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Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 7.si 
düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülle-

ri’nde Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar 
Akademisi ile Kültür ve Sanat kategorisinde ödüle 
layık görüldü. Kazanılan ödülü Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Temel Karadeniz, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın elinden aldı.

47 PROJE ÖDÜLLENDİRİLDİ
  Belediyecilik alanında yapılan örnek projeleri 

ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla düzenle-
nen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri yarışmasın-
da, ödüller sahiplerini buldu. Beşiktaş’ta bir otelde 
düzenlenen törene, Marmara Belediyeler Birliği ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 
Marmara Belediyeler Birliği’ne üye belediye başkan-
ları ve çok sayıda yerel yönetim temsilcisi katıldı.

“GURURLUYUZ”
  Geleneksel sanatların gelenekten geleceğe ak-

tarılması ve kültürel mirasımızın temsili noktasında 
önemli bir amaca hizmet eden Geleneksel Sanatlar 
Akademisi’nin ödüle layık görülmesinden gurur 
duyduğunu ifade eden Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, “Özellikle kültür sanat 

kategorisinde bu ödüle layık görülmek beni çok 
mutlu etti. Burada büyük pay sahibi Geleneksel 
Sanatlar Akademimizin kadrosuna teşekkür ederim. 
Geleneksel Sanatlarımız tüm dünyaya anlatmamız 
gereken  ve unutturulmaması gereken sanatlar. Kü-
çükçekmece Belediyesi olarak kültür-sanat alanında 
güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz”dedi.

7. Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Törenine, Mar-
mara Bölgesi’ndeki belediyeler tarafından 2015 veya 
2016 yılı içinde başlatılmış, uygulamaya konulmuş 
veya tamamlanmış olan 262 proje başvuruda bulu-
nurken, 47 proje ödüllendirildi.

GELENEKSEL SANATLAR 
AKADEMİSİ ÖDÜL GETİRDİ
Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 7.si düzenlenen 
Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Kültür ve Sanat kategorisinde 
Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi ödüle 
layık görüldü.
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SELAM OLSUN KERBELA 
ŞEHİTLERİNE

 Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve 
Eğitim Derneği (CAFERİDER)Hz. Hüseyin ve 72 
arkadaşının Kerbela’da şehit edilmesinin 40. 
gün yıl dönümü olan Erbain programını Yahya 
Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenledi. 
Belediye Başkanımız Temel Karadeniz 
Kerbela'daki acıyı unutmadıklarını dile getirdi.

SANATÇILAR SERGİ İLE TANIŞTI
 Sanat Eğitimcisi Ataman Oğuz Yılmaz, uzun 

zamandır çalıştırmış olduğu kursiyerlerinin 
eserlerini ‘Tanışma’ isimli sergide buluşturdu. 
Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde kapılarını sanatseverlere 
açan sergi, çoğu resim sanatıyla ilk kez tanışan 
birbirinden farklı yaşlarda, farklı mesleklerdeki 
kursiyerlerin çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.  

GENÇLİK MECLİSİ
BAŞKANINI SEÇTİ

 Küçükçekmece Belediyesi Gençlik Meclisi 
1.Dönem ilk toplantısını, Küçükçekmece 
Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. 
Komisyon ve başkanlık seçimlerinin yapıldığı 
toplantıya, 60 okuldan öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı. 10 aday arasında yapılan 
seçimde  Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 
öğrencisi Cihan Bayındır Meclis Başkanı seçildi.

SANATSEVERLERDEN
USTAYA VEFA

 Kültür- sanat sezon açılışında sanatseverlerle 
buluşturduğumuz “Al Gözüm Seyreyle” başlıklı 
Bedri Rahmi Eyüboğlu sergisi ziyaretçi akınına 
uğruyor. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki 
sergi, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun torunu Rahmi 
Eyüboğlu’ndan alınan 120 eserden oluşuyor. 
Sergiyi 14 Aralık’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

YAVRU ATMACAYI
ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURDUK

 Küçükçekmece’de, ayağındaki kelepçeler 
yüzünden uçması engellenen yavru atmaca, 
takıldığı  elektrik tellerinden kurtarılarak, Sağlık 
İşleri Müdürlüğü veterinerlerimize teslim edildi. 
Rehabilitasyon merkezine götürülen atmacanın 
ayağındaki kelepçeler çıkarılarak tedavisi 
yapıldı ve doğaya bırakılarak özgürlüğüne 
kavuşturuldu.
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MAHALLE TOPLANTILARI 
DEVAM EDİYOR

 Küçükçekmece’de 2014 yılından bu güne 
yapılan hizmetleri Belediye Başkanımız 
Temel Karadeniz düzenlenen Mahalle 
toplantılarında vatandaşlarımız ile paylaşıyor. 
Başkan Karadeniz, site, dernek ve vakıflarda 
tamamlanan ve yapımı devam eden projeler 
hakkında bilgi veriyor, istişarede bulunuyor.

PERSONELE
DİYABET EĞİTİMİ VERDİK

 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla 
personele yönelik eğitim düzenledik. 
Biruni Hastanesi işbirliğiyle düzenlediğimiz 
eğitimde, diyabet ve sağlıklı yaşam ile ilgili 
önemli bilgiler verildi. Diyabet konusunda 
farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 
seminerde, personelin şeker ölçümü ve göz 
sağlığı kontrolleri de yapıldı.

HAYATA SAĞLIKLA 
GÜLÜMSEYİN

 18-24 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ve 
Diş Hekimliği Günü’nde Diş Hekimi Belediye 
Başkanımız Temel Karadeniz, Küçükçekmece 
Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Sayın 
Hasan Ülgen'i ziyaret ederek, tüm hekimlerin 
Diş Hekimliği Günü'nü kutladı.

DOĞAL ÖĞRENME
YOLLARINI KEŞFETTİK 

 İlahiyatçı, Sosyolog, Yazar Erol Erdoğan,
okullarda düzenlediğimiz söyleşileri kapsamında
Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip
Lisesi’nde öğrencilerle buluştu. Erdoğan, doğal ve
kolay öğrenme yollarını bir işi severek yapmak,
gezerek öğrenmek, yazmak olarak sıraladı.

GAZİ MUSTAFA KEMAL’İ ANDIK
 Belediye Başkanımız Temel Karadeniz ve ilçe 

protokolümüz ile birlikte Halkalı 15 Temmuz 
Şeref Meydanımızda Atatürk anıtına çelenk 
koyma merasimini gerçekleştirdik. Atamızı bir 
kez daha saygı, rahmet ve minnetle andık. 
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BAŞKAN KARADENİZ:
SİZE ÇOK GÜVENİYORUM,
SİZİ SEVİYORUM
Gençlere rol model olacak iş dünyasından önemli isimleri, “Genç 
Kariyer Günleri 2017” de öğrencilerle buluşturduk.

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti-
rilen programda lise öğrencileri, rol modellerden 

iş dünyasını dinleme fırsatı buldu. Programa Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de 
katıldı.

