
Küçükçekmece Belediyesi Aylık Bilgilendirme ve Tanıtım Bülteni | 2018 • SAYI 37

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

SULTANMURAT
PAZAR YERİ

Açıldı



KÜÇÜKÇEKMECE bÜltEn>

2 3

KÜÇÜKÇEKMECE BÜLTEN
2018 • SAYI 37

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
ŞEYMA KELEKÇİ  İNANÇ

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

>  BİZİM SEVGİMİZ ENGEL TANIMAZ

>  AZERBAYCAN 
CUMHURİYETİ
100 YAŞINDA!

>  "GAZETECİLİĞİN 
DEMOKRASİ 
ANLAYIŞIMIZDAKİ YERİ 
BÜYÜK"

12

>  “KAR YAĞSIN İSTERİM, 
YİNE YOLLAR KAR OLMALI..” 26-27

>  AFRİN ŞEHİTLERİ
DUALARLA ANILDI 29

6 10-11

İçindekiler

>  8’DEN 80’E TUVALE YANSIYAN DÜŞLER 24

>  AİLELER TURNUVALARDA YARIŞIYOR 21

>  SULTANMURAT PAZAR KOMPLEKSİ 
VE OTOPARKI HİZMETE AÇILDI 16-17

OBEZ KEDİ TOMBALAK, 
TEDAVİ ALTINDA
Yaklaşık 20 kilo olan Tombalak isimli kedi, Sağlık İşleri Müdürlüğü 
Veteriner Hekimlerimiz tarafından tedavi altına alındı.

Küçükçekmece Atakent Mahallesi’ndeki Menekşe 
sitesi sakinlerinin beslediği Tombalak isimli obez 

kedinin rahatsızlanması sonucu site sakinleri 
Küçükçekmece Belediyesi Veteriner hekimlerine 
başvurdu. Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hay-
vanları ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören 
kedi, ishal ve halsizlik şikâyetiyle getirildi ancak asıl 
sorun kedinin yanlış beslenmesi ve obez olmasıydı.

“DOĞRU BESLENMEMİŞ”
 Küçükçekmece Belediyesi Veteriner Hekimi Ferdi 

Algur, kediye gerekli müdahaleyi yaptıklarını ifade 
ederek, “Tombalak’a bakan site sakinleri onu çok 
seviyor ve kedimiz de yemeyi çok seviyor. Kedinin 

sağlık problemi kilodan çok yememesi gereken şey-
leri yemesinden kaynaklanıyor. Bunun sonucunda 
mide ve bağırsaklarında problem oluşmuş. Onunla 
ilgili tedavimizi uyguluyoruz. İyileşerek, eski mutlu 
günlerine geri döndürmek için elimizden geleni ya-
pıyoruz” diye konuştu.

“DAHA DİKKATLİ BESLEMELİYİZ”
 Obez kedinin zayıflama şansının düşük olduğunu 

belirten Algur, “Tombalak’ın zayıflama şansı çok 
düşük. Bundan sonra daha fazla kilo aldırmamak 
için Tombalak’a bakan hayvan severlere onu daha 
dikkatli beslemeleri konusunda gerekli bilgiyi vere-
ceğiz” diye konuştu. 
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ÇOCUK KOROSU’NUN 
ÜYELERİ BELLİ OLDU

 Geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi 
hedeflediğimiz Müzik Akademisi, kuruluşunun 
5.yılında Küçükçekmece Çocuk Korosu’nu 
kurmaya hazırlanıyor. Yetenekli öğrencilerin 
performanslarını sergilediği koro seçmelerinde, 
63 öğrenci koroya girmeye hak kazandı. 

KÜÇÜKÇEKMECE 
BİRLİKTE KARDEŞÇE

 Küçükçekmece'de gönül köprüleri kurmaya 
devam ediyoruz. TOKİ Bezirganbahçe 
Konutları’ndaki komşularımızla 7'den 70'e Sucuk 
Ekmek Şenliğinde buluştuk. Çocuklar kurulan 
portatif parkta eğlenirken Belediye Başkanımız 
Temel Karadeniz mangalda pişen sucukları 
misafirlerine ikram etti.

SAĞLIKLI BİR KALP İÇİN 
TAVSİYELER

 Düzenlediğimiz sağlık seminerleri 
kapsamında Kardiyolog Doç. Dr. Kenan İltimur, 
Toki Erdem Beyazıt İlkokulu’nda ebeveynlerle 
bir araya geldi. İltimur, kalp sağlığı ile ilgili 
katılımcılara önemli bilgiler verdi. “Canan 
Karatay’ın, ‘kolestrol ilacı almayın’ yönündeki 
tavsiyesini doğru bulmuyorum. Hiçbir hekim 
boşu boşuna ilaç yazmaz” diye konuştu.

KARNELER BAŞKAN 
KARADENİZ’DEN

 Belediye Başkanımız Temel Karadeniz, 
Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya 
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ile 
birlikte 2017 - 2018 eğitim-öğretim yılı 
1. döneminin son gününde Gültepe 
İlkokulunu ziyaret edip çocukların karne 
heyecanını paylaştı.

OKUL OLİMPİYATLARI MASA 
TENİSİ TURNUVASI YAPILDI

 Düzenlediğimiz Okullar Arası Masa Tenisi 
Turnuvası, Nasrettin Hoca Ortaokulu 
kapalı spor salonunda gerçekleştirilen final 
karşılaşmaları ve ödül töreni ile sona erdi. 
Turnuva 160 erkek, 76 kız olmak üzere toplam 
236 öğrencinin kıyasıya rekabetine sahne oldu.

NEY VE KLARNET
AYNI SAHNEDE

 Burcu Karadağ ile Usta Performanslar 
programının bu ayki konukları klarnet sanatçısı 
İsmail Lumanovski ve perküsyon sanatçısı 
Erkan Kanat oldu.İcra ettikleri şarkılarla 
izleyenleri büyüleyen sanatçılar, müzik ziyafeti 
sundu Klarneti dünya çapında tanıtan sanatçı 
İsmail Lumanovski, yurtdışı deneyimlerini 
müzikseverlerle paylaştı.

MİNİKLER ZİRAATİ ÖĞRENİYOR
 Küçükçekmecemizde anaokulu ve ilkokul 

öğrencileri Hobi ve Meyve Bahçesi'ni ziyaret 
eden minikler meyve ve sebzenin nasıl 
dikildiği, yetiştirildiği ve hangi aşamalardan 
geçtiği hakkında bilgilendirildi. Öğrenciler hobi 
bahçesinde, öğrendiklerini adım adım inceleme 
ve yerinde öğrenme fırsatı buluyor. 

SÜRGÜN SAHNEDE
 Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezimizde, İstiklal 

Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatının en çileli 
kesitini perdeye taşıyan “Sürgün" adlı oyunu 
Belediye Başkanımız Temel Karadeniz ailesi ile 
birlikte izledi.  Başkan Karadeniz oyun sonrası 
“Büyük keyifle izledik, tüm oyuncularımızı tebrik 
ederim. Gişesi bol olsun” dedi.

