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Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü Sefaköy Metrobüs durağında 
tüm İstanbullulara çay ve salep ikramı yapı-

yor. İstanbulluların karla buluştuğu bu soğuk kış 
günlerinde Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşlara 
dağıttığı çay ve saleplerle sadece Küçükçekmecelile-
rin değil; tüm İstanbullular’ın yüzünü güldürüyor.

BİNLERCE İSTANBULLU’YA 
SICAK BİR MOLA İMKANI

 Metrobüs hattının önemli noktalarından biri olan 
Sefaköy Metrobüs durağında binlerce İstanbulluya 
dağıtılan sıcak çay ve salep ikramı soğuktan üşüyen 
vatandaşlara sıcak bir mola imkanı sunuyor. İşlerini 
halletmek için bir yerden bir yere koşuşturan vatan-
daşlar ise bu hizmetten oldukça memnun. Küçük-
çekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 
içleri ısıtan bu hizmeti soğuk kış günleri boyunca 
vermeye devam edecek.

SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE 
İÇLERİ ISITAN HİZMET
Küçükçekmece Belediyesi, kış mevsiminin bu soğuk 
günlerinde içleri ısıtacak bir hizmete daha imza attı.
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ÖĞRENCİLERE BAĞIMLILIKLA 
MÜCADELE SEMİNERİ

 Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 
“Bağımlılıkla Mücadele Seminerleri” kapsamında 
PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
Uzman Psikolog, Aile Danışmanı Sema Balık 
Okutan öğrencilerle bir araya geldi. Programda 
ayrıca Psikolog Merve Yıldız Bağımlılıkla Mücadele 
Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nin 
çalışmaları ile ilgili öğrencileri bilgilendirdi.

ÇOCUKLARDA KANSIZLIK 
ANLATILDI

 Küçükçekmece Belediyesi sağlık söyleşileri 
kapsamında Küçükçekmeceli ebeveynlere 
konuşan Uzman Doktor Dursun Eryılmaz, 
‘çocuklardaki kansızlığı’ anlattı. Cennet Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen söyleşiye 
katılan Eryılmaz, çocuklarda kansızlığın en 
büyük sebebinin demir eksikliği olduğuna 
dikkat çekti.

KÜÇÜKÇEKMECE ÇOCUK 
MECLİSİ DARICA’DA

 Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi, Darıca 
Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’ne motivasyon 
ve kaynaşma gezisi düzenledi. Toplamda 64 
öğrencinin öğretmenleriyle birlikte katıldığı gezide; 
Türkiye’nin ilk özel Hayvanat Bahçesi ve Botanik 
Parkı’nı rehberler eşliğinde gezen öğrenciler, 
hayvanlar ve bitkiler hakkında önemli bilgiler 
edindi.

KEKEÇ’DEN GÜNDEME DAİR 
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

 Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği Yusuf 
Özkan Özburun’un moderatörlüğünde gerçekleşen 
‘Ruhumuzu Onaran Konuşmalar’ programının bu ayki 
konuğu gazeteci-yazar Ahmet Kekeç oldu. Sefaköy 
Kültür ve Sanat Merkezi’nde yaklaşık bir buçuk saat 
boyunca süren programda Kekeç, gündeme dair 
önemli açıklamalarda bulundu.

FRAULEİN HONA’DAN 
KEYİFLİ KONSER

 Küçükçekmece Belediyesi kültür sanat 
etkinlikleri kapsamında Cennet Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde sahne alan pop müzik grubu 
Fraulein Hona keyifli bir konser verdi.
Dörtlü müzikal yolculuklarına 2013 yılında 
yayınlanan “The Ground Beneath Our Feet” adlı 
albümleri ile başlayan grup, günlük yaşam temalı 
şarkılarıyla beğeni topladı.

Kısa Kısa
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MÜZİK YAYINCILIĞINDA 
30 YILLIK SERÜVEN

 Küçükçekmece Belediyesi tarafından 
düzenlenen etkinlikte Müzik Akademisi, Pan 
Yayıncılığın kurucuları Işık- Ferruh Gençer 
çiftini ağırladı. “Müzik Kitaplarından Müzik 
Kütüphanesine 30 yıllık Serüven Pan” isimli 
söyleşide, Gençer çifti programda müzik 
kitapları, müzik yayıncılığı ve Türkiye’de müziği 
okumak konularında katılımcılara bilgiler verdi.

KAYMAKAMLIK KOŞUSU 
YAPILDI

 Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliği ile Okullararası Sportif 
Müsabakalar Tertip Komitesi tarafından organize 
edilen Okullararası Atletizm Koşusu Yarışmaları, 
Küçükçekmece Göl Kenarı Koşu Parkuru’nda yapıldı. 
Koşularda Söğütlüçeşme Orta Okulu 12 derece elde 
ederek güne damgasını vururken dereceye girenlere 
madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

 Küçükçekmece Belediyesi’nin okul söyleşileri 
kapsamında düzenlediği programda, müzisyen 
Süreyya Soyak öğrencilere keyifli dakikalar 
yaşattı. Nahit Menteşe Mesleki Teknik Anadolu 
Lisesi’nde gerçekleşen programda Soyak; 
“Hayatınızda mutlaka bir enstrüman olsun. 
Müzik hayatınızda çok büyük bir etkendir ve bir 
tercih yaparsınız o sizin hayatınız olur’’ dedi.

SÜREYYA SOYAK’LA 
GİTAR KEYFİ

VARİS TEDAVİSİ HAKKINDA 
BİLİNMESİ GEREKENLER

 Küçükçekmece Belediyesi ve Doğan Hastanesi 
katkılarıyla düzenlenen sağlık söyleşisinde Uzm. Dr. 
Edip Hatipoğlu “Varis Tedavileri” ile ilgili katılımcıları 
bilgilendirdi. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
gerçekleştirilen söyleşide, Uzm. Dr. Hatipoğlu, “Varis 
her ne kadar sadece estetik amaçlı bir sorun gibi 
gözükse de gerçekte bacakta dolgunluk, şişkinlik, 
ağrı hatta bacak yaraları gibi ciddi sağlık sorunları da 
doğurabilen önemli bir problemdir”dedi.

