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Küçükçekmece Belediyesi ilçedeki parkları, 
güvenli, modern ve kullanışlı oyun gruplarıyla 

yenilemeye devam ediyor. Parklara güvenlik ka-
meraları yerleştiren Küçükçekmece Belediyesi’nin 
bu uygulaması, parkları 7/24 kayıt altına alıyor ve 
olası suçlara karşı caydırıcı olma özelliğiyle dikkat 
çekiyor.

“DAHA MODERN PARKLAR”
 İlçede ilk etapta, Söğütlüçeşme Muhtarlık Önü 

Park, Söğütlüçeşme Aile Sağlığı Merkezi Önü 

Park, Gültepe Mahallesi Şehit Mahmut Ergül Parkı, 
Kemalpaşa Mahallesi Şehit Murat Kalyoncu Parkı, 
Sevgi Parkı, Fevzi Çakmak Mahallesi Parkı ve 29 
Ekim Parkı’nda yürütülen çalışmalarda, modern 
oyun alanları eskiyenleriyle değiştirilirken, yürüme 
yolları ve yeşil alanlar genişletildi.

Süs havuzlarıyla prestij kazanan parklarda eski 
aydınlatmaların yerine LED aydınlatmaya geçilerek, 
daha tasarruflu ve modern aydınlatma yöntemleri 
tercih edildi.

PARKLAR ARTIK
DAHA GÜVENLİ
İlçenin pek çok noktasında yeşil alan çalışmalarına devam eden 
Küçükçekmece Belediyesi, yenileme çalışmalarıyla da mevcut 
parkları adeta yeniden inşa ediyor.
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OKULLARDA HİJYEN SAĞLANDI
 Küçükçekmece Belediyesi yeni eğitim 

öğretim yılı açılışı öncesinde okullarda hijyen 
çalışması yaptı. Uzman ekipler okulları 
ilaçlayarak, katinler ve sınıflar başta olmaz 
üzere okulların tüm bölümlerinin dezenfeksiyon 
çalışmalarını, iş sağlığı ve güvenliğine uygun 
olarak tamamladı.

‘OKULLARDA GÜVENLİK’ 
 Küçükçekmece Kaymakamlığı'nın düzenlediği 

okullarda güvenlik konulu toplantı ilçe 
protokolünün de katılımıyla Cennet Kültür ve 
Sanat Merkezimizde gerçekleştirildi. İlçedeki 
çocukların güvenli bir ortamda eğitim almalarını 
sağlamak adına kararlar alan ilçe yönetimi 
öğrencilerin yeni eğitim yılını kutladı.

ÇOCUKLARDA
OKUL KAYGISINA SON

 Küçükçekmece Belediyesi Gönül Elçileri Veli 
Eğitim Projesi kapsamında Psikolog Zekiya 
Çapan'ın konuşmacı olarak katıldığı "Çocuklarda 
Okul Kaygısı" konulu söyleşi Yeni Mahalle 
İlkokulu'nda gerçekleşti.  Söyleşiye veliler yoğun 
ilgi gösterdi.

ÇEVRE DÜZENLEME 
ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

 Küçükçekmece Belediyesi ilçe genelinde 
yeşil alan ve kent mobilyalarının bakım ve 
tadilat işlemlerini başladı. Yaz aylarında yoğun 
kullanılan yeşil alan ve parklarda, bakım, onarım 
ve tadilat çalışmalarını gerçekleştiriyor. Okul 
bahçelerinin bakım ve çim biçme çalışmaları da 
devam ediyor.