HAFTANIN 7 GÜNÜ 
VATANDAŞLARIMIZLA 
ULUŞUYORUZ

 Belediye Başkanımız Temel Karadeniz 
haftanın 7 günü komşularımızla belediye 
binamızda buluşuyor. Gerçekleştirdiğimiz 
programda Başkan Karadeniz yapımı devam 
eden ve hayata geçirilen projelerimizi paylaşıyor 
ve hemşehrilerimizin sorularını cevaplıyor. 

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
BEST FM’DE

 Belediye Başkanımız Temel Karadeniz, 
Best FM’de Ufuk Karcı’nın konuğu oldu. 
‘Konuşan Türkiye’ adlı radyo programına 
katılan Karadeniz, yeni projelerini dinleyicilerle 
paylaştı. Karcı ile keyifli bir sohbet 
gerçekleştiren Belediye Başkanımız canlı 
yayında vatandaşların sorularını da yanıtladı. 
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Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karade-
niz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü vesilesiyle 

bir yemek düzenledi.

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı çok amaçlı 
salonda düzenlenen yemeğe, ulusal ve yerel med-
yadan imtiyaz sahipleri, genel yayın yönetmenleri, 
spikerler, muhabir ve kameramanlar olmak üzere 
çok sayıda basın mensubu katıldı.

 “GAZETECİLİĞİN DEMOKRASİ
ANLAYIŞIMIZDAKİ YERİ BÜYÜK”

 Başkan Karadeniz, tüm gazetecilerin gününü 
tebrik ederek, “Gazetecilik, demokrasiye aşık bir 
meslek. Gazeteciliğin demokrasi anlayışımızda, ül-
kemizin daha yaşanabilir bir ülke haline gelmesinde 
önemli bir yeri var. Hepinize bu anlamda teşekkür 
ederim. Davetimizi kabul ettiğiniz için de hepinize 
ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi. 

"GAZETECİLİĞİN DEMOKRASİ 
ANLAYIŞIMIZDAKİ YERİ 
BÜYÜK"
Belediye Başkanımız Temel Karadeniz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
günü dolayısıyla ulusal ve yerel medya mensuplarını ağırladı.

Kültür ve sanatın kalbi Küçükçekmece birbirinden 
özel etkinlikleri ağırlamaya devam ediyor. 1001 

Sanat tarafından sahnelenen Arthur Miller’in “Be-
del” isimli tiyatro oyunun galası Sefaköy Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde yapıldı. Oyuncu kadrosunda Ha-
kan Eratik, Merve Anlağan, Murat Karasu ve Rüzgar 
Aksoy’un yer aldığı Bedel’in galasına tiyatro severler 
büyük ilgi gösterdi. Amerika'da 1929 büyük ekono-
mik krizinin yok ettiği varlıklı bir aileden iki erkek 
kardeşin uzun yıllar sonra  inşaat sesleri, yıkılan 
binalar, alışveriş çılgınlığı arasında geçmişlerini sor-
gulayışlarının öyküsünün anlatıldığı oyun, izleyiciye 
başarı ve mutluluk kavramlarını sorgulatmasının 
yanı sıra geçmiş ve günümüz arasında yolculuk 
yaptırıyor.

“HERKES KENDİNDEN
BİR ŞEYLER BULABİLECEK”

 Kayhan Berkin’in rejisiyle sahnelenen oyunda 
Walter karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hakan 
Eratik, oyunun kuşaklara yayılmış bir oyun oldu-
ğuna dikkat çekerek, “Arthur Miller yeni dönem 
tiyatronun önemli bir temsilcisi. Her gelen izleyicinin 
kendinden bir şeyler bulabileceğini düşünüyorum. 
Çok evrensel bir oyun. Hayatı sorgulamak adına 
tüm tiyatro severler bu oyunu mutlaka seyretmeli” 
diye konuştu.

Galada oyunu izleyen Küçükçekmece Belediye 
Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu da oyunculara 
teşekkür ederek çiçek takdim etti.

‘BEDEL’ GALA YAPTI
Arthur Miller’in “Bedel” isimli tiyatro oyunu Sefaköy Kültür ve 
Sanat Merkezimizde gala yaptı.
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Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar 
Akademisi Kaligrafist 2018 Workshop’unda 

dünyaca ünlü kaligrafi ustası Denis Brown’u ağır-
ladı. Uluslararası Yazı Kültürü Etkinliği kapsamında 
Kagito, Anıl Kağıt ve Avangart'ın sponsorluğu ile 9 
günlük bir workshop gerçekleştiren Denis Brown 
kaligrafi ustaları ve Küçükçekmeceli öğrencilere 
FoundationalHand ve Gothic yazı karakterleri hak-
kında bilgi verdi.

Küçükçekmece’de çok büyük bir ilgiyle karşılaştığını 
kaydeden Denis Brown, “Burası, Geleneksel Sanatlar 
Akademisi ama içerisine kaligrafiyi katmış olmaları 
çok güzel. Türkiye’de batı kaligrafisini öğrenmeye 
gönüllü çok insan var. Çalışmalarımı sergiledim, her-
kes büyük bir merakla işlerimle ilgilendi. Avrupa’da 
böyle okullar yok. Sanat okulu içerisine kaligrafiyi 
dahil eden okul yok. O nedenle Küçükçekmece Bele-

diyesi’ni çok tebrik ediyorum” dedi.

“BEN USTA DEĞİLİM, HALA ÖĞRENİYORUM”
  Kendisini hiçbir zaman usta olarak görmediğini 

de sözlerine ekleyen Brown, “Ben hala öğrenen 
bir insanım. Önemli olan ne kadar çok çalıştığım ve 
kendime ne kattığım. Hala öğreniyorum. Kendimin 
ne hissettiği ve karşımdakilere ne hissettirdiğim 
önemli olan bu” diye konuştu.  Dünyaca ünlü kalig-
rafi ustasıyla buluşan Küçükçekmeceli geleneksel 
sanatlar meraklıları ise Küçükçekmece Belediyesi’ne 
ve emeği geçenlere teşekkür ederek minnetlerini 
dile getirdi.

Geleneksel Sanatlar Akademisi Kaligrafi eğitiminde 
Türkiye'de uygulanmayan yeni ve farklı bir sistem 
uygulanıyor. Yetenek sınavı ile alınan öğrenciler 
proje odaklı akademik kaligrafi eğitimi alıyor. 

"AVRUPA'DA 
BÖYLE OKULLAR YOK"
Dünyaca ünlü kaligrafi ustası Denis Brown’u Geleneksel Sanatlar 
Akademimizin Kaligrafist 2018 Workshop’unda Brown ağırladık.

Usta edebiyatçı Prof. Dr. İskender Pala, 
Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği 

kültür- sanat etkinlikleri kapsamında Cennet Kül-
tür ve Sanat Merkezi’ne konuk oldu.Salih Zengin 
moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde Prof. 
Dr. İskender Pala, Hz. İbrahim’i anlattığı yeni kitabı 
‘AbumRabum’ üzerinden Ortadoğu’da oynanan 
oyunlara dikkat çekerek, önemli değerlendirmeler-
de bulundu. 

