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MÜZİK AKADEMİSİ
REKOR KIRDI

Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi yeni 
öğrenciler için sınav gerçekleştirdi. Akademi 

binasında gerçekleşen Müzik Akademisi giriş sınav-
larında bu yıl rekor sayıda öğrenci ter döktü. Toplam 
650 öğrencinin başvurusuyla gerçekleşen sınavlar-
da öğrenciler hünerlerini sergiledi. Piyano, Keman, 
Gitar, Bağlama ve Perküsyon branşlarında 52 

öğrenci başarı göstererek, akademiye girmeye hak 
kazandı. Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademi-
si, müziğe tutkun gençleri, konservatuara girmeleri 
için yetiştirerek, gelecekte ulusal ve uluslararası 
alanda profesyonel müzisyen olmalarını amaçlıyor. 
Müzik Akademisi’nde öğrenciler, müziğin pek çok 
dalında profesyonellerden eğitim alıyor.

Müzik alanında geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi amaçladığımız 
Müzik Akademimiz yeni öğrencilerini belirledi. Giriş sınavlarında bu yıl 
rekor sayıda öğrenci ter döktü.
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METHİMİZ FAS’A ULAŞTI
 Fas Agadir şehri Belediye Başkan Yardımcısı 

Dr. Amal El Bakgali, Belediye Meclis Üyesi Prof. 
Noreddine El Alem ve eşini belediyemizde 
misafir ettik. Türkiye’nin ilk yeşil serftifikalı 
kamu yeşil binası olan belediyemizde 
incelemelerde bulunan yöneticilere Başkan 
Yardımcımız Besim Müftüoğlu eşlik etti.

BEREKETİ PAYLAŞTIK
 Muharrem orucu vesilesiyle iftar sofralarına 

misafir olan Belediye Başkanımız Temel 
Karadeniz,  İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Mevlüt Uysal ile birlikte Garip Dede 
Cemevi'nde ve İkitelli Cemevi’nde, Muharrem 
ayının bereketini hemşehrilerimiz ile paylaştı.

AŞURA LOKMASINA KATILDIK
 İstanbul Cemevi ve Kültür Merkezi'nde 

düzenlenen İmam Zeynel Abidin'in kurtuluşu 
için kesilen Şükür Kurbanı ve Aşura Lokması 
programına Belediye Başkanımız Temel 
Karadeniz de katıldı. Allah kabul etsin, 
bereketli olsun, duasında bulunan Karadeniz, 
hemşehrilerimizle uzun uzun sohbet etti. 

SPOR BAKANIMIZ 
KÜÇÜKÇEKMECE’DE

 Belediye Başkanımız Temel Karadeniz, 
Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu'nun ve İstanbul Valimiz Vasip 
Şahin'in teşrifleriyle İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı 
Açılış Programına katıldı. Karadeniz, “Tüm 
akademisyenlerimize ve öğrencilerimize yeni 
eğitim öğretim yılı hayırlı olsun” dedi. 

HER MEVSİM YEŞİL
 Küçükçekmece Belediyesi olarak refüj 

ve yeşil alanlarımıza her mevsim özen 
gösteriyoruz. İlçe genelinde çim biçme, toprak 
takviyesi, bitki dikimi, yabani ot temizliği, saksı 
yıkama ve herekleme çalışmalarımız ediyor. 
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HÜNERLİ ELLER KERMES AÇTI
 Belediye Başkanımız Temel Karadeniz eşi 

ile birlikte Hünerli Eller Çarşımızdaki Lezzet 
Kermesini ziyaret etti. Stantları tek tek gezen 
ve inceleyen Karadeniz; “Emek veren, emeği 
kazanca çeviren tüm hanımefendileri tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. 

PROJELER HAYAT BULUYOR
 Küçükçekmece'de Projeler hayat buluyor.

Daha yaşanılabilir bir Küçükçekmece 
için çalışmalarımıza hız kesmeden 
devamettiriyoruz. Toplum sağlığı merkezi, 
derslik, sergi ve konferans salonları ile 
Kemalpaşa Semt Konağı çok yakında hizmete 
açılacak.

ÇAYLAR BAŞKANDAN
 Vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet 

ederek, istek ve önerilerini dinleyen Belediye 
Başkanımız Temel Karadeniz ve ekibi çay 
sohbetlerine devam ediyor. Hayat Parkta 
hemşehrileri ile buluşan Karadeniz her 
hafta farklı bir mahallede çay sohbetlerinin 
gerçekleştireceklerini müjdeledi. 

KARADENİZ’DEN
BEBEK ZİYARETİ

 Belediye Başkanımız Temel Karadeniz, oğlu 
olan Başkan Yardımcımız Mehmet Kaplan’ı 
ziyaret etti. Kaplan ailesinin mutluğunu 
paylaşan Karadeniz; “Rabbim Ensar evladımızın 
vatanına, milletine ve ailesine hayırlı bir evlat 
olarak yetişmesini nasip etsin. Allah analı babalı 
büyütsün” dedi.

GENÇLERİ TEKNOFEST’E TAŞIDIK
 "Ayakları Yere Basmayan İlk Festival" 

sloganıyla Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı 
ve İBB tarafından düzenlenen, TEKNOFEST 
İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji fuarına 
Küçükçekmeceli gençlerimizi taşıdık. Dört gün 
boyunca Küçükçekmeceli öğrencilerimizin 
festivale ulaşımlarını sağladık. 
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2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
AÇILIŞINI YAPTIK

Küçükçekmece Belediyesi, Kaymakamlık ile birlikte 
2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış töreni dü-

zenledi. Açılış törenine, Küçükçekmece Kaymakamı 
Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Cemal Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğa-
noğlu, İlçe Müftüsü Mustafa Temel, öğretmenler, 
veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin heyecanını 
paylaşan protokol üyeleri, sınıfları dolaşarak ders 
başı yapan öğrencilere destek verdi. Öğrenciler ise 
protokol üyelerine teşekkür ederek çiçek takdim etti.

“ANCAK GÜZEL İNSANLA
GELECEĞE HÜKMEDERİZ”

 Programda söz alan Küçükçekmece Kaymakamı 
Harun Kaya; “Biz daha iyiyi nasıl yakalarız diye 
düşündüğümüz zaman başarılı oluruz. Onun için 

attığımız her adımı planlamak zorundayız. Şunu 
unutmamak gerekiyor; biz nasıl bir eğitim sistemi 
kurarsak daha iyi olurun cevabı Sabahattin Zaim 
hocanın cevabında gizli. Soruyorlar eğitim nedir diye, 
o da 'eğitim güzel insan yetiştirme sanatıdır' diyor. 
Güzel insan yetiştirebiliyorsanız o zaman geleceği-
nize hükmetme şansınız var. Eğitim ve üretim çok 
önemli. Eğitmeden ve üretmeden bir ülkenin kalkın-
ması mümkün değil. Bunu nasıl yapacaksınız projeler 
üreterek yapacaksınız. O yüksek nesli yetiştirerek 
yapacaksınız bunu” dedi.

“ÇOCUKLARIN ÖZGÜVEN İNŞAASINI
YAPMAK ZORUNDAYIZ”

  Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 
ise,  “Bugün aslında hepimiz veliyiz. Ülkemizin gün-
demi yeni eğitim-öğretim yılı. Hepimiz için hayırlı 

2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılışını bu yıl Tüccar ve Sanayicileri 
Derneği İlkokulu’nda yaptık. 
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olsun. Eğitim olmazsa olmazımız. Mutlaka eğitimde 
iyi olduğumuz zaman daha iyi noktalara ulaşaca-
ğız. Eğitimi iyi noktalara getirmeden başka hiçbir 
noktada iyi olamayız. Eğitim sıçrama noktamız. Ben 
Türkiye’de bu noktada bir sıçrama olacağına inanıyo-
rum. 20-30 yıl önceye göre artık velilerimiz ne olursa 
olsun, çocuklarının okuması ve daha iyi bir eğitim 
alması için adeta çırpınıyorlar. Sevgimizi mantıklı 
kullanmalıyız. Çocukları illa ki bizim sevdiğimiz şeyleri 
yapmak zorunda değiller. Doğru bir eğitimden önce 
çocuklarımızın mutlaka özgüven inşasını yapmak 
zorundayız. Allah çocuklarımıza zihin açıklığı versin, 
vatana ve millete hayırlı uğurlu olmalarını nasip et-
sin’’ diye konuştu.

