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Küçükçekmece Belediyesi Halkalı Sosyal Tesisi’nin 
bahçesinde gerçekleşen şenlikte otistik çocuklar 

ve aileleri gönüllerince eğlendi. Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Temel Karadeniz ise Küçükçekmece 
Belediyesi’nin her zaman insana yatırım yaptığını 
belirterek, “Çocuklarımız ne kadar mutlu olursa ke-
yifli zaman geçirirse biz de kendimizi o kadar mutlu 
hissediyoruz. Onlar bizim için çok kıymetli, çok özel. 
Biz bu özel günde onlar için özel bir şeyler yapmak 
istedik” dedi.

ŞARKI SÖYLEYİP BALON UÇURDULAR
 Şenlikte çocukların müzik eşliğinde dans edip 

şarkı söylemeleri renkli görüntüler oluşturdu. 
Tüm gün boyunca aileleriyle birlikte keyifli vakit 
geçiren çocuklar şişme oyuncaklar, ilizyon ve kukla 
gösterisi ile eğlendi. Şenlikte ayrıca ‘Otizmliyim 
Küçükçekmecemde mutluyum’ diyen çocuklar balon 
uçurdu. Küçükçekmece Belediyesi tarafından ise 
katılımcılara yemek, pamuk şeker ve mısır ikramı 
yapıldı.

OTİZMLİ ÇOCUKLARIMIZ 
GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ 
Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Küçükçekmece’de yaşayan 
otistik çocuklara özel şenlik düzenledik.
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BAŞKAN KARADENİZ
KOLTUĞU DEVRETTİ

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
vesilesiyle Büyük Halkalı İlkokulu öğrencilerimizi 
belediyemizde misafir ettik. Belediye 
Başkanımız Temel Karadeniz, öğrencilerden 
Ahmet Üzümci'ye koltuğunu devretti ve 
misafirlerinin bayramını kutladı.

BAHAR TEMİZLİĞİ YAPIYORUZ
 İlçe genelinde park, yeşil alan ve kent 

mobilyalarının bakım ve tadilat işlemlerini 
tüm yıl boyunca sürdürüyoruz. Kış aylarında 
soğuk hava ve yağışlardan zarar gören yeşil 
alan, parklar ve süs havuzlarında bakım, 
onarım ve tadilat çalışmalarımızla bahara 
hazırlık yapıyoruz. 

BAKAN ARSLAN 
HALKALI İSTASYONUNDA 

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız 
Ahmet Arslan, Belediye Başkanımız Temel 
Karadeniz ile birlikte Halkalı Tren İstasyonu'nda 
incelemelerde bulundu. Bakan Arslan, daha sonra  
AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri 
Violeta Bulc ile Halkalı Çerkezköy arası tren 
yolculuğu yaptı. 

CUMHURBAŞKANIMIZ 
KÜÇÜKÇEKMECE'DE

 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım'ın teşrif ettiği Gençlik Kolları 5. Olağan 
İl Kongresine Küçükçekmece'de ev sahipliği 
yaptık. Kongre, gençlerin enerjileri ile büyük bir 
coşkuyla gerçekleşti. 

GERİ DÖNÜŞÜME ÖDÜL
 Türkiye’nin ilk Yeşil sertifikalı, doğa dostu 

kamu binasına sahip olan belediyemiz, atık pil 
konusunda da öncü olmaya devam ediyor. İlçe 
genelinde başlattığımız kampanyayla, atık pil 
getiren öğrencilere çeşitli hediyeler vererek 
geri dönüşüme teşvik ediyoruz. 
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İBB BAŞKANIMIZI
İLÇEMİZDE AĞIRLADIK

 İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Mevlüt UYSAL, Belediye 
Başkanımız Temel Karadeniz ile birlikte 
Küçükçekmece'deki Garip Dede Kültür 
Merkezi ve Cem Evi'ne ziyarette bulundu. 

HAFTANIN 7 GÜNÜ 
YOLLARDAYIZ

 Vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı 
amaç edinen ve hizmetlerinde sosyal 
belediyecilik anlayışını ön plana koyan 
belediyemiz yakınlarını kaybeden 
vatandaşlara ulaşımdan, yemek ikramına  
veriyor. Cenazesi olan vatandaşlarımızın 
ulaşımı için haftanın 7 günü gece gündüz 
yollardayız.

ERZURUM'UN 100. KURTULUŞ 
YIl DÖNÜMÜNÜ KUTLADIK

 Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 
100. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen 
programa Yahya Kemal Beyatlı Gösteri 
Merkezimizde ev sahipliği yaptık. Belediye 
Başkanımız Temel Karadeniz'in de katıldığı 
programda Binlerce Erzurumlu vatandaşımız, 
birlikte keyifli bir gece geçirdi.

POLİS HAFTASI KUTLU OLSUN
 Belediye Başkanımız Temel Karadeniz, Polis 

Haftası sebebiyle İlçe Emniyet Müdürlüğümüzü 
ziyaret ederek, görevli polislerimizle bir araya 
geldi. Başkan Karadeniz "Huzur ve güvenliğimiz 
için gece gündüz çalışan, bu onurlu görevi 
büyük bir özveriyle yerine getiren tüm emniyet 
teşkilatımıza teşekkürlerimi sunarım" dedi. 

PROJELER HAYAT BULUYOR
 Küçükçekmece'de projeler hayat buluyor. 

Daha yaşanılabilir bir Küçükçekmece için 
çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 
Halkalı Pazar Kompleksi, Yer Altı Otoparkı 
ve Aile Sağlığı Merkezi çok yakında hizmete 
açılacak.
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MÜFTÜLÜK HİZMET BİNASI 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANIMIZIN 
KATILIMIYLA AÇILDI 
Küçükçekmece İlçe Müftülüğü İmam Buhari Külliyesi, Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla açıldı.

Külliye içerisinde yer alan Tahiroğlu Hafızlık Yatılı 
Kur’an Kursu’nun temelinin de atıldığı törene; 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yanı sıra 
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 
Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İlçe Müftü-
sü Mustafa Temel, Küçükçekmece Eski Belediye 
Başkanı Aziz Yeniay, din görevlileri ve çok sayıda va-
tandaş katıldı. Törende, Küçükçekmece Müftülüğü 
yeni hizmet binası açılırken, Kur’an Kursu’nun temel 
atma töreni de dualarla yapıldı.

“AÇILIŞLARIN EN HAYIRLISINDAYIZ”
  Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 

Ali Erbaş, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Rabbi-
miz ayetinde ‘Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, 
kötülükten men eden bir ümmet bulunsun. Bir 
topluluk bulunsun. O topluluk, kurtuluşa erecektir. 
Kurtuluş o topluluğun hakkıdır’ buyurur.  Bunun 
için gayret edecek insanların organizasyonunu ger-
çekleştirmek için yapılmış muhteşem bir bina. Yine 
böyle gençleri yetiştirmek için temeli atılacak olan 
Kur’an Kursu. Ne mutlu bize böyle güzel bir açılışta 
birlikteyiz. Açılışların en hayırlısındayız. Çünkü bura-

da en hayırlı insanlar Kur’an-ı öğretecek ve orada en 
hayırlı insanlar Kur’an öğrenecek. Peygamberimiz 
‘Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğreten ve öğreneniniz-
dir’ diye buyuruyor. Kur’an ki Allah Resulüne verilen 
en büyük mucizedir. Herkesin bir emeği, katkısı var 
bu binada. Kim zerre kadar hayır işlerse onu göre-
cektir. Mahşer günü kim zerre kadar kötülük yapar-
sa onu da görecektir. Bu eserde bir tuğla katkısı olan 
herkesin önünde o tuğlanın mükâfatı görülecektir. 
Cenab-ı Hak bu tür hayır işlerinde katkı sağlamaya 
herkese nasip eylesin. Diyanet İşleri Başkanlığı ola-
rak bir tuğla da benim olsun kampanyası başlattık. 
Bizim görevimiz milleti hayra teşvik etmektir. Buna 
bizim vesile olmamız, hayrı kolaylaştırmamız lazım. 
Bizim medeniyetimiz her zaman bilgi, ilim, irfan, 
ahlak medeniyeti olmuştur. Bunların yükselmesi de 
medreseler, külliyeler ve okullarla olmuştur. Çünkü 
ilk inen ayet Oku’dur. Bunun için katkı sağlayan her-
kesten Allah razı olsun” dedi.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve 
Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya da yeni 
müftülük hizmet binasının yapımında emeği geçen-
lere teşekkür etti.
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“ŞİMDİ TOPLUMU DİRİLİŞ YÖNETİYOR”
  Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Kara-

deniz ise “Çok şükür Rabbimize ki bize bugünleri 
gösterdi. Bizler rakip değil birbirimize refik olan 
kurumlarız. Rabbim bu kardeşliğimizi bize yaşattığı 
için hamdolsun. Güzel düşünceler, güzel mekânlarda 
hayat bulur. Biz dualarımızda Rabbimizden bize 
bu dünya ve ahrette güzellikler ver diye niyazda 
bulunuyoruz. Bu eserin ortaya çıkışında başından 
sonuna kadar her kimin emeği varsa Allah razı 
olsun. Dün kendi kestiğimiz kurbanın derisine sahip 
çıkamıyorduk. O zaman toplumu dallas yönetiyor-
du, şimdi diriliş yönetiyor. Rabbim bu dirilişi daim 
kılsın. Biz bu anlayışı, bu muhabbeti bu dirayeti, bu 
emri marufu, merdiven altlarına mahkûm edersek, 
Rabbim de bizi yerin dibine mahkûm eder. Biz inşal-

lah bu kadroyla Küçükçekmece’de daha güzel işler 
yapacağız. Önceki dönem Belediye Başkanımız Aziz 
Yeniay’a da arsa tahsisi ile ilgili emeklerinden dolayı 
teşekkür ederim” diye konuştu. İlçe Müftüsü Mus-
tafa Temel yeni müftülük hizmet binasının Küçük-
çekmece’ye hayırlı olması temennisinde bulunarak, 
emeği geçenlere teşekkür etti.

ÇOK AMAÇLI TESİS 
  Küçükçekmece Müftülüğü İmam Buhari Külliyesi 

bünyesinde, müftülük yeni hizmet binası, Tahiroğlu 
Kur’an Kursu, 1000 kişilik konferans salonu, mescit, 
kütüphane, yemekhane, Türkiye Diyanet Vakfı Ya-
yınevi, 6 adet eğitim sınıfı, 200 araçlık otopark yer 
alıyor. Tesisin çevre düzenlemesi de Küçükçekmece 
Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.
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KÜÇÜKÇEKMECELİ GENÇLER 
KUT'ÜL AMARE’NİN 
102. YILINI KUTLADI
Kut'ül Amare Zaferi’nin 102. yılını Küçükçekmeceli gençlere birlikte 
kutladık. Öğrenciler düzenlenen etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde Küçükçek-
mece Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 

Yavuz Sultan Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi işbir-
liğiyle gerçekleşen Kut'ül Amare Zaferi’nin 102. yıl 
etkinliğine, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya,  
Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet 
Besim Müftüoğlu, İlçe Müftüsü Mustafa Temel, İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Kanıcı, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Hilmi Öz-
kan, Yavuz Sultan Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Okul Müdürü Mehmet Atik Adam ve çok sayıda 
öğrenci ile öğretmen katıldı.

“ARTIK SAVAŞLAR BİLGİYLE KAZANILIYOR”
 İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından 

konuşan Harun Kaya, herkesin berat kandilini kut-
layarak, “Kut'ül Amare’yi yıllarca unutmuş, bu zaferi 
vatandaşına anlatmakta aciz kalmış bir geçmişten 
gelen biri olarak, bu zaferin yeniden hatırlanmasının 
ve gençlerimize aktarılmasının ne anlama geldiğini 
anlatmam mümkün değil. Bu günün zaferleri artık 
bilgiyle kazanılıyor. Kim daha çok bilgiye sahipse 
o kazanıyor. Ekonomik, teknolojik anlamda güçlü 
olmak ancak bu şekilde maneviyat, maddiyata karşı 
olan savaşını kazanacaktır” dedi.

GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN
GENÇLERE SESLENDİ

  Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Be-
sim Müftüoğlu ise, “Zamanında Osmanlı nasıl taar-
ruz altında kaldıysa şimdi de Türkiye komşularından 
dolayı sıkıntı yaşıyor. Biz bu ülkenin coğrafyasını ko-
rumak için oradayız. Sağlıklı bir ortam oluşturmak, 
üretimimizi artırmak el ele vermek zorundayız. Tek-
rar dünyaya o güçlü Türkiye’yi göstermek zorunda-
yız. Sağlıklı ve güçlü bir Türkiye ise sizin sayenizde 
olacak” diyerek gençlere seslendi. Programda İlçe 
Müftüsü Mustafa Temel ise yaptığı duayla katılımcı-
ları duygulandırdı.

“KENDİ TARİHİMİZİ 
MASAYA YATIRMALIYIZ”

  Programda Kut'ül Amare ile ilgili sinevizyon gös-
teriminin ardından söz alan Yıldız Teknik Üniversite-
si Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Hilmi Özkan, Kut'ül 
Amare Zaferi’yle alakalı bir sunum gerçekleştirerek, 
öğrencileri bilgilendirdi. Özkan, “Kendi tarihinizi 
eğer masaya yatırmazsanız, tarihinizi başkalarının 
anlattıkları gibi okumak zorunda kalırsınız. Biz tarih 
öğretmenleri olarak Kutül Amare’yi 100’üncü yılında 
duyduk. Bu Kut savaşı olarak geçer bazı tarih kitap-
larında. Bizim kendi tarihimizi kendimizin masaya 
yatırması lazım. Yoksa sözde Ermeni Soykırımı gibi, 
kendileri yazar ve kendileri okurlar. Dünya litera-
türünü taradığımızda tüm kitaplarda Türkler veya 
Osmanlı Ermenileri katletti yazıyor. Batı toplumu 
bunu okuyor, buna inanıyor. Neden? Çünkü biz 
yazmıyoruz” dedi.  Konuşma sonunda Harun Kaya 
Doç. Dr. Selim Hilmi Özkan’a teşekkür ederek çiçek 
takdim etti.

Program kapsamında ayrıca Kut'ül Amare fotoğraf 
sergisi de öğrencilerin beğenisine sunuldu. Prog-
ramda öğrencilerin Kut'ül Amare’yle alakalı şiir ve 
şarkılar okuması da büyük beğeni topladı. Program 
sonunda sahne alan mehteran gösterisi de öğrenci-
lerden büyük alkış adı.
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Küçükçekmece Belediyesi’nin katkılarıyla İstanbul 
Aydın Üniversitesi (İAÜ) bahçesinde gerçekleşen 

şenlikte, girişler parayla satılan biletlerle değil, öğren-
cilerin bağışlamak üzere getirdiği kitaplarla yapılıyor. 
Toplanan kitaplarla ise köy okullarına kütüphane 
kurulacak, ihtiyaç sahibi çocukların yüzleri gülecek.

BAŞKAN KARADENİZ’E BÜYÜK ALKIŞ
 Festivale katılarak ‘1 Kitap Kap’ projesine destek 

veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Kara-
deniz ise yaptığı konuşmada, “Çok güzel bir kampan-
yaya beraberce yardım ediyoruz. Bu anlayışın ben 
tüm Türkiye’yi kuşatmasını istiyorum. Hepinize çok 
teşekkür ederim” dedi. Böylesine anlamlı bir projeye 
verdiği destekle üniversitelilerin gönlünü fetheden 
Temel Karadeniz, öğrencilerden büyük alkış aldı.

 “TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA
KİTAPLAR GÖNDERİYORUZ”

 Müzik Kulübünün sadece müziği barındıran bir 
kulüp olmadığını belirten İAÜ Müzik Kulübü Başkanı 
Ömer Özdemir, “Bu müziğin de dışında bir şey. Müzik 
Kulübü sadece müziği barındıran bir kulüp değil. 
Sosyal sorumluluk projeleri bizim asıl amacımız. Bu 
yıl festivalimizin 5.sini düzenliyoruz. Arkadaşlarım 
bize kitap, kıyafet, oyuncak getiriyorlar, karşılığında 
onlara fişler veriyoruz ve alandaki her türlü imkan-
dan yararlanabiliyorlar. Türkiye’nin dört bir yanına 
kitaplar gönderiyoruz” diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekle-
şen şenlikte ayrıca, yiyecek ve kermes stantları da 
yer aldı.

BU FESTİVALE 
‘BİR KİTAP KAP’IP GİRDİLER
Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ederek insana yatırım yapan 
Belediyemiz, bu alandaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 
Küçükçekmece’deki üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk 
projesi ‘1 Kitap Kap Festivali’ne destek verdik.
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GENÇLER YEREL 
YÖNETİMLERİ BAŞKAN 
KARADENİZ’DEN DİNLEDİ
Belediye Başkanımız Temel Karadeniz, İstanbul Aydın 
Üniversitesi’nin düzenlediği Siyaset Akademisi’ne katıldı; kentsel 
siyasetin aktörleri yerel yönetimleri anlattı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Florya yerleşkesinde 
gerçekleşen Siyaset Akademisi panelinde Küçük-

çekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Gaze-
teci İsmet Berkan ve Gazeteci-Yazar Nevzat Çiçek 
konuşma yaptı. İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye 
Araştırmaları Merkezi tarafından bu yıl 8.si düzenle-
nen, Siyasetçi Abdulhaluk Mehmet Çay’ın modera-
törlüğünde gerçekleşen İstanbul Aydın Üniversitesi 
(İAÜ) Siyaset Akademisi’nde güncel siyasi olaylar ve 
15 Temmuz darbe girişimi konuşuldu.

“ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLİYORUM”
  Siyaset Akademisi’ne katılarak gençleri yerel 

yönetimler konusunda bilgilendiren Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Bugün değerli 
gazeteciler ile birlikte üç farklı konuda öğrencile-
rimizle birlikte olduk. Ben belediye başkanı olarak, 

yerel yönetimler ile ilgili bakış açılarımı öğrencilerle 
paylaştım. Güzel bir toplantı oldu. Üniversitemizin 
bu gibi programlarla, gazetecileri sanatçıları ve kül-
tür adamlarını öğrencilerle buluşturması öğrenciler 
için bir şans. Ben Aydın Üniversitesinin bu başarısı-
nın artarak devam etmesini diliyorum ve öğrencile-
rimize de başarılar diliyorum’’ diye konuştu.
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“MEKANLA İNSANDA
SIRAT-I MÜSTAKİM ÖNEMLİ”

  Konuşmasında mekanla insan ilişkisinde sırat-ı 
müstakimin öneminden bahseden Temel Kara-
deniz, “Mekanla ilişkide ıskaladığımız bir şey var. 
Metrekareye düşen insanla alakalı sırat-ı müstakim 
yakalayamazsanız yapacaklarınız sizi kurtaramaz. 
Bir otomobile 4 kişi binmeyi becermek gerek, o 
otomobile 8 kişi binerseniz eğer döşemeleri deri de 
yapsanız kendinizi kandırmış olursunuz. 20-25 mil-
yon bir şehir için çok fazla. Ama ne kadar düzenleme 
yaparsanız yapın insanları gereksiz bir yoğunluk 
içerisinde yaşatarak mutsuz edersiniz diye düşünü-
yorum. İnsanın huzura ihtiyacı var” dedi.

“VATAN KAVRAMI 
İLK DEFA ORTAK PAYDA OLDU”

  15 Temmuz’ un Toplum Üzerindeki Etkileri, 
başlıklı bir konuşma gerçekleştiren Nevzat Çiçek 

ise, “Allah bir daha göstermesin. Burada sormamız  
gereken iki soru var. Ne oldu da bu insanlar sokağa 
çıktı ve 16 Temmuz sabahı nasıl bir Türkiye’ye uya-
nacaktık. 15 Temmuz’da ilk sokağa çıkanlardan biri 
de bendim. Burada görmemiz gereken sosyolojik 
bir vaka var. Vatan kavramı ilk defa Türkiye’de ortak 
payda haline gelebildi” diye konuştu.

“ASKERİ VESAYET HUKUKLA AŞILIR”
  TSK Yeni Düzenlemeler ve Öneriler hakkında 

konuşan İsmet Berkan ise 15 Temmuz sonrasında 
alınan önlemlerin gerekli olduğunu ancak zaman 
geçtikçe bu konuda da bir rehavet içerisinde olun-
duğunu söyledi. TSK ile ilgili 15 Temmuz sonrası 
yapılan değişikliklerden de bahseden  Berkan, askeri 
vesayetin ancak hukuk yoluyla engellenebileceğinin 
altını çizdi. Program sonunda ise İAÜ Rektör Yar-
dımcısı Ömer Özyılmaz konuklara teşekkür ederek 
hediye takdim etti.
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Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen, 
Türkiye’nin en büyük kapalı pazar yeri Fevzi 

Çakmak Meydanı ev sahipliğinde gerçekleşen kutla-
malarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Eski bayram-
ları aratmayan atmosferde çocuklar sek sek, istop, 
yağ satarım bal satarım gibi geleneksel oyunları 
oynarken, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz de onlara mendil kapmaca oyununda eşlik 

etti. Etkinlikler kapsamında Cennet, Sefaköy ve Ata-
kent Kültür Merkezleri'nin gitar, keman, bağlama ve 
halk oyunları kursiyerleri performanslarını sergiledi. 

Türkiye’nin sevilen ve başarılı rock grubu Manga’nın 
da sahne aldığı etkinliklerde, Küçükçekmeceli 
çocuklar gönüllerince eğlenerek bayram yaptı. 
Küçükçekmecelilerden büyük ilgi gören Manga, en 

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI COŞKUYLA 
KUTLADIK
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 
düzenlediğimiz etkinliklerde, Küçükçekmece’de unutulmaya yüz 
tutmuş çocuk oyunları yeniden hayat buldu.
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sevilen şarkılarını bu kez çocuklar için seslendirdi. 
Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya tüm çocuk-
ların bayramını tebrik ederek, etkinlikleri düzenleyen 
Başkan Karadeniz’e teşekkür etti.