“KİMLİKLERİMİZ ÖLÜYOR”
 Ortadoğu’da insanları birbirlerine düşman etme-

lerinin sebebini buradaki tarihi mirasın yok edilmek 
istenmesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Pala, “Orta-
doğu’da sadece insanlarımız ölmüyor, kimliklerimiz 
de ölüyor. Kültürümüz, sanatımız ölüyor. Halep 
Kalesi’nin kapısında atalarımızın yaptığı bir mermer 
vardı. O mermerin üzerinde ejderha kuyruklu, aslan 
başlı, kartal kanatlı bir figür vardı. Bu figür Orta 
Asya’dan itibaren balbalların üzerinde gördüğümüz 
Türk gücünün yegâne örneğiydi. Tek örneği kalmıştı 
Dünya’da. Halep’teki savaştan sonra o mermer 
yok oldu. İnşallah tahrip edilmemiştir. Ama unutul-
duktan 15 yıl sonra bir Batı müzesinden çıkacaktır. 
Türklerin Orta Asya’dan getirdikleri yegâne örneği 
burada olan ejder figürü. Bunu ben sahiplendim 
diyecek Batı. İşte bu bir algı. Batı bir algı yönetimi 

yapıyor ve bununla bizi önünde çiz çökmeye zorlu-
yor. Batı diyor ki:  ‘Dünyaya hukuku ben getirdim, 
demokrasiyi ben buldum, geliştirdim. Parayı ben 
buldum. Ben getirdim.’ Onların bulmadığı bir şey 
yok. Dünyada hukuk sistemini önce Batı mı buldu? 
Babillerde Hammurabi kanunları bundan 3 bin yıl 
önce sözlü yasaları tabletlere yazdırıyor. Bu gerçek 
orda dururken, Batı hukuk sistemini ben buldum 
diyor. Bütün bu gerçeklerin ortadan silinmesi gere-
kir ki, biz ilkel, gelişmemiş, yönetilen insanlar olalım. 
Onların istediği bu” diye konuştu.

“KENDİ DEĞERLERİMİZİ ISKALIYORUZ”
 Prof. Dr. İskender Pala, dünyadaki her insanın 

Ortadoğu’da bir göbek bağı olduğunu söyleyerek, 
“Hz. İsa Ortadoğuludur. Hıristiyanlık Batı dini değil-
dir, Doğu dinidir. Bunu bugün böyle okumuyoruz. 
Çünkü Batı böyle istiyor. Dünyanın neresinde bir 
insan varsa, Ortadoğu’da göbek bağı vardır. Bunun 
farkına varılmasını istemiyorlar. ABD oradaki mede-
niyet birikimine el koyuyor. İnsanlar kimliksizleşti-
rildikçe boyun bükerler. Bunu unutmamalıyız. Bizim 
ıskaladığımız şey kendi değerlerimizdir” dedi.

Seminer sonunda Küçükçekmece Belediye Başkan 
Yardımcısı Besim Müftüoğlu, Prof. Dr. İskender Pa-
la’ya teşekkür ederek, çiçek takdim etti. 

"KİMLİKLERİMİZ ÖLÜYOR"
Usta edebiyatçı Prof. Dr. İskender Pala, kültür-sanat 
etkinliklerimiz kapsamında Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
Küçükçekmecelilerle buluştu.
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Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı 
Gösteri Merkezi ev sahipliğinde, Azerbaycan 

Cumhuriyeti Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun 
‘Menim Azerbaycanım’ ve ‘Köroğlu Milli Balesi’ ile 
sahne aldığı gece renkli görüntülere sahne oldu.
Programa, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, 
Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, 
Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep 
Şencan, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Mesim 

Hacıyev, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgün-
düz ve binlerce vatandaş katıldı.

“BİZİM MİLLETİMİZ,
ŞEHİT OLMAKTAN USANMAZ”

  AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Azer-
baycan ve Türkiye’nin et ve tırnak gibi olduklarına 
ve ayrılmayacaklarına dikkat çekerek, “Üstümüze 
zulmü yağdıran fesat odaklarına dikkat etmeliyiz. 

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 
100 YAŞINDA!
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. yaşı, belediyemiz ve Hazarfem 
Derneği işbirliğiyle Küçükçekmece’de gerçekleştirildi. 100. Yıl, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun 
görkemli gösterisiyle kutlandı.

Bizi bekleyen tehlike buradadır. Dış düşman meşru 
planlar hazırlamaktadır. Bizim kutsallarımızı, onuru-
muzu sömürmek için birleşmiş durumdadır. En son 
Kudüs olayında bunu gördük. Bu tarihi coğrafya 
şehit kanlarıyla elde edilmiştir. Şehitler de vermek-
teyiz bugün. Ancak Türk milleti için şehit olmak, 
genç kızın boynuna gerdanlık takması gibidir. Allah 
yolunda, toprak uğrunda Türk milleti şehit olmak-
tan usanmaz. Bu bizim temel şiarımızdır. Onlar hiçbir 
zaman ölmemiştir. Ruhları şad olsun. Azerbaycan 
Cumhuriyeti’ne nice yüzyıllar diliyorum. Allah, Kara-
bağ konusunda da Azerbaycan milletine mutlaka bir 
çıkış yolu gösterecektir” dedi.

“EBEDİYEN KARDEŞLİĞİMİZİ YAŞATACAĞIZ”
  Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep 

Şencan, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. Yaş kutla-
malarına ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını 
ifade ederek, “Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye 
kardeştir ve biz bu kardeşliği ebediyen yaşatacağız” 
diye konuştu.

Konuşmaların ardından Azerbaycan Cumhuriyeti 
Devlet Halk Dansları Topluluğu “Menim Azerbayca-
nım” ve “Köroğlu” Milli Balesi ile eşsiz bir gösteriye 
imza attı. 80 kişilik dans topluluğunun gösterisini 
izleyiciler ayakta alkışladı.
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BİZİM SEVGİMİZ 
ENGEL TANIMAZ
Belediye Başkanımız Temel Karadeniz, görme engelliler için pek 
çok ayrıcalık ve kolaylık sağlayan Belediye binamızda görme engelli 
vatandaşlarımızı ağırladı.

 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası 
dolayısıyla engelli vatandaşları makamında ağırla-
yan Karadeniz, engellilerin sorunlarını dinleyerek, 
onlara Küçükçekmece Belediyesi kamu binasının 
görme engelli vatandaşlara tanıdığı ayrıcalıklar ile 
ilgili bilgi verdi.

ENGELLİLERİN HAYATINI
KOLAYLAŞTIRAN BİNA

 Engellilerin etkin bir şekilde hizmet alabileceği 
yeni düzenlemelerle dikkat çeken belediye binası 
asansörlerde Braille alfabesi ve özel sesli uyarı 

sistemleri, görme engelli vatandaşların hayatlarını 
kolaylaştırmasının yanı sıra vatandaşlarda da 
konuyla ilgili farkındalık oluşturuyor. Engelliler için 
her türlü detayın dikkate alındığı binada, asansör 
kapılarının kapanması da uzun süreli olarak ayar-
lanırken, bina içinde sarı kabartmalı bantlar, görme 
engellilerin ulaşımını kolaylaştırıyor. Görme engelli 
vatandaş Ali Biçer de Küçükçekmece Belediye 
binasının özellikle görme engelliler için büyük 
kolaylık sağladığını belirterek, kendileriyle ilgili her 
türlü detayın düşünüldüğü için Başkan Karadeniz'e 
teşekkür etti. 

