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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile geti-
ren Başkan Karadeniz,” İlçemizde son yıl-
larda gençlerimizi ve çocuklarımızı zararlı 

alışkanlıklardan uzak tutmak, ruh ve bedenen 
sağlam gençler yetiştirmek adına çalışmalar 
yapıyoruz. Bu anlamda spor tesislerine ciddi 
yatırımlar yapıyoruz. Amatör spor kulüplerine 
imkanlarımız ölçüsünde destek veriyoruz. Kü-
çükçekmecemiz, nüfusu bakımından İstanbul’un 

en kalabalık ilçesi. Bu anlamda ilçemizde asayişi 
sağlamak adına yerel yönetimler olarak üzeri-
mize düşeni yapmaya çabalıyoruz. Gençlerimize 
kurulan tuzakları bertaraf etme noktasında, 
emniyet ile ortaklaşa seminerler düzenleyerek,-
gençlerimizle buluşuyoruz.  İnşallah sizlerle de 
işbirliği içerisinde başarılı bir dönem geçirmeyi 
temenni ediyoruz. Yeni göreviniz hayırlı olsun” 
diyerek, Özdoğanoğlu’na başarılar diledi.

YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ 
ÖZDOĞANOĞLU’NDAN, 
BAŞKAN KARADENİZ’E 
ZİYARET
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yeni atanan 
Uğur Özdoğanoğlu, Başkan Karadeniz’i ziyaret etti. 
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AYDIN BÜKE, MOZART’IN 
HAYATINI ANLATTI

 Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği 
Müzik Konuşmaları Dizisi programı kapsamında 
müzisyen, müzik yazarı Aydın Büke, dünyaca ünlü 
bestekar, müzisyen Mozart’ı anlattı. Küçükçekmece 
Belediyesi Müzik Akademisi’nde yoğun katılımla 
gerçekleşen programda, Mozart’ın harika bir çocuk 
olarak başlayıp, olağanüstü bir besteci olarak 
noktalanan yaşamının kilometre taşları ele alındı.

GSA, ÇALIŞMALARININ 
MEYVELERİNİ TOPLUYOR

 Kendi alanında ustalaşmış isimleri, geleneksel 
sanata gönül vermiş öğrencilerle buluşturan 
Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar 
Akademisi, başarısının meyvelerini topluyor. 
Bu yıl farklı 16 branş, 32 grup ve 400 öğrenci ile 
eğitimlere devam eden akademide öğrenciler, 
çeşitli yarışmalarda aldıkları derecelerle 
Küçükçekmece’yi gururlandırmaya devam ediyor.

GAYDA İSTANBUL’A 
BÜYÜK İLGİ

 Balkan müzik grubu Gayda İstanbul’un 
Küçükçekmece Belediyesi kültür sanat 
etkinlikleri kapsamında verdiği konser yoğun 
ilgi gördü.Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
Küçükçekmecelilerle buluşan Gayda İstanbul, 
Küçükçekmeceli müzikseverlere unutamayacakları 
bir akşam yaşattı.

SPİKER ARİN GÜRSOY, 
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

 Ünlü TV spikeri ve sunucusu Arin Gürsoy 
“Habercinin Bir Günü” konulu söyleşiyle Atatürk 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle 
bir araya geldi. Gürsoy, spiker olmak isteyen 
öğrencilere, mesleği ile ilgili önemli bilgiler verdi. 
Arin Gürsoy, söyleşide öğrencilerin sorularını da 
yanıtladı.

HENTBOL’DA DERECEYE 
GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

 Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 
‘Okullar Arası Hentbol Turnuvası’ sona erdi. 
Nasrettin Hoca Orta Okulu Spor Salonu’nda 
gerçekleştirilen hentbol müsabakalarında zorlu ve 
kıyasıya bir rekabet yaşandı. Yarışmacıların başarı 
elde edebilmek için ter döktüğü mücadeleler renkli 
görüntülere sahne oldu.

Kısa Kısa
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2000 ANAOKULU 
ÖĞRENCİSİNE MÜZİK EĞİTİMİ 

 Küçükçekmece Belediyesi’nin ‘Yaşasın 
Müzik’ Atölyesi çalışmaları kapsamında 
ilçede yaşayan anaokulu öğrencileri müzikle 
tanışıyor.Küçükçekmece Müzik Akademisi 
Yöneticisi Hakan Dedeler, anaokulu 
öğrencilerine temel müzik eğitimi vererek 
enstrümanları tanıtıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE KIŞ SPOR 
OYUNLARI BAŞLADI

 Küçükçekmece Belediyesi’nin sitelerde 
komşuluk ilişkilerini artırmak, birlik ve beraberliğe 
katkı sağlamak, ortak paydaları çoğaltmak ve 
birlikte yaşama kültürünü geliştirmek amacıyla 
başlattığı 2017 Kış Spor Oyunları, Atakent Güneş 
Park Sitesi’nde başladı. Masa tenisi, yüzme, satranç 
ve tavla turnuvaları renkli görüntülere sahne oldu.

MUSİKİ DERNEĞİ’NDEN 
20. YILA ÖZEL KONSER

 Küçükçekmece Musiki Derneği 20. yıl özel 
konserinde dinleyicilere muhteşem bir akşam yaşattı. 
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen 
konserde şef Erol Ünal yönetimindeki koro 
tarafından “Şarkılar Susmasın’’ isimli repertuardan 
eserler seslendirildi. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk 
Müziği Korosu sanatçısı Bekir Ünlüataer’in solist 
olarak sahne aldığı konser, büyük ilgi gördü.

 Küçükçekmece Belediyesi sağlık söyleşileri 
kapsamında Küçükçekmeceli vatandaşlarla bir 
araya gelen Diyetisyen Emine Sezen, yeterli ve 
dengeli beslenme konusunda önemli bilgiler 
verdi. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki 
söyleşiye katılan Sezen, yeterli ve dengeli 
beslenmenin sağlığın temeli olduğunu söyledi.

SAĞLIKLI BESLENMENİN 
PÜF NOKTALARI

ŞENEL, TÜRKÜ’NÜN 
TARİHİNİ ANLATTI

 Küçükçekmece Belediyesi’nin kültür-sanat 
etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Türküyü 
Okumak’’ isimli programın konuğu Türk Halk 
Müziği Araştırmacısı Süleyman Şenel oldu. 
Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi’nde 
gerçekleşen programda Şenel, türkünün 
geçmişten günümüze kadar olan tarihini anlattı.

Kısa Kısa
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
KÜÇÜKÇEKMECE

44 GÖRSELLE KÜÇÜKÇEKMECE
 İlçeye ait 44 adet fotoğraf görselinin bulunduğu 

sergi, Küçükçekmecelilere hatıralarında yolculuk yap-
ma imkanı sunarken, geçmişten günümüze gelişen 
Küçükçekmece’yi de gözler önüne serdi.
İlçenin tarihi ve prestijli mekanlarını da tanıtan sergi,  
Küçükçekmecelilerden de büyük ilgi gördü. 

Küçükçekmece 
Belediyesi’nin Sefaköy 
Armoni Park AVM’de 
vatandaşlarla buluşturduğu 
‘Küçükçekmece’nin Yeni 
Yüzü’ adlı fotoğraf sergisi, 
ilçenin son yıllardaki 
gelişimini yansıtıyor. Sergiyi 
gezenler, ilçenin değişimine 
tanıklık ediyor.
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Ailesiyle birlikte haftasonu kahvaltısı yapmak iste-
yenler için ideal bir mekan olan tesis, 4200 m2 alana 
inşa edildi. 80 kişi kapalı alan kapasiteli, dış mekan 
terasta 84 kişi kapasiteli tesisler, uygun fiyatlarla 
misafirlerini ağırlıyor.  

Adeta bir yaşam kompleksini andıran, Karadeniz Evi 
ve modern yapısıyla göz dolduran Soğuksu Sosyal 
Tesisleri tüm İstanbullulara ailece keyifli zamanlar 
geçirebilme fırsatı sunuyor. Tesislerde, açık otopark, 
çocuk oyun alanı ve amfi tiyatro da yer alıyor. 

BAŞKAN KARADENİZ’DEN 
İSTANBULLULARA DAVET

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 
Küçükçekmece’de yeni projelerin hayat bulmaya 
devam ettiğini ifade ederek, “Soğuksu Çamlığı’ndaki 
tesisimizde vatandaşlarımız uygun fiyatlarla kahvaltı 
edebilir, yürüyüş parkurlarından yararlanıp çocuk-
larıyla oyun alanlarında keyifli bir gün geçirebilirler” 
diyerek, tüm İstanbulluları Soğuksu Sosyal Tesisle-
ri’ne davet etti.  

Küçükçekmece Belediyesi, Atakent Mahallesi’nde 
çalışmaları devam eden Selçuklu ve Halkalı Sosyal 
Tesisleri ile Soğuksu Macera Parkı Kafe ve Seyir 
Kulesi’ni de çok yakında hizmete sunacak.

SOĞUKSU
SOSYAL TESİSLERİ 
HİZMETE AÇILDI
Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, 
Hatboyu Caddesi üzerinde yepyeni bir sosyal tesisi 
İstanbulluların hizmetine sundu. 
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Prof. Dr. Yasin Aktay, söyleşide sekülerleşme 
ile psikolojik ve sosyolojik açıdan sonuçla-
rını değerlendirerek, önemli açıklamalarda 

bulundu. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki 
söyleşiye, Küçükçekmece Belediye Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Kaplan ve AK Parti İlçe Başkanı 
Av. Mustafa Korkut katıldı.

“DÜNYANIN BÜYÜSÜ 
BOZULUYORMUŞ, BİZE NE ?”

 Prof. Dr. Yasin Aktay, sekülerleşmenin birçok 
tanımı arasında en uygun tanımlarından birinin 
dünyevileşme olduğunun altını çizerek,  “Bu 
haliyle dünyanın dinselliğinin tam karşıtı olarak 

alınır. Batılı sosyologlar sekülerleşmeyi dünyanın 
büyüsünün bozulması olarak tanımlar. Dünya 
hiçbir zaman büyülü değildi, ancak onun büyülü 
olduğuna, dünyada olup biten her şeyin görünmez 
bazı güçlerce idare edildiğine dair bir inanç söz 
konusuydu. Bizim, İslamcı geleneğimizden yola 
çıkarak, dünyanın büyüsü bozuluyor, o zaman se-
külerleşme kötüdür diyoruz. Ben de dönüp Müslü-
manlara;  size ne diyorum.  Çünkü bir Müslüman’a 
göre dünya büyülü bir şey midir? Sekülerleşmeye 
‘dünyanın büyüsü bozuluyor’ diye karşı çıkan 
Müslüman entelektüelleri gördükçe, sekülerleşme 
anlatısının ne tür mekanizmalarla kendine savun-
ma alanları bulabildiğine hayret etmekten insan 
geri duramıyor” diye konuştu.

PROF. DR. YASİN AKTAY: 
‘EN İLKEL İDEOLOJİ 
SEKÜLERLEŞME’
Küçükçekmece Belediyesi’nin Yusuf Özkan Özburun 
moderatörlüğünde gerçekleştirdiği “İnsanı Onaran 
Konuşmalar” isimli söyleşinin bu ayki konuğu AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Aktay oldu.
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“SEKÜLERLEŞME ULAŞILACAK 
BİR SEVİYE DEĞİLDİR”

 Aktay,  Yusuf Özkan Özburun’un sorusu üzerine 
sekülerleşmeyi, sosyal bilimcilerin eninde sonunda 
insanlığın dünyada ulaştığı bir gelişme seviyesi 
olarak insanlara aktarmasını ise şu sözlerle değer-
lendirdi:

“Gelinecek nokta bu değildir. Böyle bir seviye yok. 
Her şeyin dinin etkisinden tamamen kurtulduğu 
bir seviye yok. Bu vehim, Müslüman dünyaya daha 
çok pompalanmaya çalışıyor. Batı’da  bu böyle 
değil. İnsanlar, Batı’da bütün eylemlerini dinin 
etkisinden uzak yapıyormuş gibi gösteriliyor. Ama 
böyle değil. Bugün İsrail gibi bir devletin var ol-
ması aslında dünyanın uluslararası ilişkiler düzenin 
bile son derece dinsel olduğunu gösteriyor. Bize 
yutturmaya çalıştıkları şey şu: ‘Dini falan bir yana 
bırakın…’ Bütün dünyaya, kandan başka hiçbir şey 
vermeyen kendi batıl dinleri bütün dünyaya hakim 
olsun istiyorlar. Ne Hıristiyan dünyası, Hıristiyan-
lığından vazgeçmiş durumda, ne Hindu dünyası, 
ne Yahudi . Ama Müslüman toplumlara diyorlar ki 
sekülerleşin. Laikçi rejimler kuruyoruz diyorlar… 
Biz kendi çözümümüzü ürettik. Laikliği, dinimizle, 
inancımızla, örflerimizle barışık bir hale getirmiş 
bulunuyoruz. Gerisi kendi derdine yansın.”

Prof. Dr. Yasin Aktay, ateizm ve sekülerleşmenin 
insanlığı tehdit eden ilkel bir ideoloji olduğunu 
söyledi. Akay, şunları anlattı:

 “Hz. Adem’in ilk neslinden itibaren ateizm baş-
lamış. Adem’in iki tane çocuğu vardı.  Babaları 
ilk insan. İkinci nesil de başlamış sekülerleşme. 
Sekülerleşmenin bize tarihin en ileri ideolojisi 
olduğunu yutturmaya çalışıyorlar. Biz de diyoruz 
ki, sekülerizm dünyanın en ilkel ideolojisidir ve 
Kabil’le birlikte başlamıştır. Kabil, Allah’ın ken-
disinden istediği kurban için kendi ektiği biçtiği 
sebzelerden en işe yaramaz olanı verip kurtulmak 
istiyor. Allah’ı ciddiye almıyor. Sekülerizm Allah’ı 
hafife almakla başlayan bir şeydir.”

“DÜNYADAKİ ESAS GÜÇ
ORTADOĞU HALKLARIDIR”

 Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Ak-
tay, Ortadoğu’da oynanan oyunlara dikkat çekerek, 
“Ortadoğu üzerine oynanan oyun, Osmanlı’nın yı-
kılmasından itibaren bize reva gördükleri şey şudur: 
Osmanlı toprakları üzerinde 27 tane ülke kuruldu. 
Ortadoğu’da kurulan rejimin tek misyonu var. İslam-
sızlaşmak, birleşmemek üzerine kurulu. Herhangi 
iki ülkenin birleşmesine karşı hemen alarm zilleri 
çalıyor dünyada. Arap Baharı buna bir örnektir. 
Gidişat, birleşmeye doğruydu. Arada ülkeleri engel-
leyen sınırlar olmasa, başlarındaki rejimler olmasa, 
hepsi birbirini mıknatıs gibi çeker. Arap halklarını ve 
Ortadoğu’yu küçümsemeyin. Onlar bizim insanımız. 
Onları, idare eden devletler, onları bizden ve komşu-
larından uzak tutmaya çalışıyor. Bu halklar birleşse, 
AB, Amerika falan değil, dünyadaki esas güç bu güç 
olur” diye konuştu.
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Ümraniye Belediyesi tarafından Haldun Alagaş 
Spor Kompleksi’nde düzenlenen Geleneksel 
Okçuluk Yarışması, Dünya Etnospor Kon-

federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın da katıldığı 
törenle gerçekleşti.

14 spor kulübünden 250 yarışmacının katıldığı mü-
sabakalarda Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel 
Okçuluk Takımı, büyük bir başarı göstererek üç 
altın, bir gümüş, üç de bronz madalya olmak üzere 
toplamda 7 madalya kazanarak en başarılı kulüp 
oldu.

Yarışmanın açılış törenine Etnospor Konfederasyon 
Başkanı Bilal Erdoğan ve Ümraniye Belediye Başka-
nı Hasan Can’ın yanı sıra Ümraniye Kaymakamı Suat 
Dervişoğlu, Balıkesir Altı Eylül Belediye Başkanı 
Zekai Kafaoğlu, STK temsilcileri ile çok sayıda va-
tandaş katıldı.

KÜÇÜKÇEKMECELİ 
OKÇULARA 
7 MADALYA BİRDEN...
Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın 
açılışını yaptığı Geleneksel Okçuluk Yarışması’nda 
Küçükçekmeceli okçular büyük bir başarıya imza attı.
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Yüzlerce seyircinin ve kalabalık bir protokolün katıl-
dığı turnuvada Küçükçekmece Geleneksel Okçuluk 
Takımı’nın gösterisi ilgiyle izlendi.

“BU MİLLET NİCE KAHRAMANLIK 
DESTANLARI YAZMAYA HAZIRDIR”

 Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, 
törende yaptığı konuşmada, eskiden olduğu gibi 
bugün de bireylerin hem fiziki hem de manevi ge-
lişimi için okçuluk sporunun toplumda yeniden yer 
etmesini istediklerini söyledi.

Okçuluk sporunun yeniden canlanmasında emeği 
geçen yerel yönetimlere, Ümraniye Belediyesi’ne 
ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Erdo-
ğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugünlerimiz 
biraz zor geçiyor. Üst üste kötü haberler geliyor 

olabilir. Yüz yıl önce Çanakkale’yi, 1. Dünya Sa-
vaşı’nı, bir imparatorluğun çöküşünü yaşadık. O 
zaman kahramanlık hikâyeleri eşliğinde bu millete 
diz çöktürtemediler, şimdi de bu milletin ayağa 
kalkışını istemeyenler yine diz çöktürmek istiyor. 
Bu duruşu durdurmak isteyenler, ne yaparlarsa 
yapsınlar, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda nasıl 
bir kahramanlık destanı yazıldıysa, çok geriye 
gitmeyelim 15 Temmuz’da da aynı kahramanlık 
destanı yazıldı. Bu millet bağımsızlığını korumak, 
dünyada mazlumların dostu olmak, haksızlığa 
karşı durmak için nice kahramanlık destanları 
yazmaya hazırdır. Emeği geçenlere tekrar teşek-
kür ediyorum” dedi. Programın sonunda yapılan 
yarışmalarda dereceye giren sporculara Ümraniye 
Belediyesi yetkilileri tarafından madalyaları tak-
dim edildi.
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Ünlü şovmen Ceyhun Yılmaz ve Arin Gürsoy’ 
un sunduğu ödül törenine, AK Parti Millet-
vekili Coşkun Çakır, Muğla Valisi Amir Çiçek, 

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 
AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Kor-
kut, Tokat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zekeriya 
Yılmaz, Tokat Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bayram Gü-
vercin, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı 
Hamza Gönenç ile birlikte çok sayıda sanatçı, STK 
üyeleri ile birlikte vatandaşlar katıldı. 

“TOKATLILAR KÜLTÜRÜNÜN 
SAHİBİ İNSANLAR”

 Tokat Gündem Gazetesi En’leri ödül törenine ev 
sahipliği yapmaktan onur duyduğunu ifade eden 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz; 
“Tokat deyince aklıma ilk olarak unutulmaz ağıt 
türküsüyle on beşliler geliyor. Tokatlılar son za-
manlarda bunun bir ağıt olduğunun altını özellikle 

çiziyorlar. Çünkü daha önce Türkiye’de oyun havası 
şeklinde yaygınlaşması pek çok Tokatlıyı üzmüştü. 
Bu hassasiyetinizden dolayı teşekkür ediyorum. 
Bizlerin çocukları yetim kalmasın diye kendi çocuk-
larını yetim bırakan bütün şehitlerimizi de rahmetle, 
minnetle ve  şükranla anıyorum. Allah hepsinin 
mekânlarını cennet eylesin. Bizleri de onlara komşu 
etsin inşallah. Bu şölen havasındaki dayanışma son 
derece önemli. Bu ödülü bana layık gören Tokat 
Gündem Gazetesi yöneticilerine ve okurlarına da 
ayrıca çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

EN BAŞARILI BAŞKAN ÖDÜLÜ, 
TEMEL KARADENİZ’E 

 Yerel yönetimlerde en başarılı başkan olarak 
Özel Jüri Ödülünü alan Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz’e ödülünü Muğla Valisi 
Amir Çiçek verdi. Ayrıca Başkan Karadeniz ise, 
sanat dallarında ödül alan sanatçılara ödüllerini 
takdim etti.  

EN BAŞARILI 
BELEDİYE BAŞKANI ÖDÜLÜ 
TEMEL KARADENİZ’E
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz,
Tokat Yayın Grubu’nun organize ettiği 16. Tokat Enleri 
Ödül Töreni’nde ‘En Başarılı Belediye Başkanı Ödülü’ne
layık görüldü.
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EV SAHİBİ BAŞKAN KARADENİZ’E 
TEŞEKKÜR

 Bu törenlerin her yıl geleneksel olarak düzen-
lendiğini ifade eden Tokat Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Zekeriya Yılmaz; “Yerel yayıncılığın esası 
olan özellikle sosyal sorumluluk projesi endeksli 
çalışmaların biri olan  Tokat Gündem Gazetesi Ödül 
Töreninin 16.sını düzenliyoruz. Tokat Gündem Haber 
Merkezi bölge sorunlarınım belirlenmesiyle çözü-
me kavuşması noktasında hizmet etmeye devam 
etmektedir. Yayın gurubu olarak bu ülkenin milli ve 
manevi değerlerine sahip çıkan, cumhuriyetin ka-
zanımlarını ön planda tutan anlayışımızı korumaya 

ve ardında durmaya her zaman devam edeceğiz. Bu 
geceyi organize eden mutfağında görev alan bütün 
iş görenlere ve bu buluşmaya vesile olan Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e çok 
teşekkür ediyorum” dedi. 

2016 yılında yaptıkları çalışmalarla ülkemize ve To-
kat’a katkı sunan bireylere spor, sanat, siyaset, STK 
ve bireysel dallarda ödüller verildi. Yıldırım Beyazıt 
Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’nin Mehter Marşı 
gösterisi büyük beğeni toplarken, ünlü sanatçı 
Songül Karlı ve Tokat yöresine ait birçok sanatçı da 
sahne aldı.  Ödül töreninde ise katılımcılara yöresel 
yemekler ikram edildi.
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Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçek-
leşen söyleşide konuşan Şermin Çarkacı, üç 
çocuğunu büyütürken yaşadığı deneyimleri 

anne ve babalarla paylaşarak, ailelere çocuk ye-
tiştirme konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. 
Küçükçekmeceli ebeveynler de Çarkacı’ ya büyük 
ilgi gösterdi.

“SOSYAL MEDYA KULLANMAYI 
SEVMİYORUM”

Normalde sosyal medya kullanmayı sevmeyen biri 
olduğunu kaydeden Çarkacı, “Sosyal medyada sadece 
paylaşım yapıp sonra kapatıyorum. Orada paylaştık-
larım günlük anne yaşantısı. Başka bir şey yok. Biz bir 
oyun oynuyoruz. Bir bakıyorum Urfa’da bir anne de 
çocuğuyla aynı oyunu oynamış” dedi. Çarkacı ayrıca, 
çocukların bilgisayar oyunlarından uzak tutularak 
oyunu anne ve babasıyla oynaması ve onlarla iletişim 
kurarak yetişmesi gerektiğini ifade etti. 

“0-6 YAŞ ÇOK ÖNEMLİ İYİ 
DEĞERLENDİRİLMELİ” 

 0-6 yaşlarının çocuk için çok önemli olduğunu bu 
nedenle iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden 
Çarkacı, bu dönemde anne ve babaların yaptıkları 
yanlışları şu şekilde sıraladı: “Çocuklarını kurslara, 
televizyona ihale eden ebeveynler var. Ancak tele-
vizyon aktivite kitabı değildir. Çocukları yüreklen-
dirmek televizyondaki bir aktörün görevi değildir. 
Bir de sürekli mutsuz yaşayan ebeveynler var.” 
 
“EVİNİZ KİRLENİR DİYE KORKMAYIN, 
OYUN OYNAYIN” 

 Birlikte limonata yapmak ya da çocukla oyun oyna-
manın çocuğun gelişiminde çok büyük faydaları oldu-
ğunu kaydeden Çarkacı, “Bu nitelikli zaman geçirmektir. 
Bu tür faaliyetler çocukların ince motor ve kaba motor 
gelişimlerini sağlar. Bu nedenle evimiz kirleniyor diye 
düşünmeyin. İlla oyuncak almak zorunda da değilsiniz. 
Evde neyi oyuncağa çevirebilirim diye düşünün” dedi.

ŞERMİN ÇARKACI 
OYUNUN ÖNEMİNİ 
ANLATTI
Küçükçekmece Belediyesi, sosyal medyadaki 
paylaşımlarıyla annelere yol gösteren, “Oyuncu Anne” 
olarak tanınan yazar Şermin Çarkacı ile Küçükçekmeceli 
ebeveynleri buluşturdu.
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“MASANIN ALTINDA UZAY ORTAMI 
OLUŞTURDUM”

 Kendi çocuklarıyla oynadıkları oyunları, aktivi-
teleri de katılımcılarla paylaşan Çarkacı, Küçük-
çekmeceli ebeveynlere de ne tür oyunlar oynaya-
bilecekleri konusunda tavsiyelerde bulundu: “Her 
türlü şey boyanabilir, kabak, eski bir bluz, ayakkabı. 
Mukavva koliden uçak, fırın, ev her şey yapılabilir. 
Temizlik yaptırın, ince motor becerileri gelişir. Ço-
cuğu yaz kış demeyin sokağa çıkarın. Çocuğunuzla 
sohbet edin. Mesela ben masanın altını gökyüzü 
gibi boyadım. Üzerine de yere kadar örtü çektim. 
Bu şekilde onlara masanın altında güzel bir uzay 
ortamı oluşturdum.”

“BİZ ÇOCUKLAR BÜYÜRKEN, 
OYUNCAKLARA ÇOK PARA VERDİK”

 Seminerin kendisine çok fazla şey kattığını be-
lirten Fatma Altun ise Küçükçekmece Belediyesi’ne 
teşekkür ederek, “Benim çocuklarım büyüdü ama 
keşke dediklerim oldu. Biz çocuklar büyürken, 
oyuncaklara çok para verdik. Şimdi o kadar para 
vermeye gerek kalmamış. Çok basit malzemeler-
den, ev aletlerinden ne yapılabileceğini gösterdi. 
Benim çocuklarım artık büyüdü ama yeğenlerime 
uygulamaya çalışacağım” dedi.

“ÇOCUKLARIN EN İYİ EĞLENCE 
ARAÇLARI ANNE VE BABALARDIR”

 Şermin Çarkacı’nın bütün kitaplarını okuduğunu 
ve onu daha yakından tanımak için semineri takip 
ettiğini söyleyen Seda Şahin de, “Ben Şermin ha-
nımı çocuğumla birlikte tanıdım. Hamile olmakla, 
“Başlarım şimdi anneliğe” kitabıyla tanıdık. Şermin 
hanımı çok seviyorum sosyal paylaşım sitelerinden 
takip ediyorum. Bugün de bize bu söyleşi genel bir 
pekiştirme gibi oldu. Anne ve babaların çocukla-
rıyla sürekli vakit geçirmelerini tavsiye ediyorum. 
Çünkü çocukların en iyi eğlence araçları anne ve 
babalardır” diye konuştu.

Program sonunda ise Küçükçekmece Belediyesi 
Sosyal ve Kültür İşleri Müdürü Salih Nurettin Çevik 
Çarkacı’ya teşekkür ederek çiçek takdim etti. Ayrı-
ca Küçükçekmecelile- rin geniş katılım 
gösterdiği söyleşi sonrasında 
Çarkacı, hayranları için kitaplarını 
imzaladı. 



küçükçekmece bülten>

16

Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdür-
lüğü, Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi 
aşılama, kısırlaştırma, sahiplendirme gibi 

hizmetlerin yanı sıra kedi ve köpek evi kurulumları 
yaparak, minik dostları kış günlerinde soğuktan 
korudu. Küçükçekmece Belediyesi, ayrıca kış şart-
larında hayatta kalmaya çalışan kedi ve köpekler 
için de kanatlı kedi ve köpek beslenme odaklarını 
ilçenin dört bir yanına yerleştirerek, Küçükçekmece 
ilçesinde yaşayan hayvanların açlıktan ölmesinin 
önüne geçti. 

“BU GÜNLERDE KÜÇÜK 
DOSTLARIMIZI UNUTMAMALIYIZ”

 Sadece insanların değil, hayvanların da komşu-
muz olduğunu kaydeden Küçükçekmece Belediye 

Başkanı Temel Karadeniz, her zaman bu duyarlılıkla 
hareket ettiklerinin altını çizerek, “Hayvanlar bizim 
küçük dostlarımız. Bu ilçede bizim olduğu kadar 
onların da yaşam hakkı var. Onların da haklarına 
saygı duymalıyız. Biz, küçük dostlarımıza bu soğuk 
günlerde sıcak bir yemek ve barınak vermeyi amaç 
edindik” dedi.

50 KEDİ VE 19 KÖPEK KULÜBESİ 
DAĞITILDI

 İlçe sınırları içerisinde kedi popülasyonunun 
yoğun olduğu adreslere; barınmaları, mama ve su 
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 25 adet kedi 
evi kuruldu. 13 adet köpek, 21 adet kedi kulübesi 
ise 2015 yılında hayvan severlere dağıtıldı. 6 adet 
köpek, 29 adet kedi kulübesi de 2016 yılında yine 
hayvan severlere teslim edildi.

SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE 
SOKAK HAYVANLARI DA 
UNUTULMADI
Her canlının yaşam hakkına sahip çıkan Küçükçekmece 
Belediyesi, sokak hayvanlarını bu soğuk kış günlerinde 
yalnız bırakmadı.
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14 BİN KİLO KURU MAMA SOKAK 
HAYVANLARI İÇİN TÜKETİLDİ

 İlçe sınırları içerisinde köpek ve kedi popülasyo-
nunun yoğun olduğu mahallelerde beslenme ve su 
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 9 noktaya 
beslenme odak noktaları kuruldu. Beslenme odak-
larına 2016 yılı içerisinde toplam 500 kg kuru mama 
takviyesi yapıldı. Ayrıca 2016 yılı kış mevsiminde 
zorlu kış koşullarında sokak hayvanlarının beslen-
mesi için belirli alanlara yaklaşık 1000 kg civarında 
kuru mama bırakılarak hayvanların açlıktan ölmesi 
engellendi. Toplamda 2016 yılı içinde 14000 kg kuru 
mama sokak hayvanlarına dağıtıldı.

YÜZLERCE KEDİ VE KÖPEK SICAK 
YUVALRINA KAVUŞTU.  

 Rehabilitasyon Merkezi’nde misafir edilen 140 
adet sahipsiz kedi ve köpek Küçükçekmece Beledi-
yesi tarafından sıcak yuvalarına kavuşturuldu.

Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri’ne bağlı  Kısır-
laştırma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanların 
kısırlaştırılmasından aşılanmasına ve sahiplendiril-

meye kadar pek çok alanda hizmet veriliyor. Sağlık 
işleri Müdürlüğü bünyesinde görevli hekimler tara-
fından 2016 yılında sahipli-sahipsiz kedi ve köpekle-
re toplam; 366 adet karma aşıları (230 köpek karma 
aşısı, 136 adet kedi karma aşısı olmak üzere) yapıldı. 
333 adet köpek ve 757 adet kedi, Sokak Hayvanları 
Rehabilitasyon Merkezi’nde ksıırlaştırıldı. Böylece 
toplamda 1090 adet başıboş kedi ve kpek kısırlaştı-
rılmış oldu.
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BARIŞ MANÇO 
‘ŞARKILARIYLA’ ANILDI
Ünlü sanatçı Barış Manço vefatının 18. yılında “SesVerSus” 
grubu tarafından A Cappella şarkılarla Atakent Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde anıldı.

Müzikseverlerin büyük ilgisiyle gerçekleşen 
programda, SesVerSus Küçükçekmecelilere 
unutulmaz bir gece yaşattı.  

 
“BİZ ONUNLA HAYATI 
ÇOK GÜZEL ANLIYORUZ”

 Her şarkının başında duygularını dile getiren 
topluluk üyeleri Manço’yu şu ifadelerle anlattı: “Barış 
Manço her ne kadar ölüm Allah’ın emri dese de o 
hiçbir zaman ölmedi ve bizlerle birlikte. Türk halkı 

için ne kadar önemli bir isim olduğunu hepimiz çok 
iyi biliyoruz. Biz Türk halkı olarak onu unutamadık 
ve unutmayacağız. Barış abimiz, her türlü hislerini 
parçalarına işlemiştir. O zamanlar anlayamayacakla-
rımızı da şarkılarıyla bizlere miras bırakmış ki günü 
geldiğinde anlayabilelim. Biz onunla hayatı çok güzel 
anlıyoruz. Barış Manço bize, aşkı, sevmeyi, gurbeti 
belki halk hikâyelerini anlatırken, bazı şarkılarında ise 
dayanma gücü kalmadığı zaman daha büyük bir güce 
sığınmayı Allah’a sığınmayı ve sabretmeyi anlattı.’’



19

“SADECE İNSAN SESİ 
KULLANIYORUZ’’

 A Cappella hakkında da bilgi veren 
Aslıhan Şahin Güven; “Sadece insan 
sesi kullanıyoruz. Ama bu insan sesinin 
mikrofonları geçip size ulaşmasını sağlayan 
önemli bir isimde Oğuz Mutlu Güven’dir. O bizimle 
olmasa bu ses bizden çıkmaz. Kendisine çok teşek-
kür ediyoruz. Topluluk olarak hiç alt yapı kullanmı-
yoruz tamamen insan sesiyle 
A Cappella müzik yapıyoruz, sizlerle buluştu-
ruyoruz ve bundan onur duyuyoruz. Bugün bu 
salonda sizlerle birlikte Barış Manço’yuS anmak çok 
heyecan verici. Bu ortamı sağlayan Küçükçekmece 
Belediye BaşkanıTemel Karadeniz’e çok teşekkür 
ediyoruz’’ dedi.

“SesVerSus” grubu konserde, kendi hazırladıkları 
potpurinin yanı sıra Barış Manço’nun “Ölüm Al-
lah’ın Emri, Unutamadım, Kara Sevda, Aynalı 
Kemer, Kezban, Dağlar Dağlar, Yine Yol 
Göründü Gurbete, Halil İbrahim Sofrası” 
eserlerini seslendirdi.

Enstrüman olarak sadece insan 
sesini kullanan “SesVerSus” grubu, 
Begüm Başar, Suzidil Alpay, Gözde 
Korkmaz, Aslıhan Şahin Güven, 
Pınar Çetin, Tolga Alca, Hüseyin Acun, 
Çağlar Turan, Berke Erat, Serhat Tolga Sa-
rıkaya, Kaan Çelikcan ve Kaan Dolubaş’dan 
oluşuyor.
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Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçek-
leşen programa, Küçükçekmece Belediye 
Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu, 

Küçükçekmece AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kor-
kut ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

“GÜVEN KAVRAMI DEDİĞİMİZ ŞEYİN 
İÇERİSİNDEKİ EN HASSAS NOKTA 
GÜVENSİZLİKTİR”

 Milletin birbirine olan güvenini kaybetmemesi 
gerektiğini anlatan Yarar, “15 Temmuz süreçtir. Ha-
yatımız anlamında normalleşmeliyiz. Fikri anlamda 
15 Temmuz’un ne olduğunu bilmeliyiz ve bilincimizi 

kaybetmemeliyiz. Bir panik havasında, sağımızdaki 
solumuzdaki adamlardan korkarak yaşayamayız. 
Adamların istedikleri de bu. Güven kavramı dediği-
miz şeyin içerisindeki en hassas nokta güvensizliktir. 
Yani güven duygunuzu birisine güvenmeyerek ve 
güvensizlik hissine kapılarak kaybedersiniz. Kimse 
kendini güvensiz hissetmesin. Bizler normal haya-
tımıza devam etmeliyiz. Bunları temizlemek bun-
ların kim olduğunu belirlemek devletin görevidir. 
Bizim görevimiz duyarlı olmaktır. Devlet ile millet 
arasındaki bağı koparmaya çalışan, devlete güveni 
zayıflatmaya çalışan adamlarla fikri olarak mücadele 
etmek bizim görevimizdir’’ dedi.

METE YARAR:
‘HERKES KENDİNİ 
GÜVENDE HİSSETSİN’
Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği “Darbenin Ayak 
Sesleri” programının konuğu Güvenlik Uzm. Mete Yarar oldu.
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 “BU DİRENİŞİ BAŞKA BİR ÜLKE
YAPSAYDI ÜLKECE NOBEL ÖDÜLÜ 
ALIRLARDI”

  15 Temmuz’un bir süreç olduğuna dikkat çeken 
Yarar, “Böyle bir direnişi başka bir ülke yapmış 
olsaydı, muhtemelen Nobel Özel Ödülü diye bir şey 
çıkarılıp o ülkenin tamamına bu ödül verilirdi. Nobel 
Demokrasi Ödülü derlerdi adına da. Bırakın atlatma-
yı, 15 Temmuz hala devam ediyor bunu kabul edelim 
önce. Bunu ben değil Sayın Cumhurbaşkanı, Baş-
bakan ve diğer siyasiler söylüyor. Bu bana ait olan 
bir cümle değil. Bugünlerde Adalet Bakanı’nın açık-
lamalarını dinliyorsunuz. İçerideki gruplarına moti-
vasyon vermeye devam ediyorlar ve bazı suikastler 
için de emir verdiklerini düşünüyoruz diye açıklama 
yaptı. 15 Temmuz’u bir gün olarak algılarsanız yanlış 
yaparsınız. Biz o gün darbe yapmaya kalkan bir gru-
bu bertaraf ettik” ifadelerini kullandı.

“GÖMÜLECEK BİR TOPRAĞINIZ
YOKSA PARANIZIN DA ÖNEMİ
YOKTUR”

 Kitaplarının satışından elde ettiği gelirle Sam-
sun’un bir dağ köyünde okul yaptırmayı istediğini 
anlatan Yarar, “Arkadaşlarım bana bir gün dedi ki 
‘ağabey biraz birikmiş paran var,  ne yapacaksın, 
dolar alacak mısın’ dediler. Almayacağımı söyledim. 
Niye almayacağımı sordular. Yarın sabah ben do-
lardan yüzde 30 para kazansam ve ben milyarder 
olsam, aynı Suriyelilerin ülkesine vermiş olduğu za-
rar gibi yapmış olsam, dönemeyecek bir ülkem olsa, 
bu paranın bana ne faydası var. Adam Suriye’nin en 
zenginiydi, geçen gün öldü ve ülkesine gömülemedi. 
Başka topraklara gömülmek zorunda kaldı. Bugün 
yüzde 30 kazanabilirsiniz, yüzde 40 kazanabilirsiniz, 
yüzde 100’de kazanabilirsiniz, ama harcayacağınız 

bir toprak olmayacaksa, gömülecek bir toprağınız 
olmayacaksa, üzerinde yaşayacağınız bir toprak 
olmayacaksa, benim sizlerin arasına gelebileceğim 
bir yer olmayacaksa ne yapayım? 15 Temmuz’dan 
sonraki kitap gelirim ve diğerlerinden kazandığım 
kitap gelirimle memleketim olan Samsun’da bir dağ 
köyünde okul yapma kararı aldım” dedi. Söyleşi 
sonunda Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu, Mete 
Yarar’a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Yarar, 
dinleyicilerin sorularını yanıtlarken, Ceyhun Bozkurt 
ile birlikte çıkardığı ‘Darbenin Kayıp Saatleri’ kitabını 
da imzaladı.
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Mustafa Pars İlköğretim Okulu’nda gerçek-
leşen söyleşi programında, İrem Pekyürek 
“Çocuklarda Tuvalet Eğitimi ve Özbakım” 

hakkında bilgiler verdi.

 

“18 AYDAN İTİBAREN 
TUVALET EĞİTİMİ BAŞLAYABİLİR’’

 Tuvalet eğitiminde 2 yaş önemini anlatan Pekyü-
rek; “Çocuklarda, 18 aylıktan itibaren, bağırsak ve 
mesanede gerekli olan kas kontrolü kazanılır. Beden 
fonksiyonlarının duyarlılığı artar ve aynı zamanda 
bunları çeşitli ifade veya sözcüklerle tanımlayabilir, is-
teklerini ve ihtiyaçlarını daha iyi ifade edebilirler” dedi.

“OYUNCAK BEBEKTEN 
FAYDALANIN”

 Tuvalet eğitiminde uygulamaya geçişte yapılabi-
lecek hazırlıklardan da bahseden Akyürek, “Oyuncak 
bir bebek kullanarak beslenme ve boşaltma işlemleri-
ni gösterebilirsiniz. Tuvalette yapılan hareketler olan 
iç çamaşırının indirilmesi, tuvalete oturmak, boşaltım-
dan sonraki temizlik, iç çamaşırının çekilmesi, tuvalet 

ve el temizliği gösterilmelidir. Çocuğunuzun tuvalete 
ulaşmasını kolaylaştıracak yükseklikte önüne bir 
basamak koyabilirsiniz. Bir tuvalet iskemlesi-lazımlık 
alınabilir ancak hem kaplayacağı yer hem temizliği 
hem de bu alışkanlığın 1 yıl içinde yeniden değiştiril-
mesi gerekeceği için çok uygun bir çözüm değildir. Bu 
değişiklikleri çocuğunuz ve onun rahatı için yaptığını 
anlatabilirsiniz” diye konuştu.

“ÇOCUKLARINIZI ÖDÜLLENDİRİN”
 Çocuklara tuvalet eğitimi verilirken neler yapılması 

gerektiğini anlatan Pekyürek, “Bebek bezlerine artık 
ihtiyacı olmadığını anlatın. Uygulamadan en az 2-3 
gün önce bezlerden ayrılacağını söyleyin. Uygulama-
nın yapılacağı gün evinizin sakin olması için gerekli 
düzenlemeleri yapın. Sabah kalkınca bezleri açın ve 
kirli olanların artık son olduğunu söyleyerek çocuğu-
nuzla birlikte temizleneceği yere bırakın. Çocuklarınızı 
ödüllendirmeyi de unutmayın. Maddi ödüllendirme-
den çok manevi ödüllendirme daha önemlidir’’diyerek 
dinleyicilerin sorularını cevaplandırdı. Söyleşi sonunda 
ise Mustafa Pars İlkokulu Müdürü Yakup Kahraman 
İrem Pekyürek ve Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz’e teşekkür etti.

TUVALET EĞİTİMİNİ 
OYUNCAK BEBEKLERLE 
EĞLENCELİ HALE GETİRİN
Küçükçekmece Belediyesi ve ilçedeki okulların aile birlikleri 
tarafından oluşturulan Gönül Elçileri projesi kapsamında 
konuşan Psikolog İrem Pekyürek, çocukların tuvalet 
eğitimiyle ilgili ebeveynlere önemli açıklamalar yaptı.
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Yüzme, karate, taekwondo, basketbol, voleybol, 
futbol, futsal, atletizm, masa tenisi, badminton ve 
geleneksel okçuluk dallarında açılan Kış Spor Okul-
ları ilçe sakinleri tarafından büyük ilgi gördü. Aileler, 
ücretsiz olarak hayata geçirilen okullara, çocuklarını 
yazdırmak için adeta birbiriyle yarıştı. Kış boyunca 
sürecek olan spor okulları sayesinde çocuklar bir 
yandan spor yaparken bir yandan da sokakların 
tehlikelerinden korunmuş oluyorlar.. 
 
“SPOR SAHALARINA 
YENİ YILDIZLAR YETİŞTİRECEĞİZ”

 Küçükçekmece Belediyesi Kış Spor Okulları’nda 
çalışmalar hafta sonu tüm gün boyunca yapılıyor. Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Kü-
çükçekmece’de çocukları sokaklardan uzaklaştırmak, 
sağlıklı ve eğitimli birer genç olarak yetişmelerini sağ-
lamak için yaz-kış spor okullarını açtıklarını belirterek, 
“Bu okullar hem çocuklarımızın sağlıklı yetişmesini 

sağlayacak hem de spor sahalarına yeni yıldızlar 
yetiştirecektir. Spor okullarına vatandaşlarımızın gös-
terdiği ilgi bizim için en büyük ödül ve destektir” diye 
konuştu.

Kış spor okullarına kayıt yaptırmak isteyenler, 444 4 
360 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi edinebilirler.

KIŞ SPOR OKULLARI’NDA 
BİNLERCE NİTELİKLİ 
SPORCU YETİŞİYOR 
Küçükçekmece Belediyesi tarafından hizmet vermeye 
devam eden Kış Spor Okulları, 6-14 yaş grubu çocuk ve 
gençlerin yoğun katılımı ile devam ediyor.
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Anadolu’nun en güzel ezgilerini seslendiren 
Atakent Türk Halk Müziği Korosu’nun kon-
serine, ünlü sanatçı Ender Balkır konuk oldu. 

Konsere, yoğun ilgi gösteren sanatseverler, salonu 
tıklım tıklım doldurdu.  Küçükçekmece Belediye 
Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden de koro 
sanatçılarını yalnız bırakmadı.

ÜNLÜ SANATÇI ENDER BALKIR 
KOROYA EŞLİK ETTİ

 Programda, sunucu Başak İkiz; Yunus Emre, 
Karacaoğlan ve Pir Sultan Abdal’ın hayatlarından 
anekdotlar sunarak, dinleyicilere duygusal anlar 
yaşattı. Bağlama sanatçısı Fuat İkiz şefliğinde 

TÜRKÜ VE 
DEYİŞLERİN USTALARI 
KÜÇÜKÇEKMECE’DE ANILDI
Küçükçekmece Belediyesi Atakent Türk Halk Müziği 
Korosu, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde
muhteşem bir konsere imza attı.



25

sahneye çıkan koro, Türk şiirinin temel taşları ve 
unutulmaz Halk Ozanları Yunus Emre, Pir Sultan 
Abdal, Karacaoğlan deyişleri ve güzellemelerini 
seslendirdi. Koro sanatçılarının solo performansları 
ile türkü ve bağlama yorumları da izleyenlerden 
tam not aldı.

Halk müziği ziyafetinin yaşandığı gece konuk 

sanatçı Ender Balkır’ın seslendirdiği türkülerle taç-
landı. Balkır, ozanların ve aşıkların Türkiye’nin en 
büyük zenginliği olduğuna dikkat çekerek, seslen-
dirdiği türkülerle birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Konser sonunda, Küçükçekmece Belediye Başkan 
Yardımcısı Mustafa Kuzugüden, sanatçılara teşek-
kür ederek, çiçek takdim etti.
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Dr. İsmet Birgül İlkokulu’nda Avrupa Şafak 
Hastanesi işbirliğiyle düzenlenen seminer-
de, Uzman Diyetisyen çocuklarda beslen-

me ile ilgili ebeveynlere önemli bilgiler verdi.

“SEVMEDİĞİ YİYECEKLERİ 
CAZİP HALE GETİRİN”

 Çocukların kahvaltı alışkanlığı kazanması ge-
rektiğine dikkat çeken Ezgi Sakar, anne babalara 
tavsiyelerde bulundu: “Peynir, zeytin yemeyen 
çocuk yüzdesi çok fazla. Peyniri sevmiyorsa peynirli 
omlet yapın. Sebze yemiyorsa, sebzeli omlet yapın. 
Sevmediği yiyecekleri cazip hale getirmeniz önemli. 
Çikolatalı ekmek yerine, kaşarlı yağsız bir tost yeme 
alışkanlığı kazandırın.  Kola yerine, sodanın içine 
limon sıkın. Taze nane yaprakları koyun. 10-12 yaş 
üzeri çocuğunuza sürekli olmamak kaydıyla bunu 
içirme alışkanlığı kazandırın. Çocuklar annelerinden 
ne görürse onu yapar. Örneğin çocuğunuz su içmesi 
için önce siz su içmelisiniz. Bazı çocuklar hiç tadına 
bakmadığı bir şeyi sevmediğini ifade eder. Aileden 
birini rol model almıştır. Bu anlamda ebeveynler de 
dikkatli olmalıdır.”

YEME ALIŞKANLIKLARINIZA DİKKAT!
 Kişilerin, kilo alımını genetiğe bağladığını söyle-

yen Ezgi Sakar, “ Annem de kilolu, teyzem de kilolu 
deriz ama yeme alışkanlıklarımız önemlidir. Anneniz 
nasıl yemek yapıyorsa, siz de öyle yaparsınız. Böyle-
ce fazla kilolarla birlikte gelen rahatsızlıklar, takipçi-
niz olur” diye konuştu.

“ÇOCUKLARINIZIN MİDESİ İLE 
SİZİNKİ AYNI DEĞİL” 

 Ezgi Sakar, yemek için çocukları zorlamanın da 
yanlış olduğunu ifade ettiği konuşmasında, katılım-
cılara, “ Çocukların midesi ile sizin midenizin boyutu 
aynı değil. Çocuğunuz sizin yediğinizin üçte biriyle 
doyar. İki köfte ile doydum diyorsa, doğrudur. Bir 
çocuk kendini, inat yaptığı zamanlar dışında asla aç 
bırakmaz. Her hafta hastalanmıyorsa, halsizliği yok-

sa, ayda bir kez ateşli hastalık geçirmiyorsa bırakın 
çocuğunuz zayıf kalsın” sözleriyle seslendi.

ÇOCUKLARI ZORLAMAYIN, 
HİÇBİR ÇOCUK KENDİNİ AÇ 
BIRAKMAZ
Küçükçekmece Belediyesi ve ilçedeki okulların aile birlikleri 
tarafından oluşturulan Gönül Elçileri projesi kapsamında 
Uzman Diyetisyen Ezgi Sakar ebeveynlerle bir araya geldi.
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Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği 
konsere klasik Türk müziği hayranları yoğun 
ilgi gösterdi. Sanatçıya konserde TRT saz 

sanatçıları eşlik etti.

HEP BİR AĞIZDAN SÖYLEDİLER 
 Usta sanatçı konser boyunca güçlü sesiyle ku-

lakların pasını silerken, samimi ve sıcak sohbetiyle 
de ilgi odağı oldu. Zekai Tunca sanat müziğinin kült 
şarkıları “Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam, İmkan-
sız, Tanrım, Rüyalarım Olmasa, Git Gidebilirsen, Ben 
Sende Yaradanı Sevdim” gibi eserleri seslendirdi. 
İki saat boyunca sahnede kalan Tunca’nın söylediği 
şarkılara izleyici de hep bir ağızdan eşlik etti.

ZEKAİ TUNCA İLE 
TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
ESİNTİSİ
Klasik Türk Müziği’nin usta sesi Zekai Tunca,
Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde verdiği konserde 
hayranlarıyla buluştu.



küçükçekmece bülten>

28

İstanbul Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Mü-
dürlüğü ve Küçükçekmece Belediyesi’nin destek-
leri ile kurulan Kızılay çadırında Küçükçekmeceli 

vatandaşlar kanlarını vatanları için verdi. Küçük-
çekmecelilerin yoğun ilgi gösterdiği bağışta adeta 
seferberlik yaşandı.

 
KAN VERMEK İÇİN YARIŞTILAR

 Küçükçekmece Halkalı Erkek Yetiştirme Yurdu’nun 
önayak olduğu ve Küçükçekmece Belediyesi Spor 
Eğitmenlerinin yoğun ilgi gösterdiği kampanya kap-
samında Küçükçekmeceliler kan vermek için adeta 
birbirleriyle yarıştı. Yoğun ilgi gören kampanyada, 
Küçükçekmeceliler 15 Temmuz gecesi darbecilerin kan 
döktüğü noktalarda düzenlenen kan bağışı kampan-
yasına katılmanın mutluluğunu yaşadı.

‘Vatan Sana Kanım Feda’ sloganıyla düzenlenen kan 
bağışı kampanyası kapsamında İstanbul’un 11 nokta-
sında Kızılay çadırı kuruldu.

KÜÇÜKÇEKMECELİLERDEN 
KAN BAĞIŞI SEFERBERLİĞİ
Türk Kızılayı tarafından ‘Vatan Sana Kanım Feda’ 
sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Halkalı 
Meydanı’nda kan bağışı çadırı kuruldu.
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Küçükçekmece ilçesinde doğal afetlere karşı 
eğitim çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda, Kü-
çükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği 

olası felaketlerde göreve hazır enkaz-kayıp arama 
kurtarma ve sualtı arama kurtarma ekiplerinin 
sayılarını artırmak amacıyla eğitimlerini hızlandırdı. 
Antalya Kaş’ta yapılan 1 yıldız sualtı arama kurtar-
ma eğitimleri sonunda ekip sayısı 9 adet 1 yıldız 
dalıcı, 3 adet 3 yıldız dalıcı, 1 adet sualtı alet kullanma 
yetkisine sahip balıkadam ve bir adet 1 yıldız dalış 
eğitmeni, olarak yenilendi.  

EĞİTİMLER 2017’DE DE 
HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

 60 kişilik enkaz-kayıp arama kurtarma ekip sayısını 
da 2017 son çeyreğine kadar 200 kişiye çıkarmayı 
hedeflediklerini ifade eden Sivil Savunma Amiri Emrah 
Karataş, “Projesi devam eden deprem smülatör tırımı-
zı da 2017 yılı sonunda bitirmiş olacağız. Bu smülatör 
deprem tırlarımızla ilçe okullarında öğrencilerimize 
bire bir depremi yaşatıp gerekli önlemlerin alınması 
noktasında eğitimler vereceğiz. Küçükçekmece afete 
hazır sloganımız başlığı altında 33  adet temel yaşam 
ihtiyaçlarını barındıran afet istasyonumuz (deprem 
konteyneri) Küçükçekmece’nin belirli bölgelerine 

konuşlandırıldı. Yine ilçemiz halkına Temel Afet Bilinci 
Eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Yıl sonunda 
350.000 kişiye bu eğitimleri vermiş olmayı hedefliyo-
ruz. Bunların yanı sıra ilçemiz kamu kurum ve kuruluş-
larında okul ve hastanelerde hali hazırda planlanmış ve 
uygulamada olan deprem tatbikatlarına sivil savunma 
amirliği olarak refakat ediyoruz. 21 mahallede muh-
tarlarımızla müşterek çalışıp Mahalle Afet Gönüllüleri 
(MAG) oluşturup gerekli eğitimleri verdikten sonra 
olası afet anında daha etkili ve hızlı müdahaleyi sağ-
lamayı amaçlıyoruz. Programlarımız sonunda Küçük-
çekmece halkının en az yüzde ellisinin temel afet bilinci 
eğitimi almış olmasını hedefliyoruz” dedi.

SİVİL SAVUNMA EĞİTİMLERİ 
DEVAM EDİYOR
Küçükçekmece Belediyesi, meydana gelebilecek afet ve 
felaketlerde bilinçli ekipler oluşturmak için çalışmalarını 
sürdürüyor.
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GENÇ SPORCULAR 
ÖDÜLLERİNİ SURİYELİ 
ÖĞRENCİLERE HEDİYE ETTİ
Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğiyle düzenlenen okullar arası spor müsabakaları 
sonunda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçek-
leştirilen ödül törenine; çok sayıda öğrencinin 
yanı sıra Küçükçekmece Belediye Başkan 

Yardımcısı Recep Şencan ve Hamza Gönenç, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz,  İlçe Gençlik Hiz-
metleri ve Spor Müdürü Göksu Öz, Küçükçekmece 
Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Dernek Başkanı 
Seymen Gençtürk, Fanatik Gazetesi Haber Müdürü 
Zafer Büyükavcı, TGRT Spor Müdürü Hakkı Dede, 
Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetler 
Müdürü Oktay Kurt katıldı.

MADALYALAR
SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUKLARA

 Okullar arası yapılan futbol müsabakalarında de-
receye giren ilk üç takımın kazandıkları madalyaları 
Suriyeli öğrencilere hediye etmeleri salonda büyük 
alkışa neden oldu.

2016—2017 eğitim-öğretim yılında, 8 branşta 3144 
öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen okullar arası 
spor müsabakaları sonucunda dereceye giren 1071 
öğrenciye ödülleri takdim edildi. Genç sporcular, 
madalya ve plaketlerini sporun duayen isimlerinin 
elinden aldı.
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Okul- sektör işbirliğinde mesleki ve teknik 
eğitimin sorunları ve çözüm önerilerinin 
değerlendirildiği toplantıya, Küçükçekmece 

Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye 
Başkan Yardımcısı Hamza Gönenç, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Cemal Yılmaz,İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 
İsa Kanıcı,  KSİAD Başkanı Ahmet Koparan, Sefaköy 
Birleşik Esnaf ve Sanatlar Odası Başkan Vekili Sait 
Yüksel, Küçükçekmece Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Mustafa Yorulmaz, ilçedeki meslek ve tek-
nik liselerin okul müdürleri katıldı.

“EĞİTİM VE ÜRETİM
BİR ARAYA GELİYOR”

 İlçe Kaymakamı Harun Kaya, eğitim ve üretimin 
bir araya getirilmesi bakımından toplantının çok 
önemli olduğuna dikkat çekerek, “Sanayiciler ve 
eğitimciler karşılıklı olarak ihtiyaçlarını anlarsa, bu 
toplantıdan verim alacağız. Örneğin, yeni tekno-
lojiyle ilgili bir şey söz konusu olduğunda sektör 

bu alanda kalifiye elemana ihtiyaç duyduğunda o 
elemanın yetiştirilmesi önemli. Kapıda ödemelerin 
çoğaldığı günümüzde kuryeci ihtiyacı var. Kuryeci 
yetiştirilmeli. Herkes kuryeci olmamalı. Ehliyetli, 
güvenilir belli kriterlere sahip kişiler bu işi yapmalı. 
Sektör bunu okullara bildirmeli. Okullar, bu alanları 
açmalı. Yani iş piyasası aktörlerinin beklentileri doğ-
rultusunda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları 
arasında eşgüdüm sağlanmalı” dedi.

MESLEKİ EĞİTİMDE 
ÜRETEN VE EĞİTEN İŞBİRLİĞİ
Küçükçekmece Mesleki Eğitim Merkezi’nde düzenlenen 
toplantıda, meslek liselerinin ihtiyaçları, sanayicilerin 
beklentileri ve mesleki ve teknik eğitimin sorunlarını 
masaya yatırıldı.



KIŞ SPOR OKULLARINA

BÜYÜK İLGİ

Kış Spor Okullarına Gösterdiğiniz Yoğun İlgiye Teşekkür Ederiz


