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ZABITALARIMIZ
ARTIK GİNGER’LI

Sosyal belediyecilik anlayışını benimseyerek in-
sanı ön planda tutan Küçükçekmece Belediyesi, 

bu konudaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 
7 gün 24 saat aralıksız Küçükçekmeceli vatandaşlar 
için çalışan Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri 
artık Ginger denilen araçlarla daha hızlı ve pratik bir 
şekilde hizmet verecek.

ÇOK DAHA HIZLI VE TASARRUFLU
  Bu kapsamda Hürriyet Caddesi’nde gerçekleşen 

teslim töreninde zabıta ekiplerine Ginger  araçlar 

dağıtıldı. Ginger  araçlarla ilk denetimlerine çıkan 
zabıtalar teftişte bulundu. Bu sayede çok daha hızlı 
bir şekilde olay yerine intikal eden zabıta ekiplerinin 
gingerlarla dolaşması ise renkli görüntüler oluşturdu. 

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ve 
Zabıta Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje 
kapsamında son teknoloji araçlarla vatandaşlara 
daha hızlı ve kaliteli hizmet verilmesi amaçlanıyor. 
Ayrıca yakıtlı araç kullanmak yerine elektrikli ginger-
larla tasarruf da edilmiş olacak.

Zabıta ekiplerimiz artık Ginger araçlarla hizmet verecek. Bu sayede 
vatandaşların istek ve şikayetlerine daha hızlı ve kolay cevap 
verilecek.
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CUMHURİYET KOŞUSU 
DÜZENLEDİK

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. 
Yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Koşusu 
düzenledik. Küçükçekmece Göl kenarında 
yapılan koşularda, Küçük Kızlar, Küçük Erkekler, 
Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Genç Kızlar, Genç 
Erkekler olmak üzere 6 kategoride 256 öğrenci 
birinci olabilmek için mücadele etti.

SİBER KAHRAMANLAR 
YETİŞTİRİYORUZ 

 81 İlde 81 Siber Kahraman Projesi kapsamında 
Küçükçekmeceli gençlere siber güvenlik eğitimi 
verdik. Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
gerçekleşen seminerde, 81 İlde 81 Siber 
Kahraman Projesi kapsamında TÜSİDAM 
Başkanı Batuhan Tosun Küçükçekmeceli 
öğrencilerle bir araya geldi.  

SPOR OKULLARI HEYECANI 
DEVAM EDİYOR

 6-14 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik 
düzenlediğimiz Spor Okulları’nda eğitimler 
hız kesmeden devam ediyor. Alanında uzman 
eğitmenlerin görev yaptığı spor okullarında; 
bu yıl basketbol, futbol, voleybol, güreş, futsal, 
geleneksel okçuluk ve masa tenisi branşlarında 
eğitimler veriliyor.

MEVLÜT UYSAL 
KÜÇÜKÇEKMECE’DE

 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Mevlüt Uysal, Cuma namazını Belediye 
Başkanımız Temel Karadeniz ile birlikte 
Küçükçekmece Hacı Mustafa Güllü Camii’nde 
eda etti. Vatandaşlarla hasbihal eden Başkan 
Uysal bol bol fotoğraf çektirdi. 

MUZAFFER AKGÜN’Ü ANDIK
 Türkiye'nin ilk Altın Plak ödüllü sanatçısı, 

türkülerin anası olarak anılan Muzaffer 
Akgün’ü Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
düzenlediğimiz etkinlikle andık. Programa 
halk müziğinin efsane ismi Belkıs Akkale, 
TRT Sanatçısı Zafer Gündoğdu ve Muzaffer 
Akgün’ün kızı Feryal Korur da katıldı.
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BAŞKANLA ÇAY SOHBETLERİ 
DEVAM EDİYOR

 Vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet 
ederek, istek ve önerilerini dinleyen Belediye 
Başkanımız Temel Karadeniz ve ekibi bu 
kez Gülten Özaydın Anadolu Lisesi’nde 
hemşehrileri ile buluştu. Belediye Başkanımız  
her hafta farklı mahalle ve mekanlarda çay 
sohbetlerine devam ediyor. 

KÜÇÜKÇEKMECE’DE PROJELER 
YÜKSELİYOR

 Küçükçekmece'de projeler yükselmeye devam 
ediyor. Daha yaşanılabilir bir Küçükçekmece 
için çalışmalarımızı hız kesmeden devam 
ettiriyoruz. İstanbul Cemevi ve Kültür Merkezi 
kompleksinde, Cem salonu, lobi, fuaye, derslikler, 
aktivite alanları, yemekhane, mutfak, kurban 
kesim yeri, konferans salonu ve cenaze alanı 
bulunmaktadır. 

BİSİKLETÇİLERDEN TEŞEKKÜR
 Anneler günü dolayısıyla Küçükçekmece’den 

İzmir’e bisikletle giden Küçükçekmeceli 
bisikletliler, bisikletleriyle birlikte Belediye 
Başkanımız Temel Karadeniz’i makamında 
ziyaret etti. Zübeyde Ana’ya minnet mottosuyla 
yola çıkan Küçükçekmece Bisiklet Kulübü spora 
ve sporcuya desteğinden dolayı başkanımıza 
teşekkür etti. 

DİN GÖREVLİLERİ İLE
BİR ARAYA GELDİK

 Belediye Başkanımız Temel Karadeniz 
Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle 
Sefaköy Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
programa katıldı. Küçükçekmece’deki din 
görevlilerinin katıldığı programda Başkan 
Karadeniz görevlilere muvaffakiyetler diledi.

KİTAP KAFE AÇILIYOR
 Küçükçekmece’de kütüphaneleri 

çoğaltıyoruz. Sefaköy Kültür ve Sanat 
Merkezimizde bulunan kitap kafede 10 
bin kitap bulunuyor. Ücretsiz çay ve kahve 
servisi verecek kafede vatandaşlarımız 
keyifle kitaplarını okurken çay ve kahvelerini 
yudumlayabilecek. 
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CUMHURİYET BAYRAMINI 
COŞKUYLA KUTLADIK

Cumhuriyetin 95. yıldönümü etkinlikleri sabahın 
erken saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk koyma 

töreniyle başladı. Küçükçekmece Belediye Başkan-
lığı önünde gerçekleşen törene İlçe Kaymakamı 
Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖĞRENCİLER GÖSTERİLERİNİ SAHNELEDİ
 Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, “Başta 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm 
şehitlerimizin ruhu şad olsun. Cumhuriyetimizin 95. 
yıldönümü kutlu olsun” diyerek, katılımcıların bay-
ramını tebrik etti.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 
ise, “Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu 
hedef olan muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak 
için daha çok çalışmamız ve üretmemiz gerekiyor. 
Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanak-
kale’den 15 Temmuz’a tüm şehitlerimizi rahmetle 
anıyorum. Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ilçe protokolünün 
katılımıyla Halkalı Etap Stadı’nda devam etti. Öğ-
renciler, günün anlam ve önemine uygun hazırla-
dıkları gösterilerini sahneleyerek, bayramı coşkuyla 
kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tüm yurtta olduğu gibi 
Küçükçekmece’de de coşkuyla kutladık.
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MANNE PROJESİ İLE
884 ANNEYE ULAŞILDI

Küçükçekmece Belediyesi ile Kaymakamlığı’nın 
ortaklaşa hayata geçirdiği MANNE Projesi’nin 

(Mahalle Anneleri)  6. ay kutlaması Küçükçekme-
ce’de kadınlara özel olarak açılan Sultan Kafe’de 
yapıldı. Kutlamaya Küçükçekmece Kaymakamı 
Harun Kaya’nın eşi Gülsüm Kaya ile Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz’in eşi Nilgün 
Karadeniz de katıldı.