POPÜLER KÜLTÜRÜN 
DAYATMALARINA İNAT
ÖZ DERĞERLERİMİZE
SAHİP ÇIKIYORUZ
Sivas’ın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olan ‘Zaralı Halil 
Söyler’i düzenlediğimiz özel etkinlikte eserleri ile andık. 

Küçükçekmece Belediyesi Sivas’ın yetiştirdiği en 
önemli sanatçılardan biri olan Zaralı Halil Söyler’i 

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti-
rilen etkinlikte eserleri ile andı. Başak İkiz’in sunu-
culuğunu yaptığı programa  halk müziğinin sevilen 
sesi Ender Balkır, Çiğdem  Elmas ve Halil Söyler’in 
torunu genç sanatçı Yavuz Emin Kuruçaylı katıldı.
Programı Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz de izledi. 

TÜRKÜLERLE ANILDI
  Sanatçılar programda Zaralı Halil’in “Ağılın Altı 

Kender, Bahçalarda Badem Var, Ezim Ezim Eziliyor 
Yüreğim, Kaşların Karasına, Karagözler” gibi eserle-
rini seslendirerek usta ismi türküleriyle andı. 

“ÇOK GEZEN BİR AŞIKTI”
  Torunu Yavuz Emin Kuruçaylı, dedesi Halil Söy-

ler’in çok gezen bir aşık olduğuna dikkat çekerek, 
“Çoğu türküleri kendi eseridir. O zamanlar aşıklar 

yıllarca evlerine dönmezlermiş. Zara’ya aylar yıllar 
sonra uğrarmış, bu arada da müzikal heybesini 
doldurmuştur” sözleriyle anlattı. Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz, program so-
nunda konuklara teşekkür ederek çiçek takdim etti. 
Karadeniz, “Küçükçekmece’de bu sesler hep yankı-
lanacak. Hepimiz türkülerden feyz almalıyız. Popü-
ler kültürün dayatmalarına inat, Küçükçekmece’de 
kendi kültürümüzün öz değerlerine sahip çıkmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu. 
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"FANATİZMDEN UZAK DURUP 
SPORSEVER OLMAK GEREKİR"
Spor spikeri Yasin Dallı ile Küçükçekmece Anadolu Lisesi 
öğrencilerini buluşturduk. Dallı meslek olarak spikerliği seçecek 
öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Spor spikeri Yasin Dallı Küçükçekmece Beledi-
yesi’nin düzenlediği seminerde Küçükçekmece 

Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.Yasin Dallı öğ-
rencilerle mesleki anılarını paylaşarak, spiker olmak 
isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

“SPOR SPİKERLERİ
FANATİZMDEN UZAK OLMAK ZORUNDA”

  Spor spikeri olmak isteyen öğrencilerin öncelikle 
fanatizmden uzak olması gerektiğine dikkat çeken 
Yasin Dallı, “Sporsever olmak gerekiyor. Fanatizm-
den uzak olmak, taraftarlık duygularından kurtul-
mak zorundayız. Spor spikeri olarak sporun birleşti-
rici gücünü ortaya çıkarmak zorundayız. Önce hayal 

kurun ne yapmak istediğinize karar verin. Hayalleri-
nizin peşinden gidin” diyerek tavsiyelerde bulundu.
Ünlü spiker, spor gündemini de değerlendirerek, 
öğrencilerin sorularını yanıtladı. 

Okul Olimpiyatları kapmasında düzenlediğimiz Badminton turnuvası 
final yarışlarında, öğrencilerimiz kıyasıya yarıştı. 

Spor yapılarak geçirilen bir gün kazanılmış ya-
rındır diyen Küçükçekmece Belediyesi, Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Olimpi-
yatları Badminton turnuvası yapılan final maçları ile 
sona erdi.

Küçükçekmece Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi 
Spor Salonu'nda yapılan Okul Olimpiyatları Badmin-
ton turnuvasında 20 kız, 21 erkek takımı ile  toplam 
205 öğrenci iki gün boyunca kıyasıya yarıştı. Kadri-
ye Moroğlu Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda yapılan 

ödül törenine Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Müdürü Oktay Kurt, Küçükçekme-
ce Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Göksun 
Öz, Okul İdarecileri, Tertip Komitesi, Beden eğitimi 
öğretmenleri ve sporcular katıldı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okul ve öğ-
rencilere Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürü Oktay Kurt, Küçükçekmece 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Göksun Öz 
ve Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi Okul Müdürü 
Yavuz Usta tarafından madalyaları verildi.

BADMİNTON’UN ŞAMPİYONLARINI 
ÖDÜLLENDİRDİK 
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SULTANMURAT PAZAR 
KOMPLEKSİ VE OTOPARKI 
HİZMETE AÇILDI
Sultanmurat Mahallesi Anadolu Sokakta inşaatı tamamlanan Pazar 
Kompleksi ve Otoparkı Küçükçekmece Belediye Başkanımız Temel 
Karadeniz ve ilçe protokolünün katılımıyla hizmete açıldı.

Kolay ve ulaşılabilir hizmet anlayışıyla çalışma-
larına devam eden Küçükçekmece Belediyesi, 

yıllardır pazar esnafının olumsuz hava koşullarında 
çektiği zorluklara son vermek ve halkın daha rahat 
alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla inşasına 
başlanan kapalı pazar yerlerinin ilkini tamamlayarak 
hizmete açtı. 

Açılışta konuşan Küçükçekmece Kaymakamı Ha-
run Kaya, Küçükçekmece’ye ‘Sultanmurat Pazar 
Kompleksi ve Otoparkı’nı kazandırdığı için Başkan 
Karadeniz’e teşekkür etti. 

“ESNAFIMIZDAN
EKSTRA ÜCRET TALEP ETMEDİK”

  Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karade-
niz, dev tesisin Küçükçekmece’ye hayırlı olmasını te-
menni ederek, “Küçükçekmece’de toplamda 6 tane 
pazar yeri projesini hayata geçireceğiz. İlçemizden 
sokak pazarlarını artık kaldırıyoruz. Vatandaşımız da 
esnafımız da mağdur oluyordu. İkinci pazar yerimiz 
Şubat sonu itibarıyla Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, 
üçüncüsü Halkalı Mahallesi Fatih Caddesi’nde Mart 
ayında açılacak. Dördüncüsü Cennet Kültür Merke-
zi’nin arkasına yapılıyor. Yılsonunda tamamlanacak. 

Beşincisi Tevfikbey Mahallesi’nde inşa ediliyor. 
Altıncısı İkitelli Spor Kulübü’nün bulunduğu yerde 
yapılacak, ihalesi hazırlanıyor. İddia ediyorum ki, İs-
tanbul ilçeleri arasında bu dönem kapalı otopark sa-
yısı itibarıyla kamu eliyle yapılan en büyük otopark 
sayısına sahibiz. Hizmetlerimiz sadece otoparklarla 
sınırlı değildir. Bu bölgede de ilçemizde de pek çok 
projeyi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu pazar 
yerlerimizde esnafımızı da mağdur etmemeye özen 
gösteriyoruz. Onlardan bir tezgah ücreti talep etme-
dik. Onlara tekrar buradaki tezgâhları satmaya kal-
kışmadık. Bazı ilçelerde ücret karşılığında veriliyor. 
Pazarcı esnafımız da neticede bizim vatandaşlarımız. 