11 BİLGİ EVİ İÇİN
KAYITLAR BAŞLADI

 Eğlenceli bilginin adresi Küçükçekmece 
Belediyesi Bilgi Evleri’nde kayıtlar başladı! 
Öğrenciler için tüm yıl boyunca düzenlenen 
faaliyetlere ücretsiz katılmak ve öğrencilerin 
eğitimlerine destek olacak faaliyetlerden 
yararlanmak için hemen kayıt yaptırın. 
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KÜLTÜR SANAT SEZONU 
AÇILIYOR

 Kültür ve Sanatın Kalbi Küçükçekmece’de 
Kültür Sanat sezonu başlıyor. Tiyatrodan 
sinemaya, konserden söyleşiye, sergiden imza 
günlerine kadar binlerce etkinlik yeni sezon 
için hazırlanıyor. Her ay onlarca gösterim ve 
özel etkinlik yeni sezonda Küçükçekmecelilerle 
buluşacak.

YAZA ELVEDA
 Atakent Mahallesi’nde bulunan Güneş 

Park Evleri, Elit City ve Soyak Sitelerinin 
düzenlediği “Yaza Elveda” etkinliklerine 
katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz site sakinleri ile bir araya 
gelerek eğlencelerine ortak oldu.

MİNİKLER İLK KEZ
OKUL YOLUNU TUTTU

 Küçükçekmece’de binlerce çocuk, bu yıl 
ilk kez okul yolunu tuttu. Minik öğrencileri 
Kaymakam Harun Kaya ve Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz okullarının ilk gününde yalnız 
bırakmadı. Öğrencilere sıralarına kadar eşlik 
eden Kaya ve Karedeniz, miniklere hediyeler 
vererek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

KURS KAYITLARI BAŞLADI
 Küçükçekmece Belediyesi 2017-2018 güz 

dönemi 8-14 yaş çocuk ve yetişkinler için Kültür 
Merkezlerine kurs kayıtları başladı. Yabancı dilden 
pastacılığa kadar birçok branştaki kurs için, 1 adet 
kimlik fotokopisi  ve 1 adet fotoğraf ile birlikte 
Kültür Merkezlerine başvurabilirsiniz. 

KÜÇÜKÇEKMECE ŞEHİT 
BABASINI AĞIRLADI 

 Küçükçekmece Belediyesi tarafından yaptırılan 
Şehit Fethi Sekin Öğretmenevi’nin açılışı için 
Küçükçekmece’ye gelen şehidin babası Mehmet 
Zeki Sekin açılış öncesi Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz’i makamında ziyaret etti. Sekin, 
“Öğretmenevine şehit oğlumun isminin
verilmesini beni gururlandırdı” dedi.
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ÖĞRENCİLERE
KIRTASİYE DESTEĞİ
Küçükçekmece Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla 
ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yaptı.

Küçükçekmece Belediyesi, yeni eğitim öğretim 
yılı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 

kırtasiye yardımı yaptı. İlkokul, ortaokul ve lise dü-
zeyindeki 4 bin Küçükçekmeceli öğrenciye kırtasiye 
malzemesi hediye edildi. 4 bin öğrenciye içinde 
defter, kalem, silgi, kalemtıraş, sulu boya, kuru boya, 

pastel boya, cetvel seti gibi malzemelerin yer aldığı 
okul çantası seti hediye etti. Çocukların ihtiyaçlarını 
karşılayıp ebeveynlerin yükünü bir nebze olsun ha-
fifleterek destek olmak amacıyla yapılan yardımlar, 
daha önce ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere 
yönelik olarak gerçekleştirildi. 
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Küçükçekmeceli vatandaşlar tarafından Hal-
kalı Merkez Mahallesi'nde yaralı halde Yılan 

Kartalı bulundu.  Bulunan kartala ilk müdahale, 
Küçükçekmece Belediyesi  Sağlık İşleri Müdürlüğü 
Veteriner Hekimleri tarafından yapıldı. Kanadının uç 
kısmından yaralanan Yılan Kartalı müdahalesinin ar-
dından ameliyat edilmek üzere İstanbul Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Vahşi Yaşamı Koruma Kulübü'ne 
teslim edildi.