“ÇOCUKLARINIZI BAŞKA ÇOCUKLARLA
MUKAYESE ETMEYİN”

  Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal 
Yılmaz da velileri uyararak şunları söyledi: “Bugün 
bizim için gerçekten sevinç günlerinden birisi. Çocuk-
lar bizim her şeyimiz. Onlar okullarda olunca bizim 
için anlamlı. Zaman zaman bizi terletseler de onlara 
burada bir şeyler öğretmek için varız. Özellikle birinci 
sınıf velileri lütfen çocuklarınıza okudu mu okumadı 
mı diye takvim tutmayın. Nisan’a kadar okumayan 
çocuk en iyi çocuktur. ‘Ayşe’nin kızı okumaya başladı 
sen başlamadın’ derseniz, çocuğunuza en büyük 
kötülüğü yapmış olursunuz. Ne olur kimsenin çocu-
ğuyla kıyaslamayın”
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BAŞKAN KARADENİZ’DEN 
AŞURE İKRAMI

Küçükçekmece Belediyesi her yıl olduğu gibi bu 
yıl da Muharrem Ayı dolayısıyla hemşehrileri için 

aşure pişirdi. Mehmet Akif Bilgi Evi önündeki Çocuk 
Sokağı’nda Küçükçekmece Belediyesi tarafından 
ilçede yaşayan vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. 
Vatandaşlara aşureleri kendi elleriyle dağıtan 
Başkan Temel Karadeniz, büyük alkış aldı. Aşure da-
ğıtımına Temel Karadeniz’le birlikte İlçe Kaymakamı 
Harun Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, 
İlçe Müftüsü Mustafa Temel, Başkan Yardımcıları ve 
ilçenin ileri gelenleri katıldı.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİN
ÖRNEĞİDİR AŞURE”

  Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma 
yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, “Bugün burada aşurenin güzelliğini 

yaşatmaya çalışacağız. Herkesin kendi kimliğini ko-
ruyarak bir araya geldiğinde nasıl bir lezzet ortaya 
koyduğunun en iyi örneği aşuredir. Bizim Muharrem 
ayından dersler çıkarmamız gerekiyor; birlik ve 
beraberliğin ne kadar önemli olduğunu görmemiz 
gerekiyor” dedi.

9 BİN AŞURE DAĞITILDI
  Etkinlikte vatandaşlara 9 bin aşure dağıtıldı. 

Küçükçekmece Belediyesi’nin aşure ikramına vatan-
daşlar da yoğun ilgi gösterdi. Aşure yemek isteyen 
binlerce kişi dağıtım noktasında uzun bir kuyruk 
oluşturdu. Ay yıldızlı Türk Bayrağı ve Küçükçekmece 
Belediyesi logolu aşureler Küçükçekmeceliler ta-
rafından afiyetle yendi. Aşuresini alan vatandaşlar 
Belediye Başkanı ve Küçükçekmece Belediyesi’ne 
teşekkür etti.

Belediye Başkanımız Temel Karadeniz Muharrem Ayı dolayısıyla 
Küçükçekmeceli vatandaşlarımıza aşure ikram etti.
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OKULLAR ÖĞRENCİLERDEN 
ÖNCE HAZIRLANDI

Küçükçekmece Belediyesi tarafından, Küçükçek-
mece ilçesinde bulunan okulların (İlkokul, Orta-

okul, Lise) temizlik, bakım ve onarım işleri yapıldı.

"ONLAR BİZİM YARINLARIMIZ" 
  Bu konuda konuşan Küçükçekmece Belediye 

Başkanı Temel Karadeniz, yeni eğitim-öğretim yı-
lında öğrencilere başarılar dileyerek şunları söyledi: 
“Küçükçekmece Belediyesi olarak öğrencilerimizin 
eğitimine destek olmaya devam ediyoruz. Öğren-

cilerimizin iyi şartlarda eğitim alması bizim için çok 
önemli. Çocuklarımız bizim için değerli, çünkü gele-
ceğimiz onlara emanet. Çocuklarımızı ne kadar güzel 
yetiştirebilirsek toplumumuzda o kadar güzel olur. 
Onlar bizim yarınlarımız ve çok kıymetliler.” 

Şu ana kadar ilçede bulunan tüm okullar yıkanarak 
temizlendi. Ayrıca ilçedeki okulların bakım onarım 
tadilatları da yapılarak 2018-2019 eğitim-öğretim 
yılında ders başı yapan öğrenciler için hazırlandı.

İlçedeki okullarda temizlik ve bakım çalışması yaparak 2018-2019 
eğitim-öğretim yılına hazırladık.
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K üçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece 
Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği iş 

birliği ile düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı U-17 
yaş Futbol Turnuvası final maçında Küçükçekmece 
İdmanyurdu Spor'u 4-3’lük skorla yenen İkitellispor 
takımı şampiyon oldu.

Final müsabakasını Küçükçekmece Amatör Spor 
Kulüpleri Destekleme Dernek Başkanı ve Belediye 
Meclis üyesi Seymen Gençtürk, Küçükçekmece 
Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Kurt, ilçe 
spor kulüp Başkanları, yöneticiler, mahalle muhtar-
ları ve çok sayıda vatandaş izledi.

Halkalı Etap Stadında düzenlenen turnuvada 21 
kulüpten 420 lisanslı futbolcu mücadele etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı U-17 yaş Futbol Turnu-
vası, İkitellispor ve Küçükçekmece İdmanyurdu Spor 
arasında oynanan final karşılaşması ile sona erdi.

BAŞARILI OLANLARA KUPA VE MADALYA
 İkitellispor şampiyon olurken, Küçükçekmece 

İdmanyurdu Spor takımı ikinci, İstanbul Demirspor, 
üçüncü, Halkalıspor ise dördüncü oldu. Dereceye 
giren takımlara ödüllerini düzenlenen törenle 
protokol üyeleri verdi. Dereceye giren takımların 
yanı sıra müsabakalarda mücadele eden İstanbul 
Atakentspor en centilmen takım oldu. 

TURNUVA SONUÇLARI
 Turnuva Şampiyonu: İkitellispor

Turnuva 2. si: Küçükçekmece İdmanyurdu Spor
Turnuva 3.sü: İstanbul Demirspor
Turnuva 4.sü: Halkalıspor
En centilmen Takım: İstanbul Atakentspor
Turnuva Gol Kıralı: Onur Sarılmaz (Halkalıspor)
En Erken Gol: Batuhan Geçer (Filizispor)
En iyi Kaleci: Nevruz Özdemir (İstanbul Demirspor)
Final maçı Hakemi: Tahir Arıca, Cenap Acar ve Onur
Duran

TURNUVANIN ŞAMPİYONU 
İKİTELLİSPOR
Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri 
Destekleme Derneği iş birliği ile düzenlenen 2. Zafer Bayramı 
Futbol Turnuvası sona erdi.
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"Ayakları Yere Basmayan İlk Festival" sloganıyla 
Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İBB tarafından 
düzenlenen, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay 
ve Teknoloji fuarı, geniş bir katılımla gerçekleşti. 
Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğ-
rencileri projeleriyle festivalde yer aldı.

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUZ"
 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 

ise Teknofest'e katılmaya hak kazanan tüm öğren-
cileri tebrik ederek amaçlarına ulaştıklarını söyledi: 
"Bizim amacımız çocuklarımızın bilimle iç içe bir 
yaşam sürmeleri ve kendi potansiyellerini farkına 
varmaları. Çocuklarımızın, ne hayal ediyorlarsa bunu 
başarabileceklerine inanmaları gerek. Bilim insanları 
olma yolunda ilerlemeleri en büyük amacımız.Öğ-
rencilerimizin Teknofest'e katılması bizim bu hedef-
lerimizi gerçekleştirdiğimizi gösteriyor. Çok mutlu 
ve gururluyuz. İnşallah devamı da gelecek".