GENÇ RAKETLER NEFES KESTİ
 Küçükçekmece Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Okullar 
Arası Spor Turnuvası kapsamında düzenlenen 
masa tenisi turnuvasında genç raketler nefesleri 
kesti. Nasrettin Hoca Orta Okulu spor salonunda 
iki gün boyunca devam eden masa tenisi 
turnuvasına toplam 208 sporcu katıldı.

Kısa Kısa
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Küçükçekmece Belediyesi, yoğun kar yağışı 
nedeniyle vatandaşların mağduriyet ya-
şamaması için Fen İşleri, Park ve Bahçeler, 

Temizlik İşleri, Sağlık İşleri ve Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü ekiplerini 7/24 saat çalışma prensibiy-
le sahada tuttu.    

YENİ NESİL ARAÇLARLA MÜCADELE
 Yoğun kar yağışı şartlarında ilçe genelinde 14’ü 

tuz serpme ve kar küreme aparatlı yeni nesil araçlar 

olmak üzere 43 araç ve 353 personelle 24 saat mesai 
yapan ekipler, ilçe genelinde özel donatılmış araçlarla 
tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Kar yağdığı sürece 
kar küreme ve buz kırma çalışmalarına devam eden 
Fen İşleri Ekipleri, okullar, hastaneler, camiler ve kamu 
kurumlarının çevresine öncelikli olarak müdahale 
ederek, mahallelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekip-
ler, karla mücadele kapsamında 3 bin ton tuz kullandı. 
Ayrıca esnaflara hazırlanmış 10 bin paket tuz dağıtı-
lırken, anında müdahale için orta refüj ve tretuarlar ile 
ilçedeki sitelere de 5 bin çuval tuz bırakıldı. 

KÜÇÜKÇEKMECE 
BELEDİYESİ’NDEN 
KAR MESAİSİNDE 
BAŞARILI MÜCADELE
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SICAK YEMEK, EVDE BAKIM VE 
AMBULANS HİZMETLERİ 
KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

 Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri bünye-
sindeki Aş Evi de kötü hava koşullarına rağmen ihtiyaç 
sahibi aileleri mağdur etmemek için bütün imkanları 
zorlayarak, her gün yaklaşık bin kişiye iki öğün sıcak 

yemek dağıtımı gerçekleştirdi. 
 Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün evde bakım ve ambulans hiz-
meti de zorlu kış koşullarına rağmen aksamadan devam 
etti.  Küçükçekmece’de ikamet eden ve aynı zamanda 
tedavileri için sağlık kurum ve kuruluşlarına ulaşımlarını 
tek başlarına yapamayacak durumda olan engelli, yatalak 
ve yaşlı vatandaşlara yönelik hasta nakil hizmetleri 4 
ambulans ve 8 taşıyıcı personelle sürdürüldü. 
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SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
Öte yandan Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri 

Müdürlüğü  soğuk havalarda sokak hayvanlarını 
da unutmadı. Ekipler periyodik olarak ilçenin çeşitli 
bölgelerindeki hayvan beslenme odaklarına mama 
takviyesi yaptı ve açık arazilere mama dağıtımı 
gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
ilçede yoğun kar yağışı ve tipiye maruz kalarak dev-
rilen ağaçları tespit ederek, müdahale etti. 

BAŞKAN KARADENİZ, 
SAHA PERSONELİYLE BİR ARADA      

 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Kara-
deniz, ilçede karla mücadelenin 24 saat kesintisiz 
süreceğini ifade ederek, ekiplerin ulaşımda herhangi 
bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için tüm 
mahallelere ulaştığını dile getirdi. Saha personeliyle 
bir araya gelen Başkan Karadeniz, karla mücadelede 
görevli personele de teşekkür ederek, “Yoğun kış 
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şartlarında sahada olmak gerçekten çok zor. Sizin 
işinizi ibadet olarak görüyorum. Bizler ne kadar mo-
dern makineler alsak da biliyoruz ki sizin emeğiniz 
bambaşka” diye konuştu. 

Kış boyunca olumsuz hava koşullarında herhangi 
bir problemle karşılaşan vatandaşlar 444 4 360 nu-
maralı telefonu arayarak, nöbetçi ekiplerden yardım 
talep edebilirler. 
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Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği 
etkinlik kapsamında, Cennet Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde sahneye çıkan Aşkım Kapışmak, 

ezber bozan seminerini eğlenceli bir sunumla izleyi-
ciye aktardı. 

KALİTELİ İLETİŞİME EĞLENCELİ BİR 
BAKIŞ

 Kadın erkek ilişkileri, akıl ve fikir, mantık ve duygu 
dünyası arasındaki farklara değinen Aşkım Kapış-
mak, izleyicilere tavsiyelerde bulundu. Kapışmak, 
eğlenceli gösterisinde özellikle eşlerin birbirini ihmal 
etmemesi gerektiğine dikkat çekti. Kişilerin eğitim 
ve özel yaşamlarında daha başarılı olabilmeleri, 
kendileriyle ve başkalarıyla daha iyi iletişim kura-
bilmeleri için ipuçlarını paylaşan Kapışmak, “psiko-
medi” türündeki gösterisiyle hem eğlendirdi hem 
bilgilendirdi.

Bir saat boyunca sahnede kalan Aşkım Kapışmak’a 
Küçükçekmeceliler de büyük ilgi gösterdi. Gösteri 
sonunda Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürü Salih Çevik Kapışmak’a  teşekkür ede-
rek günün anısına çiçek takdim etti.

AŞKIM KAPIŞMAK, 
HEM GÜLDÜRDÜ HEM 
DÜŞÜNDÜRDÜ
Bilimsel bilgileri, stand-up gösterisi ile izleyiciyle 
buluşturan Davranış Bilimleri ve İletişim Uzmanı Aşkım 
Kapışmak, Küçükçekmecelilerle bir araya geldi.