884 ANNEYE ULAŞILDI
 Projeye gönüllü bir şekilde özveriyle destek 

veren MANNE’lerin motivasyonlarını sürdürmek ve 
başarısını kutlamak amacıyla yapılan etkinlikte Gül-
süm Kaya ve Nilgün Karadeniz, MANNElere kitap 
hediye ederek emekleri için teşekkür etti. Nilgün 
Karadeniz, MANNE projesinin bağımlılıkla müca-
dele kapsamında kısa zamanda önemli bir yol kat 

ettiğini ifade ederek, “6 ayda 884 anneye ulaşarak 
toplumun bağımlılık hakkında farkındalığını iki kat 
arttırdık. Proje yüzde 179 oranında başarı elde etti. 
Daha bilinçli bir toplum için yola çıkan ve projede 
gönüllü olan tüm annelerimizi kutluyorum” diye 
konuştu. 

“TOPLUMSAL DUYARLILIK ARTTI”
 Hem kişisel hem toplumsal olarak daha büyük 

sorunlara yol açmadan bağımlılığa karşı tedbir 
almanın önemine değinen, Manne Proje Koordina-
törü Sema Balık Okutan, “Manne Projesi ile birlik, 
beraberlik ve toplumsal dayanışmayı pekiştirip, 
küçük kitleler aracılığı ile büyük kitlelere ulaşarak 
bağımlılık konusundaki toplumsal duyarlılık artıyor. 
Verilen eğitimler sonucunda ise bilgili, bilinçli bir 
toplum elde etmeye başlıyoruz” dedi.

Bağımlılıkla mücadele eden Mahalle Annelerimiz her geçen gün artıyor. 
MANNE Projemiz 6 ayda, bağımlılık ile ilgili farkındalığı ikiye katladı. 
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MÜZİK AKADEMİSİ 
BAŞARIDAN BAŞARIYA 
KOŞUYOR

Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi 
öğrencileri kazandıkları başarılar ile yaşıtlarına 

ilham veriyor. Küçük yaşta büyük başarılara imza 
atan öğrenciler, müzik eğitiminin temellerini attıkları 
Akademi’nin öğrencisi olmaktan duydukları mutlu-
luğu ifade etti.

HAYALİNE ‘BİRİNCİLİKLE’ ULAŞTI
  Akademi öğrencilerinden, Yıldız Teknik Üni-

versitesi Müzik Bölümünü birincilikle kazanan 17 
yaşındaki Gözde Öztürk, “2014’ten bu yana aka-
demide eğitim aldım.  4 yılın sonunda Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nin özel yetenek sınavına girdim. Müzik 
bölümünü birincilikle kazandım. Ben keman te-
mellerimi burada attım. Burada profesyonelleştim. 

Alanında uzman eğitmenlerden aldığım derslerle 
sahne deneyimlerim oldu. Solfeji de burada öğren-
dim. Şimdi de derslere aktif bir şekilde katılıyorum. 
Akademideki ücretsiz eğitim fırsatı çok iyi bir şey. 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e 
ve hocalarıma teşekkür ederim” diye konuştu.

11 YAŞINDAKİ CEYLİN’İN BÜYÜK BAŞARISI
  Özel yetenek sınavlarında hem Mimar Sinan 

Üniversitesi hem de İstanbul Teknik Üniversitesi’ni 
kazanarak büyük bir başarıya imza atan 11 yaşındaki 
Ceylin Güler ise “Müziğe babamla başladım. Önce 
Akademinin giriş sınavlarını kazandım. Burada Bur-
cu Bülbül ile keman eğitimime devam ettim. Mimar 
Sinan ve İTÜ özel yetenek sınavlarının ikisini de 

Geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi amaçladığımız Küçükçekmece 
Belediyesi Müzik Akademisi, başarılarıyla adından söz ettirmeye 
devam ediyor.
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kazandım. Mimar Sinan Üniversitesi’ni tercih ettim. 
Başarımda katkısı olan bütün hocalarıma teşekkür 
ederim” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN’A TEŞEKKÜR
  Akademi öğrencilerinden 18 yaşındaki Zeynep 

Eda Çetinler İTÜ Müzikoloji, 14 yaşındaki Sude 
Tuna’da Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bö-
lümünü kazanarak, kendilerini hayallerine bir adım 
daha yaklaştıran Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz ve Akademi eğitmenlerine teşek-
kür etti.

“BELEDİYEMİZİ TAKDİR EDİYORUZ”
  Akademide aldığı eğitimi iki üniversiteyi birden 

kazanarak taçlandıran 11 yaşındaki Ceylin Güler’in 
babası Levent Güler bir ebeveyn olarak çocuğunun 
başarısıyla gurur duyduğunu belirttiği konuşma-
sında, “Kızım Ceylin daha 11 yaşında. Başlangıçlar 
çok önemlidir. Çok doğru hocalar, doğru bir sistem 
ve disiplin başarıyı kaçınılmaz kılıyor. Bu olanakları 
doğru kullanmaya çalıştık. Belediyemizin müziğe 
olan desteğini takdir ediyoruz” dedi.

“GURURLUYUZ”
  Müzik Akademisinin başarısıyla gururlandık-

larını belirten Akademi Yöneticisi Hakan Dedeler, 
yetenekli öğrencilere ücretsiz eğitim imkanı sağla-
dıklarını söyleyerek, “2013 yılından bu yana müzik 
akademisinin yöneticisiyim. Akademide uluslararası 
çapta başarı sağlayan ülkemizi başarıyla temsil eden 
hocalarımız eğitim veriyor. Prof. Dr. Cihat Aşkın, 
Prof. Cana Gürmen, Erdem Sökmen, Engin Gürkey, 
Çetin Akdeniz… Böyle değerli hocalardan eğitim 
alınca başarı kaçınılmaz oluyor. 2013 yılından beri 5 
yıldır, 50 öğrencimiz konservatuar ve güzel sanatlar 
fakültelerini kazandı. Gururluyuz, mutluyuz” dedi.
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İ stanbul Valiliği, Küçükçekmece Kaymakamlığı, 
Küçükçekmece Belediyesi, Bakırköy İlçe Milli Eği-

tim Müdürlüğü ve Bahçelievler Rehberlik ve Araş-
tırma Merkezi destekleriyle gerçekleşen etkinlikte 
renkli görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın yer-
leşkesinde gerçekleştirilen şenliğin açılışına Küçük-
çekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Bakırköy İlçe 
Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, İAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yadigar İzmirli, İAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hamide Ertepınar, çok sayıda akademisyen 
ve öğrenci katıldı.

"MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNDEN
OLUŞAN KOMİTE HAZIRLADI"

 Çocukların matematik dersini sevmediğini ve 
korktuğunu anlatan Küçükçekmece Kaymakamı 
Harun Kaya, matematik öğretmenlerinin yer aldığı 
bir komite tarafından geliştirilen "Sevdiren Ma-
tematik" projesini şu sözlerle anlattı: "Matematik 
konusunda yetenekli çocuklar muhakeme konusun-
da yetenekli oluyor. Mantıklı düşünebilmenin yolu 
matematik bilmekten geçiyor. Bunun için bir proje 
yaptık. Çocuklarımıza matematiği sevdirecek, oyun 

gibi projeler geliştirildi. Burada 82 oyun yer alıyor. 
Çocuklar, o küçük küçük oyuncaklarla matematiği 
öğrenecek. Proje, İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan 
da kabul gördü. Hazırlık ve sözleşme aşaması şu 
anda devam ediyor. Gerçekleştiğinde anaokulu ve 
ilkokullarımızda çocuklarımızın matematik zekasını 
geliştirecek bir çalışma olacak."

ÖĞRENCİLERE BİREBİR UYGULAMA İMKANI
 Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üy. Dilek Özalp, "Fizik, 

kimya, matematik, tıp, astronomi gibi çeşitli bilim 
alanlarında etkileşimli uygulamalar, atölyeler ve 
bilim insanlarının konuşmaları yer alacak. Öğren-
ciler kendi projeleri ile gelmiyorlar ama burada 
akademisyenlerin hazırladığı etkinlikler yapılacak. 
Öğrenciler, burada bizim onlara önerdiğimiz etkin-
liklere katılacak ve birebir uygulamalar yapacaklar" 
ifadelerini kullandı.

“Haydi Bilimle Aydınlanalım” projesi kapsamında 
öğrenciler, İstanbul Aydın Üniversitesi Florya yer-
leşkesindeki açık ve kapalı alanlarda kurulan fizik, 
kimya, biyoloji, matematik, mühendislik, STEM, 
robotik, kodlama, teknoloji, astronomi, tıp ve eğitim 
gibi konularla ilgili 79 atölye çalışması ve etkileşimli 
uygulamaya katılma imkanı buldu.

ÖĞRENCİLER
BİLİMLE AYDINLANIYOR
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programları kapsamında 
İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Haydi 
Bilimle Aydınlanalım' etkinliği bilim meraklısı yüzlerce çocuğu 
buluşturdu.
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KEMALPAŞA
SEMT KONAĞI

VE SAĞLIKLI
YAŞAM MERKEZİ

* 20 Muayene odalı Sağlıklı Yaşam Merkezi
* Sergi ve konferans salonları * Derslik 

* Belediye Hizmet Binası

Çok Y akında Hizmetinizde
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Küçükçekmece Belediyesi, Gezi olayları sırasında 
Vatan Caddesi’nde provokatörlere gösterdiği 

tepkiyle Cumhurbaşkanının övgüsünü kazanan 
Zahide Nine’nin adını (Zahide Özay) İnönü Mahal-
lesi’nde açtığı semt konağında yaşatacak. İnönü 
Mahallesi’nde inşa edilen semt konağının açılışına; 
AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, AK 
Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkut, merhum Zahide 
Özay’ın kızı Tüzin Atlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın övgüyle adından 
söz ettiği Zahide Özay’a vefa gösteren Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e teşekkür 
etti.

"RAHMETLE ANIYORUZ”
 Başkan Temel Karadeniz, konağın Küçükçek-

mece’ye hayırlı olmasını temenni ederek, “Bizim 
kültürümüzde kadın kahramanlarımızın sayısı 
oldukça fazladır. Adeta bir kahraman gibi Gezi 
olayları sırasında Vatan Caddesi’nde provokatörlere 

ZAHİDE ÖZAY SEMT KONAĞI 
İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN
Küçükçekmece’de projeler birer birer hayata geçiyor. Resmi açılışını 
gerçekleştirdiğimiz Zahide Nine Semt Konağı vatandaşlarımızın 
hizmetinde. 
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tepki gösteren Zahide Ninemizin adını ilçemizde 
yaşatmaktan gurur duyuyorum. Kendisini rahmetle 
anıyoruz” diye konuştu.

“BİR VEFA ÖRNEĞİ”
 Zahide Özay’ın kızı Tüzin Atlı, “Bu güzel konak 

bizlere; ilkeli, dik ve doğru duruşun yanı sıra kişinin 
amel defterini açık tutacak salih emellerden oldu-
ğunu gösteriyor. Nene Hatun izinde bir Cumhuriyet 
kadını olan annemin Gezi Olayları’ndaki dik duru-
şuna destek olan başta Devlet Başkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ve Küçükçekmece Belediye Başkanı 

Temel Karadeniz ve yüce milletimize vefalı duruşla-
rından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından hayata geçiri-
len Zahide Nine Semt Konağı, 2100 m2 kapalı inşaat 
alanına sahip. Semt Konağında, binlerce Küçükçek-
mecelinin faydalanacağı, etüt salonları, çok amaçlı 
toplantı salonu, spor salonu, yaşlılar lokali, kütüp-
hane ve sergi alanı gibi donatılar da mevcut. Zahide 
Nine Semt Konağı’nda, ahşap boyama, iğne oyası, 
takı tasarımı, resim, okuma-yazma, bilgisayarlı mu-
hasebe gibi birçok farklı branşta eğitim verilecek.



KÜÇÜKÇEKMECE bÜltEn>
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KÜLTÜR-SANAT SEZONUNA 
NEŞET ERTAŞ’LI AÇILIŞ
Bozkırın tezenesi, usta halk ozanı Neşet Ertaş’ın adını verdiğimiz 
2019 Kültür-Sanat sezonunu, ustanın yaşam hikayesini anlattığımız 
etkinlik ile açtık. 

Kültür ve Sanatın kalbi Küçükçekmece’de 2019 
Kültür ve Sanat sezonuna Neşet Ertaş’ın ismi 

verildi. Açılış programında,Anadolu’nun sesi Neşet 
Ertaş’ın çocukluğundan; Ankara, İstanbul ve Alman-
ya hayatına uzanan hayat hikayesinin fotoğraflarla 
anlatıldığı İsmail Atunsaray, Fatma Aydoğan ve Erkut 
Özkan’ın yorumlarıyla, Neşet Ertaş’ın gönülleri tür-
külerinin, senfonik sunumu ile başlandı. 