YARALI KARTAL EKİPLERİMİZ 
TARAFINDAN TEDAVİ EDİLDİ
Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde yaralı halde bulunan 
Yılan Kartalı çevredeki vatandaşları heyecanlandırdı.
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Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 2017-2018 

eğitim-öğretim yılı açılış programı Şehit Er Müslüm 
Zengin İlkokulu’nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başlayan açılış törenine, Küçükçekmece 
Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekmece İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, şube müdürleri, okul 
müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

 “SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK’’
 Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, “Ülke-

mizin geleceğinin şekillenmesi için mücadele eden 
öğretmenlerimize, yürekten ve sonsuz teşekkür 
ediyorum. İlçemizde yeni okullar ile ilgili çalışmaları-
mız devam ediyor. 16 okulun inşaatı devam ediyor, 
16 okulumuzu daha hizmete açarsak ilçemizde tekli 
eğitime geçmiş olacağız. Her şeyi çözmenin anahtarı 
okul ve eğitim. Hocaların hocası rahmetli Sabahat-

tin Zaim hocaya soruyorlar; Eğitim nedir? “Eğitim 
güzel insan yetiştirme sanatıdır” diyor, ne kadar 
özlü bir tanım, eğer güzel insan yetiştirebiliyorsanız, 
başkaları için fedakârlık yapan, soran, sorgulayan, 
doğruyu bulma konusunda kendi fikirlerini ortaya 
koyan bir nesil yetiştirebilirsek kendimizi başarılı 
sayacağız, sistemde buna doğru ilerliyor. Bütün 
öğretmen ve öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim 
yılının hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

 “HER TÜRLÜ PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ EĞİTİM”
 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 

de yaptığı konuşmada yeni eğitim-öğretim yılının 
tüm Türkiye için hayırlı olmasını temenni ederek, 
‘’Rabbim çocuklarımıza zihin açıklığı versin, onları 
kazadan beladan korusun, öğretmenlerimize, onlara 
eğitim hayatı boyunca ilgi ve alaka gösterecek aşk 
versin, ailelerimize de öğretmenlerimize yardımcı 
olabilecek basiret anlayışı nasip etsin inşallah. 

2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM 
YILINA COŞKULU AÇILIŞ
2017-2018 eğitim-öğretim yılı açılış programı Küçükçekmece’de 
Şehit Er Müslüm Zengin İlkokulu’nda yapıldı.
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Küçükçekmece’deki en büyük zenginliğimiz, öğ-
retmenlerimiz ve öğrencilerimiz. Yaklaşık 160 bin 
öğrencimiz bugün okul hayatı ile tekrar buluşuyor, 
150 tane okulumuz var. Bu kadar büyük bir eğitim 
kadrosuna sahipsek iyi yoldayız demektir. Eğitimle 
düzeltilmeyecek yanlış, tamamlanmayacak eksik 
yoktur. Okullarımızın fiziki şartları her geçen gün 
daha da iyileşiyor. Türkiye artık eğitimin çok far-
kında, bütün aileler çocukların eğitimi için her türlü 
fedakârlığı yapıyor. Eğitimden başka çıkış yolumuz 
yok. Her türlü problemin çözümü eğitim. Bizde 
belediye olarak okullarımızın ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere bütçemizden önemli bir pay ayırıyoruz. 
Bütün öğretmenlerimize saygılarımı sunuyor, yeni 
eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dili-
yorum’’ dedi.

 “EĞİTİM MÜFREDATI DEĞİŞTİ’’
 Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal 