11

Kayıp Türk Çinileri konulu söyleşide Nazan 
Ilgaz, yaptığı tez çalışmasından örneklerle 
Türkiye’den yurt dışına kaçırılan çinileri 

anlattı.

“DEVLETİN İDARECİLERİ YETERLİ 
HASSASİYETE SAHİP DEĞİLDİ”

 Türk Çini Sanatı’nın Anadolu’da 13. yy’ dan itibaren 
ortaya çıktığını ifade eden Ilgaz, “ Yabancı araştır-
macılar Osmanlı topraklarında araştırma yaparken, 
Osmanlı’ya ait eserleri yurt dışına kaçırırken, halk 
müzecilik alanında ciddi bir hassasiyete sahip değildi. 
19. yy’ ın sonlarına doğru bu farkındalık oluştu. 10 
Mart 1876’da Sabah Gazetesi’nin baş yazısında Os-
manlıca bir makale yayımlandı. Padişahtan izinsiz kazı 

yapılamazdı. Ancak yine de çiniler kaçırılıyordu” diye 
konuştu.

YURT DIŞINA KAÇIRILAN PEK ÇOK 
ESER MEVCUT

 Nazan Ilgaz, “Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı Ha-
rem Dairesi III. Murad Has Odası Çinileri, Rüstem Paşa 
Camii, Kasımpaşa Piyale Paşa Camii, Üsküdar Valide-i 
Atik Camii ve Eyüp Sultan Türbesi’nin tarihi çinilerinin 
korunamadığını belirtti. Ilgaz, bu mekanlardaki çeşitli 
çini karoların çalındığını söyledi. Çalınan karoların 
İngiltere Sotheby, İngiltere Christies ve Bonhems 
Müzayede Salonları ile Fransa Louvre Müzesi’nde gö-
rüldüğünü vurgulayan Ilgaz, geri almak için her eserin 
envanter defterinin bulunması gerektiğini ifade etti.

NAZAN ILGAZ’DAN
KAYIP KÜLTÜR 
VARLIKLARIMIZIN
HAZİN ÖYKÜLERİ
Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi 
öğrencileri ‘Ustalarla Atölye Sohbetleri’ kapsamında Çini 
Eğitmeni Nazan Ilgaz’la bir araya geldi.
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Küçükçekmece ilçesi iki yeni camiiye daha 
kavuştu. Geniş bir katılımla gerçekleşen açılış 
törenlerine, AK Parti Milletvekilleri Mehmet 

Metiner ve Abdullah Başçı, Küçükçekmece Kayma-
kamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz ile ilçe protokolü başta olmak üze-
re çok sayıda vatandaş katıldı. 

“RABBİM ACI ÇEKEN 
MÜSLÜMANLARA MERHAMET 
ETSİN”

 Mevlana Camii açılışında konuşan Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Öncelikle bir 
kez daha şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran 
ve minnetle anıyor, tüm dünyada Müslümanların 
çekmiş olduğu sıkıntıların en kısa sürede sona 
ermesini diliyorum. Rabbim bizlere camiilerimize ya-
kışır imanlar nasip etsin. Küçükçekmece Belediyesi 
olarak camilerimizi yenilemeye devam edeceğiz’’ 
dedi. 

KÜÇÜKÇEKMECE’YE
İKİ YENİ CAMİİ
Cumhuriyet Mahallesi’nde Küçükçekmece Belediyesi 
tarafından yaptırılan Mevlana Camii ile Yeşilova 
Mahallesi’nde Küçükçekmece Belediyesi’nin katkılarıyla 
yaptırılan Seyrekevler Seyran Camii açıldı.
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 “AFAD GÖREVLİLERİ YETİŞECEK”
 Macera Parkı’yla ilgili de konuşan Başkan Ka-

radeniz, ‘’Soğuksu Mevkii’nde bulunan Macera 
Parkımız tamamlandı. Belediyelere örnek olacak 
bu projemizle geleceğin AFAD görevlileri yetişecek. 
Hem büyükler hem de küçükler için vazgeçilmez 
bir tesis oldu. Kısa bir süre sonra parktaki sosyal 
tesisimiz de hizmete girecek. Sizden aldığımız 
destekle Küçükçekmece için hizmet etmeye devam 
edeceğiz” dedi.

“OLUMSUZ PROPAGANDALARA 
İZİN VERMEYİN”

 AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı ise 
böylesine güzel bir proje yaptıkları için Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e teşekkür 
ederek, “Ülkemiz sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Çeşit-
li yerlerden şehit haberlerimiz geliyor. Şehitlerimize 
rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dışarıdan ve 
içeriden bu coğrafya kuşatılmış durumda. Amaçları 
bu ülkenin beraberliğini bozmak ama bozamaya-
caklar. Sizin sayenizde başaramayacaklar. Sizden 
isteğim olumsuz propagandalara izin vermeyin” 
diye konuştu. 

“ÇANAKKALE’DE İZİN VERMEDİK 
BUGÜN DE VERMEYECEĞİZ”

 AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner de “Biz 
Allah’ın davası için varız. Müminler birbirinin kar-

deşleridir ve bir safta bulunurlar. Bizi birbirimizden 
ayırmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Allah’ın 
ipine sımsıkı sarıldığımız gibi birbirimize de sımsıkı 
sarılacağız. Ülkemizi parçalamalarına izin verme-
yeceğiz. Çanakkale’de izin vermedik, bugün de izin 
vermeyeceğiz” diye konuştu. 

Küçükçekmece İlçe Kaymakamı Harun Kaya da “35 
kilometre alan için Çanakkale’de bu millet 250 bin 
şehit verdi, sanıyor musun ki sana bu ülkenin tek 
bir karış toprağını verecek. Asla boyun eğmeyece-
ğiz, fırsat vermeyeceğiz. Kimse bizi Sevr’e döndü-
remeyecek” dedi. 