“BU VATAN, BU ÇOCUKLAR HEPİMİZİN…”
 Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramını kutlayan Küçükçekmece Belediye 

Başkanı Temel Karadeniz, “Mustafa Kemal Atatürk, 
bu bayramı tüm dünya çocuklarına armağan etmiş-
tir. Bize bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk ve aziz şehitlerimizi minnetle anıyorum. 
Çocukları daha güzel bir Dünya ve daha güzel bir 
Küçükçekmece’de yaşatmak boynumuzun borcudur. 
Bu vatan, bu çocuklar hepimizin. Bu bilinçle çalışma-
ya devam edeceğiz” diye konuştu.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI COŞKUYLA 
KUTLADIK
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ÇOCUK ÜNİVERSİTEMİZİN 
ÖĞRENCİSİ ARDA'NIN 
HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, 
11 yaşındaki minik deha Arda Söyleyici’yi hayranı olduğu usta tarihçi 
Prof. Dr. İlber Ortaylı ile buluşturduk.

Küçükçekmece Belediyesi 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Küçük-

çekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencisi 
11 yaşındaki Arda Söyleyici’yi hayranı olduğu ünlü 
tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’yla bir araya getirdi. 
Tarihe meraklı minik deha ile İlber Ortaylı’nın bu-
luşması renkli görüntülere sahne oldu. Kendine has 
üslubuyla Arda Söyleyici’nin sorularını yanıtlayan 
İlber Ortaylı yüzleri güldürdü.

“ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN
ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ SAYISI ARTMALI”

 Hayranı olduğu ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile 
buluşan minik deha Arda Söyleyici ise heyecanını 
gizleyemedi. Minik deha Arda Söyleyici ise sorduğu 
sorular ve verdiği cevaplarla usta tarihçiden tam not 
aldı. Öğrencilere rast gele kitaplar okutulmaması 
gerektiğini kaydeden İlber Ortaylı, “Her tarih kitabı 

doğru bilgiler vermiyor” dedi, Arda Söyleyici’ye ki-
tap tavsiyesinde bulundu. Özel yetenekli çocuklara 
özel eğitim verilmesi gerektiğini ifade eden İlber 
Ortaylı, Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi gibi ku-
rumların sayısının artması gerektiğini söyledi; 
Küçükçekmece Belediyesi’ni tebrik etti. Küçük-
çekmece Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürü Murat Doğan ise, Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz adına usta tarihçi İlber 
Ortaylı’ya teşekkür ederek hediye takdim etti. Özel 
yetenekli miniklere eğitim veren Küçükçekmece 
Belediyesi’nin Çocuk Üniversitesi’ne giden Arda 
Söyleyici, tarihe duyduğu merakla öğretmenlerinin 
dikkatini çekti. Arda Söyleyici, ünlü tarihçi İlber 
Ortaylı’nın ise büyük bir hayranı. Tarihe büyük bir 
merak duyan ve araştırmalar yapan Arda Söyleyici, 
İsmail Kalesi hakkında yaptığı ödevle öğretmenleri-
nin ve arkadaşlarının gurur kaynağı oldu.
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“TARİHE İLGİSİ BELGESELLERLE BAŞLADI”
 Çok küçük yaştan beri Arda Söyleyici’nin tarihle 

ilgilendiğini kaydeden Arda’nın annesi Durdane 
Kaya Söyleyici (37) ise, “Belgesellerle tarih merakı 
başladı. Belgeselleri izlerken hep benimle konuşur-
du, yaptığı araştırmaları anlatırdı. Çocuğumun IQ’ 
su 130. Bunu öğretmenimiz fark etti. Bizi uyardı, biz 
de daha sonra Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi’ne 
gönderdik. Okulunda böyle bir eğitim alamıyordu, 
burada kendine özel bir eğitim alabiliyor. Çok mutlu-
yuz” diye konuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE ÇOCUK
ÜNİVERSİTESİ’NE BÜYÜK İLGİ

 Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi’ne büyük ilgi 
olduğunu, il dışından bile çocuklarını kayıt ettirmek 
isteyenler olduğunu kaydeden Çocuk Üniversitesi 
Yöneticisi Fahri Efe ise,  “Burada tamamen çocukla-
rın özel yeteneklerine yönelik dersler veriyoruz. Bu-
rada bu çocuklarımıza başarısızlığı hazmedebilmeyi, 
takım olabilmeyi öğretiyoruz. Bu çocuklar bu dün-
yada kendilerini biraz yalnız hisseden çocuklar. Bu 
dünyada kendilerinin anlaşılmadığını düşünüyorlar. 

Buraya geldiklerinde ise kendileri gibi öğrencilerle 
buluşup normal olduklarını anlıyor ve mutlu oluyor-
lar. Buraya severek geliyorlar” dedi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’in 
“Yetenekler Körelmesin” sözüyle hayata geçirdiği 
Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi, Küçükçekme-
ce’de ikamet eden özel yetenekli çocukların eğiti-
mine ve kendilerini keşfetmelerine yardımcı oluyor.  
Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Fatih Sultan Meh-
met Vakıf Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirilen 
Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nde, 
4, 5, 6 ve 7’inci sınıftaki üstün yetenekli öğrencilere 
en az 1, en fazla 4 yıl boyunca eğitimler veriliyor. 
Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi’nden kurulduğu 
günden bugüne 214  öğrenci faydalandı.  Yüzlerce 
minik dehaya kapılarını açan Küçükçekmece Çocuk 
Üniversitesi’nde ‘Bir Acayip Bilim’, ‘Dinamik Beyin-
ler’, ‘Zeka ve Akıl Oyunları’, ‘Okuma’, ‘Dil (İngilizce)’, 
‘Robot’, ‘3D Tasarım’ ile ‘Oyun Kodlama ve Yazılım’ 
atölyeleri yer alıyor. Danışma kurulunun sıkı bir ele-
meden geçirdiği çocuklarda başvuru için aranan şart 
ise, ‘Üstün Yetenekliler Testi Wisc-R’.
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CUMHURBAŞKANIMIZ 
KÜÇÜKÇEKMECE’DE
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi, Yahya Kemal 
Beyatlı Gösteri Merkezimizde gerçekleştirildi. Kongreye partililer 
büyük ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, 

Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merke-
zi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 
5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı ve 
AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Başbakan Binali Yıldırım Yahya Kemal Beyatlı Kültür 
Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Gençlik 
Kolları 5. Olağan İl Kongresi öncesi parti otobüsün-
den halka hitap ederek, önemli mesajlar verdi.