“KENDİNİZE GÜVENİN”
  Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Kara-

deniz, kariyer planlamasında belediye başkanlığı 
hayali olduğunu söyleyerek,  gençlere; “Kariyer 
planlamasında bazı şeyler kapasite meselesidir.  
Kendinize güvenin.  Kim ne derse desin, şuanda 
lise eğitimini tamamlamak üzere olan bütün genç-
lerimizin kapasitesi dünyayı değiştirmeye yeter. 
Hangi meslek grubunu seçerseniz seçin, diliniz çok 
iyi olsun. Sadece yabancı dili kast etmiyorum, ana 
dilinizden bahsediyorum. Derdimizi Türkçe anlat-
mak işin zirvesidir. Az sayıda da olsa belediyemize 
yeni personeller alıyoruz. Kendisini nasıl ifade ettiği 

çok önemli. Diplomaya sonra bakıyoruz.  Her gün 
kendinize not verin. Şuan boşa geçirilecek vaktiniz 
yok. İlerde başka sorumluluklarınız olacak. Kendi 
kıymetinizi bilin. Her güne dua ile başlayın. Gerçek 
irtibatlar kurun. Ben her sabah uyandığımda, 
‘Allahım işlerimi kolaylaştır’ diyorum. Güne motive 
olarak başlıyorum. Bunun sizi zaman içerisinde diri 
tuttuğunu göreceksiniz. Size çok güveniyorum, sizi 
seviyorum. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Allah 
zihin açıklığı versin" sözleriyle seslendi.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ İSİMLER
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

  Programda AA Muhabiri Halil Demir, Küçük-
çekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, 
Ciner Medya İK Direktörü Erkan Ataman, Otomobil 
Tasarımcısı Erbakan Malkoç, İSKED Başkanı Nedret 
Apaydın gibi önemli isimler kariyer planlamalarını ve 
tavsiyelerini öğrencilerle paylaştı. 
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Geçmişten günümüze iletişim yolculuğunu 
görsellerle öğrencilerle paylaşan Şengül, inter-

netin yanlış kullanımı ve günümüz sosyal medya 
çılgınlığının olumsuz etkilerini anlattı. Başak Şengül, 
öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

“SUÇ ÇETELERİ İŞ BAŞINDA”
  Sosyal medya ve internetin kullanıcıları zaman 

zaman düşünemeyecek duruma getirdiğini ifade 
eden Başak Şengül, “Yeni nesil teknolojinin içine 
doğuyor. Onlara dijital yerli de diyebiliriz. Sanal alem 
aslında kullanıcılarına güven vermeyen bir mecra. 
Bir araştırma yaparken, siteler neye hizmet ediyor 
bunu mutlaka öğrenmeliyiz. Kötü niyetli şahıslar ve 
suç çeteleri iş başında. Dürüst olmak ve kalmak çok 
önemli. Gerçek dünyanın bir izdüşümü olan sanal 

alemde, kendimizi olmadığımız biri gibi gösteren 
paylaşımlar yapmamalıyız. Kötü bir niyetimiz varsa, 
aynı kötülüğün bizi bulacağını unutmamalıyız” dedi.

SOSYAL MEDYAYI
SAĞLIKLI KULLANIYOR MUYUZ?

  Başak Şengül sosyal medya kullanan gençlere,  
“Bir paylaşım yapmadan önce iyi düşünün. Bunlar 
sizin dijital ayak izlerinizdir. Bunu asla unutmayın. 
Kişisel bilgileriniz kişisel kalmalıdır. Yabancılara fırsat 
vermeyin. Kendinize saygı duyun. Akran zorbalığı 
oyununa düşmeyin. Sosyal medya beynimizin do-
pamin salgılamasını sağlıyor. Çünkü keyif alıyoruz. 
Araştırmalara göre günde 3 saat oyun oynayanların 
beyinlerinde uyuşturucu kullananlarla aynı bölgeler 
hasar görüyor” diyerek, önemli uyarılarda bulundu. 

BAŞAK ŞENGÜL: 
DÜŞÜNMEDEN PAYLAŞIM 
YAPMAYIN
Spiker ve sunucu Başak Şengül'ü,  ‘Geleceğin İletişimi’ konulu 
seminerde Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencileriyle bir araya getirdik.
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Dizide  Mahmut Paşa karakterine can veren 
Hakan Boyav ve Tahsin Paşa karakterini can-

landıran Bahadır Yenişehirlioğlu içten ve samimi 
sohbetleriyle dizinin yakın takipçilerinden ve hay-
ranlarından büyük ilgi gördü.

“KOLAY BİR PROJE DEĞİL”
 Hakan Boyav, Abdülhamid Payitaht dizisinin 

başarısının tüm oyuncuların rollerinin hakkını ver-
mesine bağlı olduğunu ifade ederek, “Bu proje kolay 
bir dizi projesi değildir. Diriliş veya Kurtlar Vadisi 
seyrettirilmesi kolay projelerdi. Aksiyon ve savaş 
var. Biz, çok ciddi bir politik, dönem dizisi yapıyoruz. 
Bu kadar seyirci tarafından izleniyor olması hem 
yapımın başarısı hem oyuncuların başarısıdır” dedi. 

MAHMUT PAŞA’YA MİNİK HAYRANINDAN 
‘PASTIRMA’ İKRAMI

 Pastırma yemesi ile hafızalarda yer eden “Mah-
mut Paşa” rolüne ithafen dizinin minik izleyicisi 
İrem’in ünlü oyuncuya pastırma ikram etmesi 
söyleşide renkli görüntüler oluşturdu. Boyav, küçük 
hayranın ikram ettiği pastırmayı yerken izleyenleri 
de gülmekten kırdı, geçirdi.

“ABDÜLHAMİD ANLATILMASI
ZOR BİR KARAKTER”

 Bahadır Yenişehirlioğlu ise Abdülhamid’in anla-
tılması zor bir karakter olduğunu belirterek,  “ Zor 
bir dizi. Çünkü Abdülhamid Han karakteri tarihte bir 
toplum tarafından yüzde 50-yüzde 50 ayrıştırmaya 
tabi tutulmuş.  Toplumun bir kısmı Abdülhamid’e 
Kızıl Sultan demiş, bir kısmı ismi Abdülhamid Han 
cennet mekan demiş. Böyle bir karakteri anlatıyor 
olmak, bıçağın sırtı gibidir. Oyuncular ve cast çok 
doğru. Yapım iyi çalışıyor. Kamera arkası oyuncu-
ların birbiriyle olan bağları çok iyi. Dizinin bu kadar 
kaliteli olmasının bir sebebi de budur. Abi- kardeş 
ilişkisi altında bu iş yapılıyor ” dedi.

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 
söyleşide kitaplarını da imzalayan Yenişehirlioğlu, 
bir oyuncu olarak, en çok “Şems” karakterini can-
landırmayı istediğini ifade etti.

Hayranlarının sorularını yanıtlayan oyunculara 
söyleşi sonunda Küçükçekmece Belediyesi Kültür 
Müdürü Salih Nurettin Çevik, günün anısına çiçek 
takdim etti.