4 ÖĞRENCİ TEKNOLOJİ TAKIMINDA
 Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi 

Teknoloji Takımına giren 4 öğrenci, Teknoloji 
Takımı’nda geliştirdikleri projeleri ile Teknofest 
Teknoloji Takımında yer aldı. Küçükçekmece Çocuk 
Üniversitesi'nden geçen sene  mezun olan Feyza 

Develioğlu da İHA ve İKA alanında projesini sergi-
ledi. Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi öğrencileri, 
Serra Develioğlu-DrOne Ambulans Projesi, Göktuğ 
Erol- Yürüyen Merdivenler İçin Hijyenik Temizleyici 
Projesi, Çağan Ege Aydın- Görme Engelli Bireyler 
İçin Sesli Uyarı Veren Ve Ortam Tanımlayan Değnek 
Projesi ile festivale katıldı.

550 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ
 Dünyanın en hızlı araçlarının yarıştığı milli tekno-

loji hamlesi sloganıyla, çocuklarda ve gençlerde ha-
vacılık, uzay ve teknoloji konularına ilgi uyandırmak 
ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan Tekno-
fest, binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşti. 
Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali 
olan Teknofest’te 12 kategoride teknoloji yarışları, 
askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, hava 
kontrol kulesi önüne kurulan ana sahnede, gün bo-
yunca performanslar ve yarışmalar düzenledi. 

Katılımcı firmalar, stantlarında ziyaretçileri bilgi-
lendirmelerinin yanı sıra birçok deneyim fırsatı da 
sundu. İstanbul Yeni Havalimanı’nda dört gün bo-
yunca süren TEKNOFEST İstanbul Havacılık,Uzay ve 
Teknoloji Festivali’ni 550 bine yakın kişinin ziyaret 
ettiğini açıklandı.

ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİLERİMİZ 
TEKNOFEST'TE
Çocuk Üniversitemizin öğrencileri projeleriyle Teknofest'te 
yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Öğrenciler tüm 
Küçükçekmecelilerin gururu oldu.
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KÜÇÜKÇEKMECELİLER 
KALPLERİ İÇİN YÜRÜDÜ
Küçükçekmece Belediyesi olarak Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve 
Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi işbirliğiyle “Dünya Kalp 
Günü” yürüyüşü düzenledik.

Kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, sağlık 

çalışanları ve vatandaşlar Küçükçekmece Beledi-
yesi'nden Mehmet Akif Ersoy Hastanesi bahçesine 
yürüdü. Mehmet Akif Ersoy hastanesi bahçesinde 
düzenlenen etkinlikte  Küçükçekmece Kaymakamı 
Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar 
Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. 
Dr. Mehmet Ertürk birer konuşma gerçekleştirdi.

SPOR YAPIP BALON UÇURDULAR
 Sağlıklı bir yaşam için egzersize dikkat çekilen 

etkinlikte, protokol üyeleri ve katılımcılar yürüyüş 
yaptı. Bazı katılımcıların bisiklete binmesi ise renkli 
görüntüler oluşturdu. Alanda kurulan sağlık çadır-
larında vatandaşların şeker, tansiyon ölçümleri ya-
pılarak, chek-up taraması da gerçekleştirildi. Pilates 
eğitmeni eşliğinde ısınma ve esneme egzersizleri de 
katılımcılardan büyük ilgi gördü. Yüzlerce kişi spor 
yapıp, balon uçurarak kalp sağlığına dikkat çekti. 

KALP GÜNÜNDE SÖZ VERDİ
 Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından 

konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, kalp sağlığının önemine değindi. Kara-
deniz, “Kalbimizi korumamız gerekiyor. Kalbimize iyi 
bakmamız gerekiyor. Ben buradan söz veriyorum. 
3 ayda 10 kilo vereceğim. Kalple ilgili basit sağlık 
bilgilerini hayatımıza sokmamız gerekiyor. Ben bu 
programda gerekli dersi aldığımı düşünüyorum. 
Bir dahaki programda zayıflamış olacağım inşallah. 
Bunun sözünü buradan veriyorum" dedi. 

"KALP SAĞLIĞI İÇİN EGZERSİZ ÖNEMLİ"
 Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya da, kalp 

sağlığı için zayıflamak kadar egzersiz yapmanın da 
çok önemli olduğunu söyleyerek programda emeği 
geçen herkese teşekkür etti. Doç. Dr. Mehmet 
Ertürk ise, kalp damar hastalıklarının günümüzde 
ölüm sebeplerinden en önemlisi olduğuna dikkat 
çekerek kalp sağlığına herkesin dikkat etmesi ge-
rektiğini söyledi.
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KERBELA ŞEHİTLERİNİ ANDIK
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) torunu
Hz.Hüseyin ve arkadaşlarını, Kerbela'da şehit edilişlerinin 1379. yılında 
düzenlediğimiz ‘Evrensel Aşura Matem Merasimi’ etkinlikleri ile andık.

Küçükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
CAFERİDER tarafından Yahya Kemal Beyatlı 

Gösteri Merkezi’nde düzenlenen ‘Evrensel Aşura 
Matem Merasimi’ne Küçükçekmece İlçe Kaymakamı 
Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, Küçükçekmece İlçe Müftüsü Mustafa 
Temel, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, 
CAFERİDER Başkanı Av. Sinan Kılıç, Cem Vakfı Genel 
Müdürü Hıdır Akbayır, İran Büyükelçisi İbrahim 
TahiriFard, siyasi parti temsilcileri başta olmak üzere, 
yurt içinden ve dışından binlerce vatandaş katıldı.

“İSLAM HERKESİ KARDEŞ YAPAN BİR DİNDİR”
 Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, 

ehlibeyt sevdalılarını selamladığı konuşmasında, 
“Herkes kendine bir Hüseyin yaratmış ancak gerçek 
Hüseyin kenarda kalmış. Hz. Hüseyin bizden yana 
rahatsızdır.  Biz kendi ideolojimize uygun bir Hüse-
yin yaratmışız. Allah bize gerçek İslam’ı yaşamayı 
nasip etsin” dedi. Özgündüz, “Bizim yaşadığımız 
dine bakarak dünya bu dini değerlendirmesin sakın. 
İslam dini kelle koparan bir din değildi. Herkesi birbi-
riyle kardeş eden bir dindi. Bu dini boğmak isteyen-
lere karşı savaşacak aslanlar yetiştiren bir dindi Hz. 
Hüseyin bunu korumanın derdindedir. Yezid, kendi 
yaptıklarını Hz. Hüseyin’e onaylatmak istiyordu”di-
yerek sözlerini noktaladı.

“KERBELA’YI ANMAK
BİR İMAN TAZELEMEDİR”

 Törende konuşan Küçükçekmece Belediye Başka-
nı Temel Karadeniz ise, “Bu basit bir anma, basit bir 
matem, geçmişe bağlanış değildir. Kerbela’yı anmak 
kalbimizin dirilişi, bu meydan bir iman tazelemedir. 
Peygamber Efendimizin bize bıraktığı o kutsal ema-
nete sahip çıkmaktır. O hak ve hakikat sedasını duy-
mamız ve o sedaya sessiz kalmamamızdır. Biz Hz. 
Hüseyin’in başı kesildiğinden beri başsız kaldık; onu 
kesip biçtiler o günden beri parça parçayız. İslam 
dünyası büyük bir coğrafya, büyük bir nüfusa sahip. 
Bunları pazar olarak görüp üzerimizden pazarlık 
yapanlar var. Her birimiz, akılla, irfanla hareket edip 
böyle şeylere müsaade etmemiz lazım. Biz ehlibeyt 
kokusuna o kadar aşina olmalıyız ki, hiç kimse bizi 
aldatamamalı. Zülfikar bir kılıca sahip olmak, Hz. 
Hüseyin duruşuna sahip olmak bunu gerektirir” 
diye konuştu.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU
 Gözyaşlarının sel olduğu programda, İstanbul’un 

dört bir yanından gelen Caferi vatandaşlar, Kerbela 
şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara ağlayarak 
eşlik etti. Programda öte yandan Zeynebiye Gençlik 
Tiyatrosu’nun ‘Masumluğun Galibiyeti’ başlıklı tiyat-
ro oyunu sahnelendi.
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BAŞKAN KARADENİZ
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİ 
YEMEKTE AĞIRLADI
Belediye Başkanımız Temel Karadeniz, 19 Eylül Gaziler Günü 
dolayısıyla, ilçemizdeki gazileri ve şehit yakınlarını yemekte ağırladı.

Küçükçekmece Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü 
dolayısıyla bir yemek organize etti. Küçükçek-

mece Belediyesi Nikah salonundaki akşam yeme-
ğine, Küçükçekmece İlçe Kaymakamı Harun Kaya, 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 
Küçükçekmece İlçe Müftüsü Mustafa Temel, Başkan 
Yardımcıları, birim müdürleri, STK temsilcileri, siyasi 
parti temsilcileri, ilçenin ileri gelenleri ve çok sayıda 
şehit yakını ile gazi katıldı.

“BU KUTSAL ACIYI UNUTMAZSAK
ANCAK KURTULURUZ”

 İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından 
konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz herkesin gaziler gününü kutlayarak, 
“Dünyada her şeyin bir bedeli var. Söz konusu vatan, 
bayrak olunca bunun bedeli daha ağır. Millet olarak 
bu bedeli, dün ödedik, bugün ödüyoruz, yarın da 
ödeyeceğiz. Bunu göstermenin bir toplantısı bu. 
Hep birlikteyiz. Şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, 
şükranla anıyoruz. Acılarımız, imtihanlarımız olacak. 
Ancak biz şehitlerimizle tekrar buluşacağımızı bili-
yoruz. Rabbim, bu toprakların kolay kazanılmadığını 
bu devletin kolay var olmadığını bize unutturmasın. 
Allah, bizi birbirimize düşürmesin. Hala eşi, evladı için 
gözyaşı döken hala onlar için dualar eden anne, baba 
ve eşleri görüyorum. Rabbim o kıpır kıpır dudaklar 

hatırına bizi de affetsin inşallah. Babasını hiç görme-
den yaşayanlar var. Minik yavrularımız var. Rabbim 
onlara layık yöneticiler olmayı bize nasip etsin. Bu 
topraklarda başka bayrak arayanlardan nasip etme-
sin bizi inşallah. Allah hepinizden razı olsun, acınızı 
paylaşıyoruz. Bu ortak acımız, zaman zaman bir ara-
ya gelerek bu acının kutsal olduğunu hatırlatmamız 
gerekiyor. Kurtuluşumuz ancak böyle olacak” dedi.

“VATANI SAVUNANLARI
DOĞURAN ANALARA SELAM OLSUN”

 Küçükçekmece İlçe Kaymakamı Harun Kaya da 
yemeğe katılan şehit yakını ve gazilere teşekkür 
ederek, “Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te açtığı 
bu kapı Anadolu’yu bu millete yurt yaptı. Rabbim 
bu yurdun ilelebet muhafazası için bize ve bizden 
sonra gelecek nesillere güç versin. Bu topraklarda 
var olmanın mutlaka bir bedeli olacak. O bedel 
bulunduğumuz coğrafya dolayısıyla maalesef ağır 
olabiliyor. Ancak tüm dünya unutmasın ki bu bedeli 
ödemeye hazır yiğitler var. Ay yıldızlı bayrağa, istiklal 
marşımıza, bağımsızlığımıza kast edeceklere karşı 
çıkacak yiğitler doğuruyor analar. Helal olsun onlara, 
selam olsun onlara, Rabbim varlıklarını daim eylesin. 
Rabbim bundan sonra da o ay yıldızlı bayrağın indi-
ğini düşmanlara göstermesin, varlığını daim eylesin” 
dedi.
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SİVAS’IN KALBİ
İSTANBUL’DA ATTI
Sivas Platformu ve İstanbul Sivas Konfederasyonu tarafından 
düzenlenen 9. Sivas Tanıtım Günleri Yenikapı’da yapıldı.

Sivas Platformu ve İstanbul Sivas Konfederas-
yonu tarafından düzenlenen 9. Sivas Tanıtım 

Günleri Yenikapı’da yapıldı. Binlerce Sivaslının büyük 
ilgisiyle gerçekleşen fuara; AK Parti Genel Başkan 
Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başka-
nı Başkanı Bayram Şenocak, Eski Milli Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivaslı Milletvekilleri, Beledi-

ye Başkanları, iş adamları ve sanayiciler katıldı.

Fuar kapsamında Sivas’a ait birçok yöresel lezzet 
alanda kurulan stantlarda sergilendi. Fuara katılan 
vatandaşlar, tarihi ve kültürel ürünlerin sergilendiği 
alanları dikkatle inceledi. Aşıklarıyla ünlü şehrin 
temsil edildiği festivalde, yerel sanatçılar da müzik 
ziyafeti sundu.
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NUMAN KURTULMUŞ’TAN BİRLİK MESAJI
 AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş 

birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Bu tür toplan-
tıların önemi sadece kültürel değerlerimizi bir kere 
daha hatırlamak değildir. Bu toplantılar, İstanbul 
gibi bir dünya kentinde küresel kültüre karşı bir 
direnç mekanizmasıdır. İstanbul, Londra gibi büyük 
şehirlerde insanlar benzer şeyler yapıyorlar. Küre-
sel kültürün baskısı altında eziliyor, tek tip haline 
getiriliyoruz. Bizi biz yapan, bugüne kadar getiren 
değerlerimizi hatırlamak, İslam-Türk kültürünü bir 
kez daha yaşamak,ortaya koymak ve genç nesillere 
hatırlatmak açısından bu tür toplantılar çok önemli-
dir. Kendi köklerimize ne kadar ihtiyacımız olduğunu 
bu günlerde daha çok hatırlıyoruz. Bu organizasyon 
İstanbul halkını hemşehrileri ve kendi kökleriyle 

buluşturan bir organizasyondur. Bu anlamda emeği 
geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“GURUR DUYUYORUM”
 Sivas Tanıtım Günleri’nde hemşehrileriyle bir 

araya gelen Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, “İsmimden dolayı Sivaslılar arasında espri 
konusu olsam da bir Cumhuriyet şehri olan Sivaslı 
ve Gürünlüyüm. Bundan da gurur duyuyorum. Tüm 
hemşerilerimi saygıyla selamlıyor, organizasyonda 
emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sivas Günleri’nde yer alan Küçükçekmece Belediyesi 
standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Stantta 
vatandaşlara çay, içli köfte ve aşure ikramlarında 
bulunuldu. 
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‘MANNE’LER BULUŞTU
Küçükçekmece Kaymakamlığı ile ortaklaşa hayata geçirdiğimiz 
MANNE (Mahalle Anneleri) projesi kapsamında ebeveynlere yönelik 
bağımlılık konulu seminer düzenlendik.

Madde bağımlılığına yönelik ebeveynleri bilgi-
lendiren Küçükçekmece Belediyesi Bağımlılıkla 

Mücadele Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi, 
BAYAMER sorumlusu Uzman Psikolog Sema Balık 
Okutan, ailedeki sevgi bağlarının önemini vurgu-
layarak, iletişim ve sevgi bağlarının güçlü olduğu 
ailelerde büyüyen çocuklarda bağımlılığın en az 
seviyede olduğuna dikkat çekti.

BAYAMER ve Sevgi Bağları Eğitim Kültür Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle daha çok 
anneye ulaşmak amacıyla Atakent Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde gerçekleşen seminere, Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz’in eşi Nilgün 
Tellioğlu Karadeniz, Sevgi Bağları Derneği Başkanı 
İlknur Odabaşı ve çok sayıda anne katıldı.

Nilgün Tellioğlu Karadeniz ve İlknur Odabaşı, MAN-
NE projesi ile bağımlılığa savaş açıldığına dikkat çe-
kerek, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

“ÇOCUKLARINIZLA
YAKIN İLİŞKİLER KURUN”

 Seminerde Uzman Psikolog Sema Balık Okutan,
madde bağımlılığının güzel aile ilişkileriyle doğru 
orantılı olduğunu söyleyerek, “Bir kişinin bağımlı 
olmasını istemiyorsak özellikle çocuklarımızı bağım-
lılıktan uzak yetiştirmek istiyorsak, en temeldeki 
duygu yakın ilişkiler kurmak. Ancak kendimize 
bağımlı bireyler yetiştirmekten bahsetmiyoruz.  Ço-
cuklarımızla zaman geçirmek, sorumluluk vermek, 
onları sevgiyle büyütmek çok önemli.Sevgi bağları 
ne kadar güçlüyse bağımlılık oranının o kadar düşük 
olabileceğini hem klinik olarak gözlemledik hem de 
sosyal olarak gözlemliyoruz. Yakın ilişkiler, bağımlı-
lıktan haberdar olmak ve önüne geçmek adına son 
derece önemlidir” diye konuştu.

Uzman Psikolog Zeynep Burcu Eriki de maddelerin 
zararları ve bağımlılık derecesi ile ilgili katılımcılara 
bilgi verdi. 
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KÜÇÜKÇEKMECELİLER 
BAŞKAN KARADENİZ İLE
ÇAY SOHBETİNDE

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden 
Küçükçekmece Belediyesi bu konudaki çalışma-

larına bir yenisini daha ekledi. Başkan Karadeniz Kü-
çükçekmeceli vatandaşlarla çay sohbetinde buluştu.
Tepeüstü 75. Yıl Parkı’nda gerçekleşen sohbette, 
vatandaşlarla birlikte çay içen Temel Karadeniz, 
vatandaşlara, projeleri hakkında detaylı bilgi verdi. 
Küçükçekmeceli vatandaşların yoğun sevgisi ve il-
gisiyle karşılaşan Temel Karadeniz’e birim müdürleri 
ve Başkan Yardımcıları da eşlik etti. Vatandaşlarla 
çay eşliğinde sohbet ederek, istek ve önerilerini 
dinleyen Temel Karadeniz ve ekibi, vatandaşların 
sorularını yanıtladı.

“TREN HATTI YILBAŞINDA AÇILACAK”
 Küçükçekmece’de hizmete açılan ve yapımı ta-

mamlanmakta olan  6 adet kapalı otopark ve pazar 
yeri, 11 spor yatırımı, 12 yeni park, 8 yol projesi, 9 
sağlık tesisi hakkında vatandaşlara bilgi veren Temel 
Karadeniz, yeni kütüphaneler yapılacağının da müj-
desini verdi. Kanarya Mahallesi Bilgi Evi ve Sağlık 
Ocağı, 2 bin kişiye hizmet verecek Gençlik Merkezi, 
Soğuksu Çamlık ve Güneşpark Evleri Macera Park-
ları, sosyal tesisler ve yeni camiiler gibi birçok proje 
hakkında da bilgi verdi. Tren hattının yılbaşında 
kullanılacağı müjdesini de veren Temel Karadeniz 
vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Küçükçekmeceli hemşehrilerimiz Belediye Başkanımız Temel 
Karadeniz ile çay sohbetlerinde buluşuyor.
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KÜÇÜKÇEKMECE’DE 
ÇOCUKLARA KIRTASİYE
SETİ YARDIMI
Küçükçekmece İyilik Merkezimiz (KİM) gıdadan giyime, evde bakım 
hizmetinden ulaşıma kadar pek çok konuda hizmet vermeye devam 
ediyor. Okula başlayacak çocukları da unutmayan KİM, ihtiyaç sahibi 
çocuklara ücretsiz kırtasiye seti hediye ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden 
Küçükçekmece Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri 

Müdürlüğü’ne bağlı Küçükçekmece İyilik Merke-
zi’nde son bir yılda, 23 bin kişinin giyim ihtiyacı 
karşıladı. İhtiyaç sahiplerine 500 bin, yakınını kay-
bedenlere  540 bin porsiyon yemek ikramı yapıldı. 
700 engelliye medikal malzeme sağlandı ve tadilatı 
yaptı. 500 aileye evde bakım, 27 bin yaşlıya ulaşım 
ve danışmanlık ile 21 bin 400 kişiye ise psikolojik 
danışmanlık hizmetleri verdi. Bunlarla da yetin-
meyen Küçükçekmece İyilik Merkezi (KİM), okula 
başlayacak ihtiyaç sahibi çocuklara ise kırtasiye seti 
dağıtımı gerçekleştirdi. Yaklaşık iki haftada yüzlerce 
çocuğa ulaşan Küçükçekmece Belediyesi, toplamda 
10 bin çocuğa yardım yapmayı hedefliyor.

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ
BİZE YÖNLENDİRSİNLER”

 Küçükçekmece İyilik Merkezi’nin 2014 yılında 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’in 
talimatıyla kurulduğunu belirten Küçükçekmece 
Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Veysel Kaya, 
“Dolayısıyla sosyal belediyecilik alanında başkanımız 
Temel Karadeniz’in de talimatlarıyla engeli, hasta, 
yatalak, öksüz, yetim olan gruplara ayrı bir önem 
veriyoruz. Maddi ve manevi sorumluluğu özellikle 
biz üzerimizde hissediyoruz. Onları annemiz, ba-
bamız, kardeşimiz bizden biri olarak görüyoruz. 
Hep bu ihtiyaçları karşılayacağız ve onlara hizmet 
etmeye devam edeceğiz. Bu bir sorumluluktur, 
bu sorumluluk sadece bizim değildir. İnsanlardan 
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yanında yöresinde ihtiyaç sahibi kim varsa buraya 
yönlendirmesini veya getirilmesini istirham ediyo-
rum. Biz komşusu açken tok yatan bir millet değiliz” 
dedi.

“ÇOCUKLARDA ‘YARDIM ALDIM’
PSİKOLOJİSİ OLMASIN”

 Okula başlayacak ihtiyaç sahibi çocuklara kırta-
siye yardımının başladığını belirten Veysel Kaya, 
“Okullar zaten kitapları veriyor. Bunun yanında ne 
kaldı, silgisi cetveli, yapıştırıcısı, bunların tamamını 
çanta içinde 20-21 parçalık bir set halinde çocuklara 
hediye ediyoruz. Bunu yaparken de özellikle bele-
diyenin logosunun çantanın, herhangi bir yerinde, 
herhangi bir materyalin üzerinde olmamasına dik-
kat ediyoruz. 5 bini kız çocukları için 5 bini ise erkek 
çocukları için farklı renklerde, 10 bin çeşit çanta 
dağıtacağız. Çocuklar aynı çantaları kullanmadıkları 
için çocuklarda ben belediyeden yardım aldım psi-
kolojisi olmayacak. Herkesin çantası renkleri, farklı 
ve kaliteli olacak. Bunun yanında okul pantolonu, 
ayakkabısı, kıyafetlerde de destek oluyoruz. Da-

ğıtımlarımızı okullar açıldıktan sonra bir ay devam 
ettireceğiz” diye konuştu.

“KÜÇÜKÇEKMECE İYİLİK MERKEZİMİZ
365 GÜN AÇIK”

 Küçükçekmece iyilik Merkezi’nin içerisinde yer 
alan giyim mağazalarının ve aşevinin 365 gün açık 
olduğunu söyleyen Veysel Kaya, “İyilik Merkezimiz 
her daim açık onların hayır duasını almak için uğra-
şıyoruz. Giyim mağazalarından ücretsiz kıyafetler, 
sünnet kıyafetleri, gelinlik, abiye, bindallı, kına 
elbiseleri, oyuncaklarımız var.  Aşevimiz var. İhtiyaç 
sahiplerine günde iki öğün sıcak yemek hizmetimiz 
var. Psikolojik danışmanlık merkezimizde 10 tane 
psikoloğumuz var. İhtiyaç sahibi ailelere psikolojik 
olarak destek de veriyoruz. Yokluk yoksunluk psi-
kolojik destek de gerektiriyor. Özellikle ihtiyaç sahi-
bi yaşlı, engelli, yatalak hastalarımıza evde hizmet 
sağlıyoruz. Evlerini temizleme, kuaförlük, tamirat 
yapan ekiplerimiz var. Bunun yanında cenaze taziye 
hizmetlerine yönelik taziye evine ikramlarımız var” 
diyerek hizmetler hakkında bilgi verdi.
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STAJYER ÖĞRENCİLERE 
ADAPTASYON EĞİTİMİ VERDİK

Belediye binasındaki çok amaçlı salonda gerçek-
leşen seminerde, 2018-2019 Eğitim-Öğretim 

yılında 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kap-
samında belediyede stajyer olarak görev yapan 
öğrencilere kurum içi adaptasyon eğitimi verildi.

KURUMSAL TANITIM YAPILDI
 Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Müdürü Fatih Yavuz, Küçükçekmece Beledi-
yesi’nde göreve başlayan 82 öğrenciye, belediyenin 
kurumsal işleyişi hakkında detaylı bir sunum yaptı. 
Küçükçekmece Belediyesi kurum kültürü hakkında 
bilgiler veren Fatih Yavuz, belediyeyi kim yönetir, 

hangi müdürlükler bulunur, müdürlüklerin görev ve 
sorumlulukları nelerdir gibi konularda öğrencileri 
bilgilendirdi.

Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde görev yapan stajyer 
öğrencilere adaptasyon eğitimi verdik.



23

ATAKENT PLAJ VOLEYBOL 
TURNUVASI SONA ERDİ

Bosphorus City Ortaköy meydanında düzenlenen 
ödül törenine Küçükçekmece Kaymakamı Ha-

run Kaya, Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürü Oktay Kurt, Bosphorus City MYK üyeleri, 
Özel Akgün Tem Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Serap Gökce, site sakinleri, sporcular ve 
aileleri katıldı.

BAŞARILI OLANLARA
MADALYA KUPA VE FORMA

 Atakent Bosphorus City’de 30 Ağustos 15 Eylül 
tarihileri arasında gerçekleşen plaj voleybol turnu-
vasına 90 takımdan 250 sporcu katıldı. Atakentli-

lerin de ilgiyle izlediği turnuva büyük çekişmelere 
sahne oldu. Turnuva çift erkekler, çift bayanlar ve 
6’lı gruplar halinde yapıldı. Turnuvanın kapanış 
gününde site sakinleri, langırt, şişme oyun parkı, 
penaltı atışı, ayak bilardosu, survivor parkuru, masa 
tenisi ve langırt gibi aktivitelerle eğlenceli vakit 
geçirdi. Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okumasının ardından protokol konuşmaları ve Kara-
deniz yöresi folklor gösteresi yapıldı.

Protokol üyeleri tarafından dereceye giren spor-
culara madalya, kupa ve milli takım forması hediye 
edildi.

Belediyemiz tarafından Bosphorus City sitesinin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen 6. Atakent Plaj Voleybol Turnuvası sona erdi.
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SÜNNETLERİNİ PİNHANİ 
ŞARKILARIYLA KUTLADILAR
Geleneksel hale getirdiğimiz ‘Sünnet Şöleni’nde yine yüzlerce 
çocuğun yüzünü güldürdük.

Fevziçakmak Meydanı’nda gerçekleşen Sünnet 
Şöleni ve Pinhani konserine, Küçükçekmece Be-

lediye Başkanı Temel Karadeniz ile Küçükçekmece 
İlçe Müftüsü Mustafa Temel ve Başkan Yardımcıları 
başta olmak üzere, binlerce Küçükçekmeceli vatan-
daş katıldı.

İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından etkinlik-
te söz alan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, sünnet olan tüm çocukları ve ailelerini 
tebrik ederek, “Çocuklarımızı 15 gün önce sünnet 

ettirdik. İlçemizdeki 8 tane özel hastane çocukları-
mızın sünnetlerini ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Biz 
de kıyafetlerini ve bu organizasyonu gerçekleştir-
dik. Bu hastanelere teşekkür ediyorum. Bugün de 
sünnet şölenlerini yapıyoruz. Biz de çocuklarımızın 
yanında olduğumuzu göstermek için buraya geldik. 
570 çocuğumuz bugün burada düğünlerini yapıyor-
lar. Erkek çocuk için sünnetin ayrı bir yeri var. Toplu 
sünnetlerin çocuklarda çok farklı bir yeri var. Burada 
çok güzel anılar oluşacak. Rabbim ülkemizdeki bu 
kardeşliği hiç eksik etmesin inşallah” dedi.
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BAŞKAN KARADENİZ’DEN
MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

 Yaptığı çalışmaları vatandaşlara aktaran Temel 
Karadeniz, müjde üstüne müjde verdi: “Bu meydan 
yeni bir meydan ve bu meydanın altında İstanbul’un 
kamu eliyle yapılmış en büyük otoparkı, yaklaşık 27 
dönüm alan üzerine yapılmış otopark ve pazar yeri 
bulunuyor. Sadece bir tane de pazar yerimiz yok. 
Sultanmurat Mahallesi’ndeki pazar yeri  ve otopar-
kımız hizmette. Halkalı pazar yerimiz önünüzdeki 
Cumartesi’den itibaren hizmet vermeye başlayacak. 
Bir iki ay sonra Tevfikbey Mahallesi’nde şu anda 
yapımı tamamlanmak üzere olan pazar yerimizi de 
hizmete açmış olacağız.”

“İLÇEMİZİ GÜZELLEŞTİRMEYE
DEVAM EDİYORUZ”

 Temel Karadeniz, “Kemalpaşa’daki sağlık ocağı 
ve semt konağımızı, öğretmen evimizi tamamladık, 
çok yakında açacağız. Kemal Aktaş stadını da çok 
yakında açacağız. Özellikle Sefaköy trafiğini rahat-
latmak için Borusan kavşağından Basın Eksprese 
doğru,  yolu genişleteceğiz.  Işık düzenlemeleri de 
yapacağız. Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’nin altında 

yaptığımız 3 katlı kavşak, semt konakları, Soğuksu, 
Atakent, Halkalı bölgesindeki sosyal tesisler ile 
Küçükçekmece’yi güzelleştirmeye devam ediyoruz. 
Küçükçekmece’yi ne kadar korur ne kadar güzelleş-
tirirsek  o kadar rahat yaşarız. Metro çalışmasının 
tamamlanmasıyla ulaşım sorununu kökünden 
çözmek mümkün olacak. Küçükçekmece’yi çok 
seviyorum. Gece gündüz demeden Küçükçekmece 
için çalışmaya devam ediyoruz” diyerek sözlerini 
noktaladı.

KÜÇÜKÇEKMECELİLERDEN BÜYÜK İLGİ
 Sünnet Şöleni ve Pinhani konserine Küçükçekme-

celiler büyük ilgi gösterdi. Fevziçakmak Meydanı’nı 
hınca hınç dolduran Küçükçekmeceli vatandaşlar 
hem çocukların sünnetini kutladı hem de gönülle-
rince eğlendi. Pinhani şarkılarına hep bir ağızdan 
eşlik eden Küçükçekmeceliler, unutamayacakları bir 
müzik akşamı yaşadı.  Erkekliğe ilk adımı atmanın 
heyecanını yaşayan çocukların mutluluğu  göz-
lerden kaçmazken, eğlencesi ise renkli görüntüler 
oluşturdu. En sevilen şarkılarını minik adamlar ve 
Küçükçekmeceliler için seslendiren Pinhani grubu ise 
sahne performansıyla herkesin beğenisini kazandı.
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KÜÇÜKÇEKMECE NÜFUS 
MÜDÜRÜ PEMBE POYRAZ: 

Küçükçekmece 770 bin 393 kişi nüfusuyla 
İstanbul’un en kalabalık ikinci ilçesi.  İlçenin 

nüfus müdürlüğü ise ortalama günlük 1250-1500 
iş sirkülasyonu ile İstanbul’un iş hacmi açısından en 
yoğun kurumu. İlçede ikamet eden hemen hemen 
herkesin ismine aşina olduğu ve 8 yıldır Küçükçek-
mece’ye hizmet eden İlçe Nüfus Müdürü Pembe 
Poyraz ile Küçükçekmece’nin demografik yapısını, 
yeni Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarını ve avan-
tajlarını konuştuk. Pembe Poyraz yeni kimlikler için 
başvuru tarihinin açık olduğunu hatırlatarak, ilginin 
yoğun olduğunu vatandaşların bekleme süresinin 
uzamaması için acele etmemeleri gerektiğini ifade 
etti. Poyraz, kuruma desteklerinden dolayı Küçük-
çekmece Kaymakamı Harun Kaya ve Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e de teşekkür 
etti.

 Sizi tanıyabilir miyiz?
25 Mart 1972 Ordu –Ünye doğumluyum. Yaklaşık 
22 yıldır nüfus camiasında çalışmaktayım. 10 yıldır 
idareciyim. 8 yıldır Küçükçekmece’de Nüfus Müdürü 
olarak hizmet veriyorum. Küçükçekmece’yi çok 
seviyorum ve burada hizmet etmekten mutluluk 
duyuyorum. Bu ilçeye o kadar adapte oldum ki 
doğuma büyüme kendimi Küçükçekmeceli gibi his-
sediyorum. 

 Nüfus insanlarla iç içe olunan bir kurum.
Bizim tüm işimiz insanla. Nüfus, hiçbir zaman 
güncelliğini kaybetmeyen, aktif bir kurumdur. Va-
tandaşlarımıza ve aklınıza gelen tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarımıza hizmet vermekteyiz. Doğumdan 
ölüme, hatta öldükten sonra bile vatandaşlarımızın 
bu kurumda işi oluyor.

 Küçükçekmece’nin demografik yapısı nasıl?
Küçükçekmece’de 21 mahallemiz mevcuttur. Bu 
mahallelerin nüfus açısından en yoğun olanları 
31.12.2017 tarih itibarı ile TÜİK' den alınan istatis-
tiklere göre öncelikle 93 bin 229 kişi nüfusuyla 
Atakent, ardından ise 78 bin 180 nüfusuyla Halkalı 
Merkez Mahallesi’dir. Türkiye genelinde olduğu 
gibi ilçemizde de erkek nüfusumuz fazla olup, do-
ğumlarda da daha çok erkek çocuklarının dünyaya 
geldiğini görmekteyiz.  

 Bize çipli yeni kimlik kartlarından
bahseder misiniz?
Yeni T.C. Kimlik Kartlarında uyruk, T.C. kimlik nu-
marası, adı, soyadı, doğum tarihi, anne-baba adı 
ve cinsiyeti gibi bilgiler yer alıyor. Eski kimliklere 
nazaran doğum yeri, medeni hali, dini, nüfusa kayıtlı 
olduğu yer ve hangi nüfus müdürlüğünden kimlik 
verildiğine dair bilgiler yer almıyor. 

 Röportaj: Şeyma Kelekçi İNANÇ

Çipli kimliklerin başvuru tarihi açık, vatandaşlarımız acele etmesin.
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 T.C. Kimlik Kartlarının
eski kimliklere göre avantajları nelerdir?
Kullanım açısından daha rahat. Vatandaşlarımızın 
biyometrik verileri alındığından sahteciliğin önüne 
geçildiğini söyleyebiliriz. Diğer kimliklerin sahtelerini 
yapabiliyorlardı. Bakanlığımız güzel bir çip yönte-
miyle taklidi zor bir kimlik kartını yürürlüğe soktu. 
Şuan halkımız da memnun. 

 T.C. Kimlik Kartı almak isteyen
vatandaşlar ne yapmalı?
Şunu özellikle belirtmek isterim ki Türkiye’de 
hizmet veren her nüfus müdürlüğünden ikametgah 
fark etmeksizin tüm vatandaşlarımız kimliklerini 
çıkartabilirler. Artık randevu sistemine geçildi. 
Vatandaşlarımızın öncelikle randevu alması 
gerekiyor.  “Alo 199” kimlik randevu hattını 
arayarak, çağrı merkezi çalışanlarından, istedikleri 
nüfus müdürlüğü için kimlik başvuru randevusu 
alabilirler. Ayrıca internet üzerinden ‘e-kimlik’ 
adresinden de randevu alınabilir. 

 Yeni Kimlik Kartı
edinme sürece nasıl işliyor? 
İlk defa kimlik kartı başvurusunda bulunanlardan, 
nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, 
sürücü belgesi veya basın kartı gibi kimlik belgesi 
yerine geçen fotoğraflı belgelerden herhangi biri-
sini, eğer vatandaşımız kendini kanıtlayıcı bir kimlik 
veya belge getiremiyor ise, şahitlik etmesi için anne, 
baba, kardeş, eş veya çocuğunu (18 yaşını bitirmiş) 
istiyoruz. O an için bu da mümkün değil ise, kolluk 
kuvvetlerince tahkikatı yapılarak vatandaşlarımıza 
yardımcı olmaya çalışıyoruz.

 Biyometrik fotoğraf önem taşıyor.
Biyometrik fotoğrafın kriterleri nelerdir?
Kullanılacak fotoğraf ICAO (Uluslararası Sivil 
Havacılık Örgütü) standartlarına uygun, kişinin 
son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde 
çekilmiş biyometrik fotoğraf olacaktır.Düz zemin 
üzerinde basılan fotoğrafta fon beyaz ve desensiz 
olacak, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden 
çekilmiş, gözler açık konumda ve saçlar gözleri 
kapatmayacak şekilde, renkli cam ya da güneş 
gözlüğü kullanılmayacaktır. Başörtülü fotoğraflarda 
alın, yüz ve çene açık olacaktır.

Biyometrik fotoğraflarda fotoğraf çerçeve 
içine alınmayacak, fotokopi veya bilgisayarda 
çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul 
edilmeyecektir. Bu kriterlere uymayan fotoğraflar 

için maalesef işlem yapamıyoruz. Kimlik başvurusu 
yapacak olan vatandaşlarımız öncelikle herhangi 
bir banka, PTT şubeleri ve vergi dairelerine T.C. 
Kimlik Kartı ücretlerini yatırması gerekmektedir. 
Banka, PTT vb. kurumlarla müdürlüğümüz sistem 
olarak birbirine entegre olduğundan yatırılan 
harçların dekontlarının müdürlüğümüze getirilme 
zorunluluğu yoktur. Bir de başvuru sırasında 
vatandaşlarımızdan parmak izi alınmaktadır. Yeni 
T.C. Kimlik Kartlarının, Sürücü Belgelerinin ve 
Pasaportların basım aşaması Ankara’da bulunan 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz 
tarafından yapılmakta olup, basılan T.C. Kimlik 
Kartları, Sürücü Belgesi ve Pasaportlar PTT 
kargo aracılığı ile vatandaşlarımızın adresine 
postalanmaktadır.

 Yeni çipli T.C. Kimlik Kartları için
başvurular 2 Ocak 2017 itibariyle başladı. 
Başvuruların başlamasıyla birlikte çok sayıda 
vatandaş nüfus müdürlüklerine akın etti. Kü-
çükçekmece’de yoğunluk nasıl? 
İlk etapta aşırı talep vardı. Çok ilgi gördü, izdihamlar 
yaşadık. Vatandaşlarımızın bu ilgisi açıkçası bizi de 
şaşırtmıştı çünkü elimizde bulunan nüfus cüzdanla-
rının geçerlilik tarihi açık. Müdürlüğümüzde vatan-
daşlarımıza daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmek 
adına randevu sistemi ile hizmet vermekteyiz. 01 
Ocak 2018 tarihinden bu yana müdürlüğümüzce 99 
bin 650 vatandaşımızın yeni kimlik başvurusunu 
almış bulunmaktayız. Bunun yanında kimliği kayıp, 
çalıntı, yıpranmış olan vatandaşlarımıza da ran-
devusuz hizmet verilmektedir.  Başvuru için gelen 
engelli vatandaşlarımız, gazilerimiz ve şehit yakınla-
rımıza öncelik tanımaktayız.

 Pasaport ve sürücü belgesi
başvurusu yapmak isteyenler dikkat!
T.C. Kimlik Kartı sürecinden sonra 02.04.2018 tarih 
itibarı ile Sürücü Belgesi ve Pasaport başvuruları 
da nüfus müdürlüklerinden yapılmaktadır. Sürücü 
Belgesi ve Pasaport almak isteyen vatandaşlarımız 
da aynen kimlik kartlarında olduğu gibi "Alo 199" 
hattını arayarak veya "e-kimlik" internet adre-
sinden randevu alabilmektedir. Sürücü Belgesi ve 
Pasaport işlemlerimizde de kimlik kartında olduğu 
gibi talep çok olmaktadır. Zaman zaman taleplerin 
çok olmasından kaynaklanan yoğunluğumuz olsa 
da vatandaşlarımız yine de yoğunluğumuza karşılık 
sabırlı davranıp bizlere yardımcı olmaktadır. Bu 
anlamda vatandaşlarımıza anlayışlarından dolayı 
teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
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Tüketim alışkanlıklarımız değişti. Teknoloji haya-
tımızda daha fazla yer tutmaya başladı. Diğerle-

rinden bir adım önde olmak için imkanlarımızı hoy-
ratça kullanmaktan çekinmedik.. Nihayet sonunda 
dünyayı dünkü dünyadan daha farklı bir noktaya 
taşıdık. Bu değişimde en büyük zararı çevre gördü. 
Sıcak daha sıcak olmaya, soğuk daha soğuk olmaya 
başladı. Mevsimler birbirine girdi. Yazın ortasında 
kış, kışın ortasında yaz yaşamaya başladık.

Böyle de olsa takvimlerimiz hala eski düzen devam 
ediyor. Yılın hala dört mevsimi var. Hala yaz mev-
siminden sonra sonbahar başlıyor. Takvimlerimiz 
bize Eylül ayının sonbahar olduğunu söylüyor. Şimdi 
sonbaharın ortasındayız. Sonbaharı yaşadığımız 
bu günlerde, sizlere ev düzeninizde yardımcı olacak 
bazı şeyleri hatırlatmak istedik.

Evinizde yapacağınız değişikliklere dolaplarınızdan 
başlamanızı tavsiye ediyoruz. Giyim eşyalarınızı 
şöyle bir gözden geçirin. Kışlıkları hemen toplayın 
demiyoruz; dedik ya mevsimler birbirine karıştı.. 
Ama artık kullanmayacağınızdan emin olduğunuz 
eşyaları kaldırın ki, boş kalabalık yapıp elinize ayağı-
nıza dolaşmasınlar.

Bunun peşinden sonbahar kıyafetlerinizi dolapları-
nızda en sık kullanacağınız bölümlere yerleştirmeye 
başlayın. Onları bir güzel temizleyip ütülemeyi ihmal 
etmeyin. Ütü giysilerinizin sadece düzgün durma-
sında değil hijyeninde de işe yarar, bunu unutmayın.

Dolaplarınızın içinde düzenleme yaparken serin 
havalarda kullanabileceğiniz eşyaların mutlaka 
kalmasına dikkat edin. Sadece her yaz çıkarıp asla 
giymediğiniz kıyafetleriniz varsa onlara veda edin 

ve dolabınızda yeni eşyalarınız için yer açın. Son-
baharda kullanacağınız yatak örtüleri ve pikeleri 
yıkadıktan ve temizledikten sonra kolayca ulaşabi-
leceğiniz bir bölüme saklayın. Yatak odasında son-
bahar temizliği yaparken, mutlaka yatağınızı çekip 
süpürün ve nemli bir ez ile silin. Yatağınız bazalı ise, 
bazanızı bol miktarda havalandırın.

Banyonuza göz atmayı unutmayın. Yazlık kullandı-
ğınız havlu ve bornozları kışlık olanlarla değiştirme-
niz işinizi kolaylaştıracaktır.

Banyonuzdaki aksesuarları da mevsime uygun 
olanlarla değiştirmeniz gerekir. Kullandığınız dekor 
malzemelerinde, elma ve tarçın kokulu olanlarını 
tercih edin. Elma, limon ve tarçın içeren malzemeler 
günlerinizi ferah geçirmenize katkı sağlarlar.

Sonbahar temizliğine başlamadan önce, bu işi en 
kolay ve en pratik şekilde yapabilmeniz için evinizin 
odalarında temizlik ve düzenleme planı oluşturma-
nızda fayda var. Hangi odanız nasıl bir temizlik ve 
düzenleme istiyor; perdeler ve halılar yıkanacak mı, 
dolap içlerinde bir düzenleme yapılacak mı… İyi bir 
planlamadan sonra evinizde köşe bucak, detaylı bir 

HER ŞEYİN
SONU DEĞİL

Sonbahar, yılın en sıcak dönemi 
ile en soğuk döneminin tam da 
orta yerine bulunur. Rahatınız 
ve sağlığınız için bu mevsimde 
yapmanız gereken bazı 
önerilerimiz var.

ONBAHAR
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temizlik yapmaya başlayabilirsiniz. Evi ve eşyaları 
olabildiğince havalandırın. Dışarıda duran mobilya, 
eşya ve şemsiyelerinizi kış şartlarından etkilenme-
meleri için temizleyin ve elinize ayağınıza dolaşma-
yacak bir yere kaldırın. 

Evinizin bir bahçesi varsa oraya göz atmayı ihmal 
etmeyin. Bahçenize genel bir bakım yapın. Budan-
ması gereken bitkiler varsa, budayın. Toprağı hava-
landırın ve toprağı çöken bitkilere torf ilavesi yapın.

Kış ayları yaz aylarına benzemez. Isınma için ayıra-
cağınız bütçe sizi yorar. Bunun için olması gereken-
den daha yüksek doğalgaz faturalarıyla karşılaşmak 
istemiyorsanız, kombi ve kalorifer sistemlerinizi 
kontrol ettirin; eğer bakıma ve onarıma ihtiyaçları 
varsa mutlaka gerekeni yapın.

Mutfak en çok kullandığınız yerlerden biri. Onun 
aydınlatmasını, kış mevsimine uygun hale getirin. 
Kışın hava erken karardığından dolayı ışık yakma 
ihtiyacınız daha fazla olacaktır. Bu nedenle enerji 
tasarrufu yapabilmek için, ampullerinizi gözden ge-
çirin. Tasarruflu ampulleri kullanmayı tercih edin.

Mevsim meyveleri ve taze sebzeler alın, bu meyve-
ler ile reçel ve marmelat; sebzeler ile turşu hazırla-
yın. Sebzelerin bir kısmını, buzdolabı poşeti ile don-
durucuya yerleştirirseniz, kışın bu ürünlere daha 
çok para harcama külfetinden kurtulmuş olursunuz.

Yine dilerseniz, mutfak dekorasyonunu sonbahara 
uygun bir hale getirebilirsiniz. Bunun için, sonbaharı 
temsil eden sarı, kahverengi ve turuncu renklerin-
deki tabak takımlarınızı çıkartabilir, masa örtünüzü 
değiştirebilir, baharatlıklarınızı dekoratif kılıflarla 
kaplayabilirsiniz.

Oturma odası, evin en çok vakit geçirilen bölümü 
olduğundan dolayı bu mekânın düzenlenmesi ve 
temizlenmesi, diğer bölümlere oranla daha fazla 

vakit alacaktır. Koltuk ve kanepelerinizin üzerinde 
örtü veya şal kullanıyorsanız, bunları kalınlarıyla 
değiştirebilirsiniz. Hatta sonbahara uygun pastel 
tonlar tercih etmeniz, ortamda bir sonbahar etkisi 
oluşturmada etkili olacaktır.

Hazırlıklara kışlık halılarınızı çıkartarak başlayın. 
Yazlık halılarınızı ambalajlayıp kaldırın. Eğer bu 
halıları kullanmaya devam edecekseniz, amonyaklı 
su ve bir bez yardımı ile halıları silin. Bu yöntem, 
halıların üzerinde biriken toz ve nemi temizlemeye 
yardımcı olur. Halıları sildikten sonra, elektrikli 
süpürge ile süpürün ve böylece halınızın renklerinin 
daha canlı görünmesini sağlayın.

Çocukların fizyonomisi ve biyolojik yapısı yetişkin-
lerden daha hassas olur. Onlar çeşitli soğuk mevsim 
hastalıklarına daha erken yakalanabilirler. Bu yüz-
den onlara ait odaların temizliğine daha çok emek 
harcayın. Çocuk odasında, yatak odası temizliğinde 
uyguladığınız adımları tekrarlayın. Yatak örtüsünü 
değiştirin, yazlıkları kaldırın, bazayı havalandırın. 

Yeni okul döneminde, çocuğunuz için bir değişiklik 
yapmak istiyorsanız, dekoru değiştirebilirsiniz; 
duvar rengini değiştirebilir veya duvarlara kâğıt 
kaplayabilir, çalışma dolabı ve masasını yeniden 
düzenleyebilirsiniz.

Çocuk odasında kullanılmayan oyuncaklar varsa 
onları ayırabilirsiniz. Çocuklar çabuk gelişirler. Artık 
kullanmaya ihtiyacınızın kalmadığına inandığınız 
oyuncak ve eşyalar varsa bunları ihtiyaç sahibi bir 
ailelere verebilirsiniz.

Kapalı bir balkona sahipseniz, burada genel bir 
temizlik yapmanız yeterli olur. Ancak balkonunuz 
açıksa, kışın soğuk havalardan ve yağışlardan zarar 
görmemeleri için mobilyalarınızı bir naylon ile kap-
lamanız iyi olur. Böylece onları kışın zor şartlarına 
karşı muhafaza etmiş olursunuz.
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