgi 
ve saygı eksik olmasın” dedi. Genç çiftin 
şahitliğini Kaymakamımız Harun Kaya yaptı.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE
SEÇİM HEYECANI

 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem 
Milletvekili Genel Seçimleri akşamında 
sandıkların acıkması ile birlikte Fevziçakmak 
Meydanı’nda toplanan Küçükçekmeceli 
hemşehrilerimize Belediye Başkanımız 
Temel Karadeniz de eşlik etti. Vatandaşların 
sevinçlerine ortak olan Karadeniz sonuçları 
binlerce kişi ile birlikte takip etti. 

MİNİK DOSTLARIMIZA
SAHİP ÇIKIYORUZ

 Her canlının yaşam hakkına sahip çıkıyoruz. 
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimiz 
veteriner hekimleri, sahibi tarafından sokağa 
terk edilen ve araba çarpan sevimli av 
köpeğini ameliyat ederek hayata döndürdü. 
Tedavisi devam eden sevimli köpek kendisini 
sahiplenecek hayvan severi bekliyor.

KADINLARA ÖZEL KAFE
 Sultanmurat Pazar Kompleksi ve 

Meydanı’nda sadece kadınlara özel hizmet 
veren Sultan Kafe hizmete açıldı. Belediye 
Başkanımız Temel Karadeniz Sultanmurat 
Mahallesi’nde hizmet veren Sultan Kafede 
kadınlarla kahvaltı programında buluştu. 
Kadınlar, kendilerine özel hizmet veren kafe için 
Belediye Başkanımıza teşekkür etti.

HİZMET KAPINIZDA
 Engelli ve Yaşlı Evde Bakım Hizmeti Ekibimiz 

ilçemizdeki yüzlerce yaşlı, engelli ve yardıma 
muhtaç vatandaşımıza yardım eli uzatıyor. 
Evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan hasta, 
engelli ve yaşlılara ulaşarak, sıcak yemek, 
bakım, tamirat ve kuaförlük hizmetlerinin yanı 
sıra evlerinde her türlü temizlik, bakım, onarım 
ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

EĞİTİMDE EĞLENCE
DEVAM EDİYOR

 Küçükçekmece Çocuk Trafik Eğitim 
Parkı'nda eğlence aralıksız devam edecek. 
Trafik Eğitim Parkımız yaz aylarında haftanın 
7 günü hizmet verecek. Çocuklarımızın küçük 
yaşta eğlenceli bir şekilde trafik eğitimi 
alabilmesi için 411 08 89 nolu telefondan 
randevu alarak bu eğlenceye ortak 
olabilirsiniz.
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BİSİKLETÇİLER ZÜBEYDE ANA 
İÇİN YOLA ÇIKTI

Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ve 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 

Karadeniz, “Ana’ya Minnet” bisiklet turu programı 
kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi 
Zübeyde Hanım’ın kabrine ulaşmak üzere yola çıkan 
sporcuları düzenlenen törenle uğurladı.

Küçükçekmece Belediyesi ev sahipliğinde yapılan 
uğurlama töreninde, Başkan Karadeniz Küçükçek-
mece'den toplanan toprak parçalarını sporculara 
teslim etti. Bursa, Balıkesir ve Manisa üzerinden 
İzmir Karşıyaka’ya ulaşacak olan bisikletçiler, toprak 
parçalarını Zübeyde Hanım’ın İzmir’deki mezarına 
bırakacak.

“GURUR DUYUYORUM”
 Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, etkinliğe 

katılım sağlayan sporcuları tebrik ederek, “Mustafa 
Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın kabrine 
pedal çeviren tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz. 
Birliğimize, beraberliğimize destek olduğunuz için 
hepinize teşekkür ederim. Zübeyde annemiz ve tüm 
annelerimizin gününü tebrik ediyorum” dedi.

 “DUAMIZI VE SEVGİMİZİ DE GÖTÜRECEKLER”
  Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karade-

niz ise “Bütün annelerimizin gününü tebrik ediyo-
rum. Kaybetmiş olduğumuz annelerimiz için rahmet 
ve minnet duygularımla onları yad ediyorum. Ulu 

Küçükçekmece Bisiklet Kulübü ile birilikte Anneler Günü dolayısıyla 
özel ve anlamlı bir etkinliğe imza attık.

önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde 
Hanım’ın kabrini ziyaret edecek sporcularımıza 
teşekkür ederim. Böyle bir programın Küçükçekme-
celiler için çok anlamlı olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Arkadaşlarımız, Küçükçekmece’den aldıkları top-
rakları Zübeyde annemizin kabrine götürecekler. 
Küçükçekmece’deki yüz binlerce insanımızın duasını 
ve sevgisini de götürecekler. Onlara kazasız belasız 
bir yolculuk temenni ediyorum” diye konuştu.

Sporculardan Abdullah Gülsever, çok anlamlı bir 
etkinlik için yola çıkacaklarını ifade ederek, kendile-
rine destek veren Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz’e teşekkür etti.  
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BAŞKAN KARADENİZ’DEN 
KÜÇÜKÇEKMECELİ
KADINLARA MÜJDE

Halkalı’da bulunan Küçükçekmece Belediyesi Hü-
nerli Eller Çarşısı’nı dolaşan Temel Karadeniz’e, 

Küçükçekmeceli kadınlar da büyük ilgi gösterdi. 
Hünerli Eller’ deki Küçükçekmeceli ev hanımlarının 
stantlarını dolaşan Temel Karadeniz, hem vatan-
daşlarla sohbet etti hem de bol bol alışveriş yaptı. 
Karadeniz, kızları ve eşi için de birer el işi çanta aldı.

“KADINLARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ”
  Sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman insa-

na yatırım yaptıklarını belirten Temel Karadeniz, 

“Kadınlar bizim için çok önemli. Bu nedenle böyle 
bir çarşı kurduk. Küçükçekmece Belediyesi Hünerli 
Eller Çarşısı’nda ev hanımlarımız kendi yaptıkları el 
işi ürünleri sergileme ve satma imkanı buluyor. Aile 
bütçelerine ve ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar. 
En önemlisi ise kendi hayatlarına sağladıkları katkı. 
Annelerimiz ne kadar mutlu ve özgüvenli olursa o 
kadar sağlıklı ve iyi çocuklar yetiştirirler. Böylelikle 
daha sağlıklı ve mutlu bir toplumun temelini oluş-
turmuş oluruz. Bu nedenle kadınlarımız bizim için 
çok değerli” diye konuştu.

Belediye Başkanımız Temel Karadeniz, Küçükçekmeceli ev 
hanımlarının el işi göz nuru ürünlerini sergiledikleri ve satma imkanı 
buldukları Hünerli Eller Çarşısı’nı dolaştı. Bol bol alışveriş yapan 
Karadeniz, eşi ve kızları için el işi hediyeler satın aldı.

BAŞKAN KARADENİZ’DEN
KADINLARA ÇİFTE MÜJDE

  Temel  Karadeniz ayrıca, Hünerli Eller Çarşısı’nda 
cafe ve oyun parkı kuracaklarının müjdesini de 
verdi. 3 boyutlu rölyef yapan Semiha Iğdır, Ahşap 
sanatçısı Bilge Aruç ve örgü çanta vb. ürünler yapan 
Gülü Aydemir ise Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz’e minnetlerini şu sözlerle dile 
getirdi: “Küçükçekmeceli ev hanımları olarak ken-
dimizi gerçekten çok şanslı hissediyoruz. Bize el işi 
ürünlerimizi satma imkanı veren Hünerli Eller Çarşısı 
için belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Burada 
olmak hem çok eğlenceli hem de bize gerçekten çok 
şey katıyor. Burada hem sosyalleşiyor hem de aile 
bütçemize katkı sağlıyoruz”

Küçükçekmece Belediyesi tarafından ücretsiz olarak 
tahsis edilen Hünerli Eller Çarşısı’nda 24 ahşap 
dükkan bulunuyor. Kadınlar, ahşap boyama, takı 
tasarım, ebru, keçe işi, resim, cam süsleme gibi bir-
çok kategoride emek verdikleri ürünleri satarak aile 
bütçelerine destek sağlıyor.
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On bir ayın sultanı Ramazan’ın son günlerine 
yaklaşırken Küçükçekmece Belediyesi ünlü 

ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ nu ağırladı. Fevzi 
Çakmak Meydanı’ndaki etkinlikte Küçükçekmeceli 
sevenleriyle buluşan Hatipoğlu’na, Küçükçekme-
celiler büyük ilgi gösterdi. Fevziçakmak Meydanı’nı 
hınca hınç dolduran binlerce Küçükçekmeceli Hati-
poğlu’nu büyük ilgiyle izledi. Peygamber Efendimiz 
Hz. Muhammed’ in (SAV) son günlerini anlatan 
Hatipoğlu yumuşak üslubuyla gönülleri fethetti.