GÜNDEM KÜÇÜKÇEKMECE’DE 
KONUŞULDU
Cennet Kültür ve Sanat Merkezimizde düzenlediğimiz “Gündemdekiler” 
konulu söyleşiye bu ay Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncuları Hakan 
Boyav ve Bahadır Yenişehirlioğlu konuk oldu.
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Yakaladığı başarılarla adından söz ettiren Gele-
neksel Sanatlar Akademisi, bir kez daha sanat 

eğitimindeki kalitesinin haklı gururunu yaşıyor. 
Geleneksel Sanatlar Akademisi Çini branşında eğit-
menlik yapan Nazan Ilgaz, Katı’ branşında eğitim 
gören Fisun Onamay ve Kamuran İşcan başarı ödü-
lüne layık görüldü.

450 ÖĞRENCİYE HİZMET VERİYOR
   Geçtiğimiz yıllarda aynı yarışmada Minyatür, 

Ebru ve Katı’ alanında ödüle layık görülen eğitmen 

ve öğrencilerin başarısı bu yıl da taçlandırıldı. Ödül 
alan GSA üyeleri, kendilerine bu fırsatı veren Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e 
teşekkür etti. Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel 
Sanatlar Akademisi Türkiye’de ilk defa kendine ait 
sistemi ile geleneksel sanat eğitimi vermektedir. 
Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Çini, Cilt, Katı’, Osman-
lıca, Kaligrafi, Desen Tasarımı, Bilimsel Bitki Çizimi, 
Temel Sanat Eğitimi, Güzel Sanatlara Hazırlık, Kağıt 
Konservasyonu alanlarında 450 öğrenciye eğitim 
vermektedir.

KÜLTÜR BAKANLIĞI'NDAN, 
GELENEKSEL SANATLAR 
AKADEMİSİ'NE BAŞARI ÖDÜLÜ
Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi ustaları 
ve eğitim alan öğrenciler, TC Kültür Bakanlığı Devlet Süsleme 
Sanatları yarışmasında ödüle layık görüldü.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt 
Uysal ilçe ziyaretinde Küçükçekmece Belediyesi 

yanı zemin altı Otopark ve Meydan Düzenleme 
inşaat alanını inceleyerek, gazetecilere önemli açık-
lamalarda bulundu. Uysal’a Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz eşlik etti. Küçükçekmece 
Belediyesi yanı zemin altı Otopark ve Meydan 
Düzenleme inşaat alanını inceleyerek, gazetecilere 
önemli açıklamalarda bulundu. Uysal’a Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Temel Karadeniz eşlik ede-
rek, ilçedeki projelerle ilgili bilgi verdi.

“HAVARAY’I İPTAL EDİYORUZ”
 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uy-

sal,  belediye yanında inşaatı devam eden otopark 

ve meydan düzenlemesi projesini yerinde inceledi. 
Küçükçekmece için önemli kararlar aldıklarını 
dile getiren Uysal, eski Küçükçekmece Belediye 
Binası'nın bulunduğu yerden, yani Sefaköy'den Ba-
şakşehir Fatih Terim Stadyumu'na kadar sürecek 15 
kilometrelik Havaray sisteminin projesi ve ihalesinin 
yapıldığını hatırlatarak, projeyi iptal ettiklerini ifade 
etti.

“HAVARAY YERİNE METRO PROJESİ”
 Havaray insanlara çok cazip gelse de projelendirip 

ihalesi yapıldıktan sonra özellikle Sefaköy bölge-
sindeki esnaf ve vatandaşın çok ciddi rahatsızlığı 
olduğunu anlatan Uysal, şunları söyledi: "Havaray, 
dar bir alandan geçmek zorunda kalacağı için kamu-

iBB BAŞKANIMIZ MEVLÜT 
UYSAL KÜÇÜKÇEKMECE’DE
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ilçemizdeki 
projeleri yerinde inceleyerek, projelerle ilgili basına bilgi verdi.
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laştırma olacağı, binaların önünden geçeceği içinde 
görüntü kirliliğine yol açabileceği şeklinde şikayetler 
aldık. İlçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ola-
rak, vatandaşlarımızın bu rahatsızlıklarını dikkate 
alarak, her ne kadar maliyet biraz artmış olsa bile 
artık Havaray’ı iptal ediyoruz. Onun yerine metro 
ve hafif raylı sistemi hayata geçiriyoruz. O projeyi 
revize edip kısa zamanda buranın yeniden ihaleye 
çıkmasını sağlayacağız.”

Metro ve hafif raylı sistemin özellikle Beşyol böl-
gesinde metro olarak geçmesi gerekir. Orada hem 
Büyükşehir adına ciddi bir kamulaştırma yükü hem 
de vatandaşımız adına onları rahatsız edici bir yapı 

vardı. Gerekirse daha sonraki yerlerde işi hızlı ve 
çabuk bitirme adına bazı yerlerde yol üstünde, bazı 
yerlerde ise yol altında yapılacak. Bunun örnekleri 
var. Daha önce Aksaray-Esenler ve Vezneciler-Sul-
tançiftliği'nde olduğu gibi. İnşallah yeni bir planlama 
ile bunu yapacağız."

“YAĞMUR SULARI PROBLEMİNİ ÇÖZECEĞİZ”
 Mevlüt Uysal, Küçükçekmece’de ilçenin göle ve 

denize yakınlığı sebebiyle yaşanan yağmur suları 
probleminin de en kısa sürede çözüme kavuşaca-
ğının altını çizdi. Başkan Uysal ve Karadeniz, inşaat 
halindeki otopark alanını gezerek, incelemelerde 
bulundu.



KÜÇÜKÇEKMECE bÜltEn>

12

ORGAN BAĞIŞININ
ÖNEMİNİ KONUŞTUK
‘3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası’ kapsamında farkındalık 
oluşturmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Halkalı 
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde program düzenlendik.

Küçükçekmece Belediyesi Organ Bağışı Haftası 
için düzenlediği programa; Küçükçekmece 

Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy 
Kalp Göğüs ve Damar Hastalıkları Hastanesi Organ 
ve Doku Nakli Koordinatörü Gamze Ataman Yıldız, 
öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“DUYARLI OLMALIYIZ”
 Organ bağışı konusunda bireylerin duyarlı olması 

gerektiğine dikkat çeken Küçükçekmece Belediye 
Başkan Yardımcısı Recep Şencan, “Bizler, hayatın 
telaşına dalıp konuları, makamları, imkanları çok 
önemsiyoruz. Ama başımızdan bir sağlık problemi 
geçtiğinde anlıyoruz ki sağlıktan daha kıymetli bir 
şey yok. Organ bağışında bulunmak için illa ki bizim 
başımızdan bir sağlık problemi geçmesi şart değil, 
sağlık sorunu yaşan kişilere empati yaparak yardım 
etmeliyiz. Siz gençler, daha fazla araştırma öğrenme 
şansına sahipsiniz. Umarım hepiniz, duyarlı bir nesil 
olarak yetişir, organ bağışının önemini anlarsınız. 
Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

“HERKES BU MESULİYET
DUYGUSUNU TAŞIMALI”

 İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da top-
lumun bu farkındalığa sahip olması gerektiğini 
söyleyerek, herkesin birinci derece yakınına organ 

bağışlıyormuş gibi bu mesuliyet duygusunu taşıması 
gerektiğini ifade etti.