Türkiye, İstanbul ve Küçükçekmece büyümeye de-
vam edecek” diye konuştu. Zeytin Dalı harekâtını ve 
kahraman askerlerimizi de anan Karadeniz “Afrin’de 
şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi de minnetle 
anıyorum. Rabbim onları cennetinde ağırlasın” diye 
konuştu.

Konuşmaların ardından Küçükçekmece Kaymakamı 
Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz ve beraberindeki ilçe protokolü tesisin 
açılışını gerçekleştirdi. Başkan Karadeniz, pazar es-
nafı ve vatandaşla konuşarak, talep ve beklentilerini 
dinledi. 
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ALERJİDE YANLIŞ TEŞHİSE 
DİKKAT!
Düzenlediğimiz sağlık söyleşileri kapsamında Çocuk Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Ramazan Deniz Oral, Mustafa Pars İlkokulu’nda 
ebeveynlerle bir araya geldi.

Aile Hastanesi ve Küçükçekmece Belediyesi’nin 
birlikte düzenlediği söyleşide Dr. Ramazan 

Deniz Oral, çocuklarda alerjik hastalıklarla ilgili ebe-
veynlere önemli bilgiler verdi.

YANLIŞ TEŞHİSE DİKKAT!
  Astım hastalığı tanısı koyulan çocukların yüzde 

40 yanlış tanı alabildiğine dikkat çeken Oral, “Kalpte 
damar ve kapak bozuklukları olabiliyor. Bunun 
sonucunda da baş dönmesi, bayılma ve kusma gö-
rülüyor. Bu durum nörolojik ve kulak burun boğaz 
hastalıkları ile karıştırılabiliyor. Oysaki bir bakıyoruz 
kalple ilgili sıkıntılar var. Bu anlamda çok dikkat edil-
mesi gerekiyor” diye konuştu.

ALERJİK Mİ ANATOMİK YAPI BOZUKLUĞU MU?
  Alerjik hastalıkların ise en çok anatomik yapı bo-

zukluğuyla karıştığına dikkat çeken Deniz Oral, “Ço-
cuğun burnunda et varsa,geniz eti veya deviasyon 
(burun kemiği eğriliği) gibi problemleri varsa önce 
bunu tespit etmek gerekiyor. Bazen çocuklar alerjisi 
var diye yıllarca boşuna alerji tedavisi görüyor. 
Oysa bu sorunlar teşhis edilse ve ortadan kaldırılsa 
çocuğun alerjisi de ortadan kalkmış olacak” diye 
konuştu.

Alerjik rinit ve astım ile ilgili katılımcıları bilgilendiren 
Uzman Dr. Ramazan Oral, katılımcıların sorularını da 
yanıtladı. 

Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdür-
lüğü, ilçedeki okullarda dezenfeksiyon  ve 

ilaçlama çalışması başlattı. Sömestr tatili boyunca 
devam eden dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında 
tuvaletlerde ve umumi mikroplar ve haşerelerle 
mücadele edilerek, sağlıklı bir çevre oluşturulması 
hedefleniyor.

“ÇOCUKLAR, EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ”
  Tuvaletlerde, spor salonlarında ve okullardaki 

ortak kullanım alanlarında başlatılan ilaçlamayla 
öğrenciler için daha hijyenik bir ortam sağlamayı 

amaçladıklarını söyleyen Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, “En değerli varlıklarımız 
olan çocuklarımızın sağlığı bizler için çok önemli. İl-
çemizde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda, ayırt 
etmeksizin ilaçlama çalışmalarımız yapılıyor. Bunun 
için sömestr tatilini de fırsat bildik. Çocuklarımız 
inşallah ikinci döneme daha sağlıklı ve hijyenik bir 
ortamda başlayacaklar” diye konuştu.

Ayrıca ilçedeki okullardaki su depoları da Küçükçek-
mece Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekip-
leri tarafından dezenfekte edilerek, temizleniyor. 

İLÇEDEKİ TÜM OKULLARI 
DEZENFEKTE ETTİK 
Öğrencilerimiz en sağlıklı koşullarda eğitim alsınlar diye İlçemizdeki 
okullarda dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
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HALK MÜZİĞİNİN
ÖLÜMSÜZ ESERLERİNİ SESLENDİRDİLER

  Atakent Mahalle sakinlerinden oluşan Atakent 
Türk Halk Müziği Korosu Sefaköy Kültür ve Sanat 
Merkezin'de konser verdi. Fuat İkiz şefliğinde 
Başak İkiz’in sunumuyla gerçekleşen konsere 
Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterdi.  Koro, Aşık 
Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş, Daimi, Aşık Veysel’e ve 

pek çok halk ozanına ait “Güzelliğin On Para Etmez, 
Çeşmi Siyahım, Ne Ağlarsın, Derde Düştüm” gibi 
ölümsüz eserlerini seslendirdi.  Müzikseverler, ko-
roya alkışlarla ve hep bir ağızdan eşlik etti. Konser 
sonunda Küçükçekmece Belediye Başkan Yardım-
cısı Mustafa Kuzugüden şef Fuat İkiz ve Atakent 
Türk Halk Müziği Korosu'na teşekkür ederek, 
günün anısına çiçek takdim etti. 

MAHALLELİDEN DEV KONSER
Atakent Mahalle sakinlerinden oluşan Atakent Türk Halk Müziği 
Korosu Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezimizde keyifli bir konser verdi.

Spora ve sporcuya desteğini her alanda sürdüren 
Küçükçekmece Belediyesi, 7'den 70'e herkes için 

spor ilkesi ile sporu ilçenin her noktasına taşımaya 
devam ediyor.Armoni Park AVM'de gerçekleştirilen 
spor turnuvaları kapsamında langırt turnuvası 
düzenlendi. Armoni Park alışveriş merkezlerinde 
hafta sonu sporsever vatandaşların katılımıyla 
gerçekleştirilen turnuvalar Mini Golf, Masa Tenisi, 
Bowling ve Langırt olmak üzere 4 branşta yapıldı. 
Langırt turnuvasına katılanlara madalya ve sürpriz  
hediyeler verildi.Sportif faaliyetler boyunca keyifli 

dakikalar yaşayan katılımcılar, Küçükçekmece 
Belediyesi’ne böyle bir etkinlik düzenlediği için te-
şekkür etti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz de katılımcılara teşekkür ederek, “Armoni 
Park Alışveriş Merkezi işbirliği ile  düzenlediğimiz 
AVM spor turnuvaları ile ilçemizde 7'den 70'e herkes 
için spor ilkesi ile vatandaşlarımızın bedensel ve 
ruhsal gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Spor yapılarak 
geçirilmiş bir gün kazanılmış yarındır. Bu anlamda 
tüm sporseverleri etkinliklerimize katılmaya davet 
ediyorum” diye konuştu.