“PEYGAMBERİMİZİN ÖLECEĞİ
VAHİY İLE SÖYLENDİ”

 Peygamber Efendimiz (SAV), son 13 gününde 
neler yaşadığını dinleyicilere aktaran Hatipoğlu, 
“Allah’tan ‘Ben sizin dininizi bugün bitirdim. Bundan 
sonra kitap inmeyecek, peygamber gelmeyecek. 
Ben size din olarak İslamî seçtim’ diye vahiy geliyor. 
Bu ayette peygamberimizin hayatta kalmasına ge-
rek kalmadığı açıkça izah edilmiştir” dedi.

“SÖYLENMEDİK HİÇBİR ŞEY KALMASIN”
 Peygamberimizin 61 veya takvim farkına göre 

63 yaşında vefat ettiğini kaydeden Hatipoğlu, 
“Peygamberimiz namaz kılarken hem cenneti 
hem cehennemi görüyor. Hatta cehennemin ateşi 
yüzümü yaladı, ben de korktum onlardan mıyım 
acaba dedim diyor. Şimdi kalkmış bazı hocalar kabir 
azabı yok, cehennem yok diyor. Öyle bir şey yok. 
İnsanlığın gideceği iki yeri de görmüş peygamber 
efendimiz. Bu nedenle son günlerinde insanlarla 
görüşmelerini artırıyor. Söylenmedik hiçbir şey kal-
masın istiyor” diye konuştu. Peygamberimizin her 
zaman olduğu gibi Allah’a teslim olmuş, mütefekkir 
bir hal içinde bulunduğunu da kaydeden Hatipoğlu 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Peygamber Efendimiz 
(SAV) hasta yatağında yatarken dışarıdan ağlama 
sesleri duyuyor ve neden ağlıyorlar diyor. Sizin için 
dediklerinde ise üzerini giyerek insanların yanına 
gidiyor. ‘Bana Allah ya ebediyen bu dünyada kal ya 
da ahreti seç’ dedi. Ben de Allah’ı seçtim diyor”

PROF. DR. NİHAT
HATİPOĞLU'NA BÜYÜK İLGİ
Ramazan etkinliklerimizde ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nu 
Küçükçekmecelilerle buluşturduk. Hatipoğlu’ nu dinlemek isteyen 
binlerce Küçükçekmeceli Fevziçakmak Meydanı’na akın etti.

Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan etkinlikleri 
kapsamında ünlü ilahiyatçı Necmettin Nur-

saçan'ı vatandaşlarla buluşturdu. Gölge oyunu ile 
başlayan etkinlikler Adem Tay'ın verdiği Tasavvuf 
Musikisi konseriyle devam etti. Alanda ücretsiz 
olarak hizmet veren eğlence treni çocuklara keyifli 
anlar yaşattı. Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz, etkinlik alanındaki stantları ziyaret 
ederek, vatandaşlarla sohbet etti. 

“HERŞEYDE BİR HİKMET ARAYIN”
 Küçükçekmecelilerin büyük ilgisiyle karşılanan 

Necmettin Nursaçan, Peygamberlerin dualarını ve 
şükrün önemini anlattı. Nursaçan, duaların önemine 
vurgu yaptığı konuşmasında, “İslam Dünyası’nda 
kan var, gözyaşı var. Asıl hedef biziz, yani Türkler. 
Çok duaya ihtiyacımız var, dua etmeliyiz” diyerek 
zulüm altındaki Müslümanlar için dua etti.

Nursaçan, kabul olmayan duaların çok sorgulanma-
ması gerektiğini söyleyerek, “Herşeyde bir hikmet 
aranmalıdır. Dua ederken lokman helal olmalı. Sözün 
doğru olmalı. Yanık yürekle yapılan dualara Rabbi-
miz, şimşek gibi müstecap eder” diye konuştu. 

RAMAZAN SOHBETLERİNDE 
NECMETTİN NURSAÇAN’I 
DİNLEDİK
Ramazan Ayı’nın ruhuna uygun etkinlikler düzenlediğimiz Ramazan 
akşamlarında, Küçükçekmecelilerin de ilgiyle takip ettiği ünlü 
ilahiyatçı Necmettin Nursaçan’ı ağırladık. 
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Tevfikbey Muhtar Yaşar İnan Spor Tesislerinde 
gerçekleştirilen turnuvanın final maçında Halkalı 

Taştepespor ile Söğütlüçeşmespor takımları karşı 
karşıya geldi. Oynanan final müsabakasında Halkalı 
Taştepespor, Söğütlüçeşmespor’u 3-1’lik skorla 
mağlup ederek kupayı kazanan takım oldu.

Tevfikbey Yaşar İnan Spor Tesislerinde bir hafta 
süren turnuvada 4 grupta, 18 takım ve 268 sporcu 
mücadele etti. 3.’lük-4.'lük maçında ise Küçükçek-
mece İdmanyurdu Spor rakibi Atakent 2015 Spor’u 
3-0 yenerek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Mini Minikler Fetih Kupası Futbol turnuvasında 
oynan final maçlarının ardında düzenlenen törende 

dereceye geren takımlar ve sporcular, Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, AK Parti 
Küçükçekmece İlçe Başkanı Av. Mustafa Korkut, Be-
lediye Başkan Yardımcıları, Küçükçekmece Amatör 
Spor Kulüpleri Destekleme Dernek Başkanı Seymen 
Gençtürk, Gazeteci ve Spor yorumcusu Turgay De-
mir, Tevikbey Mahalle Muhtarı Yaşar İnan’ın elinden 
madalya ve hediyelerini aldı.

“SPOR SALONLARINI,
ALANLARINI ÇOĞALTACAĞIZ”

 Ödül töreninde konuşan Küçükçekmece Beledi-
ye Başkanı Temel Karadeniz, “Küçükçekmece’ de 
küçüklerin spor müsabakalarını izlemek için burada 
toplandık. Küçükçekmece hepimizin Küçükçekme-

FETİH KUPASININ ŞAMPİYONU 
HALKALI TAŞTEPESPOR
Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği iş birliği 
ile düzenlediğimiz 6.Mini Minikler Fetih Kupası Futbol turnuvasının 
şampiyonu Halkalı Taştepespor oldu.

ce'de yapılan her güzel şey hepimize gurur veriyor. 
Özellikle ben spor derneklerimizin başkanlarını, 
yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Çocukla-
rımız zararlı alışkanlıklardan bu tesislerle korunacak. 
Çocuklarımız bugünkü turnuvada  ister kazanmış 
olsunlar ister kaybetmiş olsunlar, spor yapmak 
zaten büyük kazanımdır. Spor yapılarak geçirilen bir 
gün kazanılmış yarındır. İnşallah biz Küçükçekme-
celiler el ele vererek spor salonlarını, spor alanlarına 
çoğaltmaya gayret edeceğiz” dedi.