Mevlana Camii:
 Osmanlı Mimarisine uygun olarak yaptırılan, 

32 metre yüksekliğinde iki minareli ve 4 adet 
küçük, 1 adet 1.041cm çapında ana kubbeli 

camiide, gasilhane, bay-bayan wc ve abdest alma 
yeri bulunuyor. 800 kişi kapasiteli Mevlana 

Camii’nde, 7/24 sıcak su temin edilebiliyor.

Seyrekevler Seyran Camii: 
 Seyrekevler Seyran Camii Yaptırma 

ve Yaşatma Derneği tarafından Osmanlı 
mimarisine uygun olarak 36 metre 

yüksekliğinde çift minareli olarak inşaa 
edildi. 1000 kişi kapasiteli camiide, 2 
derslik, 100 kişilik konferans salonu, morg, 
gasilhane, şadırvan, engelli asansörü ve 
sosyal aktivite salonu da bulunuyor. 
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KÜÇÜKÇEKMECE’DE 
MUHTEŞEM VUSLAT GECESİ 
Hz. Mevlana Hakk’a vuslatı olan 743. ölüm yıl dönümünde 
Küçükçekmece’de anıldı.

Küçükçekmece Belediyesi Hz. Mevlana’yı, 743. 
vuslat yıl dönümünde Yahya Kemal Beyatlı 
Gösteri Merkezi’nde düzenlediği Şeb-i Arus 

programıyla andı.

Geniş bir katılımla gerçekleşen programı, Küçükçek-
mece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Temel Karadeniz, Başkan Yardımcıları, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, AK Parti İlçe 
Başkanı Mustafa Korkut ile ilçe protokolü başta ol-
mak üzere binlerce Küçükçekmeceli vatandaş izledi.

“HAYATTA İRFAN’I BULMAMIZ 
GEREKİYOR”

 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 
yaptığı konuşmada irfanın önemine değinerek, 
“Bugün 743. vuslat yıl dönümünü kutladığımız 
Mevlana’nın adı hala gönüllerimizde ancak ona 
iftira atanları hatırlamıyoruz bile. Biz Müslümanlar 
olarak irfanı kaybettik. Bu irfanın hatırlanması ge-
rekiyor. Bu programlarda kendimizi sorgulamamız 
gerekiyor. Kendi kitabımız Kur’an-ı Kerim’i ne kadar 
biliyoruz? İçinde geçen 6 ayeti biliyor muyuz? Es-
kiden sabah namazına giden büyüklerimiz kimseyi 

uyandırmasınlar diye plastik ayakkabı giyerdi. Simdi 
park kavgasında birbirimizi bıçaklıyoruz. Bizim için 
aslolan hayattır. Bizim bu hayatta mutlaka irfanı 
bulmamız gerekiyor” dedi.
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“BİRLİĞİMİZİ ASLA BOZMAYACAĞIZ”
 Küçükçekmece İlçe Kaymakamı Harun Kaya 

da ülkemizin zor zamanlardan geçtiğine dikkat 
çekerek,”Hz. Mevlana, ‘40 kere tövbeni bozsan da 
yine gel’ diyor. Biz de birliğimizi asla bozmayacağız. 
Çanakkale’de 32 km karelik alan için 250 bin şehit 
veren bu ülke sana doğuda, güneydoğuda bir karış 
toprak verir mi?” diye konuştu.

“HZ. MEVLANA ÇOK ÖNEMLİ BİR 
İSLAM HUKUKU BİLGİNİ”

 Tasavvuf üstadı Ömer Tuğrul İnançer ise  Mesne-
vi’yi anlattığı sohbetinde, Hz. Mevlâna’nın sadece 
Aralık ayında anılan, sosyal medyada sözlerinin pay-

laşıldığı bir zat olmadığını bir İslam hukuku bilgini, çok 
önemli bir fakih olduğunu söyledi. İnançer Mesne-
vi’nin Besmele ile değil ancak ‘Be’ harfi ile başladığına 
dikkat çekerek, Mesnevi’de geçen Ney’in ise insan-ı 
kamil olduğunu ifade etti. 

Konuşma sonunda Başkan Temel Karadeniz, Ömer 
Tuğrul İnançer’e teşekkür ederek çiçek takdim etti.
Programda İhsan Özer yönetimindeki İstanbul Tarihi 
Türk Müziği Topluluğu’nun Mevlevi Mukabelesi ise 
katılımcılardan büyük ilgi gördü.  Manevi hazzın do-
ruklarına ulaşıldığı program sonunda Küçükçekmece 
Belediyesi tarafından vatandaşlara Mevlana şekeri 
ikram edildi.
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Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğin-
de düzenlenen sergi minyatürün yaşayan en 
önemli üstatlarından biri olan Ülker Erke’nin 

çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

BELH’TEN KONYA’YA MEVLANA
 Hz. Mevlana’nın doğum yeri olan Belh’ten çıkıp 

Konya’da son bulan yaşamını görsel bir sunumla iz-
leyiciye aktarmayı hedefleyen sergi, geniş bir döne-
mi inceliyor. Ülker Erke’nin kırk yılı bulan “Mevlana 
Portreleri” araştırmaları sonucunda, çalışmalarına 
taşıdığı örneklerin yer aldığı sergide, Süheyl Ün-
ver’in bilinen “Ya Hz Mevlana” ile “Ya Hz Şems” Küfi 
yazıları da serginin özel eserleri olarak izleyiciyle 
buluşturuluyor.

MEVLANA’NIN YOLCULUĞU 
SANATSEVERLERLE 
BULUŞTU
Küçükçekmece Belediyesi, Hz. Mevlana’nın 743. vuslat 
yıl dönümünde “Mevlana’nın Yolculuğu” başlıklı sergiyi 
sanatseverlerle buluşturdu.
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“BU PROJELER BİZİ 
ZENGİNLEŞTİRECEK”

  Küçükçekmece Belediyesi desteğiyle hayata 
geçirilen bir projenin ödül almasından duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, “Bu okulda gerçekten çok 
farklı bir sinerji var. Öğretmenlerimiz çok özverili. 
Böyle bir projenin hayata geçirilmesi bizim için çok 
önemli. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar 
için elimizden geleni yapıyoruz. İnanıyorum ki bu 
projeler Küçükçekmece’yi çok daha fazla zenginleş-
tirecek” dedi.

2 BİN 500 ÖĞRENCİ BAŞVURDU
  TOKİ Güneşpark Evleri Kız Anadolu İmam Hatip 

Lisesi’nin başlattığı, ‘’Yaşayarak Öğreniyorum’’ 
projesine, 870 öğrencisi olan okulda 10 kategoriden 
toplam 2 bin 500 katılım oldu. Konuyla ilgili bir 
açıklama yapan Okul Müdürü Ramazan Aşçı, ‘’Bu 
proje içerik ve uygulama yönüyle Türkiye’de bir 

ilk. Bu proje kapsamında bilim, spor, resim, müzik, 
tiyatro, kitap okuma, öykü-şiir-deneme yazma, 
Kuran-ı Kerim’i okuma ve anlama, İngilizce ve 
Arapça kısa film yarışmaları ve üniversiteye hazırlık 
olmak üzere toplam 10 kategoriden oluşan projeler 
başlattık. Yaşayarak Öğreniyorum projesine öğren-
cilerin ilgisi çok büyük. Projenin birçok okula örnek 
olacağına inanıyorum’’ dedi.

KÜÇÜKÇEKMECELİ 
GENÇLERDEN 
BÜYÜK BAŞARI
Küçükçekmece Belediyesi desteğiyle hayata geçirilen ve 
TOKİ Güneşpark Evleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 
başlattığı, ‘’Yaşayarak Öğreniyorum’’ projesi Celaleddin Ökten 
Ödülleri kapsamında yılın projesi ödülüne layık görüldü.
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Yasin Dallı’nın sunumuyla gerçekleştirilen 
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki 
ödül törenine, Başkan Karadeniz’in yanı sıra 

Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu, AK Parti İlçe 
Başkanı Av. Mustafa Korkut, Küçükçekmece Amatör 
Spor Kulüpleri Destekleme Dernek Başkanı Seymen 
Gençtürk, kulüp başkanları, yöneticiler, sporcular ve 
sporseverler katıldı.  
 
Törende, 2015-2016 sezonunda yapılan müsa-
bakalar sonunda başarılı olan kulüp ve sporcular 
ödüllendirildi. Yüzlerce sporcunun katıldığı spor 
panelinde ilçede faaliyet gösteren tüm spor ku-
lüpleri başkan ve yönetim kurulu düzeyinde temsil 
edilirken, şampiyon sporcular da görücüye çıktı. 

Törenin açılış konuşmasını yapan Küçükçekmece 
Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Derneği Baş-
kanı Seymen Gençtürk, Küçükçekmece ilçesinde 
bulunan amatör spor kulüplerinin Küçükçekmece 
Belediyesi’nin verdiği destekle yükseliş dönemine 
girdiğini, İstanbul’un en başarılı ilçesi konumuna 
geldiğini söyledi.

“DESTEĞİMİZ SÜRECEK”
 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 

de Küçükçekmece’deki kulüpler arasında bu tür bir 
işbirliği sağlanmasından dolayı çok mutlu olduğunu 
kaydederek, gençlerin spor yapması için her türlü 
desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

YÜZLERCE AMATÖR SPORCU 
ÖDÜLLENDİRİLDİ
Küçükçekmece Amatör Spor Kulüplerini Destekleme 
Derneği’nin organize ettiği 2015-2016 Sezonu Başarı 
Plaketleri Töreni ve Spor Paneli, Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz’in de katılımıyla SKSM’de yapıldı.
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Kendisinin de eski bir amatör sporcu olduğunu 
kaydeden Karadeniz, “Sporu bir hayat biçimi olarak 
sürdürmemiz gerekiyor. Sporu sadece belirli bir yaş 
aralığında yapılan bir faaliyet olarak görmemek, ile-
riki yaşlarda daha alt limitlerde de olsa sürdürmek 
gerekir. Bugüne kadar ihmal ettiğim bu konuda, 
bundan sonra daha fazla hassasiyet göstereceğim. 
Spor kulüplerinin var olan tesislerinin yeniden 
yapılanması konusunda da projelerimiz mevcut. 
2017 yılında Yeşilova Kemal Aktaş, 2018 yılında da 
Sefaköy Kartal Stadı’nda önemli projelerimiz var. 

Sizlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmeniz için 
gayret gösteriyoruz. Bunun yanında yaptıklarımızı 
da korumamız gerekiyor. Elele vererek Küçükçek-
mece’yi birlikte daha  güzel hale getireceğiz” diye 
konuştu.
Konuşmaların ardından 2015-2016 sezonunda 
branşlarında ve yaş gruplarında dereceye giren ta-
kımlara da ayrı ayrı plaketleri takdim edildi. Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz başarılı 
olan sporcularla birlikte fotoğraf çektirerek, kulüp-
lere başarılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür etti.
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Büyük İslam alimi Hz. Mevlana’nın anlatıldığı 
söyleşiye, Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz de katıldı.

HATİPOĞLU BEŞİKTAŞ ŞEHİTLERİ VE 
HALEP İÇİN DUA ETTİ

 Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği program, 
Hafız Celalettin Şensoy tarafından okunan Kur’an 
tilavetiyle başladı. Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, 
programa Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit 
olanları yad ederek başladı. Hatipoğlu, Halep’teki 
çatışmalarda yaşamını yitiren siviller için de dua etti.

MEVLANA’YI MEVLANA YAPAN  
HZ. MUHAMMED (S.A.V)’DİR

 Hz. Mevlana’nın, döneminin her özelliğini taşı-
yan bir bilgi adamı olduğuna dikkat çeken Hati-
poğlu, “ O, yalnızca bir medrese hocası değildi. Onu 
Mevlana yapan Peygamberimizdir. Şems ya da bir 
başkası değil” dedi.