AİLELER TURNUVALARDA 
YARIŞIYOR
Spor Turnuvaları ile spor ve eğlenceyi bir arada sunduğumuz 
etkinlerimize devam ediyoruz. Armoni Park AVM’de langırt 
turnuvası düzenledik.
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Küçükçekmece Belediyesi tarafından Cennet 
Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen 

seminerde eserleriyle ahlâka ve insanlığa dair bakış 
açılarıyla bütün dünyayı tesir altına alan, yaşadıkları 
döneme ve asırlar sonrasına dahi anlam katan ünlü 
bilginler İmam Gazali ve Sokrates konuşuldu.Uzman 
Psikolojik Danışman Mehmet Konuk ve İlahiyatçı 
Mustafa Akhan, batı dünyasının ahlakçı filozofu, 
diğeri doğu dünyasının önemli müteferriki olan iki 
ünlü bilgin hakkında katılımcılara önemli bilgiler 
verdi.

 “SOKRATES PEYGAMBER Mİ?”
  Mehmet Konuk, Yunan felsefesinin bilinen ku-

rucusu Sokrates’in Peygamberlik tartışmalarının 
sebebinin onun bazı özellikleri olduğunu söyleyerek, 
ünlü bilgini şu sözlerle anlattı: “Sokrates tek tanrılı 
dine inanmıştır. Doğruyu, güzeli, iyiyi anlatmaya ça-
lışmıştır. Söylediği her sözü uygulayan bir kişi olmuş, 
ölümün yalnızca bedenin ölümü olduğuna inan-

mıştır. Bilginin ancak yaradan tarafından verildiğine 
inanmıştır. Ekol sahibi olmamakla övünmüştür.”

İlahiyatçı Mustafa Akhan ise İmam Gazali ve Sok-
rates’in ikisinin de bir yanıyla rasyonalist ancak bir 
yanıyla da gönül dünyası inşa edilmeden dış dün-
yanın güzelleştirilemeyeceğini savunan düşünürler 
olduğunu ifade etti.

“ARAŞTIRMADAN PAYLAŞIM YAPIYORUZ”
  Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Konuk, 

günümüzde sosyal medyada Mevlana’dan, İbni 
Arabi’den Sokrates veya diğer ünlü bilginlerin ağzın-
dan söylenmiş gibi gösterilen pek çok sözün asılsız 
olduğunu belirterek, “Sosyal medyada sürekli payla-
şımlar yapıyoruz. Ancak bahsettiğimiz düşünürlerin 
eserlerini okuduk mu? Bu sözler gerçekten onlara 
mı ait? Bilmiyoruz. İftira atmış oluyoruz. Çünkü onlar 
ahirete göç ettiler ve bize cevap verecek durumları 
yok. Bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor” dedi.

“SOSYAL MEDYADA ASILSIZ 
PAYLAŞIMLAR YAPIYORUZ”
Küçükçekmece Belediyesi olarak uzmanlarla hemşehrilerimizi 
bir araya getirmeye ve eğitim seminerleri düzenlemeye devam 
ediyoruz. 

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sa-
nat Merkezi ‘Bir Ayancık Belgeseli’ adlı fotoğraf 

sergisini ağırladı. Serginin açılışına; Küçükçekmece 
Belediyesi Kültürve Sosyal İşler Müdürü Salih Çevik, 
eski Galatasaray ve Milli Takım oyuncusu Hakan Ün-
sal, Ayancık Kültür ve Kalkındırma Derneği (AYKAD) 
Başkanı Sedat Orhan, Sinop Dernekler Federasyonu 
(SİNDEF) Başkanı Engin Kırmızıgül ve çok sayıda 
sanatsever katıldı.

“AYANCIK ÇOK DİLLİ,
RENKLİ VE DİNLİ BİR KENT”

  Fotoğraf sergisini düzenleyen belgesel fotoğ-
rafçı Volkan Atılgan, katılımcılara teşekkür ederek, 
“'Tarabalar' kelimesi tahtadan yapılmış çit anlamına 
geliyor. Tarabalar, sosyal hayat ile özel hayatı 
birbirinden ayıran şeffaf bir tüldür Anadolu’da ve 
Ayancık'ta. Tahta çıtaların arasından gözünüzü 
uzattığınızda, içerideki özel hayata tanıklık eder-
siniz. Kapınızın üzerinde anahtarınız varken huzur 
içinde uyursunuz. Ayancık tarihte çok dilli, çok renkli 
ve çok dinli bir kentmiş. Bugün hala Sinop'ta oto-
mobilinizin anahtarı üzerindeyken güven içerisinde 

alışveriş yaparsınız. Biz bu yüzden fotoğraf koleksi-
yonunun adına 'Tarabalar' adını verdik" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür Müdürü Salih 
Çevik, sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk 
duyduklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşek-
kür etti. Salih Çevik, Volkan Arslan’ı tebrik ederek, 
sanatçıya çiçek takdim etti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK
FOTOĞRAF KOLEKSİYONLARINDAN BİRİ

  Serginin 16.800 kare fotoğraftan oluştuğunu 
kaydeden Atılgan, "Fotoğraf koleksiyonu 184 
aileden toplandı. Bu yönüyle dünyanın en büyük 
fotoğraf koleksiyonlarından biri. Sergi Rusya dahil, 
13 farklı noktada sergilendi" diye konuştu.

13 ŞUBAT'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK
  Cumhuriyet tarihi ile birlikte Türkiye ormancılık 

tarihi ve Türkiye orman endüstri tarihine de ışık 
tutan ‘Tarabalar’ Bir Ayancık Belgeseli adlı fotoğraf 
sergisi, SKSM'de 13 Şubat'a kadar ziyaret edilebile-
cek.

DÜNYAYI GEZEN KOLEKSİYON 
KÜÇÜKÇEKMECE'DE 
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezimiz ‘Bir Ayancık Belgeseli’ adlı 
fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı.
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Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve 
Sanat Merkezi‘Tuvale Yansıyan Düşler’ adlı 

resim sergisine ev sahipliği yaptı.Avrupa Konutları 
Hobi Evi Leyla Kıratlı Resim Atölyesi’nde eğitim 
alan kursiyerler, 3 yıllık çalışmalarının ürünleri olan 
eserleri sergide bir araya getirdi. 12 sanatçının re-
sim çalışmalarının bulunduğu sergide 9 kursiyerin 
daha önce eline fırça bile almadığına dikkat çeken 
eğitmen Leyla Kıratlı, “Sanatseverlerimizi sergimize 
bekliyoruz. Yeteneğim yok demesinler. Eğitimle her 
şey öğrenilir. 8 yaşında eline hiç fırça almamış ço-
cukla, 80 yaşında eline hiç fırça almamış bir kadının 
aldıkları eğitimle yarattığı harikalara tanık olmanızı 
istiyoruz” diye konuştu.