“BU TESİSLER SAYESİNDE
DÜNYA KUPASINDA OLACAĞIZ”

 Küçüçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme 
Dernek Başkanı Seymen Gençtürk ise, “İlçemiz 
diğer yatırımlarda olduğu gibi spor yatırımlarında 

da İstanbul birinciliğini koruyor. İlçenin her mahal-
lesinde spor yatırımlarını görebilirsiniz. Turnuvayı 
gerçekleştirdiğimiz bu tesisler bir hafta önce Be-
lediye Başkanımız tarafından hizmete açıldı. Sayın 
Cumhurbaşkanımız bildiğiniz üzere futbol oynamış 
sporun içinden gelen biri, yerel yönetimlere semt 
sahaları, spor tesisleri yapınız demişlerdi. Bugün 
geldiğimiz noktada Belediye Başkanımız birçok 
mahallemize bu tür tesisleri yaptı. Yapımına baş-
lanmış ve başlanacak birçok tesisin daha olduğunu 
biliyorum. Bu sahalar çoğalması tüm ilçelere örnek 
olmasını diliyorum. Yüzlerce minik sporcularımız var 
bunların birçoğu bu tesisler sayesinde profesyonel 
hayata geçiyor. Küçükçekmece Belediye Başkanımız 
Sayın Temel Karadeniz'e çok teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.
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TEVFİKBEY MUHTAR
YAŞAR İNAN SPOR TESİSLERİ
Belediyemiz tarafından yapımı gerçekleştirilen Tevifkbey Muhtar 
Yaşar İnan Spor Tesisleri gerçekleştirilen törenle açıldı.

Spora ve sporcuya yönelik yatırımlarını sürdüren 
Küçükçekmece Belediyesi, ilçeye yepyeni bir 

spor tesisi daha kazandırdı. 50 yıldır Küçükçekmece 
Tevfikbey mahallesinde muhtarlık yapan Yaşar 
İnan’ın ismini taşıyan tesis, imzalanan protokol so-
nucu hizmete açıldı.

Açılışa, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili 
Mehmet Muş, Küçükçekmece Kaymakamı Harun 
Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Ka-
radeniz, AK Parti İlçe Başkanı Av. Mustafa Korkut, 
CHP İlçe Başkanı Turgay Özcan, Küçükçekmece 
Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Dernek Başkanı 

Seymen Gençtürk, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetler 
Müdürü Göksun Öz, Tevifbey Mahalle Muhtarı 
Yaşar İnan, kulüp başkanları, muhtarlar, sporcular ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.

“SPOR YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK”
 Törende konuşan Küçükçekmece Belediye Başka-

nı Temel Karadeniz, “Küçükçekmece Belediyesi için 
küçük bir hizmet ama Yaşar ağabeyin mutluluğunu 
görmek bizlere yeterli. Yaşar Bey, kimilerinin ağabe-
yi, kimilerinin amcası, hepimizin büyüğü. Biliyoruz ki 
kendisinin Küçükçekmece’de çok emeği var. Bizlerin 
ona vefa borcu vardı.

Küçükçekmece’de 7'den 70'e herkes huzur, barış ve 
kardeşlik için elinden geleni yapıyor. Rabbim Rama-
zan ayının hürmetine aramızdaki saygıyı, huzuru, 
barışı ve kardeşliği hiç bozmasın. Kemal Aktaş Sta-
dımızın yenilenmiş tribünleri, kulüp binası ve kapalı 
otoparkının bulunduğu stadımızı yakın zamanda 
açacağız. Yine devam etmekte olan diğer spor 
tesislerimiz var. Spor yatırımlarımız devam ede-
cek. Açılışını hep birlikte yaptığımızı bu tesis ticari 
amaçla kullanılmayacak, kulüplerimizin antrenman 
eksikliğini gidermiş olacak. Çevredeki gençlerin spor 
yapmasını sağlayacak, kulüplerimizin faydalanacağı 
bir tesis olacaktır. Tevfikbey'de 50 yıldır muhtarlık 
yapan Yaşar İnan ağabeyimizin ismini verdiğimiz 
Spor Tesisleri’nin mahalle halkımıza, gençlerimize 

ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini 
kullandı.

5 AYDA TAMAMLANDI
 Beş ayda tamamlanan 2 katlı Tevfikbey Muhtar 

Yaşar İnan Spor Tesisleri,  40x60 ölçülerinde suni 
çim futbol sahası, çeşitli spor aletlerinden oluşan 
spor parkı, 4 idari oda, 4 sporcu soyunma odaları, 1 
hakem odası, 1 mekanik oda, 1 depo  3wc ve kafeter-
yadan oluşan toplam 300 m2 lik kapalı alana sahip.

Gerçekleşen açılışın ardından 19 amatör spor kulü-
bünün katıldığı Penaltı Atışları Turnuvası’nda
Küçükçekmece İdman Yurdu şampiyon olurken İFA 
Spor da ikinciliğe ismini yazdırdı.



KÜÇÜKÇEKMECE bÜltEn>

16 17

KÜÇÜKÇEKMECE’DE
İÇ ANADOLULULARI 
BULUŞTURAN FESTİVAL

MEMLEKET HASRETİNİ
HALAY ÇEKEREK GİDERDİLER

Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 
tüm renklerini ‘Yöresel Festivaller’ etkinliğinde Fevziçakmak 
Meydanı’nda bir araya getirdik. 

Fevziçakmak Meydanı'nda kültür festivaliyle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesi kültüründe buluştuk. Binlerce Küçükçekmeceli, 
memleket hasretini halay çekerek giderdi. Selahattin Alpay’ın 
türküleriyle coşan Küçükçekmeceliler gönüllerince eğlendi.

Küçükçekmece Belediyesi Ramazan Bayramı son-
rası Fevziçakmak Meydan’ında dört gün süren 

“Kültürler Buluşuyor” festivali düzenledi. İç Anadolu 
Bölgesi’nin yöresel müzik ve lezzetlerinin tanıtıldığı 
festivalin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. 
Fevziçakmak Meydanı ev sahipliğinde gerçekleş-
tirilen festivalde sahne alan ünlü şarkıcı Onur Şan, 
söylediği şarkılarla Küçükçekmecelilere coşku dolu 
bir gece yaşattı. Vatandaşlar, ünlü sanatçıya büyük 
ilgi gösterdi.

Konya, Tokat, Sivas, Niğde ve Yozgatlı vatandaşların 
büyük ilgi gösterdiği gecede bölgenin yöresel sa-
natçıları Yavuz Emin Kuruçaylı, Mustafa Tatlıtürk ve 
Sami Çelik de sahne aldı. Sanatçıların söylediği oyun 
havalarında vatandaşlar çiftetelli oynayıp, halaylar 
çekti. Coşku ve eğlence dolu geceye AK Parti İstan-
bul Milletvekili Halis Dalkılıç ve Küçükçekmece Bele-

diye Başkanı Temel Karadeniz de katıldı. Milletvekili 
Halis Dalkılıç vatandaşları selamlayarak, festivalde 
binlerce hemşeriyi bir araya getiren  Başkan Kara-
deniz’e teşekkür etti. 

BAŞKAN’DAN BİRLİK MESAJI
 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 

birlik ve beraberlik mesajı verdiği konuşmasında, 
“Bu alan İstanbul’un kamu eliyle yapılmış en büyük 
pazar alanı. Burada binlerce hemşerimizle bir araya 
gelmekten mutluluk duyuyoruz. İlçede yapımı 
devam eden pazar yerlerini çok yakında teker te-
ker hizmete sokacağız. Küçükçekmece’de pek çok 
projeyi hayata geçirdik. Sizleri yepyeni hizmetlerle 
buluşturmaya devam edeceğiz. Kültürlerimizi yaşa-
yacağımız bu etkinlerde dört gün boyunca, bu mey-
danda sizlerle birlikte olacağız. Hepiniz hoş geldiniz, 
sefalar getirdiniz” dedi.

Fevziçakmak Meydanı’nda gerçekleşen kültür  
festivalinin ikinci gününde Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgesi kültürleri yaşatıldı. Festivalde 
sahne alan Selahattin Alpay en güzel doğu ve 
güneydoğu Anadolu eserlerini Küçükçekmeceli 
hemşerileri için okudu. Festivale Kültür ve Turizm 
Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Millet-
vekili Halis Dalkılıç, Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz başta olmak üzere binlerce Küçük-
çekmeceli vatandaş katıldı.

“BİRLİĞİMİZİ BOZMAYA ÇALIŞANLARA
FIRSAT VERMEYELİM”

 Festivalde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Nu-
man Kurtulmuş, Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz’e teşekkür ederek, “Bu memle-
kette hiçbir tarafı birbirinden ayırt edemeyiz. Onlar 
birbirine gönülden bağlı insanlardır. Bu milletin 
bayramları, inançları, düğünleri, cenazeleri bir. Bu 
birliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyelim” 
dedi. Halis Dalkılıç da böylesi güzel bir etkinliğe imza 
atan Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür etti.

“GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURUYORUZ”
 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 

ise, konuşmasında insanların gönül bağına vurgu 
yaparak şunları söyledi: “Biz gönül köprüleri kuru-
yoruz. Bu gönül köprülerinin inşasında bize destek 
olan her bir Küçükçekmeceliyi ben tebrik ediyorum. 
İster yol ister kültür merkezi yap en önemlisi bu 
gönül köprülerini kurabilmek. Biz hep aşkınıza talip 
olduk. Gönüllerinize talip olduk. Küçükçekmece’deki 
bu huzura bu barışa, kardeşliğe katkılarınızdan do-
layı çok teşekkür ediyorum.” Malatya, Elazığ, Tunce-
li, Erzincan, Bingöl, Kars, Erzurum, Bitlis, Muş, Ağrı, 
Van, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyar-
bakır, Batman, Siirt, Kilis ve Mardinli hemşerileriyle 
buluşmanın keyfini yaşayan Küçükçekmeceliler, 
yöresel sanatçıların konserleriyle coştu. Halk oyunu 
gösterilerinde ise halay çeken  Küçükçekmeceli va-
tandaşlar gönüllerince bir gün geçirerek memlekete 
olan hasretlerini giderdi. Festivalde, Aydın Akdeniz, 
Mehmet Şanlı, Tuncay Okutan, Koçer Ali, Mehmet 
Şerif Aydın gibi doğu ve güneydoğu Anadolu bölge-
sinin sevilen sanatçıları sahne aldı. 
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KÜÇÜKÇEKMECE’DE 
KARADENİZ RÜZGARI ESTİ

KÜLTÜR FESTİVALİNE 
MUHTEŞEM KAPANIŞ

Fevziçakmak Meydanı’nda düzenlediğimiz “Kültürler Buluşuyor” 
etkinliğinin 3. gününde ilçede Karadeniz rüzgarı esti.

İstanbul’da yaşayan Trakyalılar ve Balkan vatandaşları 
düzenlediğimiz kültür festivalinde buluşturduk. Rumeli Ekrem ile 
coşan göçmen vatandaşların renkli eğlencesi festivale damga vurdu.

Küçükçekmece Belediyesi’nin Fevziçakmak 
Meydanı’nda düzenlediği “Kültürler Buluşuyor” 

etkinliğinin üçüncü gününde Karadeniz yöresine 
ait etkinlikler düzenlendi. Sevilen grup İmera kon-
seriyle renklenen etkinlikte, İstanbul’un dört bir 
yanından gelen Karadenizliler coşku ve eğlence dolu 
bir gece yaşadı.

İMERA’DAN COŞKU DOLU KONSER
 Gümüşhane, Ordu, Giresun, Kastamonu, Zongul-

dak, Karabük, Samsun, Bartın, Sinop, Rize, Trabzon 
ve Artvinli vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ge-
cede İmera grubu, seslendirdikleri birbirinden güzel 
şarkılarla vatandaşları coşturdu. Gecede yöresel 
sanatçılar Nahit Akdemir, Sadık Karaca, Mahmut 
Uzuner, Hüseyin Kaya, Egemen Sekmen, Hüseyin 
Şimşek ve Aydın Beyoğlu da sahne aldı. Sanatçıların 
söyledikleri şarkılara vatandaşlar yöresel oyunları 
olan horonla eşlik etti. Yöreye özgü halk oyunları da 
ilgiyle izlendi. 

“KÜÇÜKÇEKMECE
HERŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK”

 Programa Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan 
Turan ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz’de katıldı. Milletvekili Hasan Turan vatan-
daşları selamladığı konuşmasında, festivallerin birlik 
ve beraberliğe katkı sağladığını belirterek Başkan 
Karadeniz’e teşekkür etti.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 
ise programa ilgi gösteren tüm vatandaşlara te-
şekkür ederek, “Küçükçekmece’de projeler hayat 
bulmaya devam ediyor. Küçükçekmece ve ilçe 
sakinlerimiz her şeyin en iyisine layık. İlçemizde 
şuan bulunduğumuz Fevziçakmak dışında 5 pazar 
yerimiz daha var onlar da çok yakında hizmete gire-
cek. Bu birlik ve beraberlik ortamına katkı sağlayan 
tüm katılımcılara teşekkür ederim. Bizler birbirimizi 
böyle ortamlarda daha iyi tanıyarak bağlarımızı 
güçlendiriyoruz” diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği festi-
valin son gününde Trakya ve Balkan kültürleri 

yaşatıldı. Fevziçakmak Meydanı’na akın eden binler-
ce göçmen kültür festivaline muhteşem bir kapanış 
yaptı. Festivale, TBMM Anayasa Komisyon Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti Milletvekili Halis 
Dalkılıç, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ’ın yanı sıra, Trakya, 
Rumeli ve Balkan Gönül Birliği Dernekleri Platformu 
Başkanı Gökhan Aygün katıldı.

“HALKALI’DA YENİ PAZAR YERİNİ AÇACAĞIZ”
 Festivalde söz alan Küçükçekmece Belediye 

Başkanı Temel Karadeniz, “Ramazan’ın ilk gününden 
beri burada Türkiye’nin 81 vilayetinden vatandaşla 
dost ve kardeş olmanın keyfini yaşadık. Burası 27 
dönüm ve altında büyük bir Pazar alanı ve otopark 
var. Yakında Halkalı’da da bir Pazar yerimizi daha 
açacağız. İki Pazar yerinin de açılışını yapacağız 
inşallah. Biz belediyeciliğin halka ve hakka hizmet 
olduğunu hiç unutmadık. Bize verdiğiniz güçlü 
destek için çok teşekkür ediyorum” dedi. Karadeniz 
katkılarından dolayı Gökhan Aygün’ e teşekkür ede-
rek plaket takdim etti.

“HERKES KÜÇÜKÇEKMECE’Yİ ÖRNEK ALMALI”
 Festival alanını dolaşarak vatandaşlarla sohbet 

eden TBMM Anayasa Komisyon Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz’e böylesi güzel bir etkinliğe imza 
attığı için teşekkür etti. Türkiye’nin daha güçlü bir 
ülke olması gerektiğini kaydeden Göksel Gümüşdağ 
da, Temel Karadeniz’e teşekkür ederek, bunun böy-
le etkinliklerle sağlanacağını söyledi. Halis Dalkılıç 
ise, demokratik bir şekilde kardeşliğin ve birliğin 
nasıl yaşandığını görmek için herkesin Küçükçek-
mece’ye bakması gerektiğini ifade etti. Trakya ve 
Balkan Gönül Birliği Platformu Başkanı Gökhan 
Aygün, festivale gelenlere minnetlerini dile getirdi.

Festival kapsamında Balkan ve Trakyalı ünlü sanat-
çılar Murat Balkan, Ramazan Günay, Fuat Erenoğlu, 
Sevim Balkan, Faruk Yılmaz ile yöresel halk oyunları 
ekibi sahne aldı. Rumeli Ekrem’in sahneye çıkmasıy-
la ise göçmen vatandaşların eğlencesi üst seviyeye 
ulaştı. Gönüllerince eğlenerek memleket  hasretle-
rini gideren göçmen vatandaşlar hem şarkılara eşlik 
etti hem de dans etti. Festivalin sonunda ise göç-
men vatandaşlar Temel Karadeniz’e ve festivalde 
emeği geçenlere minnetlerini dile getirdi.

KÜÇÜKÇEKMECE bÜltEn>
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YÜZLERCE ÇOCUĞU İFTAR 
SOFRASINDA BULUŞTURDUK

Küçükçekmece Belediyesi’nin İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi bahçesinde gerçekleştirdiği 

iftar programına katılan çocuklar, hazırladıkları 
gösterilerle renkli görüntüler oluşturdu. İftar prog-
ramında Doğu Türkistan, Afganistan, Pakistan ve 
Küçükçekmece’den çok sayıda yetim çocuk, yaşıtları 
ile bir araya gelerek iftar yaptı. 

“ONLARIN DUALARI ÇOK MÜHİM”
 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karade-

niz, çocuklarla iftar yapmanın çok anlamlı olduğunu 
ifade ederek, “Ramazan ayı boyunca pek çok ilçe 
sakinimizle aynı sofrayı paylaştık. Bugün ki mec-
lisimiz de çok mühim. Çocuklarımızın dualarına 

hepimizin ihtiyacı var. Onların temiz yüreklerinden 
dökülen dualara nail olmayı temenni ediyorum” diye 
konuştu. İftara katılan İHH İnsani Yardım Vakfı Ge-
nel Başkan Yardımcısı Bekir Gür de Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e düzenlenen 
organizasyondan dolayı teşekkür etti.

Küçükçekmece Bilgi Evleri Çocuk Korosu ilahilerden 
oluşan repertuvarlarıyla mini bir konser verdi. Bilgi 
Evleri’nin düzenlediği 15 Temmuz konulu resim, 
Peygamber Efendimiz konulu kompozisyon yarış-
masında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. 
İftar buluşmasında Dünya ülkelerinden programa 
katılan yetim çocuklara da hediyeler takdim edildi.

Ramazan’da düzenlediğimiz iftar sofralarını bu kez çocuklar için 
hazırladık. Yüzlerce çocuğu Çocuk İftarı’nda bir araya getirdik.

YUNUS EMRE'Yİ
PROF. DR. İSKENDER 
PALA'DAN DİNLEDİK
Fevziçakmak Meydanı’nda düzenlediğimiz Ramazan etkinliklerinde 
Prof. Dr. İskender Pala’yı Küçükçekmecelilerle buluşturduk.

Vatandaşların aileleriyle keyifle vakit geçirdiği 
Ramazan etkinliklerine, Küçükçekmeceliler 

büyük ilgi gösterdi. Ünlü isimlerin sohbetleriyle 
renklenen programa, Prof. Dr. İskender Pala “Yunus 
Emre” konulu söyleşiyle konuk oldu.

ŞİİRLERLE YUNUS EMRE KONUŞULDU
 Sırrı Er’in Yunus Emre şiirleri okuduğu gecede, 

Prof. Dr. İskender Pala’da Yunus Emre’nin haya-
tından kesitler sundu. İskender Pala, “Yunus Emre 
bizim bütün medeniyetimizi kucaklayan bir insandır. 

Onun yazdığı şiirler, ilahiler laf olsun diye yazılıp 
bestelenmemiştir. O bu şiirleri de ben ne iyi şairim 

diye yazmamıştır. Bizler anlayalım diye yazılmıştır. 
Şarkı dinler gibi ilahi dinleyeceksek gidip bir başka 
şarkı dinleyelim. Önemli olan ne mesaj verdiğini 
anlayabilmektir” dedi.

BAŞKAN’DAN BİRLİK MESAJI
 Etkinlik boyunca yöresel çadırları ziyaret ederek 

katılımcılarla sohbet eden Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, “Ramazan bereket, pay-
laşma ayı. Bizler her akşam bu alanda daha fazla 
kaynaşma, birlik ve beraberliğimizi pekiştirme fırsatı 
bulduk. Rabbim bu birliğimizi daim etsin. Alanımıza, 
etkinliğimize teşrif eden tüm vatandaşlarımıza te-
şekkür ederim” dedi.
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SADECE KULAKLARIN DEĞİL 
KALPLERİN DE PASINI SİLDİ
Ramazan etkinliklerimizin son konuğu ünlü Tasavvuf müziği 
sanatçısı Sami Savni Özer oldu. Özer okuduğu ilahilerle sadece 
kulakların değil, gönüllerin de pasını sildi.

Küçükçekmece Belediyesi’nin Ramazan’ın başın-
dan beri Fevziçakmak Meydanı’nda düzenlediği 

etkinliklerin konuğu tasavvuf müziğinin usta 
isimlerinden Sami Savni Özer oldu. Fevziçakmak 
Meydanı’ndaki etkinlik alanında konser veren Sami 
Savni Özer, ‘Allahu Allah, Aşkın ile Aşıklar, Demedim 
mi, Ya Rabbi aşkın ver bana, Çağırayım Mevlam seni’ 
gibi sevilen ilahileri seslendirdi.

“RAMAZAN’DAN SONRA DA
ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK”

 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Kara-
deniz Özer’e teşekkür ederek çiçek takdim etti. 
Ramazan’dan sonra da Fevziçakmak Meydanı’nda 
etkinliklerin devam edeceğinin müjdesini veren 
Temel Karadeniz, “Burada bir coşku var. Bir dost-
luk, kardeşlik havası var. Eminim siz de her akşam 
buraya gelmeyi iple çekiyorsunuz. Burası 27 dönüm 
bir alan. İstanbul’da kamu eliyle yapılmış en büyük 
kapalı otopark ve pazar yeri var altımızda. Bu alan 

sizinle güzelleşiyor. Rabbim Küçükçekmece’deki bu 
birlik ve beraberliği hiç bozmasın” diye konuştu.

Özer ise, kendisini Küçükçekmecelilerle buluşturan 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e 
teşekkür ederek, “Ramazan’ı bitirdik sayılır. Allah 
bizi sağlıkla, sıhhatle daha nice Ramazanlara kavuş-
tursun inşallah” dedi.

HEMŞERİLERİYLE BULUŞTULAR
 Küçükçekmece Belediyesi, on bir ayın sultanı Ra-

mazan dolayısıyla düzenlediği etkinlik kapsamında 
Fatih Demir de sahne aldı. Kukla gösterisi ile çocuk-
lar eğlenirken, büyükler ise semazen gösterisi ile 
Ramazan’ın manevi ikliminden faydalandı. Pek çok 
şehrin standının yer aldığı etkinlikte, Küçükçekme-
celiler hemşerileriyle buluşmanın mutluluğunu da 
yaşadı. Küçükçekmece Belediyesi Ramazan boyunca 
iftar sofraları kurmaya ve ünlü isimleri Küçükçek-
mecelilerle buluşturmaya devam etti.

Okulların tatile girmesiyle birlikte çocukların ve 
gençlerin sporla vakit geçirmesi ve sokaktaki 

kötü alışkanlıklardan korunmaları amacıyla hizmet 
veren Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulları 
eğitime başladı.

“ÇOCUKLARIMIZ KAZANSIN DİYE
ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

 Her zaman insana yatırım yaparak, sosyal 
belediyecilik anlayışını benimsediklerini belirten 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 
ise, “Bu ilgiden dolayı Küçükçekmeceli çocuklarımıza 
çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman geleceğimiz 
olan çocuklarımızın yanında ve onlara destek olma-
ya çalışıyoruz. Bu çabalarımızın boşa gitmediğini 
görmek bizi çok mutlu ediyor. Gençlerimiz ve çocuk-
larımız bizim geleceğimiz. Onların sporla uğraşması 
bizim için çok önemli. Spor yaparak geçirilmiş bir 
gün kazanılmış yarındır. Onların bugün de yarın da 

kazanması için elimizden geleni yapmaya devam 
edeceğiz. Gençlerin, çocukların kazanması demek, 
bizim kazanmamız demek” diye konuştu.

EĞİTİMLER YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK
 İlçede yaşayan 6-14 yaş arası çocuklara ve gençle-

re ücretsiz eğitim veren Küçükçekmece Belediyesi 
Yaz Spor Okulları’nda futbol, basketbol, voleybol, 
hentbol, masa tenisi, badminton, tenis, karate, 
taekwondo, cimnastik, binicilik, aikido, güreş, judo, 
geleneksel okçuluk, atletizm, futsal, satranç ve 
bisiklet olmak üzere toplam 19 farklı branşta eğitim 
veriliyor. Küçükçekmece Belediyesi tarafından Yaz 
Spor Okulları’nda ücretsiz olarak verilen eğitimlere 
katılmak isteyenler ise yaz sezonu boyunca kayıt 
yaptırabilecek. Yaz Spor Okulu kurslarına başvuru 
yapmak isteyenler, Küçükçekmece Belediyesi Spor 
Müdürlüğü’ne ait Spor Kayıt İRTİBAT numarasını 
(444 4 360 /7996) arayabilir.

YAZ SPOR OKULLARINDA 
EĞİTİM BAŞLADI
Yaz Spor Okullarımız eğitime başladı. Ücretsiz olarak verilen spor 
eğitimlerine Küçükçekmeceli çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.
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UNUTULAN OSMANLI SANATI
HÜNERLİ ELLER’DE CAN BULDU

 Küçükeçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı ile 
Küçükçekmeceli ev hanımlarına istihdam sağlamaya 
devam ediyor. El emeği, göz nuru ürünlerini Hünerli 
Eller Çarşısı’nda satma imkanı bulan Küçükçekmeceli 
kadınlar, hem aile bütçelerine hem ülke ekonomisine 
katkı sağlıyor. Unutulmaya yüz tutan Osmanlı el 
sanatı ipek kozası işlemeciliği de Küçükçekmece 
Belediyesi’nin ev hanımlarına istihdam sağlamak için 
açtığı Hünerli Eller Çarşısı ile hayat buldu.

1800’lü yıllarda Osmanlı hanımlarının aile büyükleri-
nin, sevdiklerinin fotoğraflarını taşıyan ipek böceği 
kozasından yapılan panolar Küçükçekmecelilerin 
duvarlarını süslüyor. Hünerli Eller Çarşısı’nda standı 
bulunan eski bankacı şimdilerde ev hanımı Hale Yi-
ğittürk (49), ipek böceği kozasından panolar yaparak 

aile bütçesine katkı sağlıyor. Küçükçekmecelilerin 
büyük ilgisiyle karşılaşan Yiğittürk, tamamen doğal, 
organik olan ipek böceği kozasından panolar, yaka 
iğneleri, peçete halkaları, gelin buketleri, gelin taçları, 
broşlar, el buketleri ve terliklere aksesuarlar yapıyor.

OSMANLI’DA AİLE BÜYÜKLERİNİN
RESİMLERİNİ SÜSLÜYORDU

 Unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı sanatının 
yeniden canlandırılması gerektiğini belirten Hale 
Yiğittürk, kendisine destek vererek sanatını yaşat-
ma fırsatı sunan Küçükçekmece Belediyesi’ne ise şu 
sözlerle teşekkür etti: “Ben Atakent’te oturuyorum. 
Afişleri görünce müracaat ettim. 20 gündür de 
buradayım. Teşekkür ediyoruz, Bayanlar yaptıkları 
şeyleri sergiliyorlar. Burada yaptıklarını duyuran 
birçok bayan arkadaşımız var. Küçükçekmece Bele-
diyesi’ne, Temel Karadeniz’e çok teşekkür ediyoruz”

HÜNERLİ ELLER ÇARŞISI
EV HANIMLARININ
YENİ UMUT KAPISI
Hünerli Eller Çarşısı ile Küçükçekmeceli ev hanımlarına istihdam 
sağlamaya devam ediyoruz. 

“BİR HAFTA DA SÜREBİLİR BİR AYDA”
 İpek böceği kozasından bir tablo yapmanın çok 

da kolay olmadığını belirten Hale Yiğittürk, “Kesme 
teknikleri var. Parmak ütüsü de kullanılıyor. Kesim 
aşaması ile başlanıyor. Çok sertse katmanlarına 
ayırıyoruz, o da zor bir şey. Sonra şekil aşamasına 
geçiliyor. Ben nakış da kullanıyorum mesela pano-
larda. Bir ay da olabilir, bir hafta da olabilir. Ne kadar 
süreceği size bağlı” dedi.

HEM HASTA OĞLUNA BAKIYOR
HEM ÇALIŞIP PARA KAZANIYOR

 Kuafördü, oğlu hastalandı. İşini bırakmak zorun-
da kaldı. Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller 
Çarşısı ile tanıştı, hayatı değişti. Şimdi hem oğluyla 
ilgileniyor hem de Hünerli Eller Çarşısı’nda gazete 
kâğıdından biblolar yapıyor; yaptıklarını satarak aile 
bütçesine katkı sağlıyor. Serpil Meney 35 yaşında 
eskiden kuaförlük yapmış bir ev hanımı. Şimdilerde 
ise kendi işinin patronu.

 “KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ’NE
TEŞEKKÜRLER”

 Gazete kağıdından biblolar, şişelikler, peçetelikler, 
ekmek sepetleri, fincan saksılar, takılıklar, anahtar-
lıklar yapan Meney, “Kuafördüm, çocuğum bronşit 
hastası olunca çalışmadım. Kuaförümü kapattım. 
Şimdi Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller çar-

şısındayız. Bize katkı sağlayanlara çok teşekkür 
ederim. Oğlumla beraber bir şeylerin mücadelesini 
veriyoruz. Hünerli Eller Çarşısı’na çok teşekkür edi-
yorum” dedi.

“GAZETE TOPLAMDA 4 İŞLEMDEN GEÇİYOR”
 Gazete kâğıdından objeler yapmanın çok da zor 

olmadığını kaydeden Serpil Meney “Önce gazete-
lerimi çubuk haline getiriyorum. Sonra bir aparatla 
yuvarlak yapıyorum. Sonra silikonla yapıştırarak 
eteklerini oluşturuyorum. Ondan sonra onu don-
duruyorum, bir tutkallama işlemim var. Boyuyorum 
ve takılarını takıyorum. Kimisine boncuklu sepetler 
yaptım, kimisine oduncu kimisine balıkçı yaptım. Çe-
şitli işlemlerden sonra en son vernikleme işleminde 
bitiriyorum. Toplamda üç, dört işlemden geçiyor” 
diye konuştu.

“EVDE OTURAN KADINLARA
İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIM”

 Meney, gelecek hedefinin ise işini ilerletip evde 
oturmak zorunda kalan tüm kadınları iş hayatına 
kazandırmak olduğunu ifade etti. Meney,“Proje-
lerim var. Böyle sargı işlerini ev hanımlarına verip 
onları ev yaşantısından kurtarmak amacım. Çoğu 
bayan işe gidemiyor, çalışamıyor, Evde yapmak için 
bir şeyler arıyor, Bu da onlar için çok güzel bir şey. 
Evlerine katkı da sağlayabilirler” dedi.
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"BİZDEN BİRİ"
38 YILLIK ÇORBACI
İŞİN SIRRINI VERDİ

İstanbul’da 7/24 sıcak ve taze yemek yemek isteyenlerin mekânı 
İmren Lokantası, 1980 yılından beri, tam 38 yıldır Yenimahalle’de 

Küçükçekmecelilere ve İstanbullulara hizmet veriyor.  Minnacık bir 
dükkân geceli gündüzlü dolup taşıyor. Çorbasını bir kez tadan bir 
daha unutamıyor. Yıllar sonra da olsa yolu düşünce mutlaka bir daha 
geliyor. Mustafa Koç ise 16 yıldır İmren Çorbacısı’nda aşçı. Burası 
yıkılmadan ayrılmam diyor; 38 yıllık başarılarının sırrını ise samimiyete 
bağlıyor: “Sokaktan geçen 10 kişiden 8’si bize selam verir.”

 Burada işe nasıl başladınız?
2000’li yıllarda Güneşli’ye geldim. Askerlik zamanla-
rımdı. Küçükçekmece’de akrabalarım vardı. Burada 
şans eseri yemek yedim. Yakınlarım aracı oldu, bu-
rada işe başladım. İlk başladığım zamanlarda böyle 
değildi tabii ki. Sahibi Mehmet Kaplan 2010 yılına 
kadar başındaydı vefat edince oğlu Özgür işletmeyi 
devraldı. Burası yıkılmadığı sürece burada devam 
etmek isterim. Ancak burası kapandığı zaman düşü-
nebilirim, başka bir yer açmayı. 

 Günde ortalama kaç kişi geliyor?
500, bin arası kişi geliyor. Ortalama 750 kişi geliyor 
diyebiliriz. 

 Bu kadar kişi bu küçük yere nasıl sığıyor?
Burada herkes kendi saatlerini bilir. Saatlerini ayar-
lamıştır. İki gün 13’de yediği için sıra bekler sonra bir 
buçukta gelir rahat rahat yemek yer. 11 buçuktan 
17’ye kadar öğlen yemeği servisi sürer. 18’den sonra 
ise akşam yemeği servisi oluyor. Sabaha kadar sü-
rüyor yemek servisimiz.  

 Lokantada hangi yemekler var?
Sabah çorba ile başlıyoruz. Diğer saatlerde her çeşit 
yemeğimiz var. Gece 1’den sonra kuru ve pilavımız 
kalmıyor. Ama geldiğinde yiyecek bir şeyler mutlaka 
buluyor.  Bu yüzden acıktıkları zaman insanların 
aklına ilk burası geliyor.

 Kaç kişi çalışıyorsunuz? 
3 usta var, 3 de yardımcı var. 10 kişi servise bakıyor. 
Özgür beyle beraber 20 kişi çalışıyoruz burada.

“GÜNDE 7-8 KİŞİYE
ÜCRETSİZ YEMEK VERİYORUZ”

 Veresiye var mı? 
Zaman zaman veresiye de veriyoruz. Burada 
veresiye de yemek yeseler, ertesi gün getirip para 
verirler. Buranın insanı böyledir. Günde 7-8 kişiye 
ücretsiz yemek verdiğimiz de oluyor. Bazen bizden 
çıkıyor, bazen de vatandaşlar veriyor. Mesela biri 
100 lira bırakıyor, ihtiyacı olanlar oradan yesin diyor. 
Allah size bir şeyi nasip ettiyse o size bir şekilde 
geliyor. Bunlar güzel duygular, sıcak, samimi ilişkiler. 

 O meşhur çorbanız nasıl yapılıyor? 
Biraz meşakkatli bir iş. Mercimeğin kaynaması, sü-
zülmesi… Süzme olayı çok teferruatlı. Bazıları taneli 
olur onu herkes yemez. Biz telden geçiriyoruz, bizim 
çorbamız bayağı sıvı. Çorbanın üzerine döktüğümüz 
kırmızı su, tas kebabının suyudur mesela. 

“İŞ DÜKKANIN BÜYÜKLÜĞÜNDE DEĞİL; 
YEMEĞİN LEZZETİNDE”

 Çok küçük bir dükkan ama hep dolu.
Bunun sırrı nedir?
Süreklilik. 24 saat açık olduğumuz için insanlar 
hangi saatte gelirse gelsin aç kalmayacağını biliyor. 
Bu kafasına yerleşmiş. Aç olunca insan ben en 
çabuk nerde yemek yiyebilirim diye düşünüyor. 
İlk önce karnını doyurma peşinde oluyor. Gözün 
aldığını mide almaz diye bir tabir vardır. Burada 
yedikleriniz sizi rahatsız etmez. Burada 3-4 tabak 
bile yiyebilirsiniz. İş dükkanın büyüklüğünde değil. 
Yemeğin lezzetinde. Mekanı satın almayacaksınız 
yiyeceğiniz bir kap yemek. O lezzetliyse sıkıntı 
yok. Zaman zaman sıra bekleyebilirsiniz, 
yoğunluk oluyor. Ama o bu işin atmosferi. O 
sırada da muhabbetler oluyor. Bir tanıdığınızla 
karşılaşabiliyorsunuz sıra beklerken.

 Buradaki muhabbet çok başka değil mi?  
Tabii ki. İşi ciddi yapmak surat asmak demek değil-
dir. Latife yaptığımız insanlar oluyor. Uzun yıllardır 
tanıdıklarımız oluyor. Anne babanla gün içinde o 
kadar konuşmuyorsun ama gelen müşteriyle ko-
nuşuyorsun. Birebir ilgileneceksiniz. Birebir temas 
çok önemlidir. Benim elemanım sizinle birebir ilişki 
kurmayabilir ama benim kurmam gerekiyor.  Daha 
önce oğlunu bize getirmiş insanlar şimdi torununu 
getiriyor. Ya da daha önce babasıyla gelmiş şimdi 

oğluyla geliyor. 4-5 yaşında geliyor buraya kızdırı-
yorsun, takılıyorsun ona. Sonra büyüyünce buraya 
geliyor. Bir jenerasyon yetiştiriyorsun. 

 Başka semtlerden de gelenler var mı buraya? 
Beşiktaş’tan bize yemek yemeye gelen taksi şoförü 
bile var. Anlaşmalı olduğu bir pilot müşterisi var. 
Beşiktaş’tan onu havalimanına getiriyor. Bize de uğ-
rayıp mutlaka yemek yiyor. Havalimanından yolcu 
almadan çıkıyor, burada yemek yiyebilmek için. Ge-
celeri açık ve kalabalık olması insanların dikkatini çe-
kiyor. Burada yemek yenir diyorlar. Şunu unutmayın 
taksicilerin ve yolda kamyoncuların yemek yedikleri 
yerler her zaman güzeldir. Onların yedikleri yerlerin 
yemeği her zaman tazedir. Taksiciler ve kamyoncu-
lar bilirler. Bu da halkın arasında bilinir zaten.

“TEMEL BAŞKANIMIZ SIK SIK GELİR,
ÇORBAMIZI İÇER”

 Küçükçekmece’yi seviyor musun?
Çok seviyorum. Başka bir semte gittiğim zaman 
burasını özlüyorum. Keşke Küçükçekmece’de olsak 
diyorum. Daha lüks bir semte gittiğimde bile burayı 
arıyorum. Oraların insanı soğuk oluyor, buranın 
insanı daha bir sıcak. Şu yoldan geçen insanların 10 
tanesinden 8 tanesi selam vermeden geçmez çok 
şükür.  Ben de onlara selam vermeden geçemem. 
Böyle bir yakınlık var aramızda. 

 Meşhur kimler geliyor buraya?
Temel Karadeniz çok sık gelir. Temel Başkan ayda bir 
esnaf ziyaretine gelir, bizde de bir çorba içer. Hatta 
geçen geldiğinde yağmur yağıyordu iki tane logar 
yaptırdı kendisi. Allah razı olsun kendisinden. 

 Röportaj: Şeyma Kelekçi İNANÇ
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Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar kendi-
sini sokakta bulur. Aslına bakarsanız bu onların 

hakkı. Ne var ki, zayıflamış aile bağları, neredeyse 
kopmuş komşuluk ilişkileri sokakları çocuklarımız 
açısından güvenli bir mekan olmaktan çıkarttı. Bu-
gün çoğu anne/baba, çocuğu sokağa çıktığı zaman 
kendisini pencereden alamıyor. Doğru da yapıyorlar 
aslında. Güvensiz mekanlarda onları hem hava al-
malarına izin vermek, hem de göz kulak olarak tehli-
kelerden korunmasını sağlamak her ailenin öncelikli 
görevidir. Bir yandan yavrularımızı koruyup gözetir-
ken bir yandan da devlet ricaliyle, yerel yönetimlerle 
işbirliğini geliştirip mahallelerimizi güvenli hale 
getirmeye gayret etmek de hepimizin görevi.   

Okulların kapanmasıyla birlikte vakitleri boşa çıktığı 
için şimdi sokak onları bekliyor. Bilgisayar, televiz-
yon, tablet onları bekliyor. Çocukların büyük bölü-
mü bütün vakitlerini bunlarla geçirmek içi oldukça 
hevesli olurlar. İyi de bunları hepsi bilinçsiz kullanım 
sonunda bağımlılık yapıyor. Fayda umarken bir yığın 
sorunu getirip önümüze bırakıyor. Öyleyse yaz dö-
nemi için akıllı planlar yapmak, akıllı tedbirler almak 
zorundasınız.

“Yavrum televizyonu çok seyretme… Tabletinle bu 
kadar oynama… Başını birazcık olsun bilgisayardan 
kaldır.. Sokakta bu kadar dolaşma..” gibi cümleler 
yaz tatillerinde en sık kullandığı cümleler oluyor 
çoğu anne, babanın. Yasak listesini istediğiniz kadar 
uzatabilirsiniz. Ancak bunları yıllardır yasakladığınızı 
fakat hiçbir faydasının olmadığını da bilirsiniz.

Çocuklarımızın da ileride iyi birer ebeveyn olmaları 
için her şeyden önce sosyalleşmeye ihtiyacı var. 
Çocukların sosyalleşme, oyun, arkadaş ya da yalnız 
kalma gibi ihtiyaçları karşılamadığı zaman ekrana ki-
litlendikleri, bilgisayarlarına, tabletlerine sarıldıkları 
bilinen bir gerçek.

Mademki yaz tatili başladı öyleyse çocuklara ener-
jilerini atma imkanı verilmesinin de zamanı geldi 
demektir. 7-8 ay gibi uzun bir süre okulda bulundu-
lar. Şimdi evde, dizinizin dibinde oturmalarını bek-
lerseniz yanılırsınız. En fazla bir, iki gün oturabilirler. 
Ondan sonra “sıkıldım” sızlanmaları birbirini takip 
etmeye başlar. Onların “sıkıldım” diye bir talepleri, 
bizim de “sıkıldım” sözcüğüne karşı bir tahammül-
süzlüğümüz var.

VERİMLİ TATİL ÖNERİLERİ
Çocuklar dokuz ay boyunca okula gittiler. Derslerden ve ödevlerden
bunaldılar. Şimdi yaz tatili zamanı. Peki çocuklarımızın bu zamanı 
daha verimli geçirmeleri için neler yapabiliriz?

Anne babaların sıkıldım kelimesine karşı bir taham-
mülsüzlükleri bir kenara bırakıp onları ciddiye alması 
gerekir. Onlara katılabilecekleri etkinlik alternatifleri 
üretmek her ebeveynin öncelikli sorumluluğu. 
Günlerinin bir vaktini yaz Kur’an kurslarında geçir-
melerini sağlayın. En azından kitaplarını okumayı 
öğrenirler, milli ve manevi duyguları pekişir. Bu aya-
ğınıza kadar getirilmiş önemli bir hizmettir, istifade 
etmeye bakın.

Sadece bu mu?
Elbette hayır. Bugün belediyeler sosyal hizmet yel-
pazesini alabildiğince geniş tutuyor. Hemen hemen 
yaz kursları düzenlemeyen belediye kalmadı. Ço-
cuklarınızı bu kurslara yönlendirin. Müzikten spora 
kadar binbir etkinliğin düzenlendiği bu kurslarda 
hayata dair faydalı şeyler öğrensinler.

Çocuklara neden alternatif üretemediğinizi kendini-
ze sorun. Göreceksiniz ki bunun ana sebebi sizin de 
boş vakitlerinizde gözünüzü televizyon ekranından, 
ya da bilgisayarınızdan ayırmamanız. Kendinize bir 
alternatif üretemezseniz çocuğa nasıl üreteceksiniz. 
Siz boş vakitlerinizi dolduramazsanız çocuğa söy-
leyecek sözünüz olmaz. İstanbul’un gezilecek tarihi 
mekanları, kütüphaneler, müzeler boş boş ziyaretçi 
bekliyor. Ayıracağınız birkaç saatlik zaman sadece 
sizin buralara uğramanıza değil, çocuklarınızın da iyi 
ve dolu vakit geçirmelerine vesile olacaktır.

Eve tıkanıp kalan ve dolayısıyla başını bilgisayardan 
kaldırmayan, gözünün televizyondan ayırmayan bir 
çocukla; ebeveyninin elinden tutup Sultanahmet’i 
gezen, Topkapı müzesini dolaşan bir çocuk arasında 
dağlar kadar fark olacağını unutmayın.

Çocukların her şeyden 
evvel sevilme ihtiyaçları 
olduğunu unutmayın. 
Onların anne babalarıyla 
olma, kabullenme ve onay-
lanma ihtiyaçları bulunuyor. 
Enerjilerini harcamaları için 
arkadaşlarıyla olma ve fiziksel ak-
tivite ihtiyaçları var. Ayrıca onların 
da yetişkinler kadar yalnız kalma 
ve hayal kurma ihtiyaçları var. 
Bu ihtiyaçları karşılanamayan 
çocuk çözümü en kolay, en hızlı 
ve her yerden ulaşabileceği, ek-
randa bulur, ya da bilgisayarına 
kilitlenip kalır.

Büyük şehirlerde birkaç günlüğüne de olsa tatil 
yapmayan ebeveyn hemen hemen yok gibidir. Ya-
pacağınız tatil planlamasında mutlaka çocuklarınızı 
da hesaba katın. Onların görüşlerine de değer verin. 
Çok keyifli vakit geçireceğinizi umduğunuz bir tatil 
planında eğer çocuğa dair bir şey yoksa bu bencil-
likten de öte bir şey olur. Karı koca keyifle geçire-
ceğiniz birkaç günü çocuklarınız için zehir etmeyin. 
Eğer bu hataya düşerseniz unutmayın ki onların 
hayatından çalmış olursunuz.

Her çocuk yaz tatilinde, tatil köylerine ya da yaz 
kamplarına gidemiyor. Herkes aynı imkanlara sahip 
değil. Artık sokak oyunları da çok kısıtlandı. Çocuk-
lar sokakta oyun oynayamıyorlar. Anneler daha çok 
çalışma hayatında, çocuklar evde yalnız kalabiliyor. 
Çocuğa bakacak insan sayısı da azaldı. Eskisi gibi 
kalabalık aileler yok. Bütün bunlar anne babalar 
için “Eyvah, yaz tatili geldi” kabusu başlatıyor. 
Öyleyse anne babaların önce bütün bu ihtiyaçları 
değerlendirip ondan sonra tatil planlaması yapması 
gerekiyor.

Çocukların tatil konusunda seçme hakkı olmalı. Bü-
tün aile oturup, demokratik bir ortamda tatil planı 
yapabilir. Mümkün olduğunca, çocuklara açık hava-
da olma ve enerjilerini atabilme imkanı sağlanmalı. 
Tatil demek bütün yılın yorgunluğunu atmak de-
mek. Onlar da çok yoruluyorlar hiç kolay değil tüm 
bir yıl okul hayatını yaşamak. Dolayısıyla onlarında o 
yorgunluğu atmaya ihtiyacı var. Onlara o boş alan-
ları oluşturmak çok kıymetli. Sevdikleri, eğlendikleri 
arkadaşlarıyla olmalarına 
fırsat yaratmak çok 
önemli.
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