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Eşi Nilgün Karadeniz ile birlikte komşularını 
ziyaret eden Başkan Karadeniz, Türk toplu-
munda önemli bir yere sahip olan komşuluk 

kavramına dikkat çekti.

“KOMŞULUK UNUTTUĞUMUZ DEĞİL, 
UNUTMAK İSTEDİĞİMİZ BİR DEĞER” 

  Dünya Komşuluk Günü’nün günümüzde he-
nüz hayat bulamadığını vurgulayan Karadeniz, “ 
Komşuluk evini başkasına açmaktır. Maalesef artık, 
komşuları alıp dışarı çıkıyoruz. AVM’lerde, piknikte 

bir araya geliyoruz. Bireysel kalmak önemseniyor. 
Komşuluk günümüzde, unuttuğumuz değil, unut-
mak istediğimiz bir değer haline geldi. Ziyaretimizi 
maya çalmak olarak kabul edin. Komşuluk gününün 
farkındalığını artırmak için buradayız. Vatandaş-
larımız mutlaka komşularını ziyaret etmeli. Bizler, 
komşuya emanet edilen çocuklar olarak büyüdük.
Günümüzde bu kavram unutulmaya yüz tutuyor” 
diye konuştu. Komşularıyla kahve eşliğinde sohbet 
eden Başkan Karadeniz, onların beklentilerini de 
dinledi. Karadeniz, ziyaretinde komşularına çiçek, 
çikolata ve kahve fincanı hediye etti.

BAŞKAN KARADENİZ’DEN 
DÜNYA KOMŞULAR 
GÜNÜNDE ANLAMLI 
ZİYARET
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Dünya 
Komşular Günü dolayısıyla Sefaköy Kiptaş Evleri’ndeki 
komşularını ziyaret etti.
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UZM. PSİKOLOG İRAK 
AİLE İÇİ ŞİDDET VE 
SALDIRGANLIĞI ANLATTI

 Küçükçekmece Belediyesi Aile Danışma ve 
Eğitim Merkezi, Çift ve Aile Terapisti Psikolog 
Bünyamin İrak, aile içi şiddet ve saldırganlıkla 
ilgili önemli bilgiler verdi.

GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN KAPI 
KAPI DOLAŞIYORLAR

 Geri dönüşüm konusunda farkındalığı 
artırmak isteyen Küçükçekmece Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe 
genelinde kapı kapı broşür dağıtarak 
vatandaşları bilinçlendiriyor.

ÇOCUK MECLİSİ, DÜNYA
ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ
İÇİN TOPLANDI

 Küçükçekmece Çocuk Meclisi, Dünya 
Çocuk Hakları Günü özel oturumunda bir 
araya geldi. Küçükçekmece Belediyesi meclis 
salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 
çocukların sorunları ve hakları konuşuldu.

ARFANA’DAN UNUTULMAZ 
KONSER

 Arfana Müzik Grubu, Küçükçekmece 
Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında 
sanatseverlerle buluştu.Atakent Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde gerçekleşen konserde sahne alan 
Arfana, Küçükçekmeceli hayranlarına unutulmaz 
bir müzik akşamı yaşattı. 

İBB HEYETİNDEN 
KÜÇÜKÇEKMECE’DE 
İNCELEME

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 
çeşitli birim müdürleri, Küçükçekmece Halkalı 
Mahallesi ile Atakent Mahallesi ana arterlerinde 
incelemelerde bulundu.

Kısa Kısa
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STAJYER 
ÖĞRENCİLERE CV 
HAZIRLAMA EĞİTİMİ

 Küçükçekmece Belediyesi’nde görevli 
stajyer öğrencilere, “CV Hazırlama ve 
Mülakat Teknikleri Eğitimi’’ verildi.

TÜRKİYE’DE 25 BİN 500 KİŞİ 
ORGAN NAKLİ BEKLİYOR

 Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Organ Bağışı 
Haftası kapsamında TOKİ Atakent Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde program 
düzenlendi. Programda organ bağışının 
önemine dikkat çekildi.

 Tuncay Okutan Küçükçekmece Belediyesi 
kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen konserde türkü severlere 
unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı.

TUNCAY OKUTAN’DAN 
TÜRKÜ ZİYAFETİ

PROF. DR. TURAN KOÇ: 
SÜLEYMANİYE’Yİ ANLAMAK 
İSLAM’I ANLAMAKTIR

 Prof. Dr. Turan Koç, Küçükçekmece 
Belediyesi’nin düzenlediği söyleşide medeniyet 
ve sanatı anlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE OKULLAR 
ARASI FUTBOL TURNUVASI 
BAŞLADI

 Küçükçekmece Belediyesi ve 
Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliği ile düzenlenen ‘Okullar Arası 
Futbol Turnuvası’ başladı.

Kısa Kısa
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Başkan Karadeniz, Küçükçekmece Ağız ve 
Diş Sağlığı Merkezi’nde meslektaşlarının 
günlerini kutlayarak, çocukların ağız ve diş 

taramalarını yaptı.

Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 
katkılarıyla düzenlenen programda diş hekimle-

rinin gününü kutlayan Başkan Karadeniz, has-
tane personeliyle birlikte Küçükçekmece Ağız ve 
Diş Sağlığı Merkezi’ni dolaştı. Merkez hakkında 
bilgiler alan Karadeniz, diş hekimlerine gül dağıt-
tı. Karadeniz’e, Belediye Başkan Yardımcısı Besim 
Müftüoğlu da eşlik etti. 

DİŞ HEKİMİ BAŞKAN 
KARADENİZ’DEN 
DİŞ TARAMASI
Küçükçekmece Belediye Başkanı ve aynı zamanda diş 
hekimi olan Temel Karadeniz, Ağız-Diş Sağlığı Haftası ve Diş 
Hekimliği Günü dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.
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“Merkezimiz Hayırlı, Uğurlu Olsun”
 Diş hekimlerinin dilinden sadece diş hekimlerinin 

anladığını ifade eden Başkan Temel Karadeniz, 
‘’Tüm diş hekimlerimizin günleri kutlu olsun. Yeni 
açılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kendi alanında 
önemli bir açığı kapatacak. Küçükçekmece Beledi-
yesi olarak bugüne kadar on binlerce çocuğun diş 
taramasını gerçekleştirdik. 