“İNSANLAR ARTIK DAHA BİLİNÇLİ”
 Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Hasta-

lıkları Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü 
Gamze Ataman Yıldız ise organ bağışı konusunda 
önceye nazaran daha umutlu olduklarını söyleyerek, 
“İnsanlar bağışın öneminin farkına varmaya başladı. 
Sağlıklı ve nakli mümkün olan her organ bağışlana-
bilir. Organ nakli, beyin ölümü gerçekleşen hastalar-
dan yapılır. Beyin ölümü, beyin fonksiyonlarının geri 
dönüşümsüz olarak kaybolmasıdır. Kişi kendiliğinden 
soluk alıp veremez, kalbi solunum cihazına bağlıdır. 
Bitkisel hayatta olan kişi de ise yaşam belirtisi vardır. 
Organ nakli bu kişilerden yapılmaz çünkü kişi kendi-
liğinden soluk alabilir. Herkes bu farkındalığa varmalı 
çünkü organ bekleyen kişi sayısı çok fazla” dedi. 

“DİNİ AÇIDAN MANEN BİR
SORUMLULUĞU YOKTUR”

 İlçe Müftü Vaizi Hasan Günay ise organ bağışının 
dini açıdan da uygun olduğunu belirttiği konuşma-
sında, “İnsanlarda yanlış olan bir düşünce var. Bağış-
larsam organım kim bilir nasıl bir insana gidecek diye 
düşünüyorlar. İnsan organını başkasına bağışladığın-
da veren kişide manen bir sorumluluk olmuyor” diye 
konuştu. 
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Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi 
Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada 6 

takım ve 50 sporcu ter döktü. Tek devreli oynanan 
müsabakalar sonunda Strateji Müdürlüğü ile Ruhsat 
ve Denetim Müdürlüğü finale yükseldi.  Strateji 
Müdürlüğü’nü 3-2 mağlup etmeyi başaran Ruhsat 
Denetim Müdürlüğü turnuvayı şampiyon olarak 
tamamladı. Birimler arası voleybol turnuvasında 
rakibini 3-1 mağlup eden Gençlik ve Spor Hizmetler 
Müdürlüğü üçüncü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
dördüncü oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve 
madalyaları, Küçükçekmece Belediye Başkan Yar-
dımcısı Mustafa Kuzugüden tarafından  verildi. 

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa 
Kuzugüden, “Düzenlediğimiz bu sosyal aktiviteler 
sayesinde personelimizin motivasyonu artıyor, 
arkadaşlarımız iş stresinden uzaklaşıyor. Bizleri her 
konuda olduğu gibi bu etkinliklerin düzenlenmesin-
de de destekleyen Başkanımız Temel Karadeniz'e 
teşekkür ederiz" diye konuştu.

RUHSAT DENETİM 
MÜDÜRLÜĞÜ ŞAMPİYON OLDU
Çalışanlar arasında dayanışmayı artırmak, personelin yoğun iş 
stresinden uzaklaşmasını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz 
birimler arası voleybol turnuvası şampiyonu Ruhsat Denetim 
Müdürlüğü oldu. 
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ATAMIZI, SEVDİĞİ 
ŞARKILARLA ANDIK
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın Cennet Kültür ve Sanat 
Merkezimizde verdiği konser ile Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 
79. Yılında, sevdiği şarkı ve türkülerle andık.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın Cennet Kül-
tür ve Sanat Merkezimizde verdiği konser ile Mus-

tafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 79. Yılında, sevdiği 
şarkı ve türkülerle anıldı. Küçükçekmece Belediyesi 
tarafından düzenlenen konsere, müzikseverler 
büyük ilgi gösterdi. İstanbul Devlet Senfoni Orkest-
rası'nın şef Cihat Aşkın yönetimindeki  'Atatürk ve 
Müzik' başlıklı konserine piyanist Hakan Ali Toker 
eşlik etti.  Konserde, sanatçılar "Senede Bir Gün, 
Kimseye Etmem Şikâyet, Huysuz ve Tatlı Kadın, Se-

lanik Türküsü" gibi eserleri icra ederek, Atatürk'ün 
sevdiği şarkıları müzikseverlerle buluşturdu.

AYAKTA ALKIŞLANDILAR
  Senfonik fasıl projesiyle sahneye çıkan İDSO'nun 

performansı katılımcılardan tam not aldı. Konser 
sonunda ayakta alkışlanan sanatçılara 
Küçükçekmece Belediyesi Özel Kalem Müdürü 
Ömer Keser tarafından günün anısına çiçek takdim 
edildi.
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KÜÇÜKÇEKMECELİ
POLİS ADAYLARINA
POMEM KURSU VERİYORUZ
Polis adayları, POMEM sınavlarına belediyemizin açtığı ücretsiz spor 
özel yetenek kurslarında hazırlanıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hiz-
metleri Müdürlüğü ücretsiz Spor Özel Yetenek 

Kursları polis olmak isteyen gençlerin umudu olmayı 
sürdürüyor. Küçükçekmece’de çok sayıda genç 
POMEM fiziki yeterlilik sınavlarına Küçükçekmece 
Belediyesi’nin açtığı Ücretsiz Spor Özel Yetenek 
Kurslarında hazırlanıyor.

Kurslar, alanında uzman eğitmenler tarafından 
veriliyor. Bu kapsamda tempolu koşu, açma-germe 
hareketleri, arttırma koşulları, sınav ve mekik egzer-
sizleri yaptırılıyor. Diril ve koordinasyon çalışmaları 

ile kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları Arif Nihat 
Asya Orta Okulu kapalı Spor salonunda gerçekleşti-
riliyor. Küçükçekmece Belediyesi, sınavların gerçek-
leştirildiği parkurların birebir özelliklerini, Arif Nihat 
Asya Orta Okulu kapalı Spor Salonu’nda oluşturdu. 
Söz konusu parkurların birebir orandaki ölçüleri 
fotosel eşliğinde derecelendirildi. Öğrencilere kurs-
larda, sınavlarda karşılaşacakları etaplar çalıştırılıyor. 
Bunlar arasında diril ve koordinasyon çalışmaları ile 
kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları yer alıyor. Polis 
adayları sınavlara girdikleri parkuru tanıdıkları için 
zorlanmadan başarıya ulaşıyor.
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KESTANE BAHANE 
BİRLİKTELİK ŞAHANE
Küçükçekmece’de bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Kestane Festivali, 15 
bin kişinin katılımıyla birlik ve beraberliğe en güzel sahne oldu.

Küçükçekmece Belediyesi’nin Sinop Dernekleri 
Federasyonu işbirliğiyle Fevzi Çakmak Meyda-

nı’nda gerçekleştirdiği Kestane Festivali’nde, vatan-
daşlar Sinop Kestanesi yemek için uzun kuyruklar 
oluşturdu. Festivale, aslen Sinoplu AK Parti İstanbul 
Milletvekili Şirin Ünal, AK Parti İstanbul Milletvekil-
leri Nureddin Nebati, Halis Dalkılıç, Küçükçekmece 
Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, Sinop Dernekleri Fede-
rasyonu Başkanı Engin Kırmızıgül, ilçe protokolü 
ve binlerce vatandaş katıldı. 15 bin kişinin katıldığı 
festivalde 2 ton kestane ikram edildi.

