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Küçükçekmece Belediye binasındaki Meclis Salo-
nu’nda gerçekleştirilen Çocuk Meclisi’ne katılan 

çocuklar Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e istek 
ve önerilerini sundu.

“BU VATAN KOLAY KAZANILMADI’’
  Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karade-

niz; “Ulu Önder Mustafa Kemal’in çocuklara arma-
ğan ettiği bu bayramın başka bir örneği yok.
23 Nisan’ı sadece çocuk bayramı olarak düşünme-
mek, ulusal egemenliğin de altını çizmek gerekiyor. 
Bu vatan kolay kazanılmadı. Bu bayrak kolay dalga-
lanmadı. İnşallah hepiniz vatanınıza, milletinize layık 
insanlar olursunuz. ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız
milletindir’ sözünün ne kadar kıymetli olduğunun 
farkına her geçen daha fazla varıyoruz’’ diye
konuştu.

 “BİZİM DE NİCE FİKİRLERİMİZ VAR”
  Meclis Başkanı olarak görev alan Yavuz Sultan 

Selim Ortaokulu öğrencisi Ekin Akkanat; “Bize bu 
bayramı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’e 
teşekkür ediyor ve saygıyla anıyorum. Bizim 
de fikirlerimiz var. Bu fikirlerimizi paylaşmak ve 
amaçlarımız doğrultusunda büyümek istiyoruz. 
Bir günlüğüne de olsa içimizdeki coşkuyu çocukça 
yaşamak istiyoruz. Bize bu imkânları sağlayan, 
Küçükçekmecemizi daha güzel bir hale getiren, bizi 
yalnız bırakmayan ve desteklerini hiçbir zaman 
esirgemeyen Belediye Başkanımız Temel Karade-
niz’e teşekkürlerimizi borç biliriz’’ dedi. Katılımcıların 
sorularını da cevaplayan Başkan Temel Karadeniz, 
çocuklar için hayata geçirdiği projeleri anlattı. Prog-
ram sonunda Başkan Karadeniz, çocuklara satranç 
takımı hediye etti.

ÇOCUK MECLİSİ’NDE
23 NİSAN ÖZEL OTURUMU
Küçükçekmeceli çocuklar, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’ dolayısıyla Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi’nde bir 
araya geldi.
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KÜÇÜKÇEKMECE OKULLAR 
ARASI 23 NİSAN KOŞUSU

 23 Nisan dolayısıyla Küçükçekmece 
Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından ‘Okullar Arası 23 Nisan Koşusu’ 
düzenlendi. Küçükçekmece’de bulunan ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı koşuda, 
18 derecenin 11’ ini Söğütlüçeşme Ortaokulu 
öğrencileri alarak büyük bir başarıya imza attı.

İŞARET DİLİ KURSUNA
YOĞUN İLGİ

 Küçükçekmece Belediyesi tarafından 
hayata geçirilen Hayat Okulu projesi sertifika 
programlarıyla vatandaşları meslek sahibi 
yapmaya devam ediyor. Türk işaret dilini (TİD) 
aktif bir şekilde kullanabilme, işitme engellilerle 
iletişim kurabilme, tercümanlık yapabilme ve 
öğretebilme bilgi ve becerisinin eğitimi veren 
“İşaret Dili” kursu yoğun ilgi görüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE’YE
BAHAR GELDİ

 Kış mevsimi için ilçeye bir milyon çiçek 
dikerek kış aylarını renklendiren Küçükçekmece 
Belediyesi, baharın gelmesiyle yeşillendirme, 
çiçeklendirme ve onarım çalışmalarını arttırarak 
devam ediyor. Çim biçme, zemin düzeltme ve 
çiçek ekimleri ile parklar, yeşil alanlar, cadde ve 
refüjler baharın renklerine kavuştu.

GÜREŞ EĞİTİMLERİ BAŞLADI
 Küçükçekmece Belediyesi Kış Spor Okulları 

kapsamında Dünya ve Avrupa Şampiyonu 
Milli Güreşçi Ünal Oral ile minder güreşi 
branşında, 6-14 yaş arası çocuklar eğitim alıyor.  
Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri 
Merkezi’nin spor salonunda ücretsiz verilen 
eğitimler için kayıtlar devam ediyor.

“FARK ET GELİŞTİR
GELECEĞİ DEĞİŞTİR’’

 Küçükçekmece Kaymakamlığı’nın yürüttüğü, 
Küçükçekmece Belediyesi’nin de proje ortakları 
arasında yer aldığı “Fark Et Geliştir Geleceği 
Değiştir’’ projesinin açılış ve tanıtım toplantısı 
yapıldı. Proje kapsamında, Küçükçekmece’de 
12’si ilkokul, 12’si ortaokul olmak üzere toplamda 
24 pilot okulda 150 özel yetenekli öğrenciye 
bireysel eğitim verilecek.
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BAKAN KAYA 
KÜÇÜKÇEKMECEDE

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Betül Sayan Kaya, Eğitim Bir Sen 5 No’lu 
Şube Başkanlığınca Cennet Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen “Yeni 
Türkiye Yolunda Kadının Rolü” etkinliğinde 
Küçükçekmecelilerle bir araya geldi.

POLİS TEŞKİLATININ  172. YILI 
KUTLU OLSUN

 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, Polis Haftası kapsamında İlçe 
Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu’nu 
ziyaret etti. Küçükçekmece İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde görev yapan polislere 
özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden 
Karadeniz, Türk Polis Teşkilatının 172. yılını 
emniyet mensupları ile kutladı.

KÜÇÜKÇEKMECE TÜGVA AÇILDI
 Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 

Küçükçekmece Temsilciliği açıldı. TÜGVA Yüksek 
İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA 
Genel Başkanı İsmail Emanet, İBB Başkan 
Vekili Göksel Gümüşdağ, İlçe protokolü ve 
Küçükçekmecelilerin katılımı ile hizmete girdi.

“ÇOCUKLARINIZI FİŞTE 
UNUTMAYIN”

 Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği 
“İnternet ve Teknoloji Bağımlılığı” konulu 
seminerde Çocuk Gelişimi Uzmanı Esra Korkmaz, 
internet ve teknoloji bağımlılığının, sosyal ve 
psikolojik sorunlarına dikkat çekti. Korkmaz, 
ebeveynlere de pek çok görev düştüğünü 
söyleyerek, önemli tavsiyelerde bulundu.

MİLLİ MAÇ HEYECANINI 
BİRLİKTE YAŞADIK

 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 
Finlandiya ile çok kritik bir karşılaşmaya 
çıkan Milli Takımın kıyasıya mücadelesini, 
binlerce Küçükçekmeceli tek yürek olarak 
Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro’da dev 
ekranlarda izledi.
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Küçükçekmece Belediyesi düzenlenen bir törenle 
11. Bilgi evini hizmete açtı. Törene, Maliye Ba-

kanı Naci Ağbal, Küçükçekmece Kaymakamı Harun 
Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Ka-
radeniz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkut, İlçe 
Müftüsü Mustafa Temel ve çok sayıda vatandaş da 
katıldı.

BAKAN AĞBAL’DAN 
BAŞKAN KARADENİZ’ E TEŞEKKÜR

  İlçedeki 11’nci Bilgi Evi olan Kanarya Bilgi Evi’nin 
açılış töreninde konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, 

“Yerel yönetim olarak eğitim masrafını üstlendiği 
ve sorumlu davrandığı için Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz’e teşekkür ederim. Son 
derece güzel bir tesis. Aile sağlık merkezi, muhtarlık 
binası ve Bilgi Evi’nin Kanarya Mahallesi’ne hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. Hükümetimiz, yerel yö-
netimler, mali idarelerimiz hep beraber el ele sizlerin 
ihtiyaçlarını temin etmeye devam edeceğiz” dedi.
Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ise Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e 
eğitime büyük bir bütçe ayırarak destek verdiği için 
teşekkür etti.

11. BİLGİ EVİ HİZMETE GİRDİ
Küçükçekmece Belediyesi’nin Kanarya Mahallesi’nde hayata 
geçirdiği Kanarya Bilgi Evi, Aile Sağlığı Merkezi ve Muhtarlık 
Binası’nın resmi açılışı Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi.
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“ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİNİ 
ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

  Küçükçekmece’de dev projeleri hayata geçirmeye 
devam ettiklerinin altını çizen Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Temel Karadeniz, “13 yılda Küçükçek-
mece çok değişti. Özlediğimiz yarınlara beraberce 
kavuşacağız. Bu nedenle öncelikle çocuklarımıza ya-
tırım yapıyoruz. Eğitimlerine büyük önem veriyoruz. 
Burada çocuklar eğlenceli bir bilgiyle paylaşmanın 
tadına varacaklar. Kanarya Mahallesi sakinlerine ve 
ebeveynlerimize çok teşekkür ederim. Bu Bilgi Evi 
ile Küçükçekmece’de 11. Bilgi Evimizi açmış oluyoruz. 
Birbirimizin kardeşi olduğunu unutmazsak, sevgi 
ve muhabbeti hiç eksik etmezsek, bizim önümüzde 
hiçbir engel duramaz. Küçükçekmece güzelleştikçe 
bundan hepimiz payımızı alacağız.  Bütün mahal-
lelerimize ayırt etmeksizin hizmet etmeye devam 
edeceğiz” diye konuştu.

Kanarya Mahallesi Muhtarı Hamza Arslan da Ka-
narya Mahallesi’ne böyle bir tesis kazandırdığı için 

Başkan Karadeniz’e teşekkür ederek, çiçek takdim 
etti. Başkan Karadeniz ise katılımlarından dolayı 
Bakan Naci Ağbal’a teşekkür ederek, tablo hediye 
etti. Kurdele kesiminin ardından, protokol üyeleri, 
tesisi gezdi.

ÇOK AMAÇLI TESİS HİZMETE AÇILDI
  Kanarya Bilgi Evi’nde güvenli ve kontrollü sınıf-

larda çocuklara bilgisayar öğrenme, ödev araştır-
malarını yapma, çıktı alabilme, oyun oynama imkanı 
sağlanıyor. Bilgi Evi’nde 2 bilgisayar odası, kantin, 
kütüphane, 4 etüt sınıfı, öğretmenler odası, konfe-
rans salonu, 2 sanat atölyesi, rehberlik danışmanlık 
birimleri yer alıyor. Bilgi Evi’nin bahçesinde takım 
çalışması ve motivasyonu artırmak amacıyla Çocuk 
Sokağı da bulunuyor. Kompleksin içinde yer alan 
Aile Sağlığı Merkezi’nde ise 6 muayene odası mev-
cut. Merkezde hastalara acil müdahale, laboratuar, 
röntgen, psikolojik danışmanlık ve üreme sağlığı 
hizmetleri verilecek. Kompleksin zemin katında ise 
Kanarya Mahallesi muhtarlığı bulunuyor. 
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Bu yıl ilk kez düzenlenen ve Doğu ve Güneydoğu 
illerinin en önemli lezzeti olan Çiğ köfte Festiva-

li’ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Uzun kuyruk-
ların oluştuğu festivalde, dev tepsilerde yoğrulan 
1500 kg’lık çiğköfte ve Bitlis yöresine ait içli köfte, 
ayran eşliğinde 12 bin kişiye ikram edildi.  

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi 
Eker, AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, 
Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ve Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’in de 
katıldığı festivalde protokol üyelerinin çiğ köfte 
yoğurduğu anlar renkli görüntülere sahne oldu. 
Protokol, vatandaşlara çiğ köfte ikram etti.

“FARKLILIKLAR BİZİM ZENGİNLİĞİMİZ”
  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tarım, Gıda 

ve Hayvancılık Eski Bakanı Mehmet Mehdi Eker, 
vatandaşlara; “Bu güzel ilçe Rumeli’den, Anadolu’ya, 
Karadeniz’den Akdeniz’e, Doğu Anadolu’dan Ege’ye 
Türkiye’nin bütün unsurlarını bünyesinde barındırı-
yor. Birçok farklı kültürü bünyesinde taşıyan bir ilçe 
Küçükçekmece. Bu farklılık bizi zenginleştiriyor. İyi 
ki varsınız. Bugün burada Güneydoğu bölgemize ait 
çiğköfte ve içli köfte festivali var. Rumeli’de Güney-
doğu’da bu lezzet coğrafyasının bir parçası. Başkan 
Karadeniz’e bizi burada buluşturduğu için teşekkür 
ederiz. Biz bütün kültürel değerlerimizle doğusuyla 
batısıyla kardeşiz. Güzel bir Türkiye’yi birlikte inşa 

ÇİĞ KÖFTE FESTİVALİ’NDE 
BİRLİK MESAJI
Küçükçekmece Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şeref Meydanı’nda 
düzenlenen Çiğ köfte Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
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etmenin çabasındayız. Daha çok güçlü olmamız Tür-
kiye’nin sistemin güçlendirilmesiyle mümkündür. 16 
Nisan Türkiye’yi güçlendirme çabası ve gayretidir” 
sözleriyle seslendi.

AK Parti Milletvekili Serap Yaşar ve Küçükçekmece 
Kaymakamı Harun Kaya’da festivallerin birlik ve 
beraberliğe katkısından söz ederek, Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e teşekkür etti.

“KARDEŞLİĞİMİZ HİÇ BİTMESİN”
  Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Kara-

deniz, “15 Temmuz Şeref Meydanı’nda önemli bir 
festivale daha ev sahipliği yapıyoruz. Bu meydanda 
sizlerle birlikte acılarımıza yas tuttuk. Şimdi bu mey-
danda ortak coşkumuzu, şenliğimizi birlikte yaşı-
yoruz. Milletleri millet yapan ortak değerleridir. Gü-
neydoğu’nun muhteşem lezzetini birlikte yoğurduk. 
Kardeşliğimizi hiçbir şey gölgeleyemez. Bizlerin, 

birinci görevi Küçükçekmecelileri birbirine sevdir-
mektir. Bütün insanlarımızın bir araya gelmesi, bizi 
son derece memnun ediyor. Bu kardeşlik havasına 
yaptığınız katkıdan dolayı, Küçükçekmece’de sela-
mın ve barışın çoğalması adına gösterdiğiniz gayret-
ler için hepinize teşekkür ederim. Küçükçekmece’de 
dev projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. 
Kapalı pazar yerlerimiz çok yakında hizmete girecek. 
5 sosyal tesisimiz de çok yakında Küçükçekmeceli-
lerle buluşacak. Katılımlarınız için hepinize teşekkür 
ederim. Kardeşliğimiz hiç bitmesin” diye konuştu.

VATANDAŞLARLA HALAYLARLA EĞLENDİ
  Festivalde, yöresel sanatçılar Selahattin Alpay, İs-

mail Hazar, Münevver Özdemir, Bekir Çiçek Doğu ve 
Güneydoğu yöresine ait türküler seslendirerek, mü-
zik ziyafeti sundu. Etkinlikte, Şanlıurfa Sıra Gecesi 
Ekibi de sahne aldı. Vatandaşlar, türkülere halaylarla 
eşlik ederek, gönüllerince eğlendi. 
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Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ederek 
engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran Kü-

çükçekmece Belediyesi, bu konudaki hizmetlerine 
bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yar-
dım İşleri Müdürlüğü tarafından ilki Küçükçekmece 
Kaymakamlığı’nın önünde kurulan ‘Akülü Araç Şarj 
Noktası’, ilçede yaşayan engelli vatandaşlara ve yolu 
Küçükçekmece’den geçen tüm İstanbullu engellilere 
hizmet veriyor.

“BU UYGULAMAYI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ”
  Engellilere yönelik hizmetlerin hız kesmeden de-

vam ettiğine dikkat çeken Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekmece’de yaşa-
yan engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak 
için her zaman daha iyisini yapmaya çalıştıklarını 
belirterek, “İlçemizde yaşayan veya ilçemizdeki ula-
şım akslarını kullanırken, Küçükçekmece’den geçen 
engelli vatandaşlarımıza yönelik başlattığımız bu 
hizmetimizi tüm ilçemizde yaygınlaştıracağız. Şarj 
istasyonunda üç adet akülü sandalyeyi şarj edebi-

KÜÇÜKÇEKMECE’DE 
ENGELLİLERİN HAYATINI 
KOLAYLAŞTIRAN UYGULAMA
Küçükçekmece Belediyesi’nin ilçede hizmete soktuğu proje ile 
engelliler, artık ilçenin farklı noktalarına konulan “Engelli Araç Şarj 
İstasyonu” sayesinde akülü araçlarını şarj ederek yollarına devam 
edebilecek.



11

lecek şarj ünitesi mevcut. Vatandaşlarımız araçlarını 
şarj ederken, sıkılmamaları adına istasyonda yer 
alan ekranlardan internete bağlanarak, müzik de 
dinleyebilecek” dedi.

“BİZLER İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK”
  Küçükçekmece’de ikamet eden Halis Alan, “Bu 

istasyon Küçükçekmece civarında şarjım bitti soru-
nu çözdü. Küçükçekmece Belediyesi Başkanı Temel 
Karadeniz’e teşekkür ederim.  Bizim için çok büyük 
bir kolaylık oldu. İnternete bağlanabiliyor, istediği-
miz belgeseli izleyip, müzik de dinleyebiliyoruz” diye 
konuştu.

“BAŞKAN KARADENİZ’E TEŞEKKÜRLER”
  Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karade-

niz’e teşekkür eden Küçükçekmece sakinlerinden 
Ekrem Tiryaki ise, “Küçükçekmece Belediyesi, 
engellilerin engelini kaldırmak için ellerinden geleni 
yapıyor. Küçükçekmece’de oturan engelli vatandaş-
larımız ve ilçe sınırlarından ilçemize gelen vatandaş-
larımız için büyük bir kolaylık.  Şarj endişemiz yok 
artık. Araçlarımızı şarj etmek için burada 2-3 saat 
zaman geçirmek gerekiyor. Bizler sıkılmayalım diye, 
müzik dinleme, belgesel izleme fırsatı da verilmiş. 
Aynı zamanda telefonlarımızı da şarj edebiliyoruz. 
Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.
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  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
Küçükçekmece’de vatandaşların yoğun ilgisiyle 
gerçekleştirilen bir programla kutlandı. Program, 
sabahın erken saatlerinde Halkalı 15 Temmuz Şeref 
Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla 
başladı. Ardından, Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz’in makamı çocuklarla doldu taştı.

BAŞKAN KARADENİZ MAKAMINI
BERKAN AKGÖZ’E DEVRETTİ

  Başkan Temel Karadeniz, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam 
koltuğunu Zühtü Şenyuva İlkokulu öğrencisi Ber-
kan Akgöz’e bıraktı. Belediye Başkanlığı makamını 
devralan öğrenci, Küçükçekmece’de  çocuklarla ilgili 
projelerini ve düşüncelerini anlatırken, Karadeniz’e 
de çocuklarla ilgili hayata geçirdiği projelerden dola-
yı teşekkür etti.  Makamını ziyaret eden çocukların 
bayramını kutlayan Başkan Karadeniz, onlara hedi-
yeler vererek mutlu etti.

ÖĞRENCİLER SAHNELEDİKLERİ
GÖSTERİLERLE İLGİYLE İZLENDİ

  TOKİ Şehit Er Yılmaz Özdemir İlkokulu’nda de-
vam eden bayram kutlamaları coşkuya sahne oldu. 
Programa, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 
Garnizon Komutanı Yarbay Özgür Özdil, Küçükçek-
mece Cumhuriyet Başsavcısı Ali Doğan, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, öğretmenler, öğrenci-
ler ve veliler katıldı.

“SİZLER, VARLIĞIMIZI
DEVAM ETTİRECEKSİNİZ”

  Çocuklara, “ Gönül bahçemizin mis kokulu gülleri”
sözüyle seslenen İlçe Kaymakamı Harun Kaya, tüm
çocukların bayramını kutlayarak, “ Bugün, tüm 
dünyaya asla manda ve himaye kabul etmeyeceği-
mizi, özgürlüğümüzü haykıran Mustafa Kemal Ata-
türk’ün ‘egemenlik milletindir’ dediği günün 97.yılını 
kutluyoruz. 

23 NİSAN’A
COŞKULU KUTLAMA
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilçemizde vatandaşların yoğun 
ilgisiyle gerçekleştirilen bir programla kutlandı. Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz’in makamı çocuklarla doldu taştı.
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Öğretmenlerimize demokrasiye, hukukun üstün-
lüğüne inanan, okuyan bir gençlik yetiştirmek ko-
nusunda verdiğiniz mücadele için teşekkür ederim. 
Çocuklar , 1071’den beri bu toprakları yurt yapan 
Selçuklu’nun Osmanlı’nın torunu olan sizler, varlığı-
mızı devam ettireceksiniz ” diye konuştu.

“ULUSAL EGEMENLİĞİMİZİ
ÇOCUKLARIMIZA ANLATMALIYIZ”

  Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karade-
niz ise, “ Hepimizin vicdan borcunu yerine getirmesi 
gerekiyor. Bu anlamda bugünleri bizlere armağan 
eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Cum-
huriyetimizin kurucusu, büyük lider Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, bugünü çocuklara armağan etmesi 
üzerinde durulması gereken bir konu. Çocuklara 
armağan edilmiş başka bir bayram yok. Ulusal ege-
menliğimizi çocuklarımıza iyi anlatmamız gerekiyor. 
Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum” dedi.
 İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da çocukların 
bayramını kutlayarak, programda emeği geçenlere 
teşekkür etti.

ŞİİRLER OKUNDU, HALK OYUNLARI
GÖSTERİLERİ SAHNELENDİ

  Konuşmaların ardından öğrencilerin gösterileri 
renkli görüntülere sahne oldu. Okul öğrencileri Adı-
yaman, Karadeniz, Silifke yöresine ait halk oyunları 
gösterilerini sahneledi. Okul öğrencilerinden Lamia 
Nur Metinyurt günün anlam ve önemine binaen 

konuşmasını gerçekleştirirken, protokol üyeleri ilçe 
genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı kapsamında resim, şiir, kompozisyon dallarında 
düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencile-
re ödüllerini takdim etti.

KÜÇÜKÇEKMECELİ ÇOCUKLAR,
PİNHANİ ŞARKILARIYLA BAYRAM YAPTI

  Küçükçekmece Belediyesi, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar 
ve gençler tarafından beğeniyle dinlenen Pinhani 
grubunu Küçükçekmecelilerle buluşturdu.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından ilçeye kazan-
dırılan ikinci sosyal tesis olan Selçuklu Sosyal Tesis-
leri çevresindeki amfi tiyatroda düzenlenen konsere 
gençler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi.



KÜÇÜKÇEKMECE bÜltEn>

14

Tarihteki büyük zaferlerimizden Kut’ül Amare 
ilçemizde düzenlenen bir etkinlikle gündeme 

getirildi. Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi 
tarafından organize edilen programa, Kaymakamı 
Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkan 
Yardımcısı Recep Şencan, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Cemal Yılmaz, okul müdürleri, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı. Programda, Sultan Abdulhamit 
İmam Hatip Ortaokulu mehter takımının verdiği 
konser ilgiyle izlendi.

“GELENEĞİNİZİN ÜZERİNE
GELECEĞİ İNŞA ETMELİSİNİZ”

  Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya yaptığı  
konuşmada öğrencilere, “Bir ülkeyi ülke yapan 3 
ana unsur vardır. Bunlar; toprak parçası, millet ve 
ortak bir tarihi geçmiştir. Öyle bir nesil yetişmeli 
ki geleneğinin üzerine geleceği inşa etmeli. Siz 
gençleri tarihinize sahip çıktığınız için kutluyorum. 
15 Temmuz’da sokaklarda gösterdiğiniz inanç, 
tarihinizden aldığınız güçtür. Kaliteli eğitimin tek 

Türk tarihindeki önemli zaferlerden biri olan Kut’ül Amare Zaferi’nin 
101. yıl dönümü, Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat 
merkezinde düzenlenen programda kutlandı.

BÜYÜK ZAFER; KUT’ÜL AMARE
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şartının teknoloji ve donanım olmadığını ülke, va-
tan, bayrak bilincinin de önemli olduğunu biliyoruz. 
Selçuklu’nun Osmanlı’nın torunu olan siz gençleri 
kutluyorum” dedi.

“TARİHİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ”
  Kut’ül Amare’nin anlaşılması gerektiğine dikkat 

çeken Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı 
Recep Şencan, “Avrupa’nın kendi tarihinden utan-
ması gerekiyor. Onların tarihinde kan ve gözyaşı 
hakim. Onlar tarihlerini buna rağmen yaşatıyorlar. 
Bizler ise onur duyacağımız bir tarihe sahibiz. An-
cak, ihmal ediyoruz. Bu anlamda programda emeği 
geçenleri kutluyorum” dedi. 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da Küçük-
çekmeceli öğrencileri tebrik ederek, Kut’ül Amare 
Zaferi’nin 101. yıl dönümünü kutladı. 

“İNGİLİZLERE KUT’ÜL AMARE DEYİN YETER”
  Programda, Kırklareli Üniversitesi Tarih Bölümü 

Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Raşit Gündoğdu, Kut’ül 
Amare Zaferi’ni şu sözlerle anlattı:
“İngilizlere Kut’ül Amare deyin yeter. O dönemde, 

Kut’ül Amare’de 13 bin 308 asker, 481 subay hasta 
adam denilen Osmanlı Devleti tarafından esir alındı. 
İngilizler ilk olarak 1 milyon sterlin, ikinci olarak 2 
milyon sterlin rüşvet teklif ettiler. Ordumuz Kut’ül 
Amare’de müthiş bir zafer kazandı. Bu zafer 1945 
yılına kadar müfredat ve ders kitaplarında vardı. 
Milli bayram olarak kutlanıyordu. Daha sonra Tür-
kiye’nin NATO’ya girmesi karşılığında İngilizler ders 
kitaplarından kaldırmamızı istediler. Ta ki geçen yıla 
yani 100. yıl dönümüne kadar. Bundan sonra kutla-
maya devam edeceğiz” 
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Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece 
Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla 

program düzenledi. Binlerce kişinin katılımıyla 
gerçekleşen programa, Küçükçekmece Kaymakamı 
Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkan Yar-
dımcısı Besim Müftüoğlu, İstanbul Müftüsü Prof. 
Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Küçükçekmece Müftüsü 
Mustafa Temel ve ilçe protokolü  katıldı.

İstiklal Marşı’nın ardından okunan Kuran-ı Kerim 
tilavetiyle başlayan programda, Küçükçekmece 
Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu mini bir kon-
ser verdi. Programda sahne alan İlahi Sanatçısı Sami 
Özer’de söylediği ilahilerle kulakların pasını sildi.