Fatih Belediye Başkanımızla birlikte, İstanbul’da diş 
hekimi olan diğer belediye başkanı da benim. Bu ne-
denle diş taramaları bizler için çok daha fazla önem 
arz ediyor” diye konuştu. Başkan Karadeniz ayrıca 
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nin altında bulunan 
Diş Tedavi ve Protez Merkezi’ni de ziyaret etti. 

Hayata Sağlıkla Gülümsediler 
 Diğer taraftan Küçükçekmece Belediyesi tarafın-

dan, ağız ve diş sağlığı için farkındalık oluşturmak 
amacıyla, Hürriyet Caddesi’nde 10 adımda sağlıklı 
dişlere  sahip olmanın püf noktalarının anlatıldığı 
‘Beyaz Yol’ etkinliğini de hayata geçirdi. Etkinlikte 
sergilenen foto bloklarda ziyaretçilere, ağız ve diş 
sağlığı için küçük fakat önemli bilgilere yer verildi. 
Küçükçekmece’deki çeşitli okullardan etkinliğe 
katılan öğrenciler de kendi ürettikleri sloganların 
yer aldığı dövizlerle geçiş yaparken, büyük ilgi gör-
düler. Ayrıca vatandaşlara diş sağlığı ile ilgili önemli 
bilgilendirmeler de yapıldı. Küçükçekmece’deki 100 
ilkokul öğrencisine yönelik gerçekleştirilen ‘’Hayata 
Sağlıkla Gülümse’’ projesi kapsamında, 35 bin 332 
öğrencinin ağız ve diş taraması gerçekleştirildi.
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KÜÇÜKÇEKMECE 
BELEDİYESİ’NDEN ÖRNEK 
PROJE: YAŞLILARA HİZMET 
BİRİMİ
Küçükçekmece Belediyesi’nin örnek projelerinden olan 
‘Küçükçekmece Yaşlılar Hizmet Birimi’, kısa sürede büyük bir 
başarıya imza atarak, 8 bin 500 yaşlı vatandaşa hizmet verdi. 
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“8 BİN 500 KİŞİYE HİZMET VERDİK”
 Kuruldukları günden bu yana,  8 bin 500 kişiye 

hizmet verdiklerini ifade eden Yaşlılar Hizmet Birimi 
Koordinatörü Murat Karadeniz,  “Burada biz bir 
yaşlıyı karşılarken, her şeyden önce onları kırmadan 
dökmeden incitmeden memnun edebilmeyi, sabırla, 
ilgi alaka göstererek bedenen ruhen onlara destek 
olmayı amaçlıyoruz.  Yaşlılarla araç beklerken, işlem-
leri hallolurken, sohbet ediyor; onların dertlerine ve 
sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Bu bizlere verilmiş bir görevden çok insan ruhunu 
ve yaşlıyı anlayabilmekten geçiyor. Bizlerin de bir 
yaşlı adayı olarak kendimizi onların yerine koyma-
mız gerekiyor. Bu nedenle  görevimizi yüzümüz 
asılmadan, hizmetin gerektirdiği şekliyle layıkıyla 
yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi. 

EVLERİNE KADAR ARAÇLARLA 
BIRAKILIYOR

 Örnek bir projeye imza atan Küçükçekmece 
Belediyesi Yaşlılara Hizmet Birimi’nde günler yoğun 
geçiyor. Çeşitli işlemlerini yapmak ya da bilgi almak 
amacıyla belediye binasına gelen yaşlı vatandaşlar, 
ilgili personel tarafından kapıda karşılanarak, önce 
dinlenme salonuna alınıyor. Birim personeli aracılı-
ğıyla istekleri doğrultusunda işlemleri tamamlanan 
vatandaşlar, bekletilmeden ve yorulmadan beledi-
yedeki işlemleri tamamlıyor.

Yaşlıların günlük yaşamlarını kolaylaştırarak onlara 
yalnız olmadıklarını hissettirmek için hayata geçi-
rilen hizmet çerçevesinde ayrıca yaşlı vatandaşlar 
evlerine kadar özel araçla bırakılıyor.
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Küçükçekmece Belediyesi, Aşık Veysel Caddesi 
üzerinde bulunan 41 dönümlük Soğuksu çamlı-
ğını yeniden düzenleyerek gençler için eğitimi ve 
eğlenceyi bir arada sunan bir alana dönüştürdü. 
Alan kaya tırmanışı, patenler için rampaları, serbest 
düşme kulesi ve birçok zorlu parkurun bulunduğu 
bir park haline getirildi. Parka gelen gençler, burada 

bulunan alanda uzman hocalar tarafından önce 
bilgilendiriliyor ardından eğitime alınıyor. Güvenliğin 
üst düzeyde tutulduğu parkta gençler hocalar eşli-
ğinde bu parkurlarda hem eğleniyor hem öğreniyor. 
Eğitim sonrasında parkurda başarılı olan gençler 
belirlenerek, Küçükçekmece Belediyesi tarafından 
bir arama kurtarma ekibi oluşturulacak.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ’NDEN
BİR İLK DAHA: MACERA PARKI
Küçükçekmece Belediyesi tarafından Soğuksu’da hayata 
geçirilen Macera Parkı’nda kaya tırmanışından serbest 
düşme kulesine kadar birçok parkurda Küçükçekmeceli 
çocuklar ve aileleri eğlenceli dakikalar geçirecek. 
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“DİĞER BELEDİYELERE 
ÖRNEK OLACAĞIZ”

 Parkı gezip yetkililerden bilgi alan Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekme-
ce halkının uzun bir süredir bu parkı beklediğini 
belirterek, “Parkımızda hem çocuklarımızın hem 
de ailelerin eğlenebileceği çok farklı parkurlar var. 
Ayrıca parkımızın içinde sosyal tesislerimiz de ola-
cak. Bu tür parkları Küçükçekmece’de çoğaltmaya 
çalışacağız. ‘Macera Park’ın İstanbul’da benzerini 
bulabilmek zor. Bu noktada diğer belediyelere de 
örnek olabileceğimizi düşünüyoruz. Parkımızın bir 
özelliği de sadece çocuklarımızın değil, yetişkinlerin 
de eğlenebileceği bir şekilde dizayn edilmesidir” 
diye konuştu. Küçükçekmece Macera Parkı’nda bu-
lunan aktivitelerden bazıları ise şunlar:

TIRMANIŞ DUVARI: Yüksekliği 10 metredir. Yu-
karıya güvenlik ipi ile bağlanarak el ayak tutamaç-
larını tutarak kullanıcının kendi rotasını belirlediği 
tırmanış duvarı. Kullanıcı kendi iradesiyle yükseklik 
seviyesini belirleyip inişi gerçekleştirir. 