Yılmaz yaptığı konuşmasında, “Bu sene her seneden 

farklı bir heyecan ve birçok yenilikle eğitim öğre-
time başlıyoruz. Bunların en başında, çocuklarımız 
için çok faydalı olduğunu inandığımız eğitim müfre-
datındaki köklü değişiklik meselesi var. Bu sene, 1, 5 
ve 9. sınıflarda uygulanacak olan müfredat değişik-
liği, önümüzdeki seneden itibaren bütün sınıflarda 
uygulanacak. Program sadeleştirildi, fazlalıklar vek 
gereksiz bilgiler çıkarıldı. Sınıflar arasında ve birimler 
arasında ahenk ve bütünlük sağlandı. Temel değer-
ler, bilgi ve beceriler, tutum ve davranışlar birbiri ile 
uyumlu ve tamamlayacı şekilde düzenlendi. Yerli ve 
milli değerlerimiz programının bütününe yerleşti-
rildi. Güncelliği sağlandı, karşılığı olmayan bilgiler 
çıkarıldı. İnşallah çocuklarımız çok daha iyi şartlarda, 
çok daha gerekli bilgiler ile eğitim öğretim faaliyet-
lerini yapacaklar. Kazasız belasız bir eğitim öğretim 
yılı diliyorum” dedi.

Açılış sonunda protokol üyeleri sınıfları gezerek 
öğrencilere iyi dersler diledi.
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Küçükçekmece Belediyesi ‘Üniversite Gençlik 
Spor Şenlikleri’nin startı İstanbul Aydın Üniver-

sitesi'nde verildi. Organizasyonda gençler penaltı 
atışı, şişme oyun grubu, gladyatör, canlı langırt, 
mini golf, bowling, masa tenisi, survivor parkuru, 
ayak bilardosu gibi etkinliklerle gönüllerince eğ-
lendi. Öğrenciler, etkinliğe ev sahipliği yapmanın 
kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, kurulan çeşitli 

branşlarda keyifli zaman geçirdiklerini dile getirdi. 
Spor Şenliği'nde, yeni kayıt olan öğrencilere, üni-
versite bünyesinde oluşturulan öğrenci kulüpleri de 
tanıtıldı. 

Gençlerin doyasıya eğlendiği şenlikte, Aydın Üni-
versitesi Müzik Kulübü öğrencileri, verdikleri kon-
serle arkadaşlarına müzik ziyafeti sundu. 

ÜNİVERSİTE GENÇLİK SPOR 
ŞENLİKLERİ'NE BÜYÜK İLGİ
Küçükçekmece Belediyesi tarafından İstanbul Aydın 
Üniversitesi'nde startı verilen ‘Üniversite Gençlik Spor Şenlikleri’ 
üniversiteli gençlerden büyük ilgi gördü.
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Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü ekipleri ilçedeki parklara süs havuzları 

yaparak, güvenli, modern ve kullanışlı oyun grupla-
rı yerleştirerek yenilemeye devam ediyor. Yenilenen 
parklara güvenlik kameraları da yerleştiren Kü-
çükçekmece Belediyesi bu uygulaması ile parkların 
daha güvenli olmasını sağlıyor.

“YENİ VE MODERN PARKLAR”
  İlçede ilk etapta, Selçuklu Parkı, Nurettin Şen 

Parkı, Söğütlüçeşme Muhtarlık Önü Park, Söğüt-

lüçeşme Aile Sağlığı Merkezi Önü Park, Gültepe 
Mahallesi Şehit Mahmut Ergül Parkı, Kemalpaşa 
Mah. Şehit Murat Kalyoncu Parkı, Sevgi Parkı, Fevzi 
Çakmak Mahallesi Parkı, 29 Ekim Parkı’nda yürü-
tülen çalışmalarda, modern oyun alanları eskileriyle 
değiştirilirken, kamelya ve oturma grupları yapıla-
rak yürüme yolları ile yeşil alanlar genişletildi.
Süs havuzlarıyla daha güzel bir görünüme kavuşan 
ve prestij kazanan parklarda, eski aydınlatmaların 
yerine LED aydınlatmaya geçilerek, daha tasarruflu 
ve modern aydınlatma yöntemleri tercih edildi.