“PEYGAMBERSİZ KUR’AN  
ANLATANLARA DA KARNIMIZ TOK”

 Ünlü İslam alimleri Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bay-
ram, Yunus Emre, Ahmet Yesevi’yi de var edenin 

BEŞİKTAŞ ŞEHİTLERİ VE
HALEP İÇİN DUA ETTİLER
İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Küçükçekmece 
Belediyesi’nin Mevlana Haftası dolayısıyla düzenlediği 
etkinlikte Küçükçekmecelilerle bir araya geldi.
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Peygamberimiz olduğunu dile getiren Prof. Dr. 
Nihat Hatipoğlu, “Bundan 10 yıl önce Hz. Mevlana 
televizyonlarda anlatılırken Hz. Muhammed’in adı 
geçmezdi. Peygambersiz Mevlana anlatırlardı. Tıpkı 
bugünlerde Peygambersiz Kur’an anlatmaya çalış-
tıkları gibi. Bunlara karnımız tok” diye konuştu.

“ONDA İNSANLIĞIN GÖRDÜĞÜ  
BİRŞEYLER VARDI”

 Tasavvufi hikayelerle de izleyenlere duygusal 
anlar yaşatan ünlü ilahiyatçı Mevlana’yı şu sözlerle 
anlattı:
“Mevlana öldüğünde Hristiyanlar, Rumlar, Ermeni-
ler, Yahudiler, ateşe tapanlar akın akın insanlar onu 
mezara getirdi. Müslümanlar kızdı ve yabancılara 
‘siz neden geldiniz’ diye sordu. Onlar da ‘bizler onda 
Musa’yı gördük. Bizler onda İsa’yı gördük’ diye ce-
vap verdi.  Onda insanlığın gördüğü bir şeyler vardı.”
Programda Hafız Celalettin Şensoy kasideler ve 
ilahiler seslendirirken, Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Temel Karadeniz de konuklara teşekkür ederek 
çiçek verdi.

“KURTULUŞUN REÇETESİ 
İSLAMİYETTİR”

 Başkan Karadeniz, “İslamiyeti daha iyi öğrenmek 
ve anlamak zorundayız. Bu anlamda, İslamiyeti 
sadece seccademizde yaşamamalıyız. Hocalarımıza 
ve siz değerli Küçükçekmecelilere teşekkür ederim. 
Kültür sanat etkinliklerimiz devam edecek” diye ko-
nuştu. Söyleşi, ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun 
duasıyla son buldu.
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Balkan Ekspress Grubu Buzuki Orhan-Osman 
9 kişilik orkestra ekibiyle Yunanca, Makedon-
ca ve Türkçe eserler seslendirerek, göçmen 

vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

 “AVRUPA STANDARTLARINDA 
BİR SALON’’

  Selanik’ten gelen Buzuki Orhan Osman,  sahne 
heyecanlarını izleyiciyle paylaşırken,  “Cennet Kültür 
ve Sanat Merkezi  Avrupa standartlarında bir kültür 

merkezi. Ben bu merkezin yapımında ve bu progra-
mın hazırlanışında emeği geçen başta Küçükçekme-
ce Belediye Başkanı Temel Karadeniz olmak üzere 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Balkan Ekspress grubu konserde; “ Mavrova’dan 
Aldım, Yovano Yovanke, Yanana Yanane, Dilirga’’ 
gibi ünlü yöresel eserleri seslendirdi. Gecede seslen-
dirilen Buzuki Osman’ın eşine ve kızına özel olarak 
yazdığı  ‘Maziden’ şarkısı ise büyük alkış aldı. 

BALKAN EKSPRESS’TEN 
RUMELİ EZGİLERİ
Buzuki Orhan-Osman solistliğinde Cennet Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde sahne alan Balkan Ekspress grubu 
Küçükçekmecelilere muhteşem bir gece yaşattı.
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Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği 
söyleşiye katılan Esra Ceyhan, yeni çıkardığı 
yemek kitabını, sağlıklı beslenmenin püf nok-

talarını ve yeni projelerini anlattı.

“GENETİĞİMİZLE OYNUYORLAR”
 Ceyhan, günümüzde hazır gıda ve boyalı içecek-

lerle genetiğimizin değiştirildiğini söyledi. Konuş-
masında doğru beslenmenin önemine değinen Esra 
Ceyhan, beslenmeyi hiç vazgeçemeyeceklerimiz, 
kesinlikle yapamayacaklarımız ve kaçamak yapabi-
leceklerimiz olarak 3’e ayırdığını söyledi.

“EVİNİZE SİLAH ALIR MISINIZ?”
 Katılımcılara ayrıca, “Siz evinize silah alıyor mu-

sunuz?” diye soran Esra Ceyhan, “Evinize aldığınız o 
hazır gıdalar da kimyasal silah gibi. Halbuki eskiden 
ananelerimiz, babaannelerimizin yaptıkları yemek-
leri yerdik. Gazlı içecek yerine, komposto içerdik. 
Çocuklarımıza sahip çıkmanın en iyi yolu, onların 
ruh, akıl ve beden sağlığını korumak. Bu nedenle 
büyükanne ve dedelerimiz gibi sağlıklı beslenmek, 
onları örnek almak zorundayız” dedi.

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR
 Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Esra Cey-

han, sevenlerine gelecekte bir televizyon kanalında 
program yapacağı müjdesini de verdi. Ayrıca söyleşi 
sonunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür 
Şefi Halil İbrahim Sarp, Esra Ceyhan’a teşekkür ede-
rek çiçek takdim etti.

ESRA CEYHAN’LA
KADINCA SOHBET
Ünlü televizyon sunucusu Esra Ceyhan, Cennet Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen söyleşide önemli 
açıklamalar yaptı. Yeni kitabı ‘Esra Ceyhan’ın Mutfağından’ı 
anlatan Ceyhan, ayrıca bir müjdeli haber de verdi.
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Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçek-
leşen Muharrem Ertaş Anma Programı’na 
Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı 

Mustafa Kuzugüden ve çok sayıda Küçükçekmeceli 
vatandaş katıldı. Yaklaşık iki saat süren programda, 
Muharrem Ertaş’ın eserlerini seslendiren Erol Par-
lak, Neşet Ertaş’ı anlattığı ‘Garip Bülbül’ kitabından 

anekdotları ve Muharrem Ertaş hakkında bilinme-
yenleri katılımcılarla paylaştı. 

“BİR ÖMRÜM DAHA OLSA YİNE 
ONLAR İÇİN HARCARIM”

 Hayatındaki en önemli çalışmanın ‘Garip Bülbül’ 
kitabı olduğunu kaydeden Parlak, “Eğer geleceğe 

EROL PARLAK 
MUHARREM  ERTAŞ’IN 
BİLİNMEYENLERİNİ 
ANLATTI
Küçükçekmece Belediyesi, Bozkırdan Yükselen Avaz 
Muharrem Ertaş’ı, Başak İkiz’in sunduğu Erol Parlak 
dinletisiyle andı.
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dair bir şeyler yapmak istiyorsak bu değerleri an-
lamamız gerekiyor. Bu eseri ortaya çıkarmam çok 
uzun sürdü. Bir ömrüm daha olsa bunun için seve 
seve harcarım” dedi. Başak İkiz ise, Erol Parlak’ın 
yakında Cumhurbaşkanlığı özel ödülü alacağını 
söyledi.

“SESSİZ SEDASIZ ÇOK DERİN 
İZLER BIRAKTILAR”

 Abdal geleneğinden de bahseden Erol Parlak, 
“Hakka ulaşmak için aradaki her şeyi kaldırıyorlar. 
Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş da öyleydi. Onlar 
sessiz sedasız yaşantılarında çok derin etkiler 
bırakıyorlardı. Bize kardeşliği dostluğu yeniden 
hatırlatacak bir gönül dostu oldular. Burada onları 
anmamıza imkan sağlayan Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz’e çok teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

“FAKİRİN EKMEĞİ TATLI OLUR”
 Muharrem Ertaş’ın sesinin gücüyle camların tit-

rediğini, eserini okurken ve saz çalarken kendinden 
geçtiğini de katılımcılara aktaran Parlak, “Neşet 
Ertaş zamanında bayağı para kazanmıştı. Bir gün 
arabada gidiyoruz. Şapkasını iyice yüzüne doğru 
çekti. Yolda simitçiden bir simit aldı; tomarla para 
verdi. Adam şaştı kaldı. O an göz göze geldik. Bana 
bir parça simit uzattı; fakirin ekmeği tatlı olur dedi. 
Kazandıklarını dağıtıp bitirmeden rahat edemezdi. 
40, 50 aileye bakardı. Abdal geleneği böyleydi” dedi.

“HORASAN EKOLÜNÜN 
BOZULMAMIŞ TEMSİLCİSİ”

 Muharrem Ertaş’ın Horasan ekolünün bozul-
mamış temsilcilerinden olduğunu kaydeden Erol 
Parlak, Neşet Ertaş’ın bu kültürü modern çağla yan 
yana getirdiğini de ifade etti. ‘Leyla, Evlerinin Önü 
Marul, Aslanım Kazımım’ gibi sevilen Muharrem Er-
taş eserlerine de hayat veren Erol Parlak’a program 
sonunda Mustafa Kuzugüden teşekkür ederek çiçek 
takdim etti. 
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Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği kül-
tür sanat etkinlikleri kapsamında sahne alan 
topluluk, tüm yöreleri kapsayan geniş reper-

tuarı ve birbirinden özel seslerin okuduğu şarkılar 
ve türkülerle Küçükçekmecelilere müzik ziyafeti 
sundu.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1993 
yılında kurulan İstanbul Devlet Modern Folk Müzik 
Topluluğu “Bugün Ben Bir Güzel Gördüm, Gelevera 
Deresi, Şu Dağlar Kömürdendir, Yiğidim Aslanım” 
gibi birbirinden özel eserleri icra etti.

Konser sonunda Küçükçekmece Belediyesi Kül-
tür ve Sosyal İşler Şefi Halil İbrahim Sarp Sanat 
Yönetmeni Enver Merallı’ya teşekkür ederek, 
günün anısına çiçek verdi.

MODERN FOLK MÜZİK 
TOPLULUĞU’NDAN
MÜZİK ZİYAFETİ
İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu Cennet 
Kültür ve Sanat Merkezi’nde keyifli bir konsere imza attı.
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NE ZAMAN UYGULANIYOR?
 Tüp bebek tedavisinin kadın ya da erkekte doğal 

yollarla çocuk sahibi olmayı engelleyen durumlarda 
uygulandığını ifade eden Dr. Öğüç, “Bu şekilde ilk 
bebek 1978’de dünyaya geldi. Tüp bebek olarak 
dünyaya gelen insanlar, doğal yollarla çocuk sahibi 
olabiliyor. Tüp bebek yöntemini yumurtlama ol-
muyorsa, tüpler kapalıysa, açıklanamayan şekilde 
çocuk sahibi olunamıyorsa uyguluyoruz” diye 
konuştu.

TEDAVİDE YAŞIN ÖNEMİ
 Op. Dr. Öğüç, bir kadının yumurtası varsa yaş 

fark etmeksizin tüp bebek tedavisinin uygulandığını 
belirterek, “Yumurtası olan 49 yaşındaki bir kadının 
bu yöntemle çocuk sahibi olduğuna şahit olduk. 
Aşılama yöntemi aynı şekilde değildir. Aşılamada 
spermler yıkanarak rahim içine verilir. Yaş 35’in al-
tındaysa, aşılama yapılmalıdır. Böylece başarılı olma 
şansı daha yüksek olur” dedi.

TÜP BEBEKTE 
GEBELİK OLUŞMASI İÇİN…

 Ahmet Öğüç, tüp bebekte gebelik oluşması için, 
annede, biyolojik, genetik, metabolik açıdan kaliteli 
embriyo ve uygun rahim içi dokusunun bulunması 
gerektiğini söyledi. Hipertroit ve şeker hastalığı 
olup bağışıklık sisteminde sorun olan annelerin 
dezavantajlı olduğunu belirten uzman doktor, katı-
lımcılarının sorularını da yanıtladı. 

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE 
BİLİNMESİ GEREKENLER
Küçükçekmece Belediyesi ve Acıbadem Üniversitesi 
Atakent Hastanesi işbirliğiyle düzenlenen söyleşide, Kadın 
Hastalıkları Doğum ve Üreme Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. 
Ahmet Fatih Öğüç ‘Tüp Bebek Tedavisi ve Yeni Yöntemler’ 
hakkında önemli bilgiler verdi.



KÜÇÜKÇEKMECE BÜLTEN>
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Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşide, 
Psikolog Yücel Sirkeci ebeveynlerin sorularını  

yanıtladı.

“SINIR KOYMAK ŞART”
 0-6 yaş arası çocukların ‘dünya benim etrafımda 

dönüyor, herkes bana hizmet etmeli’ düşüncesinde 
olduğunu belirten Yücel Sirkeci, “İstedikleri olmadı-
ğı zaman çocuklar ağlıyor, kendini yere atıyor,  
arkadaşlarına vuruyor. Çünkü sadece ben merkezci-
ler. Çocuklara sınır koymak gerekiyor. Sınır koymak, 
çocukların ne kadar ileri gidebileceklerini öğrenme-
leri açısından çok önemlidir” diye konuştu.

“ÇOCUKLAR DEMOKRATİK  
YAKLAŞIMLA BÜYÜMELİ”

 Türk aile yapısından da söz eden Sirkeci, ço-
cukların otoriter, demokratik ve serbest tutumla 
yetiştirildiklerini belirterek, “Otoriter tutumda,  
ebeveynlerde çocuklarımız acı çekmezse adam ola-
maz düşüncesi hakimdir. Aşırı kontrol vardır. Ço-
cuklar, babaları çok otoriteyse onları severler ama 
duygusal olarak geri çekilerek sevgilerini yaşarlar. 
Serbest yaklaşımda, güç ve kontrol çocuklardadır. 
Otorite tanımazlar. Demokratik tutumda ise karşı-
lıklı işbirliği, sevgi ve saygı hakimdir. Çocukların da 
evde söz hakkı vardır. Bunlar arasında en iyisi ço-
cukları demokratik yaklaşımla büyütmektir” dedi.

“ERGENLİK DÖNEMİNİ 
 ABARTMAYIN”

 Yücel Sirkeci, çocukların ergenlik  dönemini ebe-
veynlerin abarttığını söyleyerek,  anne babalara, “Er-
genlik çevrenizdekilerle yaşadığınız ufak sıkıntıları 
çocuklarınızla yaşamanızdan başka bir şey değildir. 
Küçük gündelik sorunlardır. Doğru kanallardan yak-
laşıldığında sorunlar aşılabilir” sözleriyle seslendi.

“NET BİR ŞEKİLDE 
İSTEKTE BULUNUN”

 Psikolog Sirkeci, çocuklarla iletişimde yapılan 
yanlışları ve doğru ebeveyn tutumlarını da şu sözlerle 
anlattı: 

“Çocuklarınıza öfkelendiğinizde, ‘seninle baş edemi-
yorum, seni bırakıp gideceğim, polise vereceğim, seni 
doğurmasaydım’ sözlerini kullanmayın. Aşağılamayın, 
kıyaslamayın. O da sizi kıyaslayabilir. Başarıyı takdir 
edin. Ben dili değil, sen dili kullanın. Açık olmayan 
direktifler işe yaramaz. Bir şey yapmasını istiyorsanız 
örneğin odanı topla demeyin. 10 dakika içinde odanı 
topla deyin. Kısa ve net bir ses tonuyla seslenin. Sizin 
otorite olduğunuzu öğrenene kadar, direk ve doğru-
dan ne yapması gerektiğini ifade edin.”

ÇOCUKLARA SINIR 
NASIL KOYULUR?
“Çocuklara Kural ve Sınır Koyma” konulu söyleşide 
konuşan Psikolog Yücel Sirkeci, 0-6 yaş arasındaki 
çocukların, ‘dünya benim etrafımda dönüyor, herkes 
bana hizmet etmeli’ düşüncesinde olduğunu belirterek, 
ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulundu.
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Gençler, yıldızlar, küçükler, minikler ve mini 
minikler olmak üzere 5 kategoride gerçek-
leştirilen ve iki gün süren turnuvaya katılan 

öğrenciler dereceye girebilmek için büyük çaba 
sarf etti.

Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere Kü-
çükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetler 
Müdürü Oktay Kurt,Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim 
Spor Müdürü Koray Emre Kara, Baş Hakem Hibet 
Bağcı tarafından madalyaları düzenlenen törenle 
verildi.

Dereceye Giren Okullar:
 Gençler 

1.Sebahattin Zaim Lisesi 
2.Gazi Anadolu Lisesi 
3.Küçükçekmece Anadolu Lisesi

 Yıldızlar 
1.Yeşilyuva O.Okulu 
2.Özel Oğuz Kaan O.Okulu 
3.Özel Halkalı Doğa O.Okulu

 Küçükler 
1.Özel Oğuz Kaan O.Okulu 
2.Özel Bilfen Halkalı 
3.Özel TED Atakent Koleji

 Minikler 
1.TOKİ İlkokulu 
2.T.Şehit Efkan İlkokulu 
3.Halkalı Doğa İlkokulu

 Mini Minikler 
1.T.Şehit Efkan İlkokulu 
2.Özel Halkalı Bahçeşehir İlkokulu 
3.Sefaköy 100.Yıl İlkokulu

OKULLAR ARASI
SATRANÇ TURNUVASI 
YAPILDI
Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği okullar arası satranç 
turnuvası kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Sefaköy 
Kültür ve Sanat Merkezi ‘nde düzenlenen turnuvaya 
ilçedeki okullardan 240 öğrenci katıldı.
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