İP PARKURU: Her bir katında 19 oyun bulunan 
3 katlı 57 oyunlu ve koordinasyon, denge, kuvvet 
gerektiren, özgüven geliştiren parkur oyun alanı. 
Oyunların zorluk derecesine göre; 1. kat yeşil, 2. Kat 
mavi ve 3. Kat ise kırmızı renklerle gösterilmiş.  

SERBEST DÜŞÜŞ (KULE): Eğlence ve eğitim 
amaçlı 15 metrelik serbest düşüş ünitesinde paraşüt 
eğitiminde kullanılan powerfon bulunuyor. 

ZIPLINE: Güvenlik kemerine bağlanan makara siste-
miyle 60 metre kayarak yapılan bir eğlence ünitesi. 
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Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekle-
şen programa, Küçükçekmece İlçe Kaymakamı 
Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı 

Temel Karadeniz, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Doğan, 
Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal 
Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, 
başta olmak üzere okul müdürleri, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı. 

“Atatürk’ü Sadece Anmak Değil, 
Anlamak Gerek’’

 Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, “Büyük 
önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğur-
lanışının 78. yılını hep birlikte rahmetle ve minnetle 
anıyoruz. Atatürk’ü sadece salonlarda anmak amaç 
değil. Onu yüreklerimizde hissederek, onun engin li-
derliğinin ve dünya görüşünün bize ve tüm dünyaya 
önderlik edebilmesini diliyorum” dedi.

“Atatürk Gerçekten  
Farklı Bir Lider’’

 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karade-
niz de anma programında yaptığı konuşmada,”Ulu 
önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle, minnet-
le ve şükranla anıyorum. İnanıyorum ki her geçen 
gün Atatürk’ün işaret ettiği çizginin aslında ne ol-
duğunu hepimiz daha iyi anlıyoruz. Atatürk’ü daha 
dikkatli bir şekilde incelememiz gerekiyor. Atatürk 
gerçekten farklı bir lider Atatürk’ten öğrenmemiz 
gereken çok şeyler var. Kuru bir ezberciliğe dayan-
madan, kuru bir taklitçiliğe dayanmadan Atatürk’ü 
incelememiz, kavramamız gerekiyor’’ dedi.

Etkinlikte, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen 1881’den 

1938’e Atatürk oratoryosu duygu dolu anlar yaşattı. 
Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk slaytı yayınlanırken, 
okul korosu Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. 
Etkinlik sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün dü-
zenlemiş olduğu ‘’Ata’ya Veda’’ konulu resim, şiir, ve 
kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğren-
cilere ödüllerini protokol üyeleri takdim etti. Ayrıca, 
saat 9’u 5 geçe tüm protokol üyeleri 15 Temmuz 
Halkalı Şeref Meydanı’ndaki Atatürk anıta çelenk 
koyarak, saygı duruşunda da bulundu. 

ULU ÖNDER MUSTAFA 
KEMAL ATATÜRK, 
ÖLÜMÜNÜN 
78. YILINDA ANILDI
Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk’ün 78. ölüm yıl 
dönümü nedeniyle bir anma programı düzenledi.
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Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Kara-
deniz’in vizyonu ve misyonu ile adım adım 
büyüyen gençlik ve spor faaliyetleri, bundan 

böyle ayrı bir müdürlük altında sürecek. Bu kap-
samda Küçükçekmece Belediyesi Eğitim Şefi Oktay 
Kurt, Gençlik ve Spor Müdürü olarak görevlendirildi.    

GENÇLERE YAPILAN YATIRIM 
GELECEĞE YAPILAN YATIRIMDIR” 
Yeni müdürlüğün Küçükçekmece’ye hayırlı olmasını 
dileyen Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Genç-
lerimiz bizim geleceğimiz. Onlara yapılan yatırım 

geleceğimize yapılmış bir yatırımdır. Yarınlarımızı 
emanet edeceğimiz gençlerimizi sportif faaliyetler 
anlamında da iyi yetiştirmek zorundayız. Yeni 
müdürlüğümüzle, gençlerimize sağladığımız hiz-
metlerin daha kapsamlı bir şekilde devam etmesini 
istedik” dedi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 
23 branşta faaliyet gösteren spor okulları ile Küçük-
çekmece’de gençlere spor bilincinin daha fazla akta-
rılabilmesi, gençlerimizin her türlü kötü alışkanlıklar-
dan uzak tutulması, birçok farklı branşın ilçe halkına 
tanıtılması ve gençlerin bu branşlara özendirilmesi 
konusunda çalışmalarını artırarak sürdürecek. 

KÜÇÜKÇEKMECE
BELEDİYESİ’NDEN
YENİ MÜDÜRLÜK
Küçükçekmece Belediyesi’nde yeni kurulan Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Müdürlüğü çalışmalarına başladı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ 
tarafından düzenlenen Vodafone 38. İstanbul 
Maratonu’nun, bu yıl “Kahramanlar Koşusu” adı 

altında gerçekleştirilen halk koşusuna, Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Müdürü Oktay Kurt öncülüğünde 
Küçükçekmece belediye çalışanları da katıldı. 

Startı Bakan Kılıç Ve Kaya Verdi
 ‘15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz’ 

sloganıyla düzenlenen etkinliğin halk koşusunun 
Altunizade’den startını, Gençlik ve Spor Bakanı 

Akif Çağatay Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip 
Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş birlikte verdi. Bu yıl “Kahramanlar 
Koşusu” adı altında gerçekleştirilen halk 
koşusuna, Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki spor 
eğitmenleri, sporcular ve bilgi evleri öğrencileri 
de katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı koşuda 
binlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü 
koşarak geçti. 