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen 
sezon açılışı ve Neşet Ertaş’ ı anma programına, 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yıl-

maz, Başkan Yardımcıları, birim Müdürleri ve çok sa-
yıda kültür sanat sevdalısı Küçükçekmeceli vatandaş 
katıldı. Yüzlerce sanatsever usta sanatçıyı şarkılarını 
söyleyerek andı.

“ANADOLU’YU UNUTMADAN
DÜNYAYI SEYREDECEĞİZ”

 Programda söz alan Temel Karadeniz, “Büyük 
usta Neşet Ertaş programıyla kültür-sanat sezonu-
muza başlıyoruz. İnşallah sezonumuz da Anadolu 
toprakları kadar zengin olur. İnşallah Anadolu’yu 
unutturmadan dünyayı seyredeceğiz. Büyük 
ustanın da söylediği gibi özümüzü kaybetmeyece-
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ğiz” dedi.  Küçükçekmece’nin etkinlikleriyle sesini 
duyurduğunu belirten Coşkun Yılmaz ise, “İnşallah 
bundan sonra çok daha güzel etkinliklere tanık 
olacağız” diye konuştu. Konser sonunda ise Temel 
Karadeniz ile Coşkun Yılmaz sanatçılara teşekkür 
ederek, çiçek takdim etti.

HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK ETTİLER
 Türk Halk Müziği sanatçıları, İsmail Altunsaray, 

Fatma Aydoğan ve Erkut Özkan ise anma progra-
mında en sevilen Neşet Ertaş eserlerini seslendirdi. 
Ayrıca konser öncesinde bozkırın tezenesi Neşet 
Ertaş’ın hayatını anlatan kısa bir video gösterildi. 
Zahidem, Gönül Dağı, Tatlı Dile Güler Yüze, Karadır 

Bu Bahtım Kara, Acem Kızı, Ah Yalan Dünya, Nere-
desin Sen gibi sevilen Neşet Ertaş eserlerine hayat 
veren sanatçılara Küçükçekmeceliler de hep bir 
ağızdan eşlik etti. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’ni 
hınca hınç dolduran Küçükçekmeceliler unutulmaz 
bir müzik akşamı yaşadı.

Ayrıca Neşet Ertaş’ın hayatından kesitlerin yer aldığı 
belgesel sergi sanatseverlerle buluşturuldu. Neşet 
Ertaş’ın hayatını Kırşehir, TRT, İstanbul, Almanya 
Yolculuğu ve İzmir olmak üzere 5 kesitte anlatan 
sergide usta ismin fotoğraf kareleri, hakkında çıkan 
kitaplar, haber, yazı ve makaleler sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu. 



KÜÇÜKÇEKMECE bÜltEn>
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BALIK FESTİVALİNDE
ON BİNLERİ AĞIRLADIK
Her yıl düzenlediğimiz Balık Festivali’nde bu yıl 15 bin vatandaşımızla 
Fevziçakmak Meydanı’nda buluştuk. Ünlü Karadenizli sanatçı Resul 
Dindar’ın şarkılarıyla eğlendik.

Fevziçakmak Meydanı’nda gerçekleşen Balık Fes-
tivali’ne, Küçükçekmece İlçe Kaymakamı Harun 

Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Kara-
deniz, AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım ile binlerce 
Küçükçekmeceli vatandaş katıldı.

“KARDEŞLİĞİMİZİ GÖSTERMEK İSTEDİK”
 Festivalde vatandaşlara seslenen Küçükçekmece 

Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Havaların yavaş 
yavaş soğumaya başladığı bu günlerde istedik ki 

balık festivaliyle birlikte olalım. Aslında balık baha-
ne, bir araya gelmek, beraber eğlenmek istiyoruz. 
Ne kadar büyük bir kardeşliğimizin olduğunu gör-
mek ve göstermek istiyoruz” dedi. Temel Karadeniz 
yaptığı çalışmalarla alakalı vatandaşlara kısa bir 
sunum da gerçekleştirdi. Küçükçekmece’deki kapalı 
pazar yerleri ve otoparkları, öğretmenevi, semt 
konakları, sosyal tesisleri anlattı. Festivale katılan 
Küçükçekmecelilere elleriyle balık ikram eden Temel 
Karadeniz, vatandaşlardan büyük alkış aldı.



17

BALIK YİYİP HORON TEPTİLER
 Küçükçekmece Belediyesi tarafından 15 bin kişiye 

balık dağıtılan festival renkli görüntülere sahne 
oldu. Festivale katılan binlerce Küçükçekmeceli 
hem balık yedi hem de horon tepti. Küçükçekmeceli 
vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde Ka-
radeniz müziğinin sevilen sesi Resul Dindar sahne 
aldı. Resul Dindar, sempatik tavırları ve coşku dolu 
sahnesiyle Küçükçekmecelileri kendine hayran 
bıraktı. Sahnede horon oynayan Resul Dindar’ın bir 

ara sahneden inerek vatandaşlarla kucaklaşması ise 
herkesi mest etti.

Festival kapsamında, Nahit Akdemir tulum perfor-
mansıyla, Erkan Yeşilyurt ise şarkılarıyla Küçükçek-
mecelilere unutulmaz bir Karadeniz konseri sundu. 
Trabzon Halk Oyunları ekibi ise müthiş performans-
larıyla adeta Karadeniz ezgilerine can verdi. Eğlen-
celi bir gün geçiren vatandaşlar ise, Küçükçekmece 
Belediyesi’ne teşekkürlerini dile getirdi.



KÜÇÜKÇEKMECE bÜltEn>
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‘TOPRAKSIZ TARIM’
EĞİTİMİ TAMAMLANDI
Gençlerin tarıma olan ilgisini arttırmak ve topraksız tarım fikrine 
yaklaştırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Topraksız Tarım Projesi 
gençlerin başarılı projeleri ile tamamlandı. 

Küçükçekmece Belediyesi’nin gençlerin tarıma 
olan ilgisini artırmak ve topraksız tarım fikrini 

araştırmak ve geliştirmek amacıyla Bilgi Evleri’nde 
hayata geçirdiği “Bilim Engel Tanımaz- Topraksız 
Tarım Projesi”nde sona gelindi. Eğitimlerini tamam-
layan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

10’u engelli 20 çocuğun ortaklaşa yürüttüğü pro-
jede, öğrencilere  Hidroponik sistemler (Topraksız 

Tarım) üzerine düşünecekleri projeler tasarlayarak 
uygulanabilir olmasını sağlayacakları 6 haftalık  eği-
tim verildi. Proje sonunda eğitimlerini başarıyla ta-
mamlayan öğrencilere sertifikaları AK Parti İl Kadın 
Kolları Başkanı Şeyma Döğücü ve Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz tarafından tak-
dim edildi. Proje bilimsel yararının yanı sıra sosyal 
açıdan çocukların birbirlerine engelsiz bakış açılarını 
genişletmek amacı da taşıyor.
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ZABITADAN GRAMAJ
VE ETİKET DENETİMİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile harekete geçen 
Zabıta ekiplerimiz ilçede bulunan market ve pazarlarda etiket, 
gramaj denetimi yaparak, reyon ve kasa arasındaki fiyat farkını 
denetledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Alı-
şılmadık, görülmedik şekilde ürünlerde fiyat 

farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına 
iletin" açıklamasından sonra zabıta ekipleri denetim 
çalışmalarına hız verdi. Marketlerdeki etiketleri tek 
tek inceleyen zabıtalar, usulsüz fiyat artışlarına ve 
gramaj farkına savaş açtı.

