
Küçükçekmece Belediyesi Aylık Bilgilendirme ve Tanıtım Bülteni | 2017 • SAYI 36

444 4 360 kucukcekmecemiz w w w . k u c u k c e k m e c e . i s t a n b u l



KÜÇÜKÇEKMECE bÜltEn>

2

KÜÇÜKÇEKMECE BÜLTEN
2017 • SAYI 36

Sahibi
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Adına
TEMEL KARADENİZ

Genel Yayın Yönetmeni ve 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
MURAT DOĞAN

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

Editör
YASEMİN EKMEKCİ
İSMAİL ÖZCAN

Haber- Araştırma- Dosya
BANU KARAKAYA EKİCİ

Fotoğraf
AZİZ KAYA
CİHAN KESKİN
CENK TÜRKEZER

Art Director
CÜNEYT GÜRLER

Grafik Tasarım
TUBA İHTİYAR

Tasarım-Baskı-Cilt
KARAKUŞ İLETİŞİM

 

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

>  ‘TWİTTER FENOMENİ
ROMEO İNSTAGİRL JULİET’  GALA YAPTI

>  BİZİM SEVGİMİZ
ENGEL TANIMAZ

>  ÇOCUK MECLİSİ,
BAŞKANINI SEÇTİ

12

>  AŞK-I NEBİ VE ŞEB-İ ARUS BİR ARADA 22-23

>  DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR 25-27

6 8-9

İçindekiler

>  GİRİŞİMCİLERİN YENİ ADRESİ
‘KÜGİM’ AÇILDI 20

>  AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI
25.YIL DİPLOMA TÖRENİ YKB’DE 18-19

>  KÜÇÜKÇEKMECELİLER
KUDÜS İÇİN TEK YÜREK OLDU 16-17



3

KADIN MECLİSLERİ ZİRVESİ'Nİ 
KÜÇÜKÇEKMECE’DE 
AĞIRLADIK
İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisleri Zirvesi'nin ilki, 
Küçükçekmece Kent Konseyi Kadın Meclisi ev sahipliğinde, 
Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapıldı.

Toplanan zirvede, İstanbul’un çeşitli ilçelerinden 
katılan Kadın Meclisi Başkanları yapmış olduk-

ları genel çalışmalarını görsel sunumlar eşliğinde 
katılımcılara anlattı. Toplantıda, kentlileşme bilinci, 
kadınlar ve çocuklar adına atılan adımlar ve projeler 
müzakere edilerek, İstanbul'un doğru şehirleşme-
sinde kadının alacağı rolün önemine dikkat çekildi. 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 
de yapmış olduğu konuşmada İstanbul'daki nüfus 
yoğunluğu ile birlikte yaşanan sorunları ve bu 
konuda yapılması gereken projelerde kadın fak-

törünün önemini dile getirdi. Küçükçekmece Kent 
Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Erol kadınların 
sosyal ve siyasi hayattaki seslerinin birbirlerini 
destekleyerek daha gür çıkabileceğini söyleyerek, 
"Yapılacak ortak projelerle kadınların kentlileşme 
alanında varlıklarının farkına varılır. Bu hareketin İs-
tanbul'dan başlayarak tüm Türkiye çapında dikkate 
alınmaya başlanması gerekiyor.  Bu zirve ile birlikte 
ülkemizdeki her il ve ilçede Kent Konseyi Kadın 
Meclisi yapılanmasının gerçekleşmesi gerekiyor" 
diye konuştu. 
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SANATA GÖNÜL VEREN 
ÖĞRETMENLER SERGİDE 
BULUŞTU

 Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğretmenleri, “Sanat İçin Ben De Varım” 
teması ile Görsel Sanatlar Öğretmeni Arzu 
Yıldan önderliğinde ortaya koyduğu eserleri 
sergide bir araya getirdi. Sergi, 26 öğretmenin 
40 adet çalışmasına ev sahipliği yapıyor. 

AİLELERİN HAFTA SONU KEYFİ
 Armoni Park Alışveriş Merkezi'nde her hafta 

sonu düzenlediğimiz Spor Turnuvaları tüm 
eğlencesiyle devam ediyor. Eğitmen hocalar 
eşliğinde hem kuralların hem de tekniklerin 
öğretildiği etkinliklerde, golf ve bowling 
turnuvalarına katılan çocuklar aileleriyle birlikte 
keyifli vakit geçiriyorlar. 

GENÇ SPORCULAR FİNAL YAPTI
 Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliği ile 
düzenlediğimiz Okul Olimpiyatları Futbol 
Turnuvası Nihat Yüceur Spor Tesisler'inde 
gerçekleştirilen final karşılaşmaları ile sona 
erdi. Küçük Erkekler, Yıldız Erkekler, Yıldız 
Kızlar ve Genç Kızlar kategorilerinde finalistler 
ödüllendirildi.

SAHNE ENGELLİLERİN
 Engelliler Günü'ne özel düzenlediğimiz 

etkinlikte sanatçı Yağmur Yalçın, yüzlerce 
engelli çocuk ve ailesine söylediği şarkılarla 
eğlenceli dakikalar yaşattı. Atakent Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz etkinlikte 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul 
Engelliler Merkezi Mehteran Takımı da sahne aldı.

MÜZİĞİN USTASI MUSTAFA 
SAĞYAŞAR'I AĞIRLADIK

 Türk sanat müziğine yıllarını veren sanatçı
Mustafa Sağyaşar, Küçükçekmecemizde 
unutulmaz bir konser verdi. İBB Kültür Daire 
Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlediğimiz konser, 
Küçükçekmeceli müzikseverlerin büyük ilgisiyle 
karşılandı. Konserde, Mustafa Sağyaşar’a eşlik 
eden orkestra da dinleyicilerden tam not aldı.
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RUMELİLİ EKREM'İ 
HEMŞERİLERİYLE BULUŞTURDUK

 Rumelilerin sevilen ismi Ekrem Pehlivan, 
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde konser 
verdi. Balkan kökenli vatandaşların yoğun 
yaşadığı yerlerden biri olan Küçükçekmece’de 
gerçekleştirilen konsere göçmen vatandaşlar 
büyük ilgi gösterdi. Başkan Yardımcımız Recep 
Şencan, sanatçıya günün anısına çiçek takdim 
ederek, teşekkür etti.

TABLOLARDAN SANAT 
‘TAŞ’IYOR

 Türkiye’de bir ilke imza atan ve çakıl 
taşları ile resim yapan ünlü ressam Fehim 
İbrahimhakkıoğlu’nun “Çakıl Taşlarıyla Yarım 
Asır” isimli sergisi Sefaköy Kültür ve Sanat 
Merkezi’mizde sanatseverlerle buluştu. Uzun 
yıllar çakıl taşlarıyla resim yapma yöntemi 
üzerine eğitmenlik yapan Ressam, kendi 
birikimlerini izleyiciye sundu.

MEDYATİK DİYETLERE DİKKAT!
 Hizmete yeni açtığımız İstasyon Mahallesi 

Semt Konağı’nda ebeveynlere yönelik ‘Obezite’ 
konulu seminer düzenlendik. İç Hastalıkları 
Doktoru Hacer Şen, katılımcılara obezite ile 
ilgili önemli bilgiler verdi. Şen, “Diyet, kişiye 
özel, yapıya özel, kalori hesabı ile yapılır. 
Her duyduğumuz diyeti uygulamaktan 
kaçınmalıyız” dedi.

HENTBOL TURNUVASI BAŞLADI
 Gençlik Hizmetleri Müdürlüğümüz, Spor 

İlçe Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından organize edilen Okul Olimpiyatları 
Lise Genç Kızlar ve Lise Genç Erkekler Hentbol 
Turnuvası başladı. Toplam 14 okul takımının yer 
aldığı müsabakalarda yaklaşık 196 öğrenci ilçe 
birinciliği için mücadele edecek.

VİYANA'DAN 
KÜÇÜKÇEKMECE'YE

 Viyanalı klasik müzik grubu Cobario’yu 
Avusturya Kültür Ofisi işbirliğiyle Atakent Kültür 
ve Sanat Merkezi’mizde Küçükçekmecelilerle 
buluşturduk. Keman virtüözü Herwig Schaffner 
ile gitaristler Jakob Lackner ve Georg Aichberger, 
klasik müzik ile harmanladıkları geleneksel 
ezgileri teatral bir müzik icrasıyla sahneledi.
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Küçükçekmece Çocuk Meclisi, 2017-2018 çalışma 
dönemi 1. Meclis açılışı özel oturumunda bir 

araya geldi. Küçükçekmece Belediyesi Meclis Sa-
lonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Çocuk Meclisi 
çalışmalarını yürütecek başkanın, komisyonların ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi için 10 
üyenin seçimleri yapıldı.

Başkanlık seçimi sonucunda Florya Doğa Ortaokulu 
7. Sınıf öğrencisi Abdülkadir Cemal Hidayet 2017-
2018 çalışma döneminde yeni Meclis Başkanı seçildi. 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Oktay Kurt yeni 
Meclis Başkanı Abdülkadir Cemal Hidayet’e çiçek 
takdim ederek, tebrik etti.

ÇOCUK MECLİSİ,
BAŞKANINI SEÇTİ
Küçükçekmece Çocuk Meclisi, 2017-2018 çalışma dönemi 1. Meclis 
açılışı özel oturumunda bir araya geldi.
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Türk edebiyatının son dönemde yetiştirdiği en 
önemli isimler arasında yer alan ünlü düşünür, 

yazar ve fikir adamı Cemil Meriç’i anma programı 
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar Aslan moderatörlüğünde ger-
çekleşen panele, Akademisyen Halil Açıkgöz ve Cemil 
Meriç’in yakın talebesi İzzet Tanju konuşmacı olarak 
katıldı.

“KİMLİK ARAYIŞI TEMSİLCİSİDİR”
 Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar Aslan, Cemil Meriç’in bir 

kimlik arayışının temsilcisi olduğuna dikkat çekerek, 
“Bugün bizler, Cemil Meriç kadar felsefi sorgulama 
yapamıyorsak, biz kimiz diye sormuyorsak, Cemil 
Meriç bu soruların cevabını bulduğu ve bize bir yol 
açtığı içindir” diye konuştu.  

“ONU ANLAMALIYIZ”
 Bir dönem Cemil Meriç’in sekreterliğini yaptığını 

ve onu anlamanın çok önemli olduğunu ifade eden 
Halil Açıkgöz ise “Cemil Meriç’in hayranı değildim 
ama daha önemli bir şey yapıyordum, onu anlamaya 
çalışıyordum. Orta ikinci sınıfta ‘Hint Edebiyatı’ isim-

li kitabını okudum. Hiç bir şey anlamadım. Bir gün 
bana bir iş teklifi geldi. Cemil Meriç’e sekreter lazım, 
gider misin? dediler. 10 Kasım 1976’da sekreterliğini 
yapmaya başladım” diyerek, ünlü yazarın görselleri-
ni katılımcılarla paylaştı.

İZZET TANJU HATIRALARINI PAYLAŞTI
 Cemil Meriç’in yakın talebesi ve kâtibi İzzet Tanju 

da yazar ile ilgili  hatıralarını katılımcılarla paylaştı. 
Jurnal’i yazması için kendisini ikna ettiğini belirten 
İzzet Tanju, 20. yy’da Türk neslinin Cenap Şeha-
bettin, Nurullah Ataç, Cemil Meriç dönemlerinden 
geçtiğini belirterek, Meriç’in edebiyat anlayışını 
katılımcılara anlattı. 

FİKİR VE DAVA ADAMI
CEMİL MERİÇ’İ ANDIK
Türk edebiyatının önemli fikir ve dava adamı Cemil Meriç’i, 
ölümünün 30. yıl dönümünde düzenlediğimiz panelde andık.
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Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ve 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Kara-

deniz, Küçükçekmece Nikah Sarayı’nda düzenlenen 
yemekte yüzlerce engelli vatandaşı ailesi ile birlikte 
ağırladı.

“FARKINDALIK OLUŞTURMALIYIZ”
  Engelli vatandaşlara karşı duyarlı olunması ge-

rektiğine dikkat çeken Küçükçekmece Kaymakamı 
Harun Kaya, “Hepimizin birer engelli olabileceğini 
unutmamalıyız. Elimizde fırsat varken, engelli 

vatandaşlarımıza engel teşkil edebilecek sorunları 
ortadan kaldırmalıyız. Çevremizde bununla ilgili 
farkındalık oluşturmalıyız. Engellilik sadece doğuş-
tan gelmiyor, sonradan da meydana gelebilir” diye 
konuştu.   

“KASABA PROJESİ HAYATA GEÇECEK”
  Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karade-

niz, engelli vatandaşlara “Küçükçekmece Belediyesi 
Engelliler Kasabası” projesinin müjdesini verdiği 
konuşmasında, “Teşrifleriniz için hepinize teşekkür 

BİZİM SEVGİMİZ
ENGEL TANIMAZ
Belediye Başkanımız Temel Karadeniz ‘Engelliler Günü’ vesilesiyle 
ilçedeki engelli vatandaşları, Nikah Sarayı’nda düzenlenen yemekte 
ağırladı. 
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ederim. Bir imtihan dünyasında yaşıyoruz bazı 
kardeşlerimizin belki bu dünyada imtihanları biraz 
daha çetin ama bu imtihandan sonra alacağınız 
mükâfatların farklı olacağını biliyoruz. Engelli 
kardeşlerimizin ailelerinin de çetin bir imtihanı var 
ama sevgi engel tanımaz. Sevgiyi büyüttüğünüz, 
insanlığı, yardımlaşmayı büyüttüğünüz için hepinize 
teşekkür ederim. Engellilerin toplumdaki yeri o 
toplumun medeniyetini gösteriyor. Sizler için yapa-
cak çok şeyimiz var. Belediye olarak çok yakında İç 
Kumsal’da belediyemize ait bir noktada engelliler 
için kasaba hazırlığımız var. İnşallah yakın bir za-

manda bu projeyi sizlerle buluşturacağız. Belki de 
bir sonraki engelliler gününü orda kutlarız. Engelli 
kardeşlerimize destek olan engelli ailelerine teşek-
kür ederim. Hayata sımsıkı tutunan ve Rabbine olan 
bağımlılığından asla taviz vermeyen bütün engelli 
kardeşlerimizi selamlıyorum” diye konuştu.
 
Programda Yetenek Sizsiniz programıyla ismini 
duyuran ve milyonların sevgisini kazanan görme 
engelli Bilal Göregen, mini bir konser verdi. Engelli 
vatandaşlar, Bilal Göregen’in söylediği şarkılar eşli-
ğinde keyifli vakit geçirdi.
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Marmara Belediyeler Birliği tarafından Lütfi 
Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 

düzenlenen Yerel Yönetimler Kitap ve Kültür Fuarı 
açılışı İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın katılımıyla yapıldı.

Fuarın açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı 
Mevlüt Uysal, geçmişte belediyecilik denildiğinde 
cadde, yol ve kaldırımların düşünüldüğünü, onlarla 
ilgili çalışmaların belediyecilik faaliyeti olarak gö-
rüldüğünün belirterek, "Ama devamında gördük 
ki kültür ve eğitim de belediyecilik adına olması ve 
yapılması gereken bir iştir" dedi. Uysal, Marmara 
Belediyeler Birliği olarak ilk defa bir kitap ve kültür 
fuarına gerçekleştirdiklerini söyledi.

İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL ZİYARET ETTİ
  Konuşmaların ardından fuara katılan Belediye 

Başkanları Kitap ve Kültür Fuarı'nın kurdelesini 
birlikte kesti.  Kültür ve sanat alanında yaptığı çalış-
malarla adından söz ettiren Küçükçekmece Beledi-
yesi de fuarda stant açtı. İBB Başkanı Mevlüt Uysal 
Küçükçekmece Belediyesi’nin standını, Küçükçek-
mece Belediye Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu 
eşliğinde gezdi. Küçükçekmece Belediyesi tarafın-
dan kitap haline getirilen yayınların sergilendiği 
standa vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Fuarda; 
26 kurum, 26 özel yayınevi stant açtı. Fuarda ayrıca 
"Geçmişten Günümüze Yerel Yönetim Yayınları", 
"Siyah Beyaz İstanbul" ile "Kitap ve İnsan" konulu 
sergiler de yer aldı.

YEREL YÖNETİMLER KİTAP VE 
KÜLTÜR FUARI’NA KATILDIK
Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler 
Kitap ve Kültür Fuarı’nda, belediyemize ait stant büyük ilgi gördü.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve 
Küçükçekmece Belediyesi işbirliğinde, "İstanbul'u 

Koşuyorum" sloganı ile hayata geçirilen Fun Run 
Series, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen yaklaşık 
2 bin sporcunun katımıyla gerçekleşti. Fun Run 
Series Küçükçekmece etabı, 7 kilometrelik parkurda 
gerçekleşti. Dereceye giren sporculara kupa ve 
ödüllerini, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardım-
cısı Mehmet Besim Müftüoğlu, Spor İstanbul Genel 

Müdürü İsmail Özbayraktar, Küçükçekmece Bele-
diye meclis üyelerinden Seymen Gençtürk, Enes 
Koçak, Ayhan Amir ve Nejat Öztürk verdi.

Yarış derecelerinin elektronik zamanlama çipleri ile 
ölçüldüğü Fun Run Series yarışlarında, her bir etap 
sonrasında ilk 3'e giren kadın ve erkek koşuculara 
kupanın yanı sıra bir spor mağazasında geçerli olan 
hediye çeki verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve belediyemiz 
işbirliğinde, "İstanbul'u Koşuyorum" sloganı ile hayata geçirilen Fun 
Run Series’in son etabı, Küçükçekmece İBB Halkalı Stadı önünde 
gerçekleştirildi.

İSTANBUL, 
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KOŞTU
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‘TWİTTER FENOMENİ ROMEO 
İNSTAGİRL JULİET’  GALA YAPTI
Sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan 
"Twitter Fenomeni Romeo İnstagirl Juilet" adlı tiyatro oyunu ilk kez 
Küçükçekmece'de izleyici ile buluştu.

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) 
bünyesinde, sosyal medya bağımlılığına dikkat 

çekmek amacıyla hazırlanan "Twitter Fenomeni 
Romeo İnstagirl Juilet" adlı tiyatro oyunu, Küçük-
çekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Mer-
kezi’nde gala yaptı. Dünyanın profesyonel anlamda 
sosyal medya temalı ilk yetişkin tiyatro oyunu olma 
özelliğine sahip “Twitter Fenomeni Romeo İnstagirl 
Juliet” isimli oyuna, tiyatro severler büyük ilgi gös-
terdi.

“GÜLDÜRÜRKEN DÜŞÜNDÜRMEYİ
HEDEFLİYORUZ”

  Oyunun yönetmeni Halil İbrahim Kaplan, “Oyun-
da sosyal medyanın hem faydalarından hem zarar-
larından bahsediyoruz ve sosyal medyayı kararında 
kullanmaya yönelik mesajlar veriyoruz. Sosyal med-

yayla ilgili mesajlar seminerlerle de verilebilir ama 
sıkıcı olabilir. Biz, tiyatroyla daha kalıcı olabileceğine 
inanıyoruz. Güldürürken düşündürmeyi hedefliyo-
ruz. Biz iddialıyız ama takdir seyircinin” dedi.

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞINA
DİKKAT ÇEKİLİYOR

  Oyunda, Romeo Twitter fenomeni, Juliet ise 
sosyal medyaya sonradan merak salmış İnstagram 
kullanıcısı olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Sosyal 
medyaya mizahi bir dille yer verilen oyunda, sosyal 
medya bağımlılığına dikkat çekiliyor.

100 dakikalık oyunda, birbirinden başarılı oyuncular; 
Tolga Canbeyli,  Sıla Kılıçkaya, Hakan Bahadır Polat, 
Kenan Etisgen, Kerem Büyüktaş, Onur Alagöz, Sena 
Kahraman, Serap Agalar rol alıyor. 
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Küçükçekmece Belediyesi Mehmet Akif Bilgi Evi 
önünde üçüncü Çocuk Sokağını hizmete açtı. 

Açılışta çocukların cıvıl cıvıl görüntülerine sahne 
olan sokak, hem çocuklardan hem de ebeveynler-
den büyük ilgi gördü. Mendil kapmaca, yumurta ya-
rışı, üçtaş, dokuztaş, saklambaç, sandalye kapmaca, 
ip atlama gibi geleneksel oyunların oynanabileceği 
şekilde tasarlanan araç trafiğine kapalı Çocuk Soka-
ğı, güvenli olmasıyla da dikkat çekiyor. Çocuklarını 
güvenle sokağa çıkarabilmenin huzurunu yaşadığını 
ifade eden ebeveynler, Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz’e böyle bir projeyi hayata 
geçirdikleri için teşekkür etti.

“ÇOCUKLARIMIZ GÜVENLE
OYNAYACAK”

  İlçede Çocuk Sokaklarının sayısını artırmayı 
planladıklarını ifade eden Başkan Temel Karadeniz, 
“Çocuk Sokaklarımızı trafiğe kapatıyoruz.  Biz 
aslında bu sokakları ebeveynlere hediye ediyoruz. 
Çünkü biliyoruz ki anne babalar, çocuklarını sokağa 
çıkardıklarında en çok, güvende olmadıkları için en-
dişeleniyor. Hepimiz istiyoruz ki çocuklarımız, bizler 
gibi sokaklarda oynayarak çocukluklarını yaşayarak 
büyüsün. Bu sokakta çocuklarımız güvenle, sokağın 
her türlü kötü alışkanlıklarından uzak, arkadaşlarıyla 
keyifli vakit geçirebilecekler” diye konuştu.  

HAYDİ ÇOCUKLAR SOKAĞA
İlçemizde çocuklara özel tasarlanan çocuk sokaklarının sayısı artıyor. 
Yeni çocuk sokağımız Mehmet Akif Mahallesi’nde.
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İBRAHİM SADRİ OKUDUĞU 
ŞİİRLERLE BÜYÜLEDİ
Kültür-Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Burcu Karadağ ile 
Usta Performanslar’ programının bu ayki konuğu Şair İbrahim Sadri 
oldu.

Kültür ve Sanat’ın kalbi Küçükçekmece’de etkin-
likler tüm hızıyla devam ediyor. ‘Burcu Karadağ 

ile Usta Performanslar’ programının bu ayki konuğu 
Şair İbrahim Sadri oldu. Cennet Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Neyzen Bur-
cu Karadağ ve İbrahim Sadri, icralarıyla katılımcıları 
kendilerine hayran bıraktı. Programa Küçükçekme-
ce Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden 
de katıldı.

“BENİM İLHAM KAYNAKLARIM…”
  Yazdığı şiirlerin tamamında yaşanmış hikayeler-

den yola çıktığını söyleyen İbrahim Sadri, “Benim 
şiirlerim biraz film tadında aslında. İstanbul’un eski 
yerlerinde rengini veren semtlerinde yaşadım. 
Fatih’te doğdum, Cihangir’de büyüdüm. Tophane’de 

çalıştım, Kasımpaşa’da okudum. Üsküdar’da yaşıyo-
rum. Bu şehrin sanat anlamında ilhamlarının çoğuna 
tanıklık ettim. Bu ülkenin 70’li yıllarında bir genç 
adamdım ben. Örneğin; Mavi Boncuk filmini 50 kere 
izledim. Neden? Hala da hepimiz izleriz. O temizlik, o 
saflık, komşuluk, muhabbet, dostluk, fedakârlık, az 
şeyle yetinebilme, adil olma vb. hikayeler bizi çeki-
yor. Bugün onlardan uzaklaştığımız için şimdi karşı 
komşumuzu tanımıyoruz. Bütün bunlar benim yaz-
maya çalıştığım ilham kaynaklarımdır” diye konuştu.

İbrahim Sadri'nin Hz. Mevlana şiirlerini seslendirdiği 
programda, Burcu Karadağ kendisine ney ile eşlik 
etti. Sezai Karakoç’un “Sürgün Ülkeden Başkentler 
Başkentine” adlı şiirini okuyan Sadri, sesi ve yoru-
muyla dinleyenleri mest etti.



15

Twitter’dan bir vatandaşın sokak köpeği fotoğra-
fıyla birlikte paylaştığı “Küçükçekmece köprüsü 

otobüs durağı içinde titriyor hiçbir şey yemiyor çok 
hasta, bir şey yapamaz mıyız?” çağrısı üzerine hare-
kete geçen veteriner hekimler, hasta köpeğe sahip 
çıktı.

Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Reha-
bilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan köpek, 
temizliği, bakımları, aşısı ve kısırlaştırma işlemi 
yapıldıktan sonra barınakta misafir edildi. Sokak 
köpeği, tedavisi tamamlandıktan sonra alındığı böl-
geye bırakılacak.

SOSYAL MEDYA ÇAĞRISINA 
KULAK VERDİK
Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün Veteriner hekimleri sosyal 
medyadan gelen bir ihbarı değerlendirerek hasta bir sokak köpeğini 
sağlığına kavuşturdu.
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KÜÇÜKÇEKMECELİLER KUDÜS 
İÇİN TEK YÜREK OLDU
ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından 
Kudüs’e destek olmak amacıyla, Yavuz Selim Camii'nde kılınan 
Cuma namazı sonrası yürüyüş düzenledik. Binlerce duyarlı 
Küçükçekmeceli, Kudüs için tek yürek oldu.

Küçükçekmece Belediyesi, ABD’nin Kudüs’ü İsra-
il’in başkenti olarak tanımasının ardından Ku-

düs’e destek olmak amacıyla, Yavuz Selim Camii'nde 
kılınan Cuma Namazı sonrası yürüyüş düzenledi. 
Yürüyüşe, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 
Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcısı Ömer İlhan, 
AK Parti İlçe Başkanı Av. Mustafa Korkut, MHP İlçe 
Başkanı Seyfettin Tiryaki, sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ZALİMLERE BOYUN EĞMEYECEĞİZ”
 Küçükçekmece Kaymakamı Kudüs ile ilgili me-

sajında, “Hepinizle gurur duyuyorum. Dünyadaki 
Müslümanların eziyet çektiğini göre göre bir şey 

yapamamak insanı üzüyor, ağlatıyor. Rabbim, ora-
daki tüm halka derman versin. Şu unutulmamalıdır 
ki, İslam’ın zaferi kesindir. Biz dünya tarihi boyunca 
her zaman mazlumun yanında olduk, zalime boyun 
eğmedik, eğmeyeceğiz” diyerek, birlik ve beraberlik 
mesajı verdi.

“KUDÜS, YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARIN DA 
KIRMIZI ÇİZGİSİ OLMALI”

  Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karade-
niz, Müslümanların böyle bir karara sessiz kalma-
yacağını ifade ederek, “Sevgili kardeşlerim, bizim 
burada toplanmamız acaba Kudüs’e  nasıl bir medet 
verecek?  ABD düşüncesinden mi, İsrail yapmak is-
tediklerinden mi vazgeçecek? Belki de hiçbiri olma-
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yacak. Ama biz Müslümanız ve bu işe seyirci kalma-
yacağımızı göstermek için buradayız. Kudüs’e göz 
koymanın, yarın Suriye’ye, öbür gün Bağdat’a, bir 
sonraki gün Mardin’e, bir sonraki gün Edirne’ye göz 
koymak olacağının farkındayız. Biz de, farkındayız 
demek için bu meydandayız. Duyarlılığınız için he-
pinize teşekkür ederim. Aslında çok şey yaptığımıza 
inanıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Kudüs 3 
dinin de kutsal mekânıdır. Bu anlamda biz, Kudüs’ün 
kalbine saplanan bu hançer için aklı başında her 
Müslümanın feryat ettiğini biliyoruz. Her Hıristi-
yan’ın bu meseleye feryat etmesi, her Yahudi’nin 
feryat etmesi gerektiğini biliyoruz. Kudüs’ü bir barış 
simgesi olarak görüyoruz. Bugün Kudüs sadece 
Müslümanların kırmızı çizgisi değil, aklı başındaki 
bütün Yahudi ve Hıristiyanların kırmızı çizgisi olması 
gerektiğini biliyoruz. Böyle bir hıyanetle umarım 
kan dökülmez. Olup bitenlere seyirci kalacak bir 
Dünya Müslümanlığı olmadığının bilinmesi gerek. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya 
Müslümanlarını bir toplantıya çağırması belki de 
bugüne kadar Müslümanlar anlamında yaptığımız 

en kıymetli toplantılardan birisi olmuştur. Kendisine 
bu duyarlılığından dolayı teşekkür ederim” dedi.

“AMAÇ; ORTADOĞU’YA
YENİ BİR DİZAYN VERMEK”

 Başkan Karadeniz,  konuşmasına şu sözlerle de-
vam etti: “Şu anda herkes bir oyun oynuyor. Herkes 
bir hesap yapıyor. ABD’nin de İsrail’in de yapmak 
istediği şeyi, sadece Kudüs meselesini bir sahiplen-
me olarak görmememiz gerekir. Kudüs üzerinden 
Ortadoğu’ya yeni bir dizayn verme çalışmasının 
başlangıcıdır. Müdahale için kargaşa, kan, gözyaşı 
lazım. Bizim buradaki Kudüs hassasiyetimiz, asla bir 
Yahudi düşmanlığı değil. Şuan da Türkiye’de pek çok 
Yahudi vatandaşı var. Bizim onlarla hiçbir hesabımız 
yok. Bunu biliyorlar. Bizim hesabımız Siyonizm ile 
bizim hesabımız hain ve şeytan düşüncelerle. Ya-
pılmak istenen provokasyonlara gelmemeliyiz. Müs-
lümanlar bu meselede sessiz kalmayacak. Biz de ba-
şımıza gelen bunca hadiseden sonra kardeş kardeşe 
bir olmak, iri olmak diri olmak zorundayız. Kardeşler 
arasında sevgiyi dayanışmayı kaybetmemeliyiz.”
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AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI
25.YIL DİPLOMA TÖRENİ YKB’DE
Açık Öğretim Okulları 25. yıl diploma töreni Milli Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz’ın katılımıyla Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal 
Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.

1992 yılında faaliyete başlayan Açık Öğretim Lise-
si, kuruluşunun 25. yılı münasebetiyle görkemli 

bir diploma töreni gerçekleştirdi. Programa Bakan 
Yılmaz’ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstan-
bul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, 
Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, ilçe 
protokolü, okul müdürleri, öğretmenler ve öğren-
ciler katıldı. Programda açık öğretim liselerinden 
başarıyla mezun olan öğrenciler hikayelerini katılım-
cılarla paylaştı. Halk oyunları gösterilerinin de yer 
aldığı törende, mezun olan öğrenciler diplomalarını 
Bakan İsmet Yılmaz’ın elinden aldı.

“EĞİTİMDE MESAFELER KATETTİK”
  Bakan İsmet Yılmaz eğitim alanında yapılan çalış-

malara dikkat çekerek, “Son yıllarda eğitimde önem-
li mesafeler kat ettik. Eğer açık öğretim okullardan 
1 yılda, 527 öğrenciyi hukuk, 1962 öğrenciyi mühen-
dislik, 160 öğrenciyi tıp fakültesine gönderebiliyor-
sak fırsat eşitliğinde de eğitimde kalitede de belli bir 
sayıyı yakaladık demektir. Milli gelirden yüzde 6’dan 
fazla bir kaynağı eğitime ayıran Avrupa’da birinci 
ülkeyiz. Türkiye’nin yarını bugününden daha iyidir 
bundan hiç şüpheniz olmasın. Derslik başına düşen 
öğrenci sayısı tüm Türkiye’de 36’ydı 24’e düşürdük. 
Önümüzdeki Şubat ayında 20 bin öğretmeni daha 
alacağız. İlk defa bu yıl 30 öğrenciyi ortaokula, 
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30 öğrenciyi de liseye alarak 60 öğrenciyle birlikte 
özel yetenekli çocuklarımız için bir okul açtık. Önü-
müzdeki yıldan itibaren bunu Ankara ve İzmir’e yay-
gınlaştıracağız. Türkiye’nin ihtiyacı olan bölgelerde 
bu okulları kuracağız” diye konuştu.

“ÖZGÜVENİ YÜKSEK KAHRAMANLARSINIZ”
  İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Türkiye’nin dört 

bir yanında açık öğretim lisesi mezunu unvanını 
kazanan tüm öğrencileri tebrik ederek, “Özgüveni 
ve cesareti yüksek kahramanlarla karşı karşıyayız. 
Hayatının bir döneminde örgün eğitime devam ede-
memiş ya da o imkânı bulamamış insanların bugün 
azimle, kararlılıkla, gayretle çalışarak o eksiği ta-
mamladıkları için kendilerine teşekkür ederim” dedi.  
İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, 
mezun olan öğrencileri tebrik ederek, İstanbul’da 3 
milyon öğrencinin 309 bininin açık öğretim okulla-
rında eğitim gördüğünü ifade etti.

“BU PROGRAM BENİM İÇİN DE ANLAMLI”
  Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Kara-

deniz ise “Böylesine kıymetli bir programı Küçük-
çekmece’de yaptığınız için teşekkür ederim. Bizim 
kitabımız ‘oku’ diye başlıyor. ‘Kalem’ diye bir sure 
yine bizim kitabımızda var. Kendi değerlerimizle 
buluştuğumuzda okumanın kıymetini bir kere daha 
anlayacağız. Biz 7 kardeşiz ve ablalarımdan birisi de 
bu okullardan mezun oldu. 28 yaşından sonra, ilk 
olarak ortaokul, sonra liseyi bitirdi. İstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı ve yaklaşık 
15 yıldır İstanbullulara başarılı bir avukat olarak 
hizmet veriyor. Bu yüzden bu program benim için de 
ayrı bir anlam taşıyor. Mezun olan tüm öğrencileri 
tebrik ederim” diye konuştu.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza 
Altunel, tüm mezunları tebrik ederek, bundan son-
raki hayatlarında başarılar diledi.
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Küçükçekmece Belediyesi’nin İstanbul Kalkınma 
Ajansı (İSTKA)’nın Girişimcilik Mali Destek Prog-

ramı kapsamında kurduğu ve Yahya Kemal Beyatlı 
Gösteri merkezi bünyesinde 800 m2 alanda hizmet 
verecek olan KÜGİM’in açılış törenine, Küçükçek-
mece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece 
Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Besim Müftüoğlu, 
İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgül 
Özkan Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkut, 
Küçükçekmece Müftüsü Mustafa Temel, Belediye 
Başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

GİRİŞİMCİYE AÇIK OFİS
  KÜGİM, Küçükçekmece’deki gençleri Android 

Mobil Programlama Eğitimi, IOS Mobil Programla-
ma Eğitimi, Web Tasarım Eğitimi gibi yeni tekno-
lojilerle eğiterek iş dünyasına kazandırmayı hedef-
lerken, gençlerin çalışma hayatına katkı sağlayacak 
bir merkez olarak iş geliştirme koçluğu da yapacak. 
Tüm bunların yanı sıra KÜGİM’de KOSGEB sertifikalı 
girişimcilik eğitimleri alan Küçükçekmeceliler iş ha-

yatında daha emin adımlarla kendilerini geliştirme 
imkânına sahip olacak.

20 girişimciye açık ofis imkânı sunacak olan KÜGİM; 
fiziki mekân olarak hizmete sunduğu laboratuvar, 
toplantı salonları, derslikler, kütüphane ve dinlenme 
odası ile konforlu çalışma ortamı sunarak, yararlanı-
cılarını pek çok yenilikçi hizmetle buluşturacak.

SERTİFİKALARINI ALDILAR
  Ekim 2017 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlayan 

KÜGİM’de eğitimlere yaklaşık 1000 kişi başvuruda 
bulundu. Bugüne kadar 85 kişiye IOS, Android 
Uygulama Geliştirme ve Web tasarım eğitimleri ve-
rilirken, 206 kişiye ise KOSGEB sertifikalı Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi verildi.  Projede, aldıkları eğitim-
lerde başarılı olarak kendi şirketini kurmak isteyen 
girişimci adaylarına kurdukları işi geliştirmeleri için 
açık ofiste çalışma imkânı sunulmaktadır. Açılış tö-
reninin ardından, Girişimcilik ve Yazılımı eğitimi alan 
katılımcılara sertifikaları protokol üyeleri tarafından 
takdim edildi.

GİRİŞİMCİLERİN YENİ ADRESİ 
‘KÜGİM’ AÇILDI
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Girişimcilik Mali Destek Programı 
kapsamında kurduğumuz ‘Küçükçekmece Girişimcilik ve İnovasyon 
Merkezi' (KÜGİM) düzenlenen törenle kapılarını girişimcilere açtı.
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Sosyal belediyecilik anlayışı gereği, vatandaşların 
talepleri doğrultusunda, hizmetlerine devam 

eden Küçükçekmece Belediyesi, ilçede üçüncü sos-
yal tesis olan ‘Halkalı Sosyal Tesisleri’ni İstanbullula-
rın hizmetine sundu. Vatandaşların ailece güzel bir 
gün geçirebilmek adına rağbet ettiği sosyal tesisle-
rin sayısını artıran Küçükçekmece Belediyesi, ilçede 
prestijli mekânları vatandaşla buluşturmaya devam 
ediyor. Selçuklu Parkı içerisinde yapımı tamamlanan 
Halkalı Sosyal Tesisleri hizmete açıldı.

KALİTELİ HİZMET, UYGUN FİYAT
  17 dönümlük park alanı içinde bulunan Atakent 

Mahallesi 1. etaptaki Halkalı Sosyal Tesisleri’nde 100 
kişilik kapasitesi, çocuk oyun alanları, piknik alanları, 
süs havuzları, seyir alanları ve 24 araçlık otopark da 
yer alıyor. Kaliteli hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla 
hizmet veren tesis, doğayla iç içe huzurlu ve güvenli 
yapısıyla tüm İstanbulluları bekliyor. 265 metre koşu 
parkuru da yer alan tesiste vatandaşlar, Türk mut-
fağının seçkin lezzetlerini bulabilirler.

ÜÇÜNCÜ SOSYAL TESİSİMİZ 
HİZMETİNİZDE
Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda, prestijli mekânlar 
oluşturmaya devam ediyoruz. İlçemizin üçüncü sosyal tesisi de 
hizmetinize açıldı.
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Küçükçekmece Belediyesi, Şeb-i Arus etkinlikleri 
kapsamında; koleksiyoner Mehmet Çebi’nin-

koleksiyonundan ‘Aşk-ı Nebi ve Dua Taneleri’ isimli, 
Hilye-i Şerif ve Tesbih seçkisinden oluşan özel bir 
sergiyi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanat-
severlerle buluşturdu. Sergi açılışına; Küçükçekmece 
Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, Belediye Başkan Vekili 
Besim Müftüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal 
Yılmaz ve çok sayıda Küçükçekmeceli katıldı. 

BAZI ESERLER İLK KEZ SERGİLENDİ
  Sergide, Mehmet Çebi koleksiyonundan seçilen 

eserlerin büyük çoğunluğu ilk kez izleyiciyle bu-
luştu. Peygamber Efendimizin kişisel özellikleri ve 

Peygamberlik vasıflarını anlatan, Hz. Ali’den rivayet 
Hilye-i Şerif örneklerinin yer aldığı sergide, Pey-
gamber Efendimizin vefat ettiği yaşa hürmeten 63 
adet dua tanesi tesbih de yer aldı. 

“BAŞKAN KARADENİZ’E TEŞEKKÜR EDERİM”
  Sergi açılışında konuşan Küçükçekmece Kay-

makamı Harun Kaya, “Böyle anlamlı bir sergiyi 
düzenleyen Küçükçekmece Belediye Başkanımıza 
teşekkür ederim. Peygamber Efendimizin 63 yaşına 
hürmeten sergideki eserlerin seçilmesi bana çok 
anlamlı geldi. Anadolu’da yaşlılarımıza yaşını sor-
duğumuzda ‘haddi aştık evladım’ derlerdi. Sonra bir 
büyüğümüze danıştım. ‘Efendimize hürmeten 63 
yaştan sonraki her yaş için haddini aşma deriz’ dedi. 

AŞK-I NEBİ VE ŞEB-İ ARUS 
BİR ARADA
Hz. Mevlana’yı, 744. vuslat yıl dönümünde anlamlı bir sergi ve 
Mevlevi Mukabelesi ile yâd ettik.
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Benim Müslüman kardeşlerim, Efendimizden çok 
yaşamayı hadsizlik sayacak kadar gönül dostudur. 
Haddi aştık diyebilen bu milletin evlatlarının, Mevla-
nalara, Hacı Bektaşi Velilere, Pir Sultan Abdallara sa-
hip çıkışı boşuna değildir. Katılım sağlayan herkese 
çok teşekkür ederim” diye konuştu. 

“AŞKI, MUHABBETİ,
SEVGİYİ ANLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 
ise, katılımcılara “Hz. Mevlana’yı anıyoruz. Aşkı Mu-
hammedî’yi anıyoruz. Kuran’ı anlamaya çalışıyoruz. 
Aşkı, muhabbeti, hoşgörüyü, sevgiyi anlamaya ça-
lışıyoruz. Hep bunlardan bahsediyoruz ama hakkını 
acaba ne kadar verebiliyoruz? En son kimi affettik, 
kimi hoş gördük, sevgi ile ilgili neler yapabildik? Ko-
nuşup da bir türlü hayata geçiremediğimiz konular 
bunlar. Hz. Mevlana aşkın, hoşgörünün ve sevginin 
zirvesinde olan bu topraklarda yaşamış bir gönül 

büyüğümüz. O, insan eşref-i mahlûkattır sırrını 
anlayan ve o sırra uygun yaşayan bir gönül büyüğü-
müzdür. İnsan acaba neden eşref-i mahlûkat? Hz. 
Mevlana hep bu sırla uğraştı. Aşka, hoşgörüye, sev-
giye, Kuran’a dair daha güzel şeyler anlamamız ve 
yaşamamız gerekiyor. Allah bizlere birbirimizi daha 
çok sevmeyi nasip etsin. Bizlerle birlikte olduğunuz 
için teşekkür ederim” sözleriyle seslendi. 

MEVLEVİ MUKABELESİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 Sergi açılışının ardından Hezarfen Ney ve Sanat 
Atölyesi, Mevlevi Mukabelesini gerçekleştirdi. Post-
nişin Hüseyin Erek tarafından katılımcılara Hz. Mev-
lana ve sema ayini ile ilgili bilgi verildi. Manevi bir 
yolculuğun yaşandığı gecede, katılımcılar duygusal 
anlar yaşadı. Program sonunda Başkan Karadeniz, 
Mevlevi Mukabelesini gerçekleştiren konuklara 
teşekkür ederek, çiçek takdim etti.
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Küçükçekmece Belediyesi’nin sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında hayata geçirdiği Küçük-

çekmece Çocuk Üniversitesi’ne, Küçükçekmece 
Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, imzaladıkları 
ortak protokolle destek verdi.

Özel yetenekli öğrencilere, özgün atölye çalışmaları 
ile eğitim desteği veren Küçükçekmece Çocuk 
Üniversitesi, eğitim çalışmalarının yanı sıra ulusal 
ve uluslararası yarışmalara öğrencilerini mental 
olarak hazırlayarak katılımlarını sağlıyor. Geçtiğimiz 
yıl hizmet vermeye başlayan Çocuk Üniversitesi 

ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ 
BAŞARILARIYLA DİKKAT 
ÇEKİYOR
Özel yetenekli öğrencileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiğimiz 
Çocuk Üniversitesi kısa süre içinde hem eğitim anlayışı hem de 
sosyal alandaki başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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başarılarıyla da şimdiden adından söz ettirmeye 
başladı. Çocuk Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler 
katıldıkları yarışmalarda aldıkları derecelerle Küçük-
çekmece’yi başarıyla temsil etti.

BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYORLAR
  Geleceğin Teknoloji Yıldızları Seçmeleri’nde Çocuk 

Üniversitesi’nin 7 öğrencisinin projesi kabul edildi. 
Ülke genelinden 14.466 öğrencinin projeleriyle ka-
tıldığı yarışmada, Çocuk Üniversitesi’nden 7 öğrenci 

ilk 432 öğrenci arasına girmeyi başardı ve 36 ay sü-
recek ücretsiz eğitim ve proje çalışmalarına katılma 
hakkı kazandı.

Çocuk Üniversitesi öğrencisi Arzum Ceren Toz, 
Mustafa Kadiroğlu Dünya Çocuk İnovasyon Ödülleri 
Yarışması’nda ‘Bukalemun Robot’ isimli projesi ile 
İstanbul birincisi oldu. Diğer yandan Türkay Yıldız 
isimli öğrenci ise Hikaye Kartları projesi ile mansiyon 
ödülüne hak kazandı. 
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Birinci Cihan Harbi’nde bir Yahudi devleti kurmak 
için Filistin topraklarını işgal eden İngiltere, bu-

nun şartlarını oluşturduktan sonra topu 1947 yılında 
BM’nin kucağına bırakarak geri çekildi. O yıl topla-
nan BM Filistin topraklarında biri Yahudilere diğeri 
Araplara ait olacak iki devlet kurulmasını benimsedi. 
Bu kararla birlikte İslam coğrafyasının kalbine bir 
hançer saplanmış oldu. Zaten bölgemiz ondan sonra 
bir daha gün yüzü görmedi.

1948’de kurulan İsrail, hiçbir zaman BM tarafından 
hazırlanan paylaşım planına uymadı. Her geçen 
gün yeni işgallerle Filistinlilere ait toprakları gasp 
etmeyi sürdürdü. İlk işgal ettiği yerlerden çekilmesi 
için 11 Aralık 1948 tarihinde BM, 194 sayılı kararını 
aldı. Bu karar, Filistinlilerin göç etmek zorunda 
kaldıkları topraklara geri dönüşü ve Kudüs'ün 
uluslararası bir yönetime kavuşmasını içeriyordu. 
ABD desteğini arkasına alan İsrail bu karara uymadı. 
İsrail, 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda işgalini daha da 
ileri taşıyarak Doğu Kudüs'ün yanı sıra Gazze Şeridi, 
Batı Şeria, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni de 
işgal etti. Bunun üzerine BM Genel Kurulu aldığı 

2253 numaralı kararla, İsrail'in Kudüs'ün statüsünü 
değiştirmeye yönelik faaliyetlerinden derin endişe 
duyduğunu belirtti, bu tedbirlerin geçersiz olduğu-
nu ve İsrail'in bu işgallerden vazgeçmesi gerektiğini 
kaydetti. İsrail bu kararların da hiçbirisine uymadı ve 
yine herhangi bir yaptırımla karşılaşmadı. BM’de 19 
Aralık 1983 tarihinde alınan 38/180 sayılı karar önce-
kilere oranla daha sert bir içeriğe sahipti. Bu kararda 
İsrail’in saldırganlığı bir kez daha teyit edilerek diğer 
ülkelere İsrail’le ilişkilerini kesme ve özellikle askeri 
ilişkileri dondurma çağrısı yaptı. Fakat bu kararında 
pratikte bir faydası olmadı.

BM, Kudüs’le ilgili birçok karar almasına rağmen 
İsrail bu karaları da hiçe sayarak 1980’li yıllarda Ku-
düs’ü başkent ilan etti. Ortada BM kararları olduğu 
için hiçbir ülke İsrail’in bu kararını tanımadı. Ta ki, 
ABD’nin şu anki başkanı Trump’a kadar. O 2017’nin 
son ayında BM kararlarını hiçe sayarak Kudüs’ü İs-
rail’in başkenti olarak tanıklarını ve elçiliklerini oraya 
taşıyacaklarını açıkladı. Bunu yaparken hesaba kat-
madığı tek faktör “Dünya 5’ten büyüktür’’ sözünün 
sahibi Recep Tayyip Erdoğan’dı.

DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR
Filistin meselesi dünyanın yüzüne tutulan bir ayna. Ona "Dünyanın 
Vicdanı" dense yeridir. 200’e yakın ülkeyi çatısı altında toplayan BM 
elindeki güçle yeryüzünün her karışında  etkinliğini gösterebiliyor 
ama sıra İsrail’e gelince sözünü geçiremiyor. Çünkü ne karar alırsa 
alsın, aldığı karar İsrail aleyhine ise ABD tarafından veto ediliyor. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce “Dünya 5’ten 
büyüktür!’’ demişti. Bu kez ABD’ye karşı derhal 
ayağa kalktı. Önce dönem başkanlığını yaptığı İslam 
İşbirliği Teşkilatı’nı olağanüstü toplantıya çağırdı. 
13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da “Kudüs’’ gün-
demiyle toplanan İİT tarihinde ilk kez elle tutulur 
bir karara imza atarak ABD’nin aldığı kararın yok 
hükmünde sayıldığını ve Doğu Kudüs’ün Filistin’in 
başkenti olarak tanındığını bütün dünyaya ilan etti. 
Hemen peşinden Türkiye’nin öncülüğünde BM-
GK’nin olağanüstü gündemle toplanması sağlandı. 
Bu toplantıya “geçici üye’’lerle birlikte 15 ülke katıldı. 
14 ülke ABD kararının reddini öneren tasarıya “evet’’ 
oyu verdi ama ABD tek başına bu kararı veto etti. 
“Dünya 5’ten büyüktür’’ sözünün ne kadar önemli 
olduğu bir kez daha anlaşıldı.

Erdoğan boş durmadı. Konuyu BM Genel Kurulu’na 
taşıdı. Genel Kurul, 21 Aralık 2017 yılında “Kudüs’’ 
gündemiyle toplandı. Toplantıya iştirak edenlerden 
35 ülke çekimser kaldı. “evet’’ ya da “hayır’’ yönünde 
oy kullanan 137 ülkeden 9’u ABD’den yana oy kul-
lanırken 128 ülke ezici bir çoğunlukla ABD’nin aldığı 
kararı reddederek hep bir ağızdan “Dünya 5’ten 
büyüktür’’ sözünü tekrarlamış oldu. ABD lehine oy 
kullanan ülkelerden biri kendisi, diğeri ise İsrail. Di-
ğer 7 ülkenin ise dünyada bir kımet-i harbiyesi yok, 
bu ülkeler; Palau, Guatamala, Togo, Nauru, Hondu-
ras, Marshall Adaları, Mikronezya. Hakeza ABD bas-
kısına boyun eğip çekimser oy kullanan ülkeler de 
özgül ağırlığı olmayan ülkeler. Bunlar da; Romanya, 
Çekya, Kanada, Arjantin, Fiji, Güney Sudan, Polonya, 
Uganda, Panama, Filipinler, Meksika, Macaristan, 

Bosna-Hersek, Haiti, Jamaika, Kribati, Kamerun, 
Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, 
Benin, Vanuatu, Trinidad Tobago, Malavi, Tuvalu, 
Solomon Adaları, Ruvanda, Paraguay, Lesotho, Lit-
vanya, Bhutan, Avustralya, Antigua ve Barbuda. 
ABD, Genel Kurul toplantısına saatler kala dünya 
ülkelerini açıkça tehdit etmekten çekinmedi. Bir 
yandan çeşitli ülkelere yaptığı askeri yardımı “evet’’ 
oyu kullanmaları halinde keseceğini söylerken bir 
yandan da “Evet oyu verecek olanların not’’ edece-
ğiz şeklindeki sözleriyle bir kez daha sokak kabada-
yılığına soyundu. Çekimser kalan ülkeler genellikle 
yönetim zafiyeti içinde olan (Bosna Hersek gibi) ya 
da ABD’nin “Para Tehdidi’’nden çekinen ülkelerdi. 

İNSANLIĞIN VİCDANINDA
DERİN YARALAR AÇTI

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise oy-
lama sonrası yaptığı değerlendirmede Dünya’nın 
5’ten büyük olduğunu söylemesinin ne anlama gel-
diğinin şimdi daha iyi anlaşıldığının altını çiziyordu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan oylamadan sonra özetle 
şunları söylemişti: “Türkiye olarak zirve dönem 
başkanı olduğumuz İslam İşbirliği Teşkilatı'nı hare-
kete geçirerek, Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak 
ilan etmek suretiyle tavrımızı net bir şekilde ortaya 
koyduk. BM Güvenlik Konseyi, ABD’nin vetosu üze-
rine bu konuda bir karar alamadı. Biz ‘dünya beşten 
büyüktür’ derken işte tam da bu durumu kast 
ediyorduk. Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz ki 
dünya beşten büyüktür. Hele hele birden, hayli hayli 
büyüktür. 196 kez büyüktür."
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ŞAMPİYONLARA ÖDÜL YAĞDI
Küçükçekmece Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Derneği ile 
birlikte organize ettiğimiz 2016-2017 Sezonu Başarı Plaketleri 
Töreni ve Spor Paneli, Sefaköy Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece 
Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Derne-

ği’nin Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde organize 
ettiği ‘2016-2017 Sezonu Başarı Plaketleri Töreni 
ve Spor Paneli’ne, Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz’in yanı sıra Küçükçekmece İlçe 
Kaymakamı Harun Kaya, Başkan Yardımcısı Besim 
Müftüoğlu, Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı 
Mustafa Aydın, Küçükçekmece Amatör Spor Kulüp-

leri Destekleme Dernek Başkanı Seymen Gençtük, 
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Göksun Öz, Muhtarlar, 
kulüp başkanları, yöneticiler, sporcular ve sporsever-
ler katıldı. Törende, 2016-2017 sezonunda yapılan 
müsabakalar sonunda başarılı olan kulüp ve sporcu-
lar ödüllendirildi. Yüzlerce sporcunun katıldığı spor 
panelinde ilçede faaliyet gösteren tüm spor kulüpleri 
başkan ve yönetim kurulu düzeyinde temsil edilir-
ken, şampiyon sporcular da podyuma çıktı.
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Etkinliğe iştirak eden Küçükçekmece Kaymakamı 
Harun Kaya, spora gönül veren tüm sporcuları tebrik 
etti.

“SPOR FAALİYETLERİMİZ HIZ KESMİYOR”
  Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 

Küçükçekmece’de spor alanındaki çalışmaların hız 
kesmeden devam ettiğini ifade ederek, “Biz spor 
alanındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz, yeter ki 
gençlerimiz kendilerini geliştirsin. Bütün spor kulüp 
başkanlarımıza teşekkür ederim. Gençlerimizi spora 
teşvik ederek, sokağın zararlı alışkanlıklarından alıko-
yuyorlar. Spor yapılarak geçirilmiş bir gün, kazanılmış 
yarındır. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

650 SPORCU ÖDÜLLENDİRİLDİ
  Küçükçekmece Amatör Spor Kulüplerini Destek-

leme Derneği Başkanı Seymen Gençtürk, spora ve 
sporcuya katkılarından dolayı Küçükçekmece Be-
lediye Başkanı Temel Karadeniz’e teşekkür ederek, 
spor alanında yapılan çalışmaları anlattı.

Konuşmaların ardından 2016-2017 sezonunda 
branşlarında ve yaş gruplarında dereceye giren 
takımlara da plaketleri protokol tarafından takdim 
edildi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Ka-
radeniz de başarılı olan sporcularla birlikte fotoğraf 
çektirerek, kulüplere başarılarından dolayı ayrı ayrı 
teşekkür etti.
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KÜÇÜKÇEKMECE'Yİ SEVİYORUZ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE
HİZMET VERİYORUZ

Tüm esnafımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar dilerim.
Temel KARADENiZ | Belediye Başkanı
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MEDYADA KÜÇÜKÇEKMECE