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ  
İÇİN KOŞTULAR
Küçükçekmece Belediyesi Bünyesinde Yeni Açılan 
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’nde 15 Temmuz kahramanları için koştu.
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Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki ödül tö-
renine; AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah 
Kıyıklık, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Habibe 

Başer, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 
Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa 
Aydın, Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü Cemal 
Yılmaz, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler 
ve çok sayıda Küçükçekmeceli katıldı. Ödül töreni 
öncesi protokol üyeleri tarafından, yarışmada dere-
ceye giren ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraf-
lardan oluşan 15 Temmuz sergisinin açılışı yapıldı.

FEYZULLAH KIYIKLIK’TAN BİRLİK 
BERABERLİK MESAJI 

 Törendeki konuşmasında birlik ve beraberlik vur-
gusu yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah 
Kıyıklık, katılımcılara “15 Temmuz’u ölümsüzleştiren 

ve o fotoğrafları çeken tüm arkadaşlarımdan Allah 
razı olsun. 15 Temmuz büyük bir olay. Bunu bizim 
başımıza getirenler, bizim ekmeğimizi yiyen, bizim 
suyumuzu içen, başkalarına çalışan hainlerdir. On-
lara hakkımı helal etmiyorum. Bu darbenin bir tek 
amacı vardı. Bizi Suriye gibi, Afganistan, Mısır, Irak 
gibi parçalamaktı. Allah bu milleti seviyor. Bizler,  
güzel bir milletiz. Allah ülkemizi korudu ve bizler 
bu günlere geldik. Birbirimizi her zaman sevelim, 
sayalım. Bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. 
Bütün kan, benim topluluklarımda, benim inancım 
da olan insanlar arasında akıtılıyor. Batı, mermiden, 
tanktan, füzeden para kazanıyor. Fakat, benim 
müslümanlarımı öldürüyorlar. Bu bizi uyandırmalı. 
15 Temmuz büyük bir uyarıdır. Batının, emperyalist 
düşüncelerinin Doğu, Ortadoğu ve bizim içimizdeki 
kavgası Hz. Muhammed’in yeryüzüne İslam’ı yay-
maya başladığı zamandan itibaren bir inancı yok 

15 TEMMUZ FOTOĞRAF 
YARIŞMASI ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU
Küçükçekmece Belediyesi’nin 15 Temmuz darbe girişiminin 
ardından Türk milletinin dik duruşunu ortaya koyan 
fotoğraf karelerini ölümsüzleştirmek için düzenlediği ‘15 
Temmuz Fotoğraf Yarışması’ ödül töreni gerçekleştirildi.



17

etmek içindir. Kötü zamanlar geçirsek de inanıyoruz 
ki gelecek güzel olacak. Biz, gittiğimiz yerlere huzur 
ve mutluluk götüreceğiz. Emeği geçenlere teşekkür 
ederim” sözleriyle seslendi.

“15 TEMMUZ’DA DESTAN YAZDIK”
 AK Parti İl Başkan Yardımcısı Habibe Başer ise 

“Biz, 15 Temmuz’da bir destan yazdık. Rabbim tüm 
dünya millet ve devletlerine 15 Temmuz’u unut-
turmasın. Çanakkale’de yazılan destanı İstanbul’un 
göbeğinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, Sa-
raçhane’de, Taksim’de, Beştepe’de yazdık. Bu millet 
öyle necip bir millet ki, icap ettiğinde Çanakkale’de 
yazılan destan, 2016’nın Türkiye’sinde de yazılabi-
liyor. Millet olduğumuzun farkına vardık. Rabbim, 
birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. O gece evinde 
oturanda, seccadesinde dua eden de tankın üstüne 
çıkan da, yaralanan da, bayrağını alıp yürüyen de bu 
milletin gazisidir. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum” diye konuştu.

“OYNANAN OYUNUN FARKINDAYIZ”
 Konuşmasında, terör saldırısında şehit düşen De-

rik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’e dikkat 
çeken İlçe Kaymakamı Harun Kaya, “Adapazarı’nda 
vatanı uğruna mücadele eden on binlerce yiğit kar-
deşimiz gibi gurur duyduğum meslektaşım Muham-
med Fatih kardeşimin cenaze törenindeydim. Acı ve 
kederle birlikte müthiş bir gurur da yaşanıyordu. O 
törendeki heyecanı, 15 Temmuz gecesi yaşadığımız 
hain terör girişiminden sonra sizlerle tuttuğumuz 
demokrasi nöbetlerinde her gün yaşadık. Sizlerle 
gurur duyuyorum. Mezhebi, meşrebi, fikri ne olursa 
olsun, sokaklara çıkıp, tankları durduran sizler gibi 
aziz, yiğit, kahraman bir ilçede görev yapıyor olmak-
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tan, sizlerin kaymakamı olmaktan gurur duyuyo-
rum. Bu şerefi bana nasip ettiği için yüce Rabbime 
şükürler olsun. Bizler, inancımızı kaybetmediğimiz 
müddetçe ülkemizin bir karış toprağına o hain 
insanlar dokunamayacaklar. Yıkılmayacağız, vazgeç-
meyeceğiz, bırakmayacağız. Oyunun farkındayız. 
Ülkemizin doğusu başta olmak üzere bölüp parça-
layıp, başka bir ülkenin bayrağını dikmek isteyenler 
var. Onlara fırsat vermeyeceğiz. Başta Belediye Baş-
kanımız olmak üzere yarışmanın düzenlenmesinde 
emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

“15 TEMMUZ’U UNUTMAYACAĞIZ, 
UNUTTURMAYACAĞIZ”

 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 
ise şöyle konuştu: “15 Temmuz gecesinde önemli 
olan sokakları aydınlatmaktı. Meydanları, caddeleri 
aydınlatan çok kıymetli gazilerimizi ve şehitlerimizi 

minnetle anıyorum. Şehitlerimize Rabbim gani gani 
rahmet eylesin. Gazi demek, gazaya katılan de-
mektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları olarak 
sokaklarda meydanlarda hep sizler vardınız. Dünya 
tarihine geçecek bir iş çıkarttınız. Bir mücadele, 
bir cihat ortaya koydunuz. 15 Temmuz gecesini biz 
unutmadık, unutturmayacağız. Yapmış olduğumuz 
fotoğraf sergimiz ile 15 Temmuz’a dair arkadaş-
larımızın zihinlerinde farklı bir geceyi yad etmek 
istedik. Bizlere 15 Temmuz gecesini unutmamak ve 
unutturmamak üzere bir görev tebliğ edildi. İnşallah 
hakkıyla yerine getiririz. Halkalı’da 15 Temmuz Şeref 
Meydanı’nda her gece birlikte nöbet tuttuk. Bundan 
sonraki 15 Temmuzlarda da sizleri o meydana nö-
bete davet edeceğiz. Bizler artık nöbet arkadaşıyız. 
Şehitlerimizin yakınlarına sevgili Kaymakamımızla 
birlikte sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Gazi-
lerimizin ziyaretinde de çok ibretlik anekdotlarla 
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karşılaştık. Rabbim bir daha bizlere 15 Temmuz’u 
yaşatmasın o geceyi de unutturmasın” diye konuştu. 

ANLAMLI GECEDE  
SANATÇILARDAN  İLAHİLER

 Konuşmaların ardından protokol üyeleri dereceye 
girenlere ödüllerini takdim etti. Ünlü fotoğraf sanat-
çıları İzzet Keribar, Ozan Sağdıç, Sami Uçan, Ahmet 
Çağlar ve Mustafa Binol’un jüri üyesi olduğu ve 694 
fotoğrafçının 1983 fotoğrafla katıldığı yarışmada, 7 
fotoğraf dereceye girdi. Toplamda 50 fotoğraf da 
sergilenmeye hak kazandı. Programda, 15 Temmuz 
konulu sinevizyon gösterisi de izleyenlere duygusal 
anlar yaşattı. Ödül töreni sonrası, sanatçılar Ömer 
Karaoğlu, Aziz Engin ve Saleh Sabr de söyledikleri 

ilahilerle büyük ilgi gördü. 
Yarışmada birinci olan fotoğraf;  10.000 TL, ikinci 
7.500 TL, üçüncü 5.000 TL, mansiyon ödülünü ka-
zanan ise 2.000 TL ile ödüllendirildi. Küçükçekmece 
Belediyesi özel ödülü 1.500 TL olarak belirlenirken, 
sergilenmeye hak kazanan fotoğrafların sahiplerine 
de 200 TL para ödülü verildi. 
 1.lik Ödülü - Sedat SUNA / Katıldığı şehir: İstanbul 
2.lik Ödülü - Serap KORKMAZ / Katıldığı şehir: Bursa 
3.lük Ödülü-Nazlı KILIÇ / Katıldığı şehir: İzmir 
Küçükçekmece Belediyesi Özel Ödülü / İsmail COŞ-
KUN / Katıldığı şehir: İstanbul 
Mansiyon - Gökmen DÜLGEROĞLU / Katıldığı şehir: 
İstanbul 
Mansiyon - Aynur AYTİN / Katıldığı şehir: Van 
Mansiyon - EMRAH GÜREL  / Katıldığı şehir: İstanbul
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Sultanmurat Spor Kulübü’nde gerçekleşen 
buluşmaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz, AK Parti İlçe Başkanı Mus-

tafa Korkut, İBB Başkan Vekili ve Küçükçekmece 
Belediyesi Meclis Üyesi Göksel Gümüşdağ’ın babası 
Hasan Gümüşdağ, Küçükçekmece Belediye Başkan 
yardımcıları ve müdürleri ile çok sayıda vatandaş 
katıldı.

‘’AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ 
HİZMET VERMEYE BAŞLADI’’

 Küçükçekmece’de yapımı tamamlanan önemli 

projeleri anlatan Küçükçekmece Belediye Başkan 
Temel Karadeniz; “Daha yaşanılabilir bir Küçükçek-
mece için çalışmalarımız hız kesmeden devam edi-
yor. Tüm mahallelerimizde projelerimizin bir kısmını 
tamamladık, bir kısmının ise yapımı devam ediyor. 
Tamamladığımız projelerimiz arasında Bağımlılıkla 
Mücadele Merkezi, Belediye Anaokulu Parkı, Nu-
rettin Şen Parkı, Trafik Çocuk Eğitim Parkı, İkitelli 
Şenevler Camii, Zülfikar Parkı, Yarımburgaz ve Ka-
narya Bilgi Evleri, Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı 
bulunuyor. Ayrıca Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı 
Hastanesi ilçemiz için büyük bir yatırım olmuş ve 
hizmet vermeye başlamıştır. Diş hastanemiz Küçük-

BAŞKAN KARADENİZ, 
SULTANMURAT 
MAHALLESİ’NDE

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 
Sultanmurat Mahallesi’ndeki vatandaşlarla bir araya 
gelerek Küçükçekmece’deki dev projeleri anlattı.
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çekmece’ye hayırlı olsun. Macera Parkımızın açılışı 
ise kısa bir zaman sonra yapılacaktır’’ dedi.

‘’KÜÇÜKÇEKMECE’Yİ HEP BİRLİKTE 
GÜZELLEŞTİRELİM

 Küçükçekmece’de yapımı devam eden ve proje 
halinde olan yatırımları da vatandaşlarla paylaşan 
Başkan Karadeniz; “Küçükçekmece’nin bizim ol-
duğunu bilerek yaşayalım ve ilçemizi hep birlikte 
güzelleştirelim. Küçükçekmece’de yapımı devam 
eden ve proje halinde olan birçok çalışmamız var. 
Sultanmurat Meydanı Pazar Yeri ve Yeraltı Otoparkı, 
Halkalı Sağlık Ocağı ve Kapalı Pazar Yeri, Fevzi Çak-
mak Meydanı Pazar Yeri ve Yeraltı Otoparkı, Tevfik-

bey Meydanı Pazar Yeri ve Yeraltı Otoparkı, Cennet 
Meydanı Pazar Yeri ve Yeraltı Otoparkı, Yenimahalle 
Kentsel Dönüşüm Rezerv Konutları, Küçükçekmece 
Öğretmen Evi, İnönü ve İstasyon Mahalleleri Semt 
Konakları, Konutbirlik Kavşağı, ikinci bir göl kenarı 
yeşil alanı oluşturacak olan Menekşe Deresi Rekre-
asyon Projesi, Gençlik Merkezi, İstanbul Cemevi ve 
Kültür Merkezi, Hacı Bektaşi Veli Lisesi bunlardan 
öne çıkanları’’ dedi.

Vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Karade-
niz, Halkalı- Kapıkule tren seferlerinin başladığını da 
duyurarak, Havaray projesinin de çok kısa zamanda 
yapımına başlanacağını söyledi.
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Bu kapsamda, Tevfikbey Meydanı Pazar Yeri ve 
Yer altı Otoparkı projesiyle Küçükçekmece’nin 
yoğun konut dokusunun merkezinde önemli 

bir ihtiyaca maksimum düzeyde cevap vermeye 
hazırlanıyor.

ÇOK AMAÇLI BİR YATIRIM
 Tevfikbey Mahallesi’nde Küçükçekmece Beledi-

yesi’ne ait Yol Yapım Amirliği’nin bulunduğu alanda 
yapılması planlanan yatırım, Beşir Kemal Caddesi ve 
Şehit Feride Sokak kesişiminde konuşlandırılacak. 
Kapalı inşaat alanı 3055 m2 olacak yatırım; meydan, 
katlı yer altı otoparkı, pazar yeri gibi donatılarla 
dikkat çekiyor.

‘VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYACINA 
CEVAP VERİYORUZ’

 Bir kent meydanı olarak ele alınan proje , bölgede 
farklı günlerde kurulan semt pazarlarını da bir çatı 
altında toplayacak. Öncelikli hedeflerinin Küçükçek-
mecelilerin ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmak oldu-
ğunu ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz, “Bu projeyle ilçemiz sakinleri iklim 
koşullarından etkilenmeden rahat bir şekilde alış-
verişlerini yapabilecekler. Projede pazar yeri dışında 
çocuk parkı, dinlenme alanları ve kapalı otoparkta 
bulunacak” diye konuştu.

TEVFİKBEY’E PAZAR YERİ 
VE YERALTI OTOPARKI
Küçükçekmece Belediyesi ilçe sakinlerine daha kaliteli 
yaşam alanları sunmak amacıyla, yeni projelerini hayata 
geçirmeye devam ediyor.
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Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçek-
leştirilen spor söyleşisinde, adını Türk voleybol 
tarihine altın harflerle yazdıran takımın efsa-

neleri, dünya kupasıyla sahneye çıktı ve gençlere 
önemli mesajlar verdi.

“Türk Kadını Tuttuğunu Koparıyor”
 Türk bayan voleyboluna hem oyuncu hem mena-

jer olarak damgasını vuran Nalan Ural, Türk voley-
bolundaki başarının sırrının Türk kadınının gücünde 
yattığını belirterek şunları söyledi: 
“Voleyboldaki başarıyı, uzun zamandır yatırım ya-
pan bazı müessese kulüplerine bağlıyorum. Futbol 
kulüpleri de bu müessese kulüplerine özenerek 
voleybola yatırım yaptı. Özellikle 50. yılımızı kutladı-
ğımız bu sene de Eczacıbaşı’nın bayan voleybolunun 
gerçekten lokomotif olduğunu düşünüyorum. Son 

30 yıldır da Vakıfbank katılımcı olmaya çalışıyor. Bu 
rekabet alt yapılardan itibaren başlıyor. Eczacıbaşı 
yalnızca, dünya kulüpler kupasında şampiyon olan 
bir takım değil. Genç milli takıma oyuncularıyla Dün-
ya Avrupa şampiyonluğu kazanmış oyuncular yetiş-
tirmiş bir müessese. Sporcu yetiştirmek Türkiye’ye 
insan yetiştirmek bizim misyonumuz. Bizim gibi 
kulüplerin düzenli olarak bayan voleyboluna yatırım 
yapması milli takımları da motive etti. Dünyanın en 
iyi bayanlar ligi Türkiye liginde oynanıyor. Doğru bir 
planlama var. Başarı, bunun doğal sonucudur. Bu 
kadar iyi bir ligden Dünya Kulüpler Ligi şampiyonun 
çıkması normal. Özünde de fazlaca çalışma var. 
Gerçekten, erkeklerden ayrı olarak Türk kadınının 
tuttuğunu koparan bir kadın tipi olduğunu düşü-
nüyorum. Bu sadece sporda değil, kültürde sanatta 
her yerde geçerli.”

DÜNYA ŞAMPİYONLARI 
KÜÇÜKÇEKMECE’DE
Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği spor 
söyleşilerinin bu ayki konuğu Dünya Kulüpler Voleybol 
Şampiyonası’nı üst üste ikinci kez kazanan Eczacıbaşı 
Vitra Kadın Voleybol Takımının menajeri Nalan Ural ve 
liberosu Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu oldu.
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“Voleybol Yeterli İlgiyi Görmüyor”
 Başarılı oyuncu Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu ise 

Eczacıbaşı’nın aldığı büyük başarıya karşılık futbo-
lun voleybolu gölgede bıraktığına dikkat çekerek, 
“İkinci defa kupa alıp, tarihe geçtik fakat beklediği-
miz, hak ettiğimiz değeri göremiyoruz. Bu başarı, 
uzun zamandır, kulüplerimizin milli takımlar bazında 
yaptığı yatırımla yükselen bir grafik. Başarıyla doğ-
ru orantılı olarak, ilgi görmüyoruz. Kulüpler bazında 
ikinci defa dünya şampiyonuyuz. Gönül ister ki her-
kes voleybol izlesin, özellikle kadınları temsil ettiği-
miz için daha çok ilgi görelim. Ne yaparsak yapalım, 
futbol ve basketbolun önüne geçemiyoruz. Bizim, 
futbol, basketbol taraftarı gibi bir taraftarımız yok. 
Daha iyi ne yapabiliriz bilmiyorum” dedi. 