 “BU MİLLET ŞEHİTLERİYLE
YAŞAYAN BİR MİLLETTİR”

 Terörle mücadele eden Mehmetçiği ve güvenlik 
güçlerinin isimlerini sayarak 15 Temmuz’un şehit 
gençlerini selamlayarak konuşmasına başlayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ülke asırlardır ölümü 
öldüren o yiğitler sayesinde ayaktadır. Bu millet şe-
hitleriyle yaşayan, onları baş tacı eden bir millettir” 
dedi ve şehitler için Allah’tan rahmet diledi. Ken-
dilerine Avrupa’yı yurt kılan Türk gençleri, İsrail’in 
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devlet terörüne boyun eğmeyen Filistinli gençleri, 
açlık ve yoksulluktan kaçarken Akdeniz’de canlarını 
teslim eden gençleri de selamlayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, kongrenin başarılı geçmesi ve hayırlara 
vesile olması temennisinde bulundu. Siyasetin 
özünde millete hizmet yarışının bulunduğunu, 
varoluş gayesinin ise ülkeye ve millete en kaliteli 
şekilde hizmet etmek olduğunu vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, siyasetin; ilkelerle, prensiplerle 
ve belli değerlerle yapılması gereken bir iş olduğunu 
söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ahlakı, ilkesi 
olmayan siyasetin ne ülkeye, ne de millete faydası 
olur. Rüzgârgülü gibi esintiye göre yön değiştiren, 

eğilip bükülen bir siyasi anlayış, popülizmin bataklı-
ğında debelenmeye mahkûmdur” dedi.

“TÜRK SİYASETİ KİRLETİLDİ”
 Türk siyasetinin hiçbir ilke ve ahlakla bağdaşma-

yan, kapalı kapılar arkasında yürütülen pazarlıklarla 
kirletildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
durumun Türk siyasi tarihine yeni bir utanç vesikası 
olarak kaydolduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Her ne kadar kendileri ve medyadaki 
aveneleri bu skandalı örtbas etmeye kalksalar da, 
milletimiz meseleyi çok net bir şekilde görmüştür” 
değerlendirmesine yer verdi.
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ÖZEL ÇOCUKLARA 
TATLI SÜRPRİZLER
Küçükçekmece Belediyesi Pastacılık Kursu öğrencileri, yaptıkları 
pastaları engelli öğrencilere götürerek örnek bir projeye imza attı.

Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sa-
nat Merkezi’ndeki Pastacılık Kursu öğrencileri, 

engelli minikler için pasta yaptı. Yaptıkları pastaları 
Yıldırım Beyazıt Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ne 
götüren kursiyerler, engelli öğrencilere pasta se-
vinci yaşattı. Pastaları alkışlarla karşılayan engelli 
öğrenciler ise büyük mutluluk yaşadı.

“KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ’NE
TEŞEKKÜRLER”

 Yıldırım Beyazıt Özel Eğitim Uygulama Merkezi 
Müdürü Mehmet Akıncı da, pastacılık kursiyerlerini 
böyle anlamlı bir projeye imza attıkları için tebrik 
ederek, “Okulumuzda 66 tane özel eğitim öğrencisi 
eğitim görmekte.  Küçükçekmece Belediyesi ola-
rak bizim okulumuzu seçtiğiniz için çok teşekkür 

ediyorum. Gayet mutlular, keyifliler, pastalar da 
çok güzel yapılmış, yapanların ellerine sağlık” diye 
konuştu.  

10 YILDA 2 BİN KURSİYER
 2008 yılından beri pastacılık kursunun devam 

ettiğini kaydeden Kurs Hocası, Burcu Kama (28) da, 
kursa büyük ilgi olduğunu söyledi. Kama, “Aşçı çı-
rağı kursunda ana yemekler, zeytinyağlı ve tatlılar 
yapıyoruz. Pastacılık kursunda ise çay saati, kekler, 
kurabiyeler börekler ve pastalar yapıyoruz. Öğren-
ciler pasta yapmayı seviyorlar. Merakla geliyorlar 
kursuma” dedi. Cennet Kültür ve Sanat Merke-
zi’nde haftada bir ücretsiz verilen derslere katılan 
Küçükçekmeceli kadınlar, hem stres atıyor hem de 
ikinci bir meslek edinmenin mutluluğunu yaşıyor. 
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"TOY"UMUZA HOŞ GELDİNİZ 
“Ortak Miras Sahnede Buluşuyor” sloganıyla düzenlenen Toy
sahne gösterisi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezimizde 
izleyiciyle buluştu.

Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Türk-
lerin kültürel renklerini aynı sahnede müzik 

ve dansla bir araya getiren “Toy Sahne Gösterisi”ni 
AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Küçük-
çekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve ilçe protokolü 
çok sayıda vatandaşla birlikte izledi.

Gösteride farklı coğrafyalardan 65 sanatçı ile Türkle-
rin gelenek, görenek, edebiyat, desen, müzik, oyun 
ve çeşitliliği sahneye taşındı. Dansların yanı sıra üst 
düzey efektlerin dikkat çektiği gösteri, izleyenler-
de hayranlık uyandırdı.  Türk geleneklerine özgü 
dualarla yapılan açılışın ardından, kös ve davullarla 
sergilenen performansı savaş dansları takip etti.

KÜÇÜKÇEKMECELİLERDEN TAM NOT
 Türk dünyasının geleneksel kültürünü tüm yön-

leriyle anlatan danslar, Küçükçekmece seyircisinden 
tam not aldı. Türk dünyası selamlama ve geleneksel 
oyun örnekleriyle başlayan gösterinin ikinci bölü-
münde Türklerin Anadolu’ya girişleri canlandırıldı. 

Balkanlar, KKTC ve 7 bölgeye ait yaşam, karakter, 
oyun ve türkü derlemeleri bu bölümde izleyenlere 
sunuldu.

AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç gösteri sonunda 
Toy Sahne Gösterisi ekibini tebrik ederek, programa 
ev sahipliği yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz’e teşekkür etti.

BAŞKAN KARADENİZ’DEN BİRLİK MESAJI
 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 

birlik ve beraberlik mesajı verdiği konuşmasında“-
Türk dünyasının birlik ve beraberliğini göstermek 
açısından önemli bir program. Bu beraberliği çok 
daha farklı programlarla da artırmalıyız. Tüm Dün-
ya’ya kültürlerimizi tanıtmalı ve birlik ve beraber-
liğimizi göstermeliyiz. Küçükçekmece’de kültür ve 
sanat sevdasını artırmak için bu tür programlara yer 
vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Program sonunda protokol üyeleri Toy Sahne Gös-
terisi ekibine teşekkür ederek, çiçek takdim etti.
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Bir dizi kaotik figürün yaratıcısı olan çizgi dışı 
nakkaş Mehmet Siyahkalem konulu seminerde 

GSA öğrencileriyle buluşan usta sanatçı Ardeshır 
Mojarad, Türkiye’de yerel yönetimlerin sanatla 
alakadar olmasını hayranlıkla karşıladığını ifade etti. 
Ardeshır Mojarad, GSA öğrencileriyle minyatür atöl-
yesinde de bir araya geldi.

“ŞAHANE BİR SANATÇIYDI”
 İran minyatür sanatının önemli ustalarından 

Ardeshir Mojarad Takestani uzun yıllar izini sürdüğü 
Mehmet Siyah Kalem’in şahane bir sanatçı olduğu-
nu vurgulayarak, “20 yıldır araştırmalar yapıyorum. 
Bu sanatçı İran’a, Türkiye’ye yada Avrupa’ya aittir 
diye bir kaygım hiç olmadı. O, bir dünya sanatçısıdır. 
Kendisiyle ilgili ilgiyle araştırmalar yaptım. İpek Yolu 

üzerinde Çin’e kadar kendisinin izlerini sürdüm” 
dedi. Mojarad, araştırmalarını görsellerle katılımcı-
larla paylaştı.

“KÜÇÜKÇEKMECE’DE SANATA ÖNEM VERİLİYOR”
 Ardeshır Mojarad, Geleneksel Sanatlar Akade-

misi’nde şahane çalışmalar yapıldığını ifade ederek, 
“Buradaki çalışmaları çok beğendim. Eğitmenler 
ve öğrenciler birlik içerisinde şahane çalışmalar 
yapmışlar. Eğitmenler öğrencileri çok önemsiyorlar. 
Ben belediyeler temizlik işlerini yapar, başka işlere 
bakar diye hayal ederken, gördüm ki Küçükçekmece 
Belediyesi sanata çok önem veriyor ve başarılı işlere 
imza atıyor. Bu tabloyu görünce çok mutlu oldum. 
Emeği geçenlere teşekkür ederim, GSA’nın başarıla-
rının devamını dilerim” diye konuştu.

MİNYATÜRÜN USTASINI  
KÜÇÜKÇEKMECE’DE 
AĞIRLADIK
İran’ın en önemli minyatür sanatçısı olarak nitelendiren Ardeshır 
Mojarad Takestani, Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar 
Akademimizde sanatseverlerle bir araya geldi.
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Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri 54. Kütüp-
hane Haftası’nda örnek bir kampanyaya imza 

attı.  ‘Kitaplarla buluşmayan tek bir çocuk kalmasın’ 
hedefiyle toplanan 18 bin 55 kitap, Kütüphaneler 
Haftası’nda ihtiyacı olan okullara kargolanmıştı.  
Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri’nin büyük bir 

duyarlılık örneğiyle bir yıl boyunca topladığı binler-
ce kitap, Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi 
28 farklı okula ulaştırıldı. Bilgi Evleri, kampanyayı 
sürdürmeye devam ediyor. Kitaplarını ihtiyaç sahip-
leriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, Küçükçekme-
ce’deki 10 Bilgi Evi’ne kitap bağışında bulunabilirler.

KİTAPLARLA KARDEŞLİK 
KÖPRÜSÜ KURDUK
Bilgi Evlerimizin düzenlediği ‘Kitap Kardeşliğinde Buluşuyoruz’ 
kampanyası amacına ulaştı. Toplanan 18 bin 55 kitabı ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırıldık.
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ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN 
"Sevgimizi Ellerimizle Örüyoruz" projesi kapsamında, Bilgi Evleri 
öğrencilerinin anneleri ihtiyaç sahibi çocuklar için örgü ördü. 

Küçükçekmece Belediyesi tarafından organize 
edilen "Sevgimizi Ellerimizle Örüyoruz" projesi 

kapsamında, Bilgi Evleri annelerinin kendi elleriyle 
ördükleri atkı, bere ve eldivenler ihtiyaç sahibi ço-
cuklara ulaştırılacak.

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK”
 İlçedeki 10 Bilgi Evi’nden 100 annenin katıldığı ve 

‘üşüyen çocuk kalmasın’ hedefiyle yola çıkılan proje, 
Küçükçekmeceli kadınlardan büyük ilgi görüyor. Bu 
kapsamda veliler ördükleri 745 parça atkı, bere ve 
eldiveni Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi’ne 
teslim etti. Örgüler, Türkiye’nin dört bir yanındaki 

ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

“ÜŞÜYEN ÇOCUK KALMASIN İSTİYORUZ”
 Sevgimizi Ellerimizle Örüyoruz projesine dahil 

olan 38 yaşındaki Hülya Altıntop, “Bilgi Evi’ne ço-
cuğumu getirdiğimde böyle bir projeden haberdar 
oldum. Bazen, çocuğumu beklerken Bilgi Evi’nde 
ördüm. Bazen evde ördüm. Projenin çok güzel bir 
amaca hizmet ettiğini duyan etrafımdaki herkes 
bir şeyler örmek istedi. Üşüyen çocuk kalmasın 
istiyoruz. Bu projeyi gerçekleştiren Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e teşekkür ede-
rim” diye konuştu.
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ORYANTİRİNG TURNUVASI 
RENKLİ GÖRÜNTÜLERE 
SAHNE OLDU
Düzenlediğimiz Okul Olimpiyatları Oryantiring Turnuvası Florya 
Atatürk Ormanı'nda yapıldı.

Kıyasıya rekabete sahne olan ve 6 kategoride 
gerçekleştirilen oryantiring müsabakalarına 

108 erkek, 71 bayan olmak üzere toplam 179 sporcu 
katıldı. Harita ve pusula yardımıyla her türlü ara-
zide yön bulmaya ve kontrol noktalarına en kısa 
sürede ulaşmaya dayalı bir spor olan Oryantiring 
Turnuvası'na Küçükçekmeceli öğrenciler büyük ilgi 
gösterdi. Birbirleriyle kıyasıya mücadele eden öğ-
rencilere öğretmenleri ve ebeveynleri de eşlik etti.

HEM EĞLENİP HEM ÖĞRENDİLER
 Küçükçekmece’deki okullar arasında yapılan 

yarışlarda, eğlenen, kendilerini geliştiren, arazide 
yön bulma ve mücadele etmenin keşfini yaşan öğ-
renciler keyifli bir gün geçirdi. 6 kategoride yarışan 
179 sporcu, yarışlar sonunda  ise dereceye giren  
öğrencilere ve okullara madalyaları İlçe Gençlik  
Hizmetleri ve Spor Müdürü Göksu Öz tarafından 
verildi.
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ÖZEL ÇOCUKLARA 
23 NİSAN HEDİYESİ
Küçükçekmece Belediyesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı dolayısıyla özel çocuklara özel şenlik düzenledik. 

Yıldırım Beyazıt Özel Eğitim Uygulama Merke-
zi’nin bahçesinde Küçükçekmece Belediyesi 

tarafından düzenlenen şenlikte, engelli öğrenciler 
gün boyu eğlendi. Okul bahçesine kurulan şişme 
oyuncaklarla oynayan özel öğrenciler, bayramlarını 
gönüllerince kutlama fırsatı buldu. Palyaçoların gös-
terisiyle kahkahaya boğulan çocukların mutluluğu 
gözlerinden okundu. Şenlikte pamuk şeker, mısır, 

meyveli yoğurt, süt  ve içecek ikramı da yapıldı.

“BAŞKAN KARADENİZ’E TEŞEKKÜRLER”
 Yıldırım Beyazıt Özel Eğitim Uygulama Merkezi 

Müdürü Mehmet Akıncı da çocuklar için böylesine 
önemli bir günde onları bu kadar mutlu eden bir 
etkinliğe imza attığı için Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz’e teşekkür etti.
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Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleş-
tirilen Urfa Sıra Gecesi'ne türkü severler büyük 

ilgi gösterdi. Her yaştan vatandaşın katıldığı sıra 
gecesinde renkli görüntüler oluştu.

“SIRA GECESİ TERAPİ, MUHABBET, SEVGİ, 
SAYGI GECESİDİR”

 Sıra gecelerinin Şanlıurfa folklorunda çok önemli 
bir yere sahip olduğunu belirten Zekeriya Ünlü, 
“Sosyal ve kültürel yönden anlaşan arkadaşların bir 
araya gelerek kurmuş oldukları topluluğun adıdır 
Sıra Gecesi. Sıra geceleri gelenek ve göreneğin, usul 
ve terbiyenin öğrenildiği çok önemli bir müesse-
sedir. Usta, çırak ilişkisidir. Ses, saz üzerine sohbet 

meclisidir. Sıra gecesi edebiyattır. Dostluk, barış, 
arkadaşlık, kardeşlik ve yardımlaşmadır. Terapi, mu-
habbet, sevgi, saygı gecesidir" diye konuştu.

TÜRKÜLER SÖYLENDİ;
ÇİĞKÖFTE İKRAM EDİLDİ

 Gece boyunca 'Urfa’nın Etrafı, Eşarbını Yan 
Bağlama, Nemrutun Kızı' gibi dillere pelesenk olan 
eserleri seslendiren Ünlü ve saz arkadaşları 
Küçükçekmecelilerden büyük alkış aldı. Katılım-
cıların şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği sıra 
gecesinde çiğköfte geleneği de bozulmadı. Program 
sonunda, Küçükçekmece Belediyesi tarafından tüm 
katılımcılara çiğköfte ikram edildi.

SIRA GECEMİZE HOŞ GELDİNİZ
Şanlıurfa Sıra Gecesi'ni ve sıra gecelerinin vazgeçilmez ismi Zekeriya 
Ünlü'yü Küçükçekmecelilerle buluşturduk.
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BİZDEN BİRİ 
KÜÇÜKÇEKMECE’NİN 
50 YILLIK ÇINARI:
YAŞAR İNAN

Yaşar İnan, 50 yıldır Tevfikbey Mahalle Muhtarı. 
Küçükçekmece’nin 50 yıllık Çınar’ı.. 1968’den beri muhtarlık 

görevini başarıyla sürdürüyor. Bugüne kadar 14 belediye başkanı 
ile çalışmış. Sefaköy’ün ismini, Küçükçekmece’deki mahallelerin 
isimlerini bile o koymuş. Tevfikbey Mahallesi’nde bulunan muhtarlık 
binasında ise muhtarlığın yanı sıra ağabeylik, dedelik, bilirkişilik 
yapıyor. İşte yaşayan tarih Yaşar İnan’ın o güzel hikayesi..

 Muhtarlığınızda 50. yılınıza girdiniz. 
Bu nasıl bir duygu?
Ben görevimi hakikaten seve seve yapıyorum. 
Diğer bütün muhtarlıklar sabah 8.30, 9.00’da açar. 
Ben 7.30’da görevimin başındayım. Gelen kim olursa 
olsun, hoş geldin demeden ne istiyorsun demem. 

 Bu kadar uzun zamandır muhtar 
olabilmenin sırrı nedir?
Yaşar İnan: Burada ihtiyaç sahiplerine topladıkla-
rımızı veriyoruz. Çoğu gün muhtarlık olarak ya bir 

belge vermişizdir ya iki belge vermişizdir. Kızı kaçan 
bize gelir, oğlu sıkıntıdadır bize gelir. Mahallemde 
boşanma olur, birleştirmek için bize gelirler. Biz 
insanları böyle kazandık ama ben anne babamın 
servetini de böyle kaybettim. 

“SEFAKÖY İSMİNİ ABDÜLHAMİT HAN KOYDU”
 Muhtar olmaya nasıl karar verdiniz? 

Yaşar İnan: Buradaki tüm dernekleri ben kurdum. 
İlk belediyeyi kuranlardan biri de biziz. O zaman 
2 bin 800 nüfusu vardı buranın. O zamanlar 
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dediler ki, seni burada muhtar adayı yapalım. Ben 
burada esnaflık yapıyordum. İlk kurduğumuzda 
belediyemizin 6 mahallesi vardı. Sonra 10 mahalle 
oldu. Buranın ismini bile biz koyduk. Burası Safra 
Köyü’ydü. Sonra ben Ankara’ya gidince müracaat 
ettim, 10 yılda çıktı. Burası Sefaköy oldu. 

 Sefaköy ismini kim buldu? 
Yaşar İnan: O Sultan Abdülhamit Han’dan geldi. 
O buraya ava gelmiş. Akşam karanlık olunca Fehim 
Efendi’nin evinde padişahı misafir etmişler. Eskiden 
insanlar gelen misafire çok hürmet ederdi. Padişah 
geldi diye herkes kurulan sofraya bir şey getirmiş. 
O da demiş ki, ben böyle nezih bir sofra görmedim, 
buranın ismi Sofra Köy olsun. Sonra bu isim kayıt-
lara Safra diye geçmiş. Bu da bizi rahatsız etti ve 
değiştirmeye karar verdik. 1978 yılında tescilli isim 
geldi. 

 Mahallelerin isimlerini değiştirdiniz mi? 
Yaşar İnan: Mesela Bağlar Caddesi’nin ismini 
değiştirdim ben, orada üzüm bağlarımız vardı o 
yüzden Bağlar dedim. Beşyol Mahallesi’nin ismini 
de ben koydum. Yeşilköye’e, Florya’ya, Halkalı’ya, 
Edirne’ye ve İstanbul’a giden 5 yol kesişiyordu. Sö-

ğütlüçeşme’de mesela söğüt ağaçları vardı, ondan 
Söğütlüçeşme olsun buranın ismi dedim. 

“SON SENEMDE OKUL KAPANDI, 
OKUYAMADIM”

 Belediye Başkanı olmayı düşünmediniz mi?
Yaşar İnan: O zamanlar çok fazla işim vardı. 
Esnaflıkla birlikte çok iş kovalıyordum. Bir de 
ortaokul mezunu olduğum için kendimi hep 
küçük gördüm. Halbuki çok kişiye Halkalı Ziraat 
Okulu’ndan diploma aldırdım ben. Kendime 
aldıramadım. Ama şimdi tüm torunlarımı 
okutuyorum. 56 senesinde büyük kış oldu, bir 
hafta okula gidemedim. Harita ve Kadastro’da 
okuyordum o zaman, daha sonra okul kaldırıldı. 
Diplomamı da alamadım son senemdi. 

 Belediye Başkanımız sizi 
50. yılınız için tebrik etmişti geçenlerde..
Yaşar İnan: Belediye Başkanımız Temel Karadeniz’i 
oğlum kadar severim. Onun için elimden ne gelirse 
yaparım. Kendi muhtarlığımı bile feda ederim. Bu 
kadar tabana dönük bir başkan olmaz. Bazıları otur-
duğu yerde çıkmıyor görmüyor. Başkanımız 6 tane 
kapalı otopark yaptı, bu çok büyük bir iş.

 Röportaj: Şeyma Kelekçi İNANÇ
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Bahar mevsiminin başlamasıyla birlikte ev ha-
nımlarını bahar temizliği heyecanı sarar. Bütün 

hanımlar adeta bir bayram, düğün karşılar gibi 
evlerine yeni bir düzen verme isteğiyle karşılarlar bu 
mevsimi. Dünyanın gerçekten de kirletildiği günü-
müzde evlerin temizliği yapılırken son derece dikkat 
etmeliyiz. Bir yandan evlerimizi daha temiz yapmak 
isterken öte yandan kullandığımız malzemelerle 
yeni sağlık sorunlarına davetiye çıkartmamalıyız.

Size temizliğe başlamadan önce önereceğimiz en 
önemli husus temizlik yapılan evin iyi havalandırıl-
mış olması, içinde yaşayanların kimyasallara maruz 
bırakılmamasıdır. Temizlik için üretilmiş olan bu 
kimyasalları mümkün olduğu kadar kulanım amaç-
larına göre kullanmaya özen gösterin. Eğer kullana-
bileceğiniz doğal bir ürün varsa bu ürünü kesinlikle 
kimyasal ürünlerin yerine tercih edin.

Lavabo ve ocakların temizliğinde yağ sökücü gibi 
kimyasallar kullanırsanız bunların mümkün olduğu 
kadar atık suya ulaşmasına engel olmalısınız. Ak-
lınızdan çıkartmamanız gereken en önemli husus 
yağ sökücü temizleyicilerin atığının içme sularıyla 
karışarak, sularla beraber bizim çevremizi kirlet-
tiği gerçeğidir. Bugün yapılan bilimsel çalışmalar, 
antibiyotiklerin direncinin kırılmasının en önemli 
nedenlerinden birinin suların bilinçsiz kirletilmesi 
olduğunu gösteriyor. Yaptığımız iş sadece evimizi 
temizlemek değil, temizleyicilerin atığı içme sularıyla 

karışarak, sularla beraber bizim çevremizi kirletiyor 
aynı zamanda. Mümkün olduğu kadar en az kalıcı iz 
bırakan, en az çevreyi kirleten temizlik malzemeleri 
kullanmamız gerekiyor.

Temizlik esnasında da temizlik yaptıktan sonra da 
evinizi mümkün olduğunca bol havalandırın. Bu kul-
landığınız kimyasalların havaya karışarak sağlığınıza 
zarar vermemesi için önemlidir. Kimyasal atıklarının 
atık suya karışmamasına göstereceğiniz özen kadar, 
evin havalandırılmasına da özen göstermelisiniz. 

Ayrıca temizlik yaparken eldiven kullanmak da ala-
bileceğiniz önemli bir tedbirdir.

Temizlik yapılacağı zaman temizlik yapılan ortamda 
çocukların, hele bebeklerin olmamasına dikkat edin. 

Çocukların ciğerleri daha ufak ve gelişmeye müsait 
olduğu için uçucu kimyasallardan yetişkin insanlar-
dan daha çabuk etkilenirler. Temizliğe başlamanız-
dan itibaren, temizlik bitip yeterli havalandırma ya-
pılıncaya kadar çocukları bu ortamdan uzak tutun.

Temizlik için kullanacağınız malzemelerin üzerin-
deki uyarıcı notları mutlaka okuyun. Cildinizde 
beklenmedik bir etki görüldüğünde sağlık tedbiri 
almayı ihmal etmeyin. Kimyasallar gözlerinizde ve 
cildinizde tahrişlere yol açabilir. Bunun için gerekli 
önlemleri almayı unutmayın.

BAHAR 
TEMİZLİĞİ 
MÜHİM 
İŞTİR
Evlerimizi çekip çeviren 
hanımların büyük bir bölümü 
bahar mevsiminin gelmesiyle 
birlikte hummalı bir temizlik 
harekâtı başlatırlar. Burada 
yapacağımız bazı uyarı ve 
tavsiyelerin bahar temizliğine 
niyet eden kardeşlerimize faydalı 
olacağını umuyoruz.
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NEREDEN BAŞLAMALI?
 İsterseniz temizlik işine artık kullanılmayan alet 

ve eşyalarınızı bir kenara ayırarak başlayabilirsiniz. 
Bunları mümkünse temizledikten sonra ihtiyaç 
sahiplerine verebilirsin. Eğer çevrenizde onlara ihti-
yacı olan kimse bulunmuyorsa bunları belediyenize 
de verebilirsiniz. Günümüzde belediyelerin çoğu 
topladığı kullanılabilir eşyaların gerekli bakımlarını 
yaptıktan sonra onları sizin adınıza ihtiyaç sahipleri-
ne iletiyor. Ayrıca bunları internet ortamında satma 
imkânına da sahipsiniz. Duş lifleri ve havluyla dolu 
banyo dolaplarınızı gözden geçirin. Belki de bu ka-
dar lif ve havlunun hiçbir aileye lazım olmayacağını 
fark edeceksiniz. Lüzumsuz yük yerine ihtiyacınız 
kadar temiz eşyaya sahip olmanız sizin iş yükünüzü 
de azaltacaktır.

Bakım setlerinizi gözden geçirin. Son kullanma tarihi 
geçmiş güneş kremleri, ilaçlar ve güzellik ürünlerin-
den size hiçbir zaman fayda gelmeyeceğini, hatta 
sağlığınız açısından risk oluşturduğunu unutmayın. 
Dolaplarınızda, raflarınızda bu tür ürünler varsa hiç 
vakit kaybetmeden onlardan kurtulun.

Uzun süre kullanılmamış, üzeri tozla kaplanmış 
makyaj malzemeleriniz varsa hiç duraksamadan 
çöpe atın. Bol miktarda bakteri üreten bu malzeme-
ler size hastalıktan başka bir şey getirmez. Birçok 
aile restoranlardan gelen plastik çatal-bıçaklar ve 
ketçap paketlerini bile saklıyor. Bu tür malzemelerin 
işinize yaramayacağını bilerek onlardan kurtulun.  
Hanımları çoğu her alışveriş sonrası bakkaldan alıp 
eve getirdiği malzemelerin arta kalan poşetlerini 

köşe bucak saklıyor. İhtiyacınızdan fazlasını evinizde 
tutmanızın bir yararı yoktur. Bunları belediyelerin 
geri dönüşüm kutularına bırakarak ağırlıklarından 
kurtulun. Hiçbir ihtiyacınıza cevap vermeyen deko-
rasyon yastıklarının lüzumsuzluğunu artık anlayın. 
Bunları ihtiyacı olanlar varsa onlara vererek oturma 
mekânlarınızı sadeleştirin.
 
Kütüphanenizi bir kez daha gözden geçirin. Hiçbir 
zaman okumayacağınız türden kitaplar mutlaka 
vardır. Bunları oraya hapsetmektense seçerek kom-
şularınıza verin okusunlar. Hiçbir zaman malzemele-
rine bakıp yemek yapmaya kalkışmadığınız ve böyle 
bir şeyi yapmayacağınız da açıkça belli olan yemek 
tarifi kitapçıkları varsa verin başkaları istifade etsin. 

Mutfak raflarınızın özellikle üst kısımlarını kontrol 
edin. Belki de adeta milattan önceden kalan kupalar, 
tabaklar, yiyecek saklama kapları ve bardaklara 
rastlayacaksınız. Bunlara bugüne kadar ihtiyaç 
duyup kullanmadınızsa yazıktır; verin ihtiyacı olan 
kullansın.

Eski dergilerinizi, DVD'leri, CD'leri ve VHS kasetlerini 
bir kez daha gözden geçirin. Artık ihtiyacınız yoksa 
ihtiyaç sahiplerinin istifadesine sunun.

Evin orasından burasından sarkan gizemli kabloları, 
telleri ve her köşe başından fırlayan eski şarj aletle-
rini ortadan kaldırarak oluşturdukları kirliliğin 
önüne geçin.

Buzdolabınızı gözden geçirin. Eğer geçen Kurban 
Bayramından kalan etler hala duruyorsa onları yok 
etmek için bağış yolunu da seçmeyin. Çünkü eliniz-
de olmayarak başkalarına zarar verirsiniz.

Ödediğiniz elektrik faturaları, doğalgaz ve su fa-
turaları acaba kaç yıldır üst üste birikmiş duruyor. 
Bunlardan çok yakın zamana ait olanların dışında-
kiler hangi işinize yarayacak? Onları atık kutularına 
gönderin de bari geri dönüşümü sağlansın. Böylece 
bir işe yarmış olurlar.

KÜÇÜKÇEKMECE İYİLİK MERKEZİ
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