SİNOP YÖRESİ TANITILDI
  Festivalde, Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve 

beraberindeki protokol üyeleri, kestane tezgâhının 
başına geçerek, önce kestane pişirdi, ardından 
vatandaşlara ikram etti. Sinop yöresinin tanıtıldığı 
etkinlikte, kestaneden yapılan 15 çeşit yemek de 
katılımcılara tanıtıldı. Alandaki, aslına uygun dekore 
edilen köy evi odası, köy evi maketleri, köy değirme-
ni, vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Festival 
kapsamında sahne alan yöresel sanatçılar ve 
Rumelili Ekrem, söyledikleri şarkılarla katılımcılara 
eğlenceli bir gün yaşattı.
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“BAŞKAN KARADENİZ’E TEŞEKKÜRLER”
  AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Sinop’un 

tanıtımına katkı sağladıkları ve festivalle birlik be-
raberlik atmosferi oluşmasına imkân verdikleri için 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 
ve SİNDEF Başkanı Engin Kırmızıgül’e teşekkür etti.

“FESTİVALLERİMİZ DEVAM EDECEK”
  Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karade-

niz, Küçükçekmece’de festivallerin amacının ilçedeki 
birlik ve beraberliğe katkı sağlamak olduğunu 
söyleyerek, “Kardeşliği pekiştirmek, kaynaşmanın 
güzelliğini görmek ve göstermek bizim için çok 

önemli. Kestanelerimiz Sinop’tan geliyor. Farklı 
hemşerilerimizle ve yöresel lezzetlerimizle bu festi-
valleri devam ettireceğiz” dedi.

“İSTANBUL’UN EN BÜYÜK PAZAR YERİ”
  Fevzi Çakmak Kapalı Pazar Yeri ile ilgili bilgi veren 

Karadeniz, “Bu meydan ilçemize yeni kazandırıldı. 
Bu meydanda çocuklarınızla birlikte gezecek, spor 
yapacak, alışverişlerinizi burada kurulacak pazar-
larda yapacaksınız. Bu meydanın altında 4 katlı bir 
alan var. İstanbul’da kamu eliyle yapılmış en büyük 
otopark ve pazar yeridir burası. Küçükçekmece’de 
projeler hayat bulmaya devam edecek” dedi.
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RECEP ERGÜL İLE
MÜZİK ZİYAFETİNDE BULUŞTUK
Türk halk müziği sanatçısı Recep Ergül, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz etkinlikte Küçükçekmecelilere 
müzik ziyafeti sundu.

Sanatçıya, vokalde Ufuk Şimşek, bağlamada En-
gin Aydın, ritm sazlarda Emrah Bedir, kemanede 

Emre Katıkçı, klavyede Burhanettin Türünç eşlik etti.

 MÜZİKSEVERLERDEN TAM NOT
  Sarıkamış, Çanakkale ve Almanya türkülerine 

sesiyle yeniden hayat veren Recep Ergül, Küçükçek-
mece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merke-
zi’nde unutulmaz bir konser verdi. “Seyyah Olup Şu 
Alemi Gezerim, Sarıkamış, Ahu Gözlüm, Sarıkamış’a 
Varmadan, Ervah-ı Ezelden” isimli türküleri icra eden 
sanatçıya, eski pop sanatçısı Ali Rıza Binboğa ve çe-
şitli sanatçılar da eşlik etti. Performanslarıyla müzik-
severlerden tam not alan sanatçılar, gece boyunca 
adeta halk müziği ziyafeti verdi.

SANATÇI, SARIKAMIŞ TÜRKÜLERİYLE
ŞEHİTLERİ ANDI

  Türk halk müziği sanatçısı Recep Ergül, “Seyircisiz 
sanatın anlamı yoktur. Sanatçının toplumla buluş-
ması, böyle mümkün oluyor. Bana bu fırsatı veren 
emeği geçenlere teşekkür ederim. Kaygısızca hare-
ket ediyorum, içimden ne gelirse, onu kendim için 
söylüyorum. Popüler olana kaymak gibi bir kaygım 
olmadı. Bu benim solo konserimdir. Kasım- Aralık ayı 
bizim için hazindir. Sarıkamış şehitlerini bize hatır-
latır.  Yerel yönetimlerimizde bu konuya çok duyarlı 
ve 65 ilimizde Sarıkamış şehitleri anma programları 
gerçekleştiriyoruz. Onlar, hala bizim yüreklerimizde, 
unutmayız, unutmadık. Tüm şehitlerimizi rahmetle 
anıyorum” diye konuştu. 
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Ebu Hanefi İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçek-
leştirilen seminerde Esra Korkmaz, Türkiye’de 

10 kişiden 7’sinin teknoloji bağımlısı olduğunu 
ifade ederek, “Telefon kullanma yaşı 5’e düştü. 
Çocuklarınız sınavlarda o anda her şeyi unuttum 
diyorsa, donuk hafıza sendromu yaşıyorlar. Bunun 
en önemli sebebi teknolojidir ve teknoloji bağımlılı-
ğının tedavisi mümkün değildir” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZ ZEKİ AMA DUYGU EKSİK”
  Teknolojinin insanlıkta yarattığı değişimlere 

dikkati çeken Esra Korkmaz, “Şimdi çocuklarımız 

çok zeki ama duygu yok. Sebebi, teknolojidir. 
İyi bilgi var ama erdem yok. Yaşlıya, öğretmene 
hürmet yok. 10 çiftten 7’si birbirine yabancı. 7 çift 
sadece teknoloji yüzünden boşanma aşamasında. 
İnsanlar birbirlerine karşı yabancılaşıyorlar. Çevre-
mizde, daha çok insan var ancak daha az huzuru-
muz var. Hamilelik döneminden itibaren teknoloji 
kullanımına dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

Korkmaz, ebeveynlere evlerinin her odasında 
radyasyonu emen kaktüs bitkisi yetiştirmelerini 
tavsiye etti.

DİKKAT! TEKNOLOJİ 
BAĞIMLILIĞININ TEDAVİSİ 
MÜMKÜN DEĞİL
Çocuk Gelişimi Uzmanı ve Yazar Esra Korkmaz, düzenlediğimiz  
“Teknoloji Çağında Aile İletişimi” konulu söyleşide ebeveynlere, 
teknoloji kullanımı konusunda önemli bilgiler verdi.
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USTA PERFORMANSLARDAN 
SANAT MÜZİĞİ ZİYAFETİ
Küçükçekmecelilerin büyük ilgi ile takip ettikleri “Burcu Karadağ 
ile Usta Performanslar” programının bu ayki konuğu TRT sanatçısı 
Bekir Ünlüataer oldu.

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen 
programa Küçükçekmeceliler büyük ilgi gös-

terdi. Programa Küçükçekmece Belediye Başkan 
Yardımcısı Mustafa Kuzugüden de katıldı.

MÜZİĞE DOYDULAR
  Neyzen Burcu Karadağ’ın muhteşem ney 

performansı ve Bekir Ünlüataer’in sevilen sesiyle 
kulakların pasını sildiği programda, ikilinin icraları 
katılımcılardan tam not aldı. Müzik kariyerini de izle-
yenlerle paylaşan Bekir Ünlüataer, “Benziyor Şimdi 
Ömrüm, Kalamış’tan, Bakışından Süzülen, Bahtımın 
Yıldızı Sanmıştım Seni” gibi sanat müziğinin sevilen 
şarkılarını icra etti. Program sonunda Küçükçekme-
ce Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden 
konuklara teşekkür ederek, çiçek takdim etti.
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“POLEN ALERJİSİ OLANLAR
VAZELİN KULLANABİLİR”

    Yeşilyuva İlkokulu’nda düzenlenen seminerde, 
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İmran Özdemir, aler-
jinin bronşların aşırı duyarlılığı ile ortaya çıktığına 
dikkat çekerek, “Alerji, nöbetler şeklinde gerçekleşir. 
Alerjide hastaların neye alerjisi olduğuna test yolu 
ile bakarız. Polen alerjisi olanlar sabah saatlerinde 
dışarı çıkmamalı. Çünkü polenler en çok sabah 
saatlerinde aktif olur. Ayrıca, burunlarının kenarına 
vazelin sürerek, polenlerin girmesi engelleyebilirler” 
diye konuştu.

“ASTIM HASTALARI
KULLANDIĞI İLAÇLARA DİKKAT ETMELİ”

  Astım belirtileri arasında öksürük ve hırıltılı 
solunumun yer aldığını söyleyen Uzm. Dr. Özdemir, 
“Hava yolunda bir darlık oluşur. İnflamasyon yani 
mikropsuz iltihap oluşur. Çevresel risk faktörleri, 
genetik yatkınlık, gıda katkı maddeleri, hava kirliliği, 
sigara, meslek faktörü (kuaför, mobilya, oto tamiri 

işiyle uğraşanlarda) tetikleyiciler olarak görülür. Ay-
rıca, emosyonel faktör yani duygu-durum bozuk-
luğu astımın tetikleyicisidir. Astımı olan kişilerin çok 
fazla ağrı kesici, aspirin kullanmasını istemiyoruz. 
Çünkü bazen göz damlaları, kalp ilaçları, ağrı kesici-
ler de astımı tetikliyor” diyerek, uyarılarda bulundu.

İmran Özdemir, seminer sonunda ebeveynlerin so-
rularını da yanıtladı. 

“AĞRI KESİCİLER
ASTIMI TETİKLİYOR”
Uzm. Dr. İmran Özdemir, “Çocuklarda Astım ve Alerji” konulu 
seminerde ebeveynlerle bir araya gelerek, alerji konusunda önemli 
bilgiler verdi.
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SÜMER EZGÜ İLE
ÖZAY GÖNLÜM’Ü ANDIK
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde, halk müziğinin Egeli meddahı 
merhum sanatçı Özay Gönlüm'ü, türküleriyle andık.

  “Gaydiri Gubbah Cemilem, Hıkkıdık Tuttu Beni, As-
mam Çardaktan” gibi eserleriyle ve dillere pelesenk 
olan türküleriyle halk müziği ekolü Özay Gönlüm, sa-
natçı Sümer Ezgü’nün katıldığı programda yad edildi.

Başak İkiz moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
programda sanatseverler, Sümer Ezgü’nün dilinden 
hocası Özay Gönlüm’ü dinledi. Ezgü, ustanın sevilen 
şarkı ve türkülerini de seslendirdi.

“ÖZAY GÖNLÜM, BİZE ROTA ÖĞRETTİ”
 Özay Gönlüm’ün doğuştan bir sanatçı olduğunu 

belirten Sümer Ezgü, “O, insanlara hep güzellik ver-
miştir. İnsanları hem güldürmüş, hem düşündürmüş-
tür. Nota öğrenilir ama rota öğrenmek zordur. Özay 
Gönlüm gibi sanatçılar bize rota öğretti. Kavgadan 
dövüşten uzak, ayrımcılığın marifet olmadığı, birlikte 
yaşamanın güzelliğini, insanların hangi anlayışta 
olursa olsun, aynı olduğunun mesajını vermiştir. 

İnsanları birleştirmek gibi bir hüviyeti vardır. Sanat-
çının en büyük özelliği budur. Biz, kendisinden bunu 
öğrendik” diye konuştu.

USTA SANATÇI TÜRKÜLERİYLE ANILDI
 İçten ve samimi sohbetiyle katılımcıların program 

boyunca ilgiyle dinlediği Sümer Ezgü, sanatçıyla olan 
anılarını da paylaştı.

Sümer Ezgü, Özay Gönlüm’ün, “Gaydiri Gubbah 
Cemilem, Asmam Çardaktan, Kütahya’nın Pınarları, 
Osmanım” gibi eserlerini seslendirdi. Programa; ta-
sarımını Özay Gönlüm’ün yaptığı ‘Yaren’ sazına ismini 
veren Eski Küçükçekmece Kaymakamı Yüksel Ayhan 
da katıldı. Özay Gönlüm’ün manevi kardeşi ve dostu 
Yüksel Ayhan, kendi yazdığı “Özay Gönlüm ile 34 Yıl” 
isimli şiiri seslendirerek, anma gecesini düzenleyen 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e 
teşekkür etti. 
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ÇOCUKLARDA
SINAV KAYGISINA DİKKAT!
Avrupa Şafak Hastanesi işbirliğiyle düzenlediğimiz söyleşide, 
Aile Danışmanı Zekiye Çapan, “Çocuklarda Sınav Kaygısı” ile ilgili 
ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.

“İYİ BİR USTAYSANIZ”
 Yeşilyuva Ortaokulu'nda gerçekleştirilen söyleşide, 

çocukluk döneminden itibaren kişiliğin oluşmaya 
başladığına dikkat çeken Aile danışmanı Zekiye Ça-
pan, “Çocuk adeta duvar örer gibi tuğlaları üst üste 
koyarken, burada anne babanın ustalığı devreye 
girer. Eğer siz iyi bir ustaysanız tuğlaları düzgün bir 
şekilde yerleştirmelisiniz. Bir çocuk oyun oynarken 
odaklanamıyorsa, nesnelerle ilişki kuramıyorsa, dik-
kat dağınıklığı yaşıyor ve çabuk sıkılıyorsa bu çocuk 
derslerinde de aynı şekilde motivasyon sağlayama-
yacaktır” dedi.

“BASKI KURMAYIN”
 Çocukluk dönemindeki sorunların fark edilmesi ve 

çözülmesi gerektiğini ifade eden Çapan, “Böyle bir 
çocuğun derse odaklanmamasından şikayet etmeyin. 
Farkında olmadan üzerinde baskı kurmayın. Çocuğun 
sınav kaygısını artırırsınız. Çocuğunuza imkanınızın 
sınırlarını da öğretin. Her gün dondurma yemek iste-
yen çocuğa imkanınız yoksa haftada bir gün yedirin. 
‘İmkanlarımız buna yetiyor’ duygusunu çocuk his-
setmeli. Siz, imkanları zorladığınızda çocuk başka bir 
dünyada yaşamaya başlıyor akabinde de çatışmalar 
başlıyor” diyerek, tavsiyelerde bulundu. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 

Günü" kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı tarafından Küçükçekmece Belediyesi Yahya 
Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen 
programda yaptığı konuşmada kadına yönelik 
şiddet eylemlerinde hayatlarını kaybetmiş olan 
tüm kadınları tazimle yâd ederek, Allah’tan rahmet 
temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında 
ülkemizde kadınların sorunlarının aşılmasında bu-
gün gelinen yer itibariyle, bakanlığın ve sivil toplum 
kuruluşlarının çok büyük katkısı, emeği, alın teri 
olduğunu vurgulayarak, “Kadınlarımız kendi mese-
lelerine sahip çıktıkça, bizler de sizlerden aldığımız 
güçle daha büyük, daha cesur, daha etkin adımlar 
attık, atmayı da sürdürüyoruz. İnşallah, bu emekler 
boşa gitmeyecektir” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 
KADINA ŞİDDET ASLA KABUL 
EDİLEMEZ
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı 
Gösteri Merkezi'nde, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü" kapsamında düzenlenen programa katıldı. 
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“KADINA ŞİDDET İNSANLIĞA İHANETTİR”
   Eşrefi mahlûkat olan insana ve dolayısıyla 

kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğini 
kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kadına şiddeti 
insanlığa ihanet olarak ilan etmiş bir Cumhurbaşkanı 
sıfatıyla diyorum ki, bu ihanetin içine giren herkes 
cezasını çekmelidir” ifadelerini kullandı. Kadına 
yönelik şiddet ve baskının sadece ülkemizin değil, 
tüm dünyanın sorunu olduğunun altını çizen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, araştırmaların, bu meselenin 
eğitim düzeyiyle, maddi gelirle çok da ilişkili olmadı-
ğını gösterdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bir üniversitemizin yaptığı araştırma, lise mezunu 
her dört kadından birinin, üniversite mezunu her 
5 kadından birinin, maalesef aile içi şiddete maruz 
kaldığını gösteriyor. Aynı şekilde, bu meselenin 
doğu toplumlarına münhasır olduğu yönünde oluş-
turulmaya çalışılan art niyetli algı da doğru değildir. 
Batı toplumları da aile içi şiddet sorunundan ciddi 
şekilde mustariptir. Demek ki burada asıl sorun, ne-
rede yaşadığınız, ne kadar okuduğunuz, hangi refah 
düzeyine sahip olduğunuz değildir. Asıl mesele, cin-
siyetten öte insana bakış meselesidir, insana verilen 
değer meselesidir.”
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Sanayileşme ve ona bağlı olarak kentleşme 
arttıkça geleneksel aile yapısı zarar görüyor. 

Acımasız bir rekabetin yaşandığı dünyada hiçbir 
ülke sanayileşmeden vazgeçemez. Vazgeçmek bir 
yana, bunda geri kalan ülkelerin bile büyük bedeller 
ödediğini her geçen gün hepimiz görüyor, izliyoruz.

Kentleşme oranı arttıkça geleneksel aile yapısı za-
yıflıyor; aileler daha küçük yapılara dönüşüyor. Yani, 
geleneksel yapı bozuldukça çekirdek aile sayımız 
artıyor.

Kentleşmenin getirdiği ekonomik koşullar önceki 
koşullara oranla daha ağır olduğu için insanlar daha 
çok çalışıp, daha çok üretmek zorunda kalıyorlar. 
İşgücüne katılım oranının yükselmesi demek gelirin 
artması demektir. Bu nedenle çekirdek ailenin 
ekonomik durumunu belli bir standartta tutmak 
için kadın iş gücüne olan ihtiyaç artıyor ve anneler 
çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu durumun faturası 
çocuklarımıza çıkıyor. Çekirdek ailelerde çocukların 
yalnızlaşması kaçınılmaz oluyor. Bu da onları başka 

arayışlara itiyor. Sanayileşmekten, kentleşmekten 
vazgeçilemeyeceğine göre onun yol açtığı ailevi 
tahribatları önlemek için şüphesiz başka tedbirlere 
ihtiyacımız var. Ancak o, bu yazının konusu değil. Biz 
burada yalnızlaşan bireylerin sanal dünyaya yönel-
meleri ve zamanla bu konuda bağımlı hale gelmeleri 
üzerinde duracağız.

Psikoloji, bağımlılığı, bireyin bir madde veya durumu 
sürekli ihtiyaç olarak hissetmesi, yönlenmesi ve 
bunu rutin olarak yapıyor olmaya başlaması olarak 
tarif ediyorlar.

Akıllı cihazların dört bir yanımızı sardığı, teknoloji ile 
tanışma yaşının neredeyse insanların doğum anına 
denk geldiği günümüzde en önemli sorunlarından 
biri olarak sosyal medya bağımlılığı karşımıza çıkı-
yor. Bu bağımlılık bizatihi sosyal medyanın kendisi-
ne karşı olduğu gibi, onun için gerekli olan emtia için 
de söz konusu. İnsanlar, artık tabletleri, bilgisayarla-
rı, cep telefonları, internet erişim imkanları olmadan 
değil sokağa çıkmak, evlerinde dahi duramıyorlar.

SOSYAL 
MEDYA VE
SANAL 
DÜNYA 
BAĞIMLILIĞI
Geleneksel aile yapısının 
bozularak daha küçük boyutlu 
çekirdek ailelere dönüşümüz 
ne yazık ki beraberinde 
bize yalnızlaşmayı getirdi. 
Bundan şüphesiz hepimiz 
olumsuz etkileniyoruz 
ama bu etkilenmenin en 
acımasızına çocuklarımız 
maruz kalıyor. Tedbir alarak 
onların yalnızlaşmasının önüne 
geçemezsek maalesef hepsini 
sanal dünyaya kurban edeceğiz.
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KARŞIMIZDAKİ TEHLİKE CİDDİ
 Psikologlar tarafından daha ciddi bir konu olarak 

ele alınan sosyal medya bağımlılığı; WhatsApp, Fa-
cebook, Twitter ve Instagram’da kendini gösteriyor. 
Hemen her gün milyonları, internet bağlantılı bil-
gisayar, telefon ve benzeri cihazın başına toplayan 
sosyal paylaşım siteleri insanların birbiriyle iletişimi-
ni etkiliyor.  Her geçen gün genç yaşlı, çoluk çocuk 
demeden pek çok beyni bağımlı hale getiriyor.

Sosyal medya araçlarını kullananlar bunu ya normal 
bir kullanıcı olarak ele alıyorlar ya da bağımlılıkların-
dan dolayı burada bulunuyorlar. Bu iki kategoriden 
hangisine dahil olduğunuzu öncelikle kendiniz 
tanımlayacaksınız. Eğer bunda kendinizi yeterli 
görmüyorsanız, psikologlardan ve uzmanlarından 
destek almak zorundasınız. Eğer online bağlantılara 
ya da başka oyunlara yoğunlaşmanız sizi gerçek 
dünyadan ayıracak bir boyuta ulaşmışsa düşünme-
nize gerek yoktur; bunu adı bağımlılıktır ve derhal 
gerekli tedbirleri almak zorundasınız. Şunu unutma-
manız gerekir: Teknolojinin getirdiği bu yeni durum 

size bazı faydalar sağlayıp hayatınızı kolaylaştırabilir. 
Mesela sanal ortamda ticaret, siyaset ve bilimsel 
çalışmalar içerisinde olabilirsiniz.  Veya sosyal 
medyada sosyal ortam oluşturarak iletişim kurma 
yolarınızı arttırabilirsiniz. Bunlar faydalı ve hayatınızı 
kolaylaştıracak şeylerdir. Dikkat etmeniz gereken 
şey, ihtiyacınızı karşılamaya çalışırken bağımlı hale 
gelmemenizdir.

BU DÜNYA RİSK DÜNYASI
 Elektronik gereçlerle sağlanan etkinliklerin en 

büyük riski, her işlemi yapan bu araçların beynin 
problem çözme ve sonuca ulaşma özelliğini körelt-
mesidir. Bunun yanında insanın çevresi ile olan iliş-
kilerini azaltması kişi için ekstra bir kayıp anlamına 
gelmektedir. Bu durum eğer ileri boyutlara ulaşırsa 
kişinin sosyal hayattan kopması ve doğal gereksi-
nimlerini karşılayamaz hale gelmesi kaçınılmaz olur. 
Buna müsaade etmemelisiniz.Ayrıca, sanal dünyada 
gittikçe yaygınlaşan sahtekarlık, dolandırıcılık, 
istismar gibi tehlikeler de her gün inanılmaz bir artış 
göstermektedir. Eğer bağımlı olmuşsanız sosyal 
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medya ve sanal dünyayı gerçeğinin yerine koymaya 
başlar ve ödeyemeyeceğiniz ağır bedellerle karşı 
karşıya gelirsiniz. Hem kendiniz hem de çocuklarınız 
için sanal dünyayı ve ona ulaştığınız gereçleri doğru 
ve yerinde kullanmayı öğrenmeniz zorunluluktur.
Sanal alem,normal yaşamı etkilemeyecek ve teh-
likelerinin farkında olarak dikkatli kullanılmalıdır. 
Buna da özen gösterecek olan yine sizsiniz. Bunun 
için kontrolü asla elden bırakmamalısınız.

YASAK ÇARE DEĞİL
 Bilgisayar ve interneti yasaklamak yerine, çocuk-

larınızı bilgisayarın ortak yaşam gereci olduğunu 
öğrenmelerini sağlayın. Onlara, orada gördükleri 
her şeyin yararlı olmadığını, bunların içerisinde 
kendilerine zarar verecek birçok şeyin bulunduğunu 
belletin. Bilgisayarı salon gibi ortak alana alarak 
çocuğunuzu takip edin. Ona bilgisayarın hepinize ait 
olduğunu, bilgisayarda ona düşen sürede ödevlerini 

yapabileceğini söyleyin. Uzmanlar tarafından öneri-
len aile filtrelerini mutlaka kullanın.

Yasaklayarak baş edemeyeceğinizi aklınızdan çı-
kartmayın. Hem bugün yasaklasanız bile onun yarın 
her mahallede mantar gibi biten internet kafelerin 
birinde kendine yer bulacağını asla unutmayın.

ROL MODEL OLARAK ANNE BABA
 Çocuklar ergenliğe dek karşı cinsten ebeveynine 

hayranlık duyar. Eğer anne veya babasından birisi, 
çocuğun hayatında yer almıyorsa bu çocuk rol 
model eksikliğini başka şekillerde doldurmaya ça-
lışacaktır. Onun kötü bir rol modelle karşılaşmasını 
istemiyorsanız bu görevi asla ihmal etmemelisiniz.

Çocuğunuzun bu ihtiyacını karşılamak için bütün 
imkanlarınızı seferber ederek onunla zaman ge-
çirmeye çalışın. Ona ayıracağınız her saniyenin 
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geleceğine yaptığınız değerli bir yatırım olduğunu 
unutmayın. Bir çocuğun hayatında anne babanın 
dolduracağı yeri kuşatacak başka bir şey ne yazık ki 
yoktur. Eğer orayı açık bırakırsanız mutlaka zararlı 
şeyler gelip orayı dolduracaktır.

ONLAR DEĞERLİDİR, BUNU HİSSETTİRİN
 Çocuklar da yetişkinler gibi kendilerini değerli 

hissetme ihtiyacı duyarlar. Araştırmalar, değer-
sizlik bilinci temellerinin ilk 6 yıl içinde atıldığını 
gösteriyor. Çocuğunuzun değerli olduğunu ona 
hissettirmelisiniz. Çocuğunuza, sizin için çok değerli 
olduğunu, hataları ve yanlışlarına rağmen onu bir 
bütün olarak sevdiğinizi sadece söylemeyin, bunu 
tavırlarınızla da hissettirin. En önemlisi; karakter 
yapınıza uygun olmasa bile ona her gün mutlaka 
sarılın. Bu şekilde davranırsanız; onun kendini 
internetteki sohbet odalarında değerli hissetmeye 
çalışmasının önüne geçmiş olursunuz.

DAHA KALICI ÇÖZÜM GEREKİYOR
 Geleneksel aile yapısını terk ederek onun yerine 

ikame ettiğimiz çekirdek aile yapısı bireyin toplum-
sallığını azalttı. Yalnızlaşan birey, toplumun yerine 
sosyal medyayı koymaya başladı. Böylece mahalle, 
komşu, arkadaş ilişkileri zayıfladı. 

Artık kentlerimizi inşa ederken bu yalnızlaşmanın 
giderilmesine yönelik adımları atmanın zamanı gel-
di. Bunda asla geç kalmamalıyız. Şehirleri yeniden 
mahalle ve komşu ilişkilerini ihya edecek şekilde ta-
sarlamak zorundayız. Sıcak komşuluk ve arkadaşlık 
ilişkilerini güçlendirerek hem kendi hayatımızı hem 
çocuklarımızın hayatını bütünüyle doldurmalıyız.

Hayat boşluk kabul etmeyen bir akışa sahiptir. Eğer 
onu doğru ve faydalı olanla doldurmayı başara-
mazsak, yanlış ve zararlı olana kapıyı sonuna kadar 
açmış oluruz.



KÜÇÜKÇEKMECE bÜltEn>

KÜÇÜKÇEKMECE'Yİ SEVİYORUZ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE
HİZMET VERİYORUZ

30
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Temel KARADENiZ | Belediye Başkanı



31

MEDYADA KÜÇÜKÇEKMECE



FEVZİ ÇAKMAK MEYDANI,
PAZAR YERİ VE
YERALTI OTOPARKI
Yakında Hizmetinizde

Temel KARADENİZ
BELEDİYE BAŞKANI

Birlikte
KardesçeKardeşçe