“TÜRK GENÇLERİ
BENİ ÖRNEK ALMALI”

  Sergide yağlıboya eserleri bulunan 80 yaşındaki 
Rahiye Karaman,  ilk kez 3 yıl önce fırçayı eline 
aldığını ifade ederek, “Kendime 77 yaşımdan sonra 
vakit ayırabildim. 78 yaşında başladım. Bu yıl 80 
yaşıma giriyorum. Türk gençleri benden utansınlar. 
Resim yeteneğim yok diye bir şey olmaz. Sanat ça-
lıştıkça terakki eder. İçinizde de varsa hiçbir zaman 
geç olmadığını düşünüyorum. İçimdeki renkleri 78 
yaşımdan sonra ortaya çıkardım” diye konuştu.

Sergi 12 Şubat’a dek AKSM’de ziyaretçilerini ağırla-
yacak. 

“ÇOCUK SİZİN ROBOTUNUZ DEĞİLDİR”
  Anne babanın çocuğun gelişiminde rol model 

olduğuna dikkat çeken Mehmet Konuk, “Çocuk için 
aile ilk sırada gelir. Çocuk, cimriliği, başka insanları 
ötelemeyi, aşkı, dedikoduyu, ikiyüzlülüğü anne ve 
babasından öğrenir. Sizler, sözlerinizle değil davra-
nışlarınızla aslında çocuğunuza rol model olursunuz. 
Çocuğunuzun eğitiminden emin olabilirsiniz ancak 
onun ileride sahip olacağı mesleği seçmek sizin 
elinizde değildir. O sizin robotunuz değildir. Eğer 
baskıcı bir tutum sergilerseniz, çocuk 18 yaşına 
geldiğinde üniversite çağında elinizden kaçmak için 
yer arar. Bu demektir ki sizin çocukla kurduğunuz 
iletişimde kusurlar vardır” dedi.

EBEVEYNLER NEREDE HATA YAPIYOR?
  Verdiği örneklerle doğru davranış modellerini 

anlatan Konuk, “Örneğin, çocuğunuza bir arkadaşı 
vurduğunda ebeveynler ‘sen de ona vursaydın’ diye 
tepki veriyor. Bu doğru bir davranış değildir. Olması 
gereken  arkadaşının yaptığının yanlış olduğunu 
söylemek, aynı yanlışı kendisinin asla yapmaması 
gerektiğine dikkat çekmek ve böyle yanlış davranışlı 
kişilerden uzak durması gerektiğini söylemektir. 
Yani çocuğa kişinin değil davranışının yanlış olduğu-
nu söylemek gerekiyor.

Kibarlık, nezaket ve iyi huyluluktan insana zarar 
gelmez. Bunu asla unutmamalıyız” diye konuştu. 

8’DEN 80’E TUVALE 
YANSIYAN DÜŞLER

ÇOCUKLA DOĞRU İLETİŞİM 
NASIL KURULUR?

Atakent Kültür ve Sanat Merkezimiz, ‘Tuvale Yansıyan Düşler’ 
adlı resim sergisine ev sahipliği yaptı. Sergi, 8’den 80’e her yaş 
grubunun eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Tüm yıl boyunca  sağlık ve iletişim konusunda seminerler 
düzenlemeye devam ediyoruz. Bu ay Hayriye Gök İlkokulu’nda 
‘Okul Başarısında Ailenin Rolü’ konulu seminer düzenlendik. 
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Kar göremedik ya, şimdi sanki ağaç dallarında 
serçeler bile hüzünlü.. Hele çocuklarımız.. Yük-

sek yerlere düşen üç beş kar tanesini televizyondan 
izlerken bile sevindiler; bahçemize, parkımıza gele-
cek diye.. Ama o naz etti, gelmemekte ısrarcı oldu..

Biz büyükler bunun nedenleri üzerinde düşünüp 
gerekli tedbirleri alamazsak, gelecekte çocuklarımız 
karı gerçekten sadece sanal dünyada görecekler.. Bu 
kadar keyifsizlikten sonra yine de ülkemizin kayak 
merkezlerini hatırlarsak belki hüznümüz az da olsa 
eksilir..

 PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ (ERZURUM)
  Erzurum'a Ankara ve İstanbul'dan her gün uçak 

seferleri bulunmaktadır. Kayak Merkezi Erzurum 
Şehir Merkezine 5 km. uzaklıkta, havaalanına ise 
yalnızca 10 dakika mesafededir. Kış mevsimi bo-
yunca şehir merkezinden halk otobüsü seferleriyle 
ulaşmak mümkün. Erzurum Türkiye'nin en yüksek 
ve soğuk illerinden biridir. Sert kara iklimi hüküm 
sürer. Yılın 150 günü karla örtülüdür. Normal kış 
koşullarında 2-3 metre kar yağışı almaktadır. Ama 

bu yıl ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi orada 
da yağış daha düşük seviyede kaldı. Kayak alanı 
2200 - 3176 metre yükseklik kuşağı üzerinde yer 
alıyor. Karasal iklim nedeniyle, mevsim boyunca toz 
kar üzerinde kayak yapılmaktadır. 10 Aralık-10 Mayıs 
arasındaki dönem kayak etkinlikleri için en uygun 
zaman ama bu yıl o kadar uzun sürer mi bilinmez. 
Burada 4 ve 5 yıldızlı konaklama tesisleri, kayak evi, 
günübirlik tesisler ve lokantalar bulunuyor. Ayrıca 
isteyene kayak dersinin yanı sıra kayak malzemesi 
kiralama hizmetleri de veriliyor. 

Palandöken Kayak Merkezi’ndeki pistler dünyanın 
en uzun ve dik kayak pistleri arasında yer alıyor. 
En uzun pisti 12 km. olan kayak pistlerinin toplam 
uzunluğu 28 kilometreyi bulmakta. Başlangıç ye-
riyle varış noktası arasındaki yükseklik farkı 1000 
metre olan Palandöken'de Slalom ve Büyük Slalom 
yarışmaları için 2 adet tescilli Kayak Pisti mevcuttur. 
Kayak Merkezinde 5 adet telesiyej (toplam 4500 
kişi/saat kapasiteli), 1 adet teleski (300 kişi/saat ka-
pasiteli), 2 adet baby lift (toplam 1800 kapasiteli) ve 1 
adet gondol lift (1500 kişi/saat kapasiteli) bulunuyor.

“KAR YAĞSIN İSTERİM, 
YİNE YOLLAR KAR OLMALI..”
Eskiden her yerin olduğu gibi, İstanbul’un kışı da insanı üşütürdü. 
Hatta İstanbul, kış için gazetelerin “Beyaz Afet” başlığını attığı 
yıllar da yaşadı çok kere.. Bu sene öyle olmadı. Geçen yıl az kar alan 
kentimiz bu yıl Ocak ayının bitimine kadar hiç kar almadı. Şimdi 
daha iyi anlıyoruz ki, o “Beyaz Afet” dediğimiz şey bizim için ne 
büyük bir nimetmiş.. 

ERCİYES KAYAK MERKEZİ (KAYSERİ)
  Erciyes Dağı, Kayseri’nin 25 km güneyinde, sön-

müş volkanik bir dağ. 3.916 metreye ulaşan zirvesi 
ile Türkiye'nin en yüksek 5. dağı olan Erciyes Kayak 
Merkezi'nde, zorluk derecelerine göre farklılıklar 
gösteren 32 adet pist seçeneği ile kayak severleri 
bekliyor. Kayak merkezinde yer alan tesisler her 
türlü konaklama ihtiyacınıza cevap veriyor.

ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ (BURSA)
  Sömestr ve kayak tatili denilince ilk akla gelen 

adres olan Uludağ.  2.543 metre yüksekliği ile Batı 
Anadolu'nun en büyük dağı olma özelliğine sahip. 
Uludağ Kayak Merkezi, Alp Dağları’ndan sonra “Tur 
Kayağı” ve “Helikopterli Kayak” uygulamaları bakı-
mından uygun coğrafya şartlarına sahip ikinci mer-
kez. Tesislerde kayak dışında snowboard, bigfoot, 
buzpateni ve kar motosikleti aktiviteleri de yapılıyor. 
Uludağ kayak merkezinde, yeni başlayan kayakçılar-
dan, profesyonellere kadar her seviyeye hitap eden 
24 adet pist bulunuyor.

ILGAZ KAYAK MERKEZİ (ÇANKIRI) 
  Ilgaz Kayak Merkezi, Kastamonu ve Çankırı illeri 

sınırında zirvesi 2850m. olan Ilgaz Sıradağları üzerin-
de, Ilgaz Milli Parkı içinde yer almaktadır. Ilgaz kayak 
merkezinde kayak mevsimi Aralık ayında başlayıp 
Nisan ayına kadar sürmektedir. Kayak merkezinde 2 
adet pist bulunmaktadır. 1400 m'lik 2. pistte tele ski 
bulunur ve tüm  pistlerde toz karda kayak yapılabilir. 
Ilgaz kayak merkezinde 1. pistte gece kayağı yapma 
imkanı da vardır. Ayrıca Ilgaz kayak merkezinde 350 
mt. Lik bir baby lift de  bulunmaktadır.

KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ (BOLU)
  Kartalkaya Kayak Merkezi, Bolu'nun doğusunda, 

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alıyor. Türkiye’mi-

zin en güzel kayak merkezlerinden olan Kartalkaya 
sizleri çam ağaçlarının yeşili ve beyazın saflığıyla 
kucaklıyor. Bolu merkez'den araba ve toplu taşıma 
ile 45 dakika da kayak merkezine ulaşmak mümkün. 
Uludağ Kayak Merkezi’yle birlikte İstanbullular 
için ulaşımı en kolay olan üçüncü bir mekân olma 
özelliğine sahip. Kartalkaya kayak merkezinde, farklı 
zorluk seviyelerinde 21 adet pist bulunuyor.

KARTEPE KAYAK MERKEZİ (KOCAELİ)
  İstanbul'a en yakın mesafedeki kayak merkezi 

olan Kartepe Kayak Merkezi, doğal güzelliği ve 
özellikle Sapanca gölü sayesinde her yıl çok sayıda 
ziyaretçi ağırlıyor. Yaklaşık 130 kilometrelik bir yol-
culuktan sonra ulaşmak mümkün olduğu için İstan-
bulluların tercihi olmakta hep birinci sırayı alıyor. 

Kartepe kayak merkezinde farklı zorluk derecelerin-
de 4 ayrı kayak pistin bulunuyor. Hafta sonu keyfi 
yaşamak isteyenlerin konaklayacağı tesisler mevcut.

SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ (KARS)
  Kars şehir merkezine 55 kilometre mesafede, 

2.634 metre yükseklikte bulunan Sarıkamış Kayak 
Merkezi, dünyada sadece Alp Dağları'na mahsus 
olan “kristal kar” özelliğiyle sayılı kayak merkezleri 
arasında yer alıyor. Nem oranının çok düşük olma-
sından ötürü yağan kar buzlanmayıp, yağdığı andaki 
kristalize formunu çok uzun süre muhafaza ediyor. 
Sarıçam ormanları içerisinde, toplam uzunluğu 12 ki-
lometreyi bulan 5 etaplı piste sahip olan Sarıkamış'ta 
kayak sezonu Aralık-Mart ayları arasında 4 ay de-
vam ediyor. Türkiye’mizin kış sporları olimpiyatlarına 
ev sahipliği yapacak özelliklere sahip kayak merkezi. 
Buraya kayak ve kış sporları için giden ziyaretçiler 
her türlü konaklama imkânına sahip oluyorlar.
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Afrin Operasyonu’nda birkaç haftayı geride 
bırakılırken TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin 

Dalı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması ve şehit 
olan askerlerin ruhu için Küçükçekmece’de, Kuran-ı 
Kerim tilaveti ile Mevlid-i Şerif okundu. Küçükçek-
mece Belediyesi’nin Cuma namazı sonrası Cennet 
Yavuz Selim Camii’nde okuttuğu mevlit programına, 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’in 
yanı sıra ilçe protokolü de katıldı.

İlçe Müftüsü Mustafa Temel, şehit düşen askerlerin 
ruhu için dua ederken, harekâtın zaferle sonuçlan-
ması için Fetih Suresi de okudu. Mevlide vatandaşlar 
da büyük ilgi gösterdi.

“ŞEHİTLERİMİZİN RUHU ŞAD OLSUN”
  Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karade-

niz, vatandaşlara teşekkür ederek, “Amacımız ordu-
muza, askerlerimize bir nebzede olsa moral vermek, 

onlara dua etmek, şehit düşen şehitlerimizin ruhunu 
şad etmek. Rabbim Afrin’de çarpışan yiğitlerimize 
güç kuvvet versin. Şehit düşen askerlerimizin ruhu 
şad olsun. Türkiye Cumhuriyeti evlatları olarak onla-
ra minnettarız” diye konuştu.

Mevlit sonunda vatandaşlara Küçükçekmece Bele-
diyesi tarafından pilav ve ayran ikram edildi.

AFRİN ŞEHİTLERİ
DUALARLA ANILDI
TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın zaferle 
sonuçlanması ve şehit olan askerlerin ruhu için Küçükçekmece’de, 
Kuran-ı Kerim tilaveti ile Mevlid-i Şerif okundu.

Kçükçekmece Belediyesi, kış mevsiminin bu so-
ğuk günlerinde içleri ısıtacak bir hizmete daha 

imza attı. Belediye, ilçenin ulaşım adına kilit noktala-
rından olan Sefaköy Meydanında tüm İstanbullulara 
çorba ve salep ikramı yapıyor.

Bu soğuk kış günlerinde ikram edilen çorba ve 
saleplerle sadece Küçükçekmecelilerin değil; tüm 
İstanbulluların yüzünü güldürüyor.

BİNLERCE İSTANBULLU'YA 
SICAK BİR MOLA İMKANI

  Metrobüs hattının önemli noktalarından biri olan 
Sefaköy Metrobüs durağında binlerce İstanbulluya 
dağıtılan sıcak çorba ve salep ikramı soğuktan 
üşüyen vatandaşlara sıcak bir mola imkanı sunuyor. 
Sabah erken saatlerde işlerine ve okullarına gitmek 
için bir yerden bir yere koşturan vatandaşlar ise bu 
hizmetten oldukça memnun. 

SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE 
İÇLERİ ISITAN HİZMET
İşyerlerine ve okullarına giden vatandaşlarımıza için Sefaköy 
meydanında, sabah erken saatlerde çorba ve salep ikram ettik. 
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