“HZ. PEYGAMBER ‘EMİN’ SIFATIYLA
YENİ BİR TOPLUM İNŞA ETTİ”

  İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 
Kutlu Doğum Haftası’nın bu yıl ki temasının ‘Hz. 
Peygamber ve Güven Toplumu’ olduğunu ifade 
ederek, “Hz. Muhammed gelmeden önce insanlar 
birbirine güvenini kaybetmiş, güven ortamı kal-
mamıştı. Kişinin kardeşleri tarafından canı heder 
ediliyor, kız evlatları diri diri toprağa gömülüyordu. 
Böyle bir dönemde, Allah’ın emin belde kıldığı 
Mekke’de emin olarak gönderdiği şanlı Nebi, ilahi 
mesajla geldiği vahşet toplumundan, bir medeniyet 
toplumu inşa etti. Onun elindeki en büyük argüman 
sahip olduğu emin olma sıfatıydı. Bugün de maa-

15 TEMMUZ ŞEREF MEYDANI, 
PEYGAMBER SEVGİSİYLE 
DOLDU TAŞTI
Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Müftülüğü, Kutlu 
Doğum Haftası kapsamında Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı’nda 
program düzenledi.
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lesef dünyada yüksek seviyede bir güven bunalımı 
yaşanıyor. 15 Temmuz’dan sonra insanların vicdanla-
rı yaralanmıştır. Çünkü, ülkemizde dine ve dindarlara 
olan güveni sarsmak için harekete geçilmiştir. Kutlu 
Doğum Haftası’nın hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyor, İslam alemine güven, barış, ve kardeşlik 
getirmesini diliyorum” diye konuştu. Küçükçekmece 
Kaymakamı Harun Kaya da Hz. Muhammed (SAV)’i 
andığı konuşmasında, programda emeği geçenlere 
teşekkür etti.

“KUTLU DOĞUM,
İSLAM COĞRAFYASINDA
BARIŞA VESİLE OLSUN”

  Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı 
Besim Müftüoğlu ise Hz. Peygambere Salât-ü 
Selam getirerek başladığı konuşmasında, “Hz. 
Peygamber’in dünyaya teşriflerinin yıl dönümünde 
sizleri bu meydanda ağırlamaktan gurur duyuyoruz. 
İslam coğrafyasında ne yazık ki kan ve gözyaşı var. 
Aramızdaki mezhep savaşlarını bitiremedik. Doğu 

Türkistan’da hala adlarımız ve başörtülerimiz yasak-
lanıyor. Allah’a şükürler olsun ki, bugün ülkemizde 
bağımsız olarak adlarımızı ve örtülerimizi inançla-
rımızı yaşayabiliyoruz. Sebep olanlardan Allah razı 
olsun. Bugün Kudüs’ü özgürce gidip ziyaret edemi-
yoruz. Çünkü işgal altında. Diğer kentlerimiz Bağdat 
da Şam da yeni istilalar altında. Gönül istiyor ki o 
topraklara özgürce gidebilelim. Diliyoruz ki İslam 
coğrafyasında barış, kardeşlik ve hasret kaldığımız 
güzelliği bulalım. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür 
ederim” diye konuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE MÜFTÜLÜĞÜ
20 KİŞİYİ UMRE’YE GÖNDERİYOR

  Küçükçekmece Müftüsü Mustafa Temel, Pey-
gamber Efendimiz (SAV)’in 14 asır önce insanlığı 
yeniden diriltmek için gönderildiğine dikkat çeke-
rek, Kutlu Doğum ikliminin İslam alemine yeniden 
barış ve huzur getirmesini temenni etti. Programda 
Küçükçekmece Müftülüğü tarafından Umre’ye gön-
derilecek 20 kişi de çekilen kura ile belirlendi. 
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Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karade-
niz, Kış Spor Okulları’nın 6-14 yaş arası ücretsiz 

hizmet veren spor branşlarına tüm gençleri davet 
ederek, her gencin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi-
nin önemine dikkat çekti. 

“SPOR YAPILARAK GEÇİRİLMİŞ BİR GÜN
KAZANILMIŞ YARINDIR”

   Küçükçekmece Belediyesi’nin Belediyesi Kış Spor 
Okulları’nda özellikle masa tenesi alanındaki çalış-
malar dikkat çekiyor. Hafta sonları yaş gruplarına 
göre birer saat çalışan genç sporcular, antrenmanla-
rını kapalı spor salonlarında gerçekleştiriyor. Başkan 
Karadeniz, “Spor yapılarak geçirilmiş bir gün kaza-
nılmış yarındır. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz 
için spor yatırımlarımız hız kesmeden devam ede-
cek. Kış Spor Okulları’na ilgi gösteren gençlerimize 
ve ailelerine teşekkür ederim” diye konuştu. 

MASA TENİSİNİN YILDIZLARI 
KÜÇÜKÇEKMECE’DE 
YETİŞİYOR
Küçükçekmece Belediyesi Kış Spor Okulları’nda masa tenisi 
branşına çocuklar ve gençler büyük ilgi gösteriyor. Masa tenisinin 
tüm inceliklerini uzman eğitmenlerden öğrenen çocuklar, 
profesyonelleşmenin ilk adımlarını Kış Spor Okulları’nda atıyor.
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Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdür-
lüğü, Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi 

ile hem halk ve çevre sağlığını korumak hem de 
hayvan sevgisi bilinci sağlamak için çalışmalarını yıl 
boyunca devam ediyor.  Her yıl bahar aylarında baş-
layan aşı kampanyası ile ilçe sınırları içerisinde aşısız 
köpek ve kedi kalmıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde görevli hekimler tarafından 2016 yılında 
230 köpek karma aşısı, 136 kedi karma aşısı olmak 
üzere toplam 366 karma aşı yapıldı. 333 köpek ve 
757 kedi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merke-

zinde kısırlaştırıldı. Böylece toplamda 1090 başıboş 
kedi ve köpek kısırlaştırılmış oldu.

Çevre ve halk sağlığı açısından daha güvenli bir or-
tam oluşturabilmek için, insanların sağlıkları kadar, 
gündelik yaşam içinde yer alan hayvanların sayı, 
sağlık, kayıt ve üremelerinin kontrolünü sağlamanın 
önemini de bilen Küçükçekmece Belediyesi Sokak 
Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, aşı kampanyası, 
kısırlaştırma operasyonları ve sahiplendirme çalış-
maları ile hizmetlerini sürdürüyor.

SOKAKTAKİ DOSTLARIMIZ 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Her canlının sağlıklı yaşam hakkına saygı duyan ve sahip çıkan 
Küçükçekmece Belediyesi, bu alandaki çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor.
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Gülten Özaydın çok programlı Anadolu Lisesi’nde 
Genç Yazarlar 3. Geleneksel Öykü Yarışması’nda 

dereceye girenler için bir tören düzenlendi. Dü-
zenlenen törene, Küçükçekmece Belediye Başkan 
Yardımcısı Recep Şencan, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Cemal Yılmaz, hayırsever İbrahim Özaydın, okul 
müdürleri, öğretmenler, ebeveynler ve öğrenciler 
katıldı.

“GENÇLERİ TEBRİK EDİYORUM”
  Törende yaptığı konuşmada gençleri tebrik 

eden Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı 
Recep Şencan, “Başarılı ülkelerin okuma yazma 
oranı  yüksek. Bizim bu oranlarımız ise ne yazık ki 
düşük. Gençler bizlere umut oldu. Bu tür etkinlikler 
vesilesiyle okuma yazmaya eğilimimizin artmasını 
temenni ediyorum” dedi.

İSTANBUL’UN GENÇ 
KALEMLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Küçükçekmece Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin 
düzenlediği İstanbul geneli Genç Yazarlar 3. Geleneksel Öykü 
Yarışması’nda dereceye girenler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.
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Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahneye 
çıkan Aşkım Kapışmak, ezber bozan semi-

nerini eğlenceli bir sunumla izleyiciye aktardı. 
Kadın erkek ilişkileri, akıl ve fikir, mantık ve duygu 
dünyası arasındaki iletişime değinen Aşkım Kapış-
mak, izleyicilere iletişim konusunda tavsiyelerde 
bulundu.

 “AKIL İSTEDİĞİMİZ, DUYU İSE
İÇİNDE BULUNDUĞUMUZDUR”

  Akıl ile duygular arasındaki ilişkiden bahseden 
Aşkım Kapışmak, “Akıl istediğimiz, duyu ise içinde 

bulunduğumuz bir şeydir. Duyu dünyanın kendi-
sidir. Bu dünya duyu dünyasıdır. Bir de bize soğuk 
gelen çok fazla sevmediğimiz boyutu var. Bu da 
akıldır. Zihnimizin duyular dünyasında hareket-
lenmesine fikir, akıl boyutunda hareketlenmesine 
düşünce deniyor. Bir şeyi yapma motivasyonunuz 
çok iken sadece onun eyleminde olun” dedi. Bir 
saat boyunca sahnede kalan Aşkım Kapışmak’a 
Küçükçekmeceliler de büyük ilgi gösterdi. Gösteri 
sonunda Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sos-
yal İşler Müdürü Salih Nurettin Çevik Kapışmak’a 
teşekkür ederek günün anısına çiçek takdim etti.

AŞKIM KAPIŞMAK 
GÜLMEKTEN KIRDI GEÇİRDİ
Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte izleyiciyle 
buluşan Aşkım Kapışmak, bilimsel bilgileri, stand-up gösterisi ile 
sunarak katılımcıları gülmekten kırdı geçirdi.
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Küçükçekmece Belediyesi ailede huzuru öncele-
yen etkinliklerini sürdürüyor. Cennet Kültür ve 

Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen “Aile İçi İletişim” 
konulu söyleşide Doğan Cüceloğlu ve Polat Doğru 
ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulundu.

“ÇOCUKLARINIZI ADAM YERİNE KOYUN”
  Çocuğun aile ortamının sağlıklı olmasının bir 

toplumun geleceğini belirlediğine dikkat çeken 
Doğan Cüceloğlu, “Ebeveynler, çocuğun okul ba-
şarısını garanti etmek istiyor. Ancak, okul başarısı 
tek başına yeterli mi? Meslek başarısı var ki insana 
koca bir hayatın kapılarını aralar. Ancak bu da tek 
başına yetmez. Evlilik ve aile başarısı da var. Erkek-
ler, meslek başarısı uğruna evlilik ve aile başarısını 
kenara atabiliyor. Doğduktan 6 saat sonra anne ve 
babanın etkileşiminin çocuğu etkilemeye başladığını 
biliyor muyuz? Şimdi gözünün içine baktığımız 
çocuklarımız 20-30 yıl sonra mecbur olduğu için mi 
sizi ziyaret etmeli? Önce biz onlara hayırlı birer anne 
baba olmalıyız. Çocuklarımızın adam olmasını istiyo-
ruz ancak onları adam yerine koymuyoruz. Çocuğu 
adam yerine koymayan toplum, sağlıklı bir eğitim 
sistemi kuramaz” diye konuştu.

“SEÇEBİLECEK BİR NOKTAYA 
GELMESİ İÇİN ÇABA HARCAYIN”

  Ebeveynlere, “Çocuğun hayatı, meslek yaşamı 
ve geleceği ile ilgili karar verirken, hangi vebali 
üstlendiğinize dikkat edin” sözleriyle seslenen Polat 
Doğru ise, “Çocuğunuz sizin istediğiniz bölümü oku-
yup, mesleği edinebilir. Ancak işin içine girince, her 
gün sizin kulaklarınızı da çınlatabilir, mutsuz olabilir. 
Bu yüzden onun kendisini keşfetmesine izin verin. 
Siz, onun seçebilecek noktada olmasına dikkat edin. 
Çıtayı en yükseğe koymaktan vazgeçin” dedi.

AİLE İÇİ KALİTELİ İLETİŞİM İÇİN…
  Polat Doğru, aile içi kaliteli iletişimin yollarını 

da şu sözlerle anlattı: “Çocuğunuza ve birbirinize 
varsın diyeceksiniz. Önemseyeceksiniz. Onun 
sadece olumsuz taraflarına tanıklık ederseniz, onu 
geliştirirsiniz. Normalsin, doğalsın mesajı verin. Çok 
değerlisin mesajını davranışlarınızla ona kanıtlayın. 
Emek verin. Çünkü sevgi emektir. Bir insana seni 
seviyorum demek yetmez. Sevdiği şeylerle de ilgi-
leneceksiniz. İcraat çok önemli. Ait olma, birey olma 
dengesini koruyun. Birbirinize bir parçanız olduğu-
nuzu hissettirin.”

“ÇOCUKLARINIZI
ADAM YERİNE KOYUN”
İletişim Psikolojisi Uzmanı Doğan Cüceloğlu ve Sosyolog Yazar 
Polat Doğru, Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği söyleşide 
ebeveynlerle bir araya geldi.
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Küçükçekmece Belediyesi’nin Bilgi Evleri, tüm 
Türkiye’ye ‘Kitap Kardeşliği’ projesiyle örnek 

oluyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde Kü-
çükçekmece’den yola çıkan 41 bin kitap ihtiyaç 
sahiplerine ve köy okullarına ulaştırılmaya devam 
ediyor. Bu çerçevede Küçükçekmece Belediyesi ta-
rafından gönderilen kitaplar Manisa Köprübaşı Ferit 
Pervanlar İlkokulu’na da ulaştı. Okul kütüphanesinin 
açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Manisa 
Milletvekili Uğur Aydemir, Köprübaşı Kaymakamı 

Kemal Balaban, AK Parti İlçe Başkanı Regaip Topuz, 
AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Firdevs Bal, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kanmaz, ilçe protokolü 
ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti.

Programda konuşan  Milletvekili Uğur Aydemir ve 
Kaymakam Kemal Balaban,  ismini 15 Temmuz darbe 
girişiminin en genç şehidi olan Halil İbrahim Yıldı-
rım’dan alan kütüphaneye vermiş olduğu destekten 
ötürü Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Kara-
deniz’e teşekkür etti.

KÜÇÜKÇEKMECE’DEN 
MANİSA’YA KİTAP KARDEŞLİĞİ
Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri tarafından başlatılan ve örnek 
olan ‘Kitap Kardeşliği’ projesi tüm Türkiye’ye yayılıyor.
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  40 kişiden oluşan Küçükçekmece Belediyesi 
Üniversite Gençlik Meclisi, çalışmalarına başladı. Ya-
pılan ilk toplantıda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından Küçükçekmece Belediyesi 
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Oktay Kurt ve 
Küçükçekmece Belediyesi Gençlik Hizmetleri Koor-
dinatörü Mürşit Memioğlu öğrencilere  bilgilendir-
me konuşması yaptı.

Konuşmalarının ardından başkanlık seçimi yapıldı.  
İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencisi Vildan Sevim 
ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencisi 
Ömer Faruk Aydın arasında meclis üyeleri oylama 
yaptı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden 
Ömer Faruk Aydın, yapılan oylama sonucunda 
Küçükçekmece Belediyesi Üniversite Gençlik Meclisi 
başkanı seçildi. 

KÜÇÜKÇEKMECE ÜNİVERSİTE 
GENÇLİK MECLİSİ,
BAŞKANINI SEÇTİ
Küçükçekmece Belediyesi Üniversite Gençlik Meclisi birinci 
oturumu, Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı.
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İSTANBUL SOLİSTLERİ’NDEN 
UNUTULMAZ KONSER
Küçükçekmece Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 
düzenlediği İstanbul Solistleri konseri yoğun bir katılımla Cennet 
Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

BAŞKAN KARADENİZ’E TEŞEKKÜR
  Küçükçekmece’de düzenlenen ‘İstanbul Solist-

leri’ programı büyük ilgi topladı. Tanbur ve ney 
sanatçısı Murat Salim Tokaç, konser öncesinde “Bu 
güzide salonları sizinle birlikte paylaşmak bizim için 
çok güzel bir duygu. Küçükçekmece’nin kültür ve 
sanata verdiği önemi ve değeri hepimiz görüyoruz. 
Bizi bu akşam burada buluşturan Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e ve emeği ge-
çen herkese teşekkür ederim’’ diye konuştu.

İstanbul Solistleri konserde, Hicaz ve Nihavend 
makamlarının yanı sıra, “Kasnak Zeybeği, Rodos 

Zeybeği, Çakal Çökerten Zeybek, Hasretinle Yandı 
Gönlüm, Osman Aga, Bir Taş Attım Pencereye’’ 
eserlerini de icra etti. Konser sonunda ise, Kültür 
Müdürlüğü Şefi Halil İbrahim Sarp konuklara teşek-
kür ederek çiçek takdim etti.

Yaklaşık 7 yıl önce bir proje kapsamında bir araya 
gelen ve daha sonra birlikte çalışmaya başlayan 
İstanbul Solistleri grubunda; Derya Türkan klasik 
kemençe, Murat Salim Tokaç tanbur ve ney, Hakan 
Güngör kanun, Fahrettin Yarkın ritim, Yurdal Tok-
can ise ud icralarıyla Küçükçekmece’lilere müzikal 
ziyafet sundu.
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Birlik ve beraberliğe sahne olan programa, 
Karadeniz Dernekleri, Cemevleri, Doğu ve Gü-

neydoğu Dernekleri, Okul Aile Birlikleri ve mahalle 
muhtarları katıldı. Küçükçekmece Kaymakamı Ha-
run Kaya ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz de programda birlik ve beraberlik mesajı 
verdi. Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya birlik 
ve beraberliğin Küçükçekmece’ye çok yakıştığını 
ifade ederek, bu birlikteliğe katkı sunmaya devam 
edeceklerini söyledi. 

“İKİTELLİ BÖLGEMİZ, TÜRKİYE MOZAİĞİDİR”
  İkitelli bölgesinin demografik yapı itibarıyla Tür-

kiye mozaiği oluşturduğunu söyleyen Karadeniz, 
çeşitli toplum kesimlerini temsil eden sivil toplum 
örgütlerinin böyle bir birlikteliğe öncülük etmesi 
beni çok heyecanlandırarak mutlu etti. Emeği geçen 
herkesi kutluyorum” diye konuştu. 

“HERKES KAPILARINI SONUNA KADAR AÇTI”
  Platformun Kurucu Başkanı Erol Demir de iyi 

ilişkileri geliştirmek ve koruyucu hekimlik yapmak 
adına platformu kurduklarını ifade ederek, “Kimin 
kapısını çaldıysak, bize kapılarını sonuna kadar açtı. 
Böylelikle bir araya geldik. Suni ayrılıkları bir kenara 
bırakarak, birlik ve beraberlik, kardeşlik zemininde 
iyi komşuluk ilişkilerimizi geliştirmeye devam etme-
liyiz” dedi. 

TÜRKİYE’NİN RENKLERİ AYNI SAHNEDE 
  Programda dönem başkanlığı biten Şadan Mert 

Bilen görevini Özcan Keskin’e devretti. Üye dernek-
lerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda 
aynı sahnede cemevi türkü ekibi türküler icra eder-
ken, sema gösterileri izleyenleri büyüledi. Doğu, Gü-
neydoğu ve Karadeniz yörelerine ait halk oyunları 
ekibi de gösterilerini sahneledi. 

İKİTELLİ DERNEKLER 
PLATFORMU DEVİR TESLİM 
TÖRENİ YAPILDI
İkitelli Dernekler Platformu’nun düzenlediği “Kültürler Buluşuyor, 
Gönüller Kaynaşıyor” isimli programa Atakent Kültür ve Sanat 
Merkezi ev sahipliği yaptı. Programda yıllık dönem başkanlığı devir 
teslim töreni de gerçekleştirildi. 
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Küçükçekmece Belediyesi sosyal tesislerine bir 
yenisini daha ekledi. Soğuksu sosyal tesisle-

rinden sonra Selçuklu Sosyal Tesisleri de hizmete 
açıldı. Doğayla iç içe park alanı, yapay deresi, göleti 
veçocuk oyun grupları ile misafirlerine keyifli za-
manlar geçirmeyi vadeden yepyeni bir sosyal tesisi 
daha vatandaşların hizmetine sunan Küçükçekmece 
Belediyesi, böylece ilçeye ikinci sosyal tesisini ka-
zandırmış oldu.

TESİS 210 KİŞİYİ AĞIRLAYACAK
 Ahşap ve modern mimarisiyle göz dolduran 

Selçuklu Sosyal Tesisleri, 120 kişi içerde ve 90 kişi 
açık terasta olmak üzere toplamda 210 kişiyi ağırla-
yacak. Otoparkı, seyir alanları ve piknik alanlarıyla 
da dikkat çeken tesis çevresinde, 1000 kişilik amfi 
tiyatro ve sahne binası da yer alıyor. Küçükçekmece 
Belediyesi bu alanda konserler düzenleyerek, çeşitli 
etkinlikleri de katılımcılarla buluşturacak. Selçuklu 
Sosyal Tesisleri, 51 dönümlük yeni park alanı içeri-
sinde, Atakent Mahallesi 1. Etap Eda Camii karşısına 
inşa edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE 
BELEDİYESİ’NDEN
İKİNCİ SOSYAL TESİS
Küçükçekmece Belediyesi, Atakent Mahallesi Selçuklu Caddesi 
üzerinde hayata geçirdiği ‘Selçuklu Sosyal Tesisleri ve Parkı’nı 
hizmete açtı.



KÜÇÜKÇEKMECE bÜltEn>

28

Küçükçekmece ilçesi ulaşım yatırımlarına devam 
ediyor. Bunların en önemlilerinden biri de Ha-

varay Projesi. Tamamlandığında bölgedeki trafiği ol-
dukça rahatlatacak olan havaray hattı, Halkalı Toplu 
Konutlar ve Sefaköy gibi nüfusun yoğun olduğu 
yerleşim yerlerine rahat bir nefes aldıracak.

17 İSTASYONUN GÜZERGAHI BELİRLENDİ
  Havaray, hem hitap edeceği nüfus sayısı, hem de 

güzergah üzerindeki konut projeleriyle dikkat çe-
kerken, proje ile Küçükçekmece’de adeta bir ulaşım 
üssü haline getirecek.

Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı 
güzergahı; Sefaköy, Gümrük, Halkalı, Başak Ko-
nutları İstasyonu rotasını izleyip, Başakşehir Fatih 

Terim Stadyumu’nda sona erecek. Hat, yaklaşık 15 
kilometre uzunluğunda olacak.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE ULAŞIM RAHATLAYACAK
  Diğer taraftan metro, Marmaray ve Havaray 

Hattı ile Küçükçekmece’nin ulaşımının çözüme 
kavuşacağını dile getiren Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, “Havaray, özellikle Kü-
çükçekmecemiz için büyük önem taşıyor. Projeyle; 
raylı sistemlere (metro, tramvay vb.) rahat ulaşımı 
sağlamak için, minibüsler tarafından geçilebilen 
yollar üzerinde Havaray hatlarını kurarak trafiğe 
de çözüm getirilmesi hedefleniyor. Proje ilçemizin 
prestijine prestij katacak. Şimdiden ilçemize hayırlı 
olmasını diliyorum” diye konuştu.

HAVARAY PROJESİ 
SEFAKÖY’DEN BAŞLIYOR
İstanbul ulaşımı için önemli projelerden biri olan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin Havaray projesi, Küçükçekmece 
Sefaköy’den başlayacak. İşte Havaray güzergahı.
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Küçükçekmece ilçesi, İstanbul Üniversitesi (İÜ) 
Seramik-Cam-Çinicilik programı öğretim gö-

revlisi ve Kültür Bakanlığı Sanatçısı Kifayet Emel Öz-
kul’un sergisine ev sahipliği yaptı. Geleneksel Türk 
sanatlarının önemli bir dalı olan çini sergisi büyük 
ilgi gördü.

“ESERLERİMİN HEPSİ BİR MESAJ TAŞIYOR”
 Kifayet Emel Özkul, Başkan Temel Karadeniz’e 

teşekkür ettiği konuşmasında, çalışmalarının özgün 

olmasına gayret ettiğine dikkat çekerek, “Genelde 
siyah-beyaz çalışıyorum. Her eserimde bir mesaj 
veriyorum. İsra Suresi’nde ‘Her gecenin bir aydınlığı 
vardır’ diyor. Bende dengeyi vurgulamak istedim. 
Peygamber Efendimizin sarığının rengi siyahtır. Si-
yahı çok seviyorum. Siyah asalettir. Lale motiflerini 
kullanıyorum. Tekamül varoluştur. Her şey aslına 
geri döner. Bunu anlatmaya çalışıyorum” diye ko-
nuştu. Sergiyi gezen Kültür Müdürü Salih Çevik de 
sanatçıyı tebrik etti.

“HER ŞEY ASLINA GERİ DÖNER” 
ÇİNİ SERGİSİ; “TEKAMÜL”
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Seramik-Cam-Çinicilik programı öğretim 
görevlisi ve Kültür Bakanlığı Sanatçısı Kifayet Emel Özkul, çini 
çalışmalarını Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde açtığı ‘Tekamül’ isimli sergide sanatseverlerle 
buluşturdu.
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Küçükçekmece Belediyesi, çocukları internet ba-
ğımlılığından korumak için eğitim çalışmalarını 

sürdürüyor. Bu çerçevede ilçede bir seminer daha 
gerçekleştirildi. Seminerde, 5 ve 6’ncı sınıf öğren-
cileriyle buluşan Psikolog Ayten Soysal, internet 
bağımlılığı olan çocukların, biran önce okuldan eve 
gitmek istediklerini belirterek, “ İnterneti oyun ve 
eğlence için kullanan çocuklar bir süre sonra bağımlı 
olurlar. İnternet bağımlısı çocuklarda dersten soğu-
ma olur. Ödevlerini hemen bitsin diye özensiz bir şe-
kilde yaparlar. Gözleri bozulur, astigmat veya miyop 

başlar. İnternet ortamı beyni de çalıştırmadığı için 
olumsuz etkiler” diye konuştu.

3 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARA
TABLET VE BİLGİSAYAR YASAKLANMALI

  Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Soysal, “ Hafta 
içi yarım saat, hafta sonu ise 2 saat internette vakit 
geçirebilirsiniz. 3 yaşına kadar çocukların eline tablet 
ve bilgisayar verilmemeli. Hatta bu durum yasak-
lanmalı. 3 yaşından büyük çocuklar ise yalnızca 
günde 10 dakika tabletle oynayabilir” diye konuştu. 

İNTERNET BAĞIMLILIĞININ 
ZARARLARINA DİKKAT!
Küçükçekmece Belediyesi’nin TOKİ Erdem Beyazıt Ortaokulu’nda 
düzenlediği söyleşide konuşan Psikolog Ayten Soysal öğrencilere 
internet bağımlılığı ile ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.
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MEDYADA KÜÇÜKÇEKMECE



SULTANMURAT MEYDANI

PAZAR YERİ VE

YERALTI OTOPARKI

16 Dönümlük Meydan  *  Yeraltı Otoparkı   *  Kapalı Pazar Yeri
Çocuk Oyun Alanları  *  Spor Alanları  *  Görsel Su Havuzları  *  Kafeler