PARKLAR SÜS HAVUZLARIYLA 
GÜZELLEŞİYOR
İlçenin pek çok noktasında yeni yeşil alanlar kazandırma 
çalışmalarına devam eden Küçükçekmece Belediyesi, yenileme 
çalışmalarıyla da ilçedeki birçok parkı yeniden inşa ediyor.
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"10 BİN ADIM ATALIM
SAĞLIKLI KALALIM"
Küçükçekmece’de ‘29 Eylül Dünya Kalp Günü’ne özel etkinlik 
gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Belediyesi ve Mehmet Akif 
Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim 

Araştırma Hastanesi işbirliğiyle “Dünya Kalp Günü” 
kapsamında yürüyüş düzenlendi. Kalp sağlığına 
dikkat çekmek amacıyla Menekşe Deresi Rekreas-
yon Alanı’nda düzenlenen etkinliğe, Küçükçekmece 
Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, Mehmet Akif Ersoy Gö-
ğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Has-
tanesi Hastane Yöneticisi Doç. Dr. Mehmet Ertürk, 
Türk Kardiyoloji Derneği Gelecek Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Kemal Erol, Çekmece Bölgesi Kamu Hasta-
neleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Emin 
Kalkan, sağlık görevlileri, vatandaşlar ve öğrenciler 
de katıldı. Etkinliğe eski milli futbolcu Ahmet Dur-
sun da katılımıyla destek verdi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
  Sağlıklı bir yaşam için egzersize dikkat çekilen 

etkinlikte, protokol üyeleri ve katılımcılar yürüyüş 
yaparak ve bisiklete binerek renkli görüntüler 

oluşturdu. Alanda kurulan sağlık çadırlarında, va-
tandaşların şeker, tansiyon ölçümleri yapılarak, EKG 
taraması gerçekleştirildi.  

Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, etkinliğin 
farkındalık oluşturmak adına çok önemli olduğunu 
ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

“KALBİMİZİ SEVMELİYİZ ÇÜNKÜ
İÇİNDE SEVDİKLERİMİZ VAR”

  Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Kara-
deniz, kalp sağlığına dikkat çektiği konuşmasında, 
“Kalbimizi korumamız gerekiyor çünkü onun içinde 
sevdiklerimiz var. Kalp sağlığı çoğumuzun ihmal 
ettiği bir konu. Günümüz dünyası bizi gittikçe ha-
reketsizliğe sevk ediyor. Ne yapıp edip birbirimize 
daha hareketli bir yaşamı daha renkli göstermenin 
yollarını bulmalıyız. Daha fazla hareket etmeliyiz. 
Beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz. 
Ancak kalp sağlığında dikkat edilmeyen bir yön 
daha var. Daha çok seven bir kalbin, kötü düşünce-
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lerle kalbini karartmayan bir anlayışın kalbe destek 
olacağını düşünüyorum. İstanbul’da kalp sağlığı 
dendiğinde akla gelen, ilçemizde hizmet veren Meh-
met Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları 
Hastanesi’dir. Emeği geçen tüm yöneticilerimize ve 
sağlık personelimize teşekkür ederim” dedi.

“KALP SAĞLIĞI İÇİN EGZERSİZ ŞART”
  Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel 

Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan, kalp sağlığı 
için egzersizin önemine dikkat çektiği konuşma-
sında, egzersizin var olan hastalıkları iyileştirmede 
önemli bir yerinin olduğunu söyledi.

KARDİYOLOJİ DERNEĞİ GELECEK BAŞKANI 
EROL’DAN KALP SAĞLIĞI İÇİN TAVSİYELER

  Türk Kardiyoloji Derneği Gelecek Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Kemal Erol ise “Bu etkinlikle amacımız 
kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmektir. Kalp 
durduğu zaman dünya duruyor. Kalp vücudun en 
ağır işçisidir. Siz uyursunuz o uyumaz. Hayati bir 
organ. Kalp- damar hastalıkları ülkemizde en başta 
gelen ölüm nedenlerinden biri. Kalp damar hastalık-
larına baktığımızda yüzde 90’ı önlenebilir nedenlere 
bağlı olarak oluşuyor. Sigara içmek, kilo almak, 
hareketsizlik, kolesterol yüksekliği, stres bunların 
hepsi kalp-damar hastalığı riskimizi artırıyor. Sağ-