USULSÜZLÜĞE TUTANAK TUTULUYOR
 Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin 

reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaş-
tırılıyor. Ekipler ayrıca pazarlarda yaptıkları dene-
timde vatandaşın aldığı ürünün kilosunda hile olup 

olmadığını anlamak için pazar girişlerine kurulan 
terazilerde alınan ürünleri yeniden tartıyor. Reyon 
fiyatıyla kasa fiyatı farkına ya da gramaj tutarsızlığı-
na denk gelen ekipler, Tüketici Kanunu gereği, tes-
pit tutanağı tutarak, cezai işlem yapılması amacıyla 
Ticaret İl Müdürlüğüne gönderiyor.

VATANDAŞ MEMNUN
 Pazar alışverişi yapan Küçükçekmeceli vatandaş-

lar da zabıtanın denetiminden memnun olduklarını 
dile getirdi. İlçede,  vatandaşların mağduriyetinin 
önüne geçmek amacıyla zabıta ekipleri denetim 
çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek. 
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SÜLEYMAN ÖZIŞIK’I 
KÜÇÜKÇEKMECELİLERLE 
BULUŞTURDUK
İnternet haberciliğinin mimarlarından Gazeteci Yazar Süleyman 
Özışık’ı vatandaşlarımızla buluşturduk. 

Küçükçekmece Belediyesi internet haberciliğinin 
mimarlarından Gazeteci Yazar Süleyman Özışık’ı 

vatandaşlarla buluşturdu. Cennet Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde gerçekleşen okuryazar buluşmasına 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 
ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkut da katıldı.

“DÜNYA ÜZERİNDE BEKLENEN BİR MİLLETİZ”
 17-25 Aralık olayları, FETÖ darbe girişimi ve Gezi 

olaylarını değerlendiren Süleyman Özışık, yaklaş-
makta olan yerel seçimlere dikkat çekerek, “Biz 
artık seçimde sadece gidip oy atmıyoruz. Bu ülkenin 
kaderini oyluyoruz. Sadece bu ülkenin değil Dünya 
Müslümanlarının kaderini oyluyoruz. Filistin’e 
girdiğinizde sizi dualarla tekbirlerle karşılıyorlar. 

80 yaşında bir insan ben hayatımda hiçbir Türk’ü 
oturarak karşılamadım diyor. Oradaki Müslümanlar 
biz bu toprakları koruyamadık, Türkiye’ye zarar 
gelecekse bizi silah olarak değil mermi olarak kul-
lanın diyor. Bizi siper yapın, diyorlar. Onlar darbe 
gecesi kendi kaderlerine razı olduklarını ifade 
edip, Allah’a Türkiye’yi koru diye dua ettiler. İsrail 
hapishanelerindeki Müslümanlar darbeyi bastırdık 
diye sevinç çığlıkları attığında 3 gün açlığa mahkûm 
edildiler. Dünya Müslümanları Türklere ‘sen bizim 
umudumuzsun’ diyor. Biz dünya üzerinde beklenen 
bir milletiz. Bunu unutmamalıyız” dedi. Program 
sonunda Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, Süleyman Özışık’a teşekkür ederek çiçek 
takdim etti.

KÜÇÜKÇEKMECE bÜltEn>
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Küçükçekmece Belediyesi 4 Ekim Hayvanlar 
Gününe özel bir etkinlik düzenledi. Atakent’te 

bulunan Hünerli Eller Çarşısı'nda düzenlenen etkin-
liğe birçok aile çocuklarıyla birlikte katıldı. Çocuklar 
karton, köpük, bant, boya gibi malzemelerden kedi 
evi yaparak eğlenceli bir gün geçirdi. Çocuklara 
küçük yaşta hayvan sevgisi aşılamayı amaçlayan 
etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. 

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ’NE
TEŞEKKÜRLER 

 Etkinliğe katılan Aslı Aktay (Biyolog) , Küçükçek-
mece Belediyesi’ne teşekkür ederek hem oğluyla 
birlikte kaliteli zaman geçirdiğini hem de Hayvan 
sevgisinin oğluna küçük yaşta aşılandığını söyledi. 
Betül Tüzün (Psikolog) ise hayvanları seven çocukla-
rın daha mutlu ve sağlıklı olduğunu kaydederek 

Küçükçekmece Belediyesine minnetlerini dile 
getirdi. Ayrıca Hünerli Eller Çarşısı’nın bahçesinde 
kermes de düzenlendi. Kermese Hünerli Eller Çar-
şısı'nda bugüne kadar görev alan anneler katıldı. 
Tavuk pilav, sarma, börek gibi  birçok lezzet yer 
aldı. Programda çocuklar için animasyon gösterileri 
de düzenlendi. Küçükçekmece Belediyesi Hünerli 
Eller Çarşısı açıldığı günden bu yana yüzlerce  kişiye  
istihdam sağladı. Kadınların el emeği, göz nuru 
çalışmalarını sergileyerek, aile bütçelerine katkı 
sağlamalarına destek veren Hünerli Eller Çarşısı’nda 
kokulu taş yapımı, ahşap boyama, takı tasarımı gibi 
birçok konuda kadınların çalışmalarına yer veriliyor.

Haftanın 7 günü açık olan Hünerli Eller Çarşısı kadın 
girişimcilere destek olmak isteyen ve el işçiliğine 
merakı olanları bekliyor. 

KÜÇÜKÇEKMECELİ MİNİKLER 
KEDİ EVİ YAPTI
4 Ekim Hayvan Hakları Günü dolayısıyla düzenlediğimiz etkinlikte 
Küçükçekmeceli minikler kedi evi yaptı.



KÜÇÜKÇEKMECE bÜltEn>
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OKULLARA
BİLGİSAYAR LABORATUVARI 
DESTEĞİ VERDİK
İnsana ve gençlere yatırım yapmayı amaç edinen belediyemiz 
eğitime olan desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda ilçedeki 6 okula 
bilgisayar laboratuvarı kazandırdık.

Küçükçekmeceli öğrencilerin daha rahat ve son 
teknoloji ile ders çalışmalarını amaç edinen 

Küçükçekmece Belediyesi bu konudaki hizmetlerine 
bir yenisini daha ekledi. 

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, 
ilçede bulunan Nahit Menteşe Mesleki Ve Teknik 
Anadolu, İsmet Aktar Mesleki Ve Teknik Anadolu, 
Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lise-
lerine ve Gazeteciler Cemiyeti Ortaokulu, Mustafa 
Kemal Paşa Ortaokulu ile İkitelli Ortaokuluna top-
lamda 100 bilgisayar vererek laboratuvar açtı.

Küçükçekmeceli öğrenciler ise hizmetlerine sunulan 
laboratuvarlarda bilgisayarlardan faydalanarak ders 
çalışmanın konforunu yaşadı.

“GENÇLERİMİZİN EĞİTİMİNE
YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK”

 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karade-
niz; “Küçükçekmeceli öğrencilere, gençlere eğitim 
konusunda her zaman desteğimiz devam edecek. 
Gençlerimiz ne kadar iyi olursa bizler de o kadar iyi 
oluruz” dedi. Yeni bilgisayarlarını kullanan okul öğ-
rencileri ise Başkan Karadeniz’e teşekkür etti.
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“MEME KANSERİNİN 
FARKINDA OLUN”
Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı kapsamında İstasyon Mahallesi 
Semt Konağı’nda farkındalık semineri düzenlendik.

Küçükçekmece Belediyesi sağlık ve bilgilendirme 
eğitimlerine devam ediyor. Meme Kanseri 

Bilinçlendirme ayı kapsamında İstasyon Mahallesi 
Semt Konağı’nda, İstanbul Aydın Üniversitesi Me-
dical Park Florya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı 
Prof. Dr. Selin Kapan vatandaşlara meme kanseri ile 
ilgili önemli bilgiler verdi.

Küçükçekmeceli öğrenciler ise hizmetlerine sunulan 
laboratuvarlarda bilgisayarlardan faydalanarak ders 
çalışmanın konforunu yaşadı.

“FARKINDA OLUN”
 Türkiye’de kadınlarda görülen en sık kanserin 

meme kanseri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Selin 
Kapan, “Her 8 kadından birinin hayat boyu meme 
kanseri olma riski var. 2015 yılında 17 bin kadına 
meme kanseri tanısı konuldu. Kanser olma hızında 
dünyayı yakaladık. Erken evre görüntülemelerine 

ulaşabiliyorken kadınlarımızı kaybetmeye devam 
ediyoruz. Bu konuda tüm kadınlarımızı farkında 
olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“ERKEN EVREDE YAKALAMAK ÖNEMLİ”
 Prof. Dr. Selin Kapan, “Sadece Türkiye’de her yıl 

bini aşkın kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. 
Meme kanseri; memede akıntı, kızarıklık ve yanma, 
yara, renk değişikliği, şekil değişikliği ve çöküntü 
gibi belirtiler veriyor.  Bu belirtilerden herhangi bi-
riyle karşılaşırsanız en kısa sürede meme konusun-
da deneyimli bir genel cerrahi uzmanına başvurun. 
20 yaşından itibaren her kadının yılda bir kez hekim 
muayenesi olmasını, 40 yaşından itibaren tüm 
sağlıklı kadınların hiçbir şikayetleri olmasa da yılda 
bir kez hekim muayenesinin yanında mamografi 
çektirmelerini öneriyoruz. Hastalık erken evrede ya-
kalandığında, tedavi çoğu zaman mümkün oluyor” 
diyerek, kadınlara çağrıda bulundu.



KÜÇÜKÇEKMECE bÜltEn>
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BEYAZ BASTONLULAR
İLE BULUŞTUK
15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü kapsamında 
ilçedeki görme engellileri kahvaltı organizasyonunda bir araya getirdik.

Küçükçekmece Belediyesi 15 Ekim Dünya Beyaz 
Baston Görme Engelliler Günü kapsamında il-

çedeki görme engellileri kahvaltı organizasyonunda 
bir araya getirdi.  Selçuklu Sosyal Tesisleri’nde bir 
araya gelen 50 engelli vatandaşa görme engellilerin 
bağımsızlığını ve özgürlüğünü ifade eden beyaz 
baston hediye edildi. Kahvaltıya AK parti İstanbul İl 
Başkanlığı Sosyal Politikalar Engelliler Koordinas-
yon Merkezi (EKM) Başkanı Yücel Yıldızhan, AK Parti 
Küçükçekmece Sosyal Politikalar Başkanı Yeliz Özel, 
Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyeleri de katıldı. 
Organizasyonda protokol üyeleri görme engelli 
vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve beklentilerini 
dinledi.

“KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ’NE
TEŞEKKÜRLER”

 Yüzde 5 görme engelli Ercan Bican (47) 
Küçükçekmece Belediyesi’ne kendileri için özel olan 
Beyaz Baston Görme Engelliler Günü’nü unutma-
dıkları için teşekkür etti.

Yüzde 100 görme engelli Satılmış Duran (56) 
“Küçükçekmece Belediyesi’nin görme engelliler için 
ilçede sağladığı kolaylıklara teşekkür ederiz. Beyaz 
baston bizler için çok önemli. Ağaç, tabela, merdi-
ven, iniş çıkış ne varsa bizden önce baston gördüğü 
için bize çok yardımcı oluyor. O olmadan yürümemiz 
mümkün değil” dedi. 



25

İSTİHDAM MASASIYLA 
BİNLERCE KİŞİYİ
YENİ İŞİYLE BULUŞTURDUK
İstihdam ve Kariyer Merkezimiz işveren ve işçiyi buluşturarak, işsiz 
vatandaşlara istihdam sağlamaya devam ediyor.

2009 yılından bu yana 5 bin kişiyi yeni işiyle 
buluşturan Küçükeçkemece Belediyesi İstihdam 

Merkezi, iş arayan yüzlerce vatandaşı Sefaköy Kül-
tür ve Sanat Merkezi’nde bir araya getirdi.

İstanbul’da çok yakında faaliyete geçecek olan Yeni 
Havalimanına personel alımı gerçekleştiren Çelebi 
firması yetkilileri, yüzlerce kişiyle mülakat gerçek-
leştirerek işe alımını sağladı. Katılımın yoğun olduğu 
mülakatta, vatandaşlar bu hizmetten memnun 
olduklarını ifade etti.

“5 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞIMIZI
İŞE YERLEŞTİRDİK”

 Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı İstihdam ve Kariyer Merkezi’n-
deki hizmetlerden bahseden İstihdam ve Kariyer 
Merkezi Koordinatörü Mehmet Sarıbaş, “Buradaki 
iş toplantısına Çelebi firmasından geldiler. İlçemiz 
sınırları içerisinde oturan işsiz vatandaşlarımıza ni-
teliklerine göre iş bulmaya çalışıyoruz. Firma bizden 
B sınıfı ve E sınıfı şoför talep etti. Bu doğrultuda biz 

de iş arayan vatandaşlarımızı davet ettik. Firmayla 
vatandaşları bir araya getirmeye çalışıyoruz. İstih-
dam ve Kariyer Merkezi 2009’dan beri faaliyette. 5 
binin üzerinde vatandaşımızı işe yerleştirdik. Gelen 
vatandaşlarımızın niteliklerini belirleyip o nitelikler 
doğrultusunda kurumsal firmalara yönlendirmeler 
yapıyoruz” dedi.

“İYİ BİR SEKTÖR İÇİN BURADAYIZ”
  Mülakat sonrası konuşan Gürcan Kabaş, “Çelebi 

firmasının İŞKUR destekli olarak başlatmış olduğu 
alımlar halkımız için iyi bir yönde etki yapacağını 
düşünüyorum. Sektör olarak iyi bir sektör. Yapmış 
olduğu mülakatlarda iş tanımlarıyla ilgili gerçekten 
çok açıklayıcı olduklarını düşünüyorum. İnşallah 
hepimiz için hayırlısı olur” diye konuştu.

Uzun zamandır kendine uygun bir iş aradığını belir-
ten Naci Arslan, “Mülakatta heyecanlıydım. Çünkü 
8 aydan beri kendime uygun bir iş arayışındaydım. 
Günlük yevmiye işlerine gidiyordum. Bu olursa be-
nim için daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.
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“BİZDEN BİRİ”
EVE SİNEN BALIK KOKUSU 
SAYESİNDE BAŞARILIYIZ 
Denizde doğmuş biri olarak balığı 10 metreden tanıyor. Kaç saatlik ve 
hangi denize ait… Tam bir balık duayeni, hem yeni nesle hitap ediyor 
hem de eski kafalı. 35 yıldır bu mesleği yapıyor. Baba hatta dede 
mesleğini sürdürüyor. Başarısının sırrını kadınlara bağlayacak kadar 
da açık sözlü. İşte bir Karadeniz Balıkçısı İrfan Yalçınkaya (55) ve yol 
arkadaşlarının hikayesi... 

 Ne zaman balıkçılık yapmaya başladınız?
Annem beni denizde doğurdu. Doğdum doğalı de-
nizin içindeyim. Annem babamla balıkçılık yaparken 
balığı 10 metre ileriye koyar, ona bakarak kaç saat 
önce denizden çıktığını söylerim. Bu balık hangi 
denizden çıktı onu bile söylerim. 

 Hangi denizin balığı en lezzetlisi?
Karadeniz balığı daha kaliteli. Çünkü bir denizin tuz 
oranı ne kadar düşükse balığın yağı o kadar çok olu-
yor. Daha yağlı olan balık daha lezzetli oluyor.  Tuz 

oranı yükseldikçe lezzet oranı düşüyor. Ancak tuzlu 
denizlerin de çok güzel, çok özel balıkları oluyor 
tabiî ki.

 Dip balığı konusunda tartışmalar var.
Çocuklara, bebeklere yedirmeyin diyor
uzmanlar. Buna katılıyor musunuz? 
Dip balığının tutunma mecrası önemli. Bulgaristan 
ve Tuna nehrinde tutunan dip balıklarını tercih et-
mem. Tuna nehrinin getirdiği metaller o dip balığını 
yorar. Fakat normalde bizim denizlerimizde Akçako-

 Röportaj: Şeyma Kelekçi İNANÇ
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ca’da, Ereğli’de tutulan balıklardan bir şey olacağını 
düşünmüyorum. Yaşayan bir balıkta metalin oldu-
ğuna ben şahsen inanmıyorum. Tek damar olduğu 
için, balıkta en ufak bir metal olsa ölecektir balık.  

 Karadeniz Balık Evi mekanınız.
Nasıl açıldı burası? 
35 yıldır bu işi yapıyorum. Rizeliyim. Ortağımızla 
Küçükçekmece’de tanıştık. Beraber yapıyoruz bu işi. 
İlk şubemiz Küçükçekmece’de açıldı. Şu an faaliyette 
olan 3 şubemiz var. İstanbul’da ve Küçükçekmece’de 
ilk balık pişirme olayını yapan kişiyim. İstanbul’da 
1993’te; daha önce İzmit’te açtık. Bu konseptin 
içinde ne varsa hepsini yaparım ben. Sadece motor 
kullanamıyorum. Izgaranın başında da dururum. 27 
sene sabah 2’de kalkıp balıkhaneye gitmişim. Sevgi 
olduğu için yorulmuyorum. Çalışmamın asıl nedeni 
sevgi, olmazsa çalışmam. Babam da balıkçıydı 
benim. O da tekneyle açılıyordu. Büyük dedem Ba-
tum’dan Rize’ye sevkiyat kayığıyla buğday taşırdı. 
Bize gelince format değişti.  Şimdi yeme, pişirme, 
satma hepsi burada oldu. Teknoloji ve zaman bunu 
icap etti. Önceden kayıkla geliyorduk plaja ve 
oradan poşetle satardık. O zaman öyleydi, şimdiki 
teknoloji yoktu. 

 35 yıldan bahsediyoruz.
Çok uzun bir zaman. Bunca zamandır
ayakta kalabilmenizin sırrı nedir? 
Evler koktuğu için bu iş böyle gelişti. Kadınlarımıza 
teşekkür ediyorum. En büyük etkeni de kadınlarımız 
oldu. Kadınlar evde balık pişirseydi biz yanmıştık. 
Biz de bu sektörden ekmek yediğimiz için özellikle 
kadınlarımıza teşekkür ediyoruz. 

 Bu işin en zor yanı nedir?
En çok zorlandığım iş çalışma arkadaşlarımızla ala-
kalı. Ben çok titiz bir insanım. Bu uyumu sağlamak 
çok zor. Her gün aynı düzen. Yeşil zeytin yağını 
özel olarak toplatıyorum. Ona göre daha çok para 
veriyorum. Biz en kaliteliyi uygun fiyata veriyoruz. 
Her ay işçi ailesi, memur ailesi, vatandaşlar gelir çok 
uygun fiyata balığını yer. Salatalıkta 10 çeşit mal-
zeme kullanırız. Biz de bulunan kalite hiç bir yerde 
bulunmaz. Hem temiz hem de her şeyin en kalitesini 
kullanıyoruz.

 Balıkçılığın kanayan yarası yavru avlanma 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Denizleri kurtarmak istiyorsanız ağın gözünü 3 
santime çıkarmak gerekiyor. İçinden küçük balıklar 
gider, büyük balıklar kalır. 5 senede bu kendini 

süspanse eder.  Cezayla olacak bir iş değil bu. Türk 
toplumu cezayla ıslah olmaz. Yunanistan’da mesela 
yakalanınca teknesini batırıp malını alırlar. Bir daha 
balığa gitmezler.  

 Burada kaç kişi çalışıyor?
Şu an 17 kişi çalışıyor. Mutfakta bayanlar çalışıyor. 
Salon ve çiğ kısmında erkekler çalışıyor. Titiz dav-
ranıyoruz. Her tarafımız açık isteyen istediği yere 
girebilir kontrol amaçlı. O konuda da hiçbir zorluk 
çıkarmayız. 

 Günde kaç kişi geliyor? 
Hafta sonları çok yoğun oluyoruz. 60 kişilik salonu-
muz ve çiğ balık satışımız da var. Toplam gelen kişi 
sayısı hafta sonu bin diyebilirim. Hafta içi ise 500 
civarıdır. İstanbul’un her yerinden geliyorlar. Beylik-
düzü tarafından da gelen var. Havalimanına paket 
servisimiz de var. 

 Balığı paket servis yapmak zor olmuyor mu?
Balığı sıcak götürmek çok önemli. Şu an bilgisaya-
rımda kayıtlı birçok müşterim var. İstanbul’un her 
yerine servis yapamıyoruz. Yakın yerlere motor 
servisimiz var. En uzak havalimanına kadar teslimat 
yapıyoruz. 

 Balık alırken nelere dikkat etmeliyiz?
Balık alırken gözleri parlak olmalı. Solungaçları koyu 
kırmızı olduğu zaman balık tazedir.

 Sezon açıldı nasıl bu sene?
Bu sene iyi. Fiyatlar aşırı yüksek değil. Tavuktan bile 
ucuz balık şu an. Şu an balık var ama azaldığı zaman 
fiyat yükselecek.

 Küçükçekmece Belediye Başkanı
Temel Karadeniz’i nasıl buluyorsunuz? 
Esnaf olarak biz hiçbir sıkıntı yaşamadık bugüne 
kadar. Dert yana bileceğim hiçbir şey yok. İşlerimizi 
gayet rahat halledebiliyorum. 
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Kreş ve ilkokula yeni başlayan çocukların sık sık 
hastalandıkları bilinir. Evin korumalı ortamından 

çıkan çocuklar için farklı mikroplarla tanışmanın ye-
ridir okullar. Kulağa biraz ürkütücü gelse de bunun 
doğal ve bağışıklığı güçlendirici bir süreç olduğunu 
belirten Çocuk ve Yenidoğan Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Gülnihal Şarman ailelere neler yapmaları gerek-
tiği konusunda önemli bilgiler veriyor. Havaların 
soğuması ve okulların başlamasıyla çocuklar kış 
hastalıklarını geçirmeye başlayacaklar. Her sene üst 
solunum yolu virüsleri adeta sıraya girerek bir salgın 
biterken bir diğerini devreye sokar. Çocukların art 
arda kaptığı bu viral enfeksiyonlar size “aralıksız 
bir hastalık” gibi gelebilir. Aslında süresi uzun bir 

hastalıktan çok birbirini kovalayan virüs salgınları 
çocukları hasta ediyor. Bu virüslerden 2 tanesi ise 
hastaneye yatmaya kadar varan daha ciddi enfeksi-
yonlara neden oluyor. Bunlardan biri sonbaharın ilk 
aylarında görülen RSV virüsü, diğeri genellikle kışın 
tam ortasında yeni yıla girerken aile boyu kutlarca-
sına yakalayan grip virüsü.

AŞILARI TAMAM MI?
 Kışa başlarken çocuğunuzun aşılarının yaşına 

uygun yapılmış olması gerekir.  Böylece klasik 
çocukluk hastalıklarından korunmuş olur. Yine de 
anne babalar aşılı çocukların da yakalanabileceği 
birçok farklı virüs ve bakteri olduğunu unutmamalı. 

Kış mevsimi havaların soğuk olmasından dolayı daha çok 
hastalandığımız bir dönemdir. Bu mevsimde özellikle çocuklarımızı 
çeşitli hastalıklardan korumak için almamız gereken bazı önlemler var.

ÇOCUKLARDA 
KIŞ HASTALIKLARINA DİKKAT



Aşılarının tamam olması tüm hastalıkları önlemez. 
Örneğin çocuğunuz  ishal olmasın diye rotavirüs aşı-
sını yaptırmış olabilirsiniz. Şunu bilmeniz gerekir ki 
ishale neden olan diğer virüs ve bakteriler de onda 
ishale neden olabilir. Aşılardaki asıl amaç çocukları 
en sık ve en ağır şekilde hastalandıran hastalıkları 
önlemektir.

KIŞ ENFEKSİYONLARINA KARŞI
YUVA VE İLKOKULLARDA
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

 Bulaşıcı hastalık:Bulaşıcı bir hastalığı olan çocu-
ğun hastalığını bulaştırmaması için okula gönderil-
memesi gerekir. 

 Hijyen: Hijyenle ilgili eğitim ve talimatların olması 
gerekir. Çocuklara verilecek hijyen eğitimi, etraf te-
mizliği, tuvalet kullanımı ve temizliği, alan paylaşımı, 
beslenme hijyeni ve gıda maddelerinin ellenmesi, 
eğitmen – çocuk oranı gibi pek çok konunun üzerin-
de durulması gerekir.

 El hijyeni: Çocukların her bakımından sonra elleri 
yıkanmalı. Eğer çok sık yıkama söz konusuysa alkol 
bazlı antiseptikler de kullanılabilir. 

 Ortam temizliği: Belirli sıklıkta ortam ve oyuncak 
temizliği yapılmalı ve hiçbir şekilde aksatılmamalıdır. 

 Eldiven kullanımı: Yuvadaki çocukların bezlerini 
atarken veya kusmuklarını temizlerken mutlaka tek 
kerelik eldiven kullanmalı. 

ANNE BABALAR
HASTA ÇOCUKLARINI NE ZAMAN
OKULA GÖNDERMEMELİ?

 Ateş: 38 ve üzeri ateş durumu. Henüz enfeksi-
yonun diğer belirtileri başlamamış olabilir. Evde 
gözlemlenmeli. 

 Boğaz ağrısı: Dinmeyen, karna vuran boğaz ağrısı, 
streptokok boğaz enfeksiyonu olabilir. Hızla tıbben 
tanınması ve tedavisinin başlatılması gerekir.

 Akıntı: Burun ve gözün akmaya başladığı nezlenin 
ilk dönemi üst solunum yolu enfeksiyonlarının en 
bulaşıcı olduğu dönemdir.

 Gözlerde kızarıklık veya sarı yeşil akıntı: Gözde 
enfeksiyon başlıyor demektir.  Son derece bulaşıcı 
olabilir. 

 Döküntü: Özellikle ellerde, ayaklarda, vücudun 
kapalı bölgelerinde oluşan döküntüler bir uzman 
tarafından görülmelidir. Ateş sırasında yüzde şaplak 
tarzında döküntü hastalık belirtisi olabilir. 

 Ağız içinde ve kenarında aftlar: Ateşli aft hastalığı 
çok bulaşıcı, ateşli ve ağrılı bir durumdur. Çocuk 
doktoru görmelidir.

 Göz içinde ve ciltte sararma: Bulaşıcı sarılık hasta-
lığı olabilir 

 Baş ağrısı, şuurda bulanma, aşırı huzursuzluk: 
Menenjit belirtileri olabilir. Böyle bir durumla kar-
şılaştığınızda vakit geçirmeden mutlaka hekime 
başvurmalısınız.

29



KÜÇÜKÇEKMECE'Yİ SEVİYORUZ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE
HİZMET VERİYORUZ

Tüm esnafımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar dilerim.
Temel KARADENiZ | Belediye Başkanı



MEDYADA KÜÇÜKÇEKMECE



Hayırlı Olsun