“Oyuncular, Sadece Türk Olduğu  
İçin Çok Para Kazanmamalı”

 Nalan Ural, oyuncuların Türk oldukları için değil, 
hak ettikleri için para kazanması gerektiğini vurgu-
ladığı konuşmasında şunları söyledi: 
“Voleybolda, normalde 14 kişilik kadroda Türkiye’de 
3 kişi yabancı serbest bırakıyorsunuz.  Sırf Türk 
olduğu için basketbol, voleybol, futbol için de ge-
çerli. Oyuncular çok para kazanıyor olmalılar. Hak 
ettikleri için para kazanıyor olmalılar. Voleybolda 
yabancı kalitesi var. Türk oyuncu da para kazanmak 
istiyorsa kalitesini yukarı çekmek zorundadır. Fut-
bolun eksiği bence şu an budur. Bu milli takıma da 
bu şekilde yansıyor. Voleybolda da tehlike çanları 
çalıyor. Yetişmekte olan genç oyuncuları aşağıdaki 
kulüplere kiralayarak, onlara maç tecrübesi kazan-
dırmaya çalışıyoruz. Avrupa maçlarımızda daha fazla 
yabancıyla oynamaya başladık. Bu sene ilk kez 6 
yabancıyla oynadık. 11 oyuncumuz var Türkiye ligine 
kiraladığımız. Onları kiralıyoruz ki geldiklerinde 
hazır gelebilsinler. Çünkü Türk oyuncularımız artık 
veteran olmaya başladı, fakat onlardan da vazgeçe-
miyoruz.”

 “Hayat Hep Mücadele İstiyor”
 Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu öğrencilere ‘eğitim 

şart’ diyerek, “Spor yaparken, ders çalışamıyorum 
demeyin. İkisi bir arada yapılabilir. Biraz fedakarlık 
gerektirir. Hayatınızın her döneminde bir sporla 
uğraşın. Hiçbir zaman vazgeçmeyin, hayat hep mü-
cadele gerektiriyor. Vazgeçtiğinizde kaybedersiniz. 
Hep kendi mutluluğunuz için savaşmaya devam 
edin” sözleriyle seslendi.  
Program sonunda Küçükçekmece Belediye Baş-
kan Yardımcısı Recep Şencan, konuklara teşekkür 
ederek, çiçek ve plaket takdim etti. Konuklar da 
Şencan’a Eczacıbaşı Vitra’nın imzalı formasını hediye 
etti.
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Küçükçekmece’de görev yapan 39 öğretmenin 
farklı kategorilerde 58 eserine ev sahipliği 
yapan Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, eği-

timcilerin heyecanına sahne oldu. 

ÖĞRETMENLERİN ESERLERİ 
SERGİLENDİ

 24 Kasım Öğretmenler Günü Karma Resim Ser-
gisi’nin açılışını Küçükçekmece Belediye Başkan 
Yardımcısı Hamza Gönenç, Küçükçekmece İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ile pek çok öğretmen 
ve sanatsever birlikte yaptı. Açılışta İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Cemal Yılmaz yapılan etkinlikler için Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e teşek-
kür ederek, 24 Kasım’ın tadını çıkardıklarını söyledi. 
Sergide eseri bulunan Gültepe İlkokulu öğretmeni 

Saadet Karagöz ise, bu özel günlerinde onları yalnız 
bırakmayanlara minnetini dile getirdi.

ÜNLÜ ÇİFT ŞARKILARINI 
ÖĞRETMENLER İÇİN SÖYLEDİ

 Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi akşam saatle-
rinde ise ünlü sanatçılar Eda ve Metin Özülkü çiftinin 
konserine sahne oldu. Günlerini, keyifli bir konser 
akşamıyla kutlayan yüzlerce öğretmen konsere 
büyük ilgi gösterdi. Küçükçekmeceli öğretmenlere 
unutulmaz bir müzik akşamı yaşatan Eda- Metin 
Özülkü çiftine, Vokaliz grubu eşlik etti.

Eğlen Güzelim,  Mor Menekşe, Yalan Dünya, Ah 
İstanbul, Bağdat gibi sevilen parçaları seslendi-
ren Eda-Metin Özülkü çiftine Küçükçekmeceli 

ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
SERGİ VE KONSERLE 
TAÇLANDI
Küçükçekmece Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü 
sergi ve konserle taçlandırdı. 
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öğretmenler de hep bir ağızdan eşlik etti. Vokaliz 
grubunun canlı performansıyla acapella tarzı müzik 
yapması ise katılımcılardan büyük alkış aldı. Yaklaşık 
2 saat boyunca sahnede kalan Eda-Metin Özülkü 
çiftini gözünü kırpmadan izleyen Küçükçekmeceliler 
hem eğlendi hem hüzünlendi. Konserde sanatçılara 
teşekkür ederek çiçek veren Hamza Gönenç de tüm 
öğretmenlerin gününü kutladı. 

“ÖĞRETMENLER EVİ YAKIN 
ZAMANDA HİZMETE AÇILACAK”

 Bu özel günde engelli öğretmenleri de unutma-
yan Küçükçekmece Belediyesi, onları da kahvaltıda 
bir araya getirdi. Öğretmenler Günü dolayısıyla dü-
zenlenen programda konuşan Küçükçekmece Be-
lediye Başkan Yardımcısı Hamza Gönenç, “Tüm öğ-
retmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. 
İlçemizde görev yapan 20 engelli öğretmenimiz var 
ve Öğretmenler Günü vesilesiyle burada birlikteyiz. 
Bugün burada ilk kez buluşuyoruz ve bundan sonra 
sık sık bir araya gelerek engelli öğretmenlerimizin 
ve onların vesilesiyle engelli kardeşlerimizin sorun-
larına çözüm bulacağız. Bundan sonraki toplantımızı 
kısa bir zaman sonra açılacak olan Öğretmenler 
Evi’nde yapmayı planlıyoruz. Belediye Başkanımız 
Temel Karadeniz ve Kaymakamımız Harun Kaya 
bu konuda çok duyarlı. Engelli vatandaşlarımız 
için ellerinden geleni en iyi şekilde yapıyorlar’’ diye 
konuştu.
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Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekle-
şen söyleşide konuşan Hatipoğlu ve Karahan, 
diyabetle ilgili önemli bilgiler verdi.

“Günde 30 Dakika Yürüyüş 
Diyabetten Koruyor”

 Diyabet hastalığının ortadan kaldırılamadığına 
değinen Yrd. Doç. Dr. Esra Şüheda Hatipoğlu, ancak 
zararlarının engellenebileceğini kaydetti. Hatipoğlu, 
“Her üç senede bir diyabetten dolayı bir kişinin 
ayağının kesildiği tahmin ediliyor. Dünyada körlüğe 
neden olan ilk 3 hastalıktan biri. Diyabetten korun-

mak için ise yapılması gereken boya uygun vücut 
ağırlığı hedeflemek, dengeli beslenmek ve günlük 
30 dakika yürüyüş yapmak” dedi. Diyabetin bireysel 
bir hastalık olduğuna da değinen Hatipoğlu, diyabe-
tin şifresinin sağlıklı beslenme ve egzersiz olduğunu 
söyledi.

Diyabet Eğitim Hemşiresi Yıldız Karahan ise diya-
betli hastalar için el, ayak ve ağız bakımını anlatarak, 
diyabet hastalarının mutlaka evde kan şekeri tahlili 
yapmayı öğrenmeleri gerektiğini kaydetti. Hatipoğ-
lu ve Karahan söyleşi sonunda vatandaşların sorula-
rını yanıtladı. 

DİYABET HASTALARI İÇİN 
PÜF NOKTALARI
Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği sağlık 
söyleşilerine katılan Yrd. Doç. Dr. Esra Şüheda Hatipoğlu 
ve Diyabet Eğitim Hemşiresi Yıldız Karahan, diyabetle 
yaşamanın püf noktalarını anlattı.
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Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde kasım-ara-
lık aylarında bir milyon çiçek dikecek.

Kış Ortasında Baharın Renkleri
 Aralık sonuna kadar ekimi tamamlanacak olan 

kışlık mevsimlik çiçekler ile Küçükçekmece geneli 
parklarda, yeşil alanlarda, cadde ve refüjlerde va-
tandaşlar baharın renklerine kavuşacak. Menekşe, 
cuha, sklemen, potakal ve nergisi ekimi gerçekleşti-
rilen çiçekler arasında öne çıkıyor. 

KÜÇÜKÇEKMECE’DEN  
BİR MİLYON ÇİÇEK
Küçükçekmece Belediyesi, kış mevsimi için bir milyon 
çiçek dikecek. Vatandaşlar kış ortasında da baharın 
renklerine kavuşacak.
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‘Kirlenmeyen Kelimeler’ isimli tek kişilik gösteri-
siyle Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahne 
alan ünlü şovmen, stand-up gösterisiyle eğlenceli 
dakikalar yaşattı. Küçükçekmece’de ikamet eden sa-
natçıyı ailesi de izlerken,  programa Küçükçekmece 
Belediye Başkan Yardımcıları Besim Müftüoğlu ve 
Recep Şencan da katıldı.

Ayakta Alkışlandı
 Şiirleriyle de adından söz ettiren Ceyhun Yılmaz, 

şovunun açılışını da bir şiirle yaptı. Hayatından 
kesitleri ve derlediği komik anıları gösteri formunda 
hayranlarına sunan Yılmaz, esprileriyle gülmekten 
kırdı, geçirdi. Bir saat boyunca sahnede kalan 
Yılmaz, gösteri sonunda ayakta alkışlanırken, 
Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Besim 
Müftüoğlu, ünlü isme teşekkür ederek, çiçek takdim 
etti.

CEYHUN YILMAZ, 
KAHKAYA BOĞDU
Küçükçekmece Belediyesi kültür sanat etkinlikleri 
kapsamında ünlü şovmen ve radyo programcısı Ceyhun 
Yılmaz’ı misafir etti.
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Küçükçekmece Belediyesi Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde görev yapan 
Temel Kılınçarslan’ın ikinci şiir kitabı ‘Sen Çok 

Güzelsin’ sevenleriyle buluştu. Kılınçarslan, ’‘Sen 
Çok Güzelsin’’ in yayımlanmasının üzerinden kısa 
bir zaman geçmesine rağmen, kitabın büyük ilgi 
gördüğünü söyledi.

“SEN ÇOK GÜZELSİN’İ 
PEYGAMBERİMİZİ (SAV) 
DÜŞÜNEREK YAZDIM”

 Kitabın kapak ismi olan ‘‘Sen Çok Güzelsin’’ adlı şi-
iri Peygamber Efendimiz (SAV) için yazdığını kayde-
den Kılınçarslan, 208 sayfalık şiir kitabında her çeşit 
şiirin yer aldığını, kitabında ilk şiir kitabı olan ‘Netlik 
Yok’taki şiirlere de yer verdiklerini kaydetti.

“ŞAİRLER DE 
DEVLET SANATÇISI OLSUN”

 İkinci şiir kitabını çıkarmanın mutluluğunu ya-
şayan Temel Kılınçarslan, ortaokul yıllarında şiirle 
tanıştığını belirterek, “Ortaokulda anne konulu 

bir şiir yarışması olmuştu. Yazdık. 4 arkadaş finale 
kalmıştık. Benim yazdığım şiir birinci olunca bu beni 
teşvik etti” dedi.

Türkiye’de şairlere de sahip çıkılmasını isteyen 
Kılınçarslan, “Neden sadece sinema ve tiyatro oyun-
cuları devlet sanatçısı oluyor? Şairlere de devlet 
sanatçısı ünvanı verilmeli. Şiire sahip çıkmak şaire 
sahip çıkmakla olur” diye konuştu. 

BELEDİYE ÇALIŞANI 
ŞAİRDEN İKİNCİ KİTAP
Yarim Yarim’in söz yazarı, 24 yıllık belediye çalışanı ve aynı 
zamanda şair olan Temel Kılınçarslan’ın beklenen şiir kitabı 
‘Sen Çok Güzelsin’ piyasaya çıktı.



KÜÇÜKÇEKMECE
ÖĞRETMEN EVİ

YAKINDA
Hizmetinizde
Yeşilova Mahallesi, Reyhan Caddesi üzerindeki eski öğretmen evinin 

bulunduğu yerde yapımı devam eden yatırımın toplam inşaat alanı 

2.820 m²’dir.  Eylül 2015’de temelini attığımız projede, 44 yatak kapasiteli 

pansiyon, restoran, dinlenme ve aktivite alanları da bulunmaktadır