lıklı beslenirsek, yürüyüş yapar, kilo almazsak kalp 
damar hastalıklarının önüne geçebiliriz. Çocukluk 
çağında yeme alışkanlıklarının oluşturulması ge-
rekiyor. Sigara içmeyerek, yürüyüş yaparak onlara 
örnek olun. Akdeniz tarzı beslenme dediğimiz sebze 
ve meyveden yoğun beslenme tarzını çocukluk çağ-
larında onlara öğretmeliyiz” diye konuştu. Mehmet 
Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim 
Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Mehmet Er-
türk etkinliğe destek veren Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz’e teşekkür etti.
Programda katılımcılara, sağlıklı beslenme ve sigara 
bırakma eğitimleri de verildi. Plates eğitmeni eş-
liğinde ısınma ve esneme egzersizleri de katılımcılar-
dan büyük ilgi görürken, Küçükçekmece Belediyesi 
tarafından vatandaşlara yeşil elma ikram edildi.

ÜNLÜ İSİMLER DE
AÇILIŞA KATILARAK DESTEK VERDİ

  Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele 
keserek, tesisin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta, 
İstanbul Sinopspor ile aralarında eski milli futbolcu 
Oktay Derelioğlu, Galatasaraylı eski futbolcu Evren 
Nuri Turhan, tiyatro oyuncuları Faruk Sofuoğlu ile 
Hacı Ali Konuk’un da bulunduğu Ünlüler Karma-
sı’nın 4-4 beraberlikle biten nefes kesen mücadelesi 
ilgiyle izlendi.  
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KÜÇÜKÇEKMECEMİZE
BİR SPOR TESİSİ DAHA 
Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan İstanbul 
Sinopspor Kulübü Tesisleri spor, sanat ve siyaset dünyasından ünlü 
isimlerin katılımıyla hizmete açıldı.

Spor faaliyetleri ve yatırımlarıyla adından söz 
ettiren Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki spor 

tesislerine bir yenisini daha ekledi. 2016 yılı Aralık 
ayında yapımına başlanan ve kısa sürede tamamla-
nan tesisin açılışına; İçişleri Bakanlığı Bakan Yardım-
cısı Mehmet Ersoy, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım 
Maviş, AK Parti 22. Dönem Milletvekili Cahit Can, 
CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, İl Gençlik Hiz-
metleri ve Spor Müdürü Cemil Boz, Küçükçekmece 
Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye 
Başkan Yardımcısı Recep Şencan, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Cemal Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, STK 
üyeleri, işadamları, sporcular ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

“HAYIRLI UĞURLU OLSUN”
  Açılışta konuşan İçişleri Bakanlığı Bakan Yardım-

cısı Mehmet Ersoy, “Çok emek verilmiş bir tesisin 

açılışındayız. Bu tesisi ilçeye kazandıran, Sinoplulara 
her daim sahip çıkan Belediye Başkanımız Temel Ka-
radeniz’e teşekkür ederim. Sinopspor’a katkı veren 
tüm kardeşlerime teşekkür ederim. Tesisimiz, hayırlı 
uğurlu olsun” dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e teşek-
kür ederek, Sinop’a kazandırılan ve kazandırılacak 
olan projeleri katılımcılarla paylaştı.

CHP’Lİ MİLLETVEKİLİ ENGİN ALTAY’DAN
BAŞKAN KARADENİZ’E TEŞEKKÜR

  Spora, sporcuya ve gençlere verdiği destek ve 
katkılarından dolayı Küçükçekmece Belediye Başka-
nı Temel Karadeniz’e teşekkür eden CHP Milletvekili 
Engin Altay da tesisin Küçükçekmece için hayırlı 
olması temennisinde bulundu.
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“ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, ÇABALAYACAĞIZ”
  İlçe Kaymakamı Harun Kaya, “Küçükçekmece, adı 

küçük ama kendi büyük ilçemiz. Bu da sorumluluğu-
muzun büyük olduğunu gösteriyor. Sportif faaliyet-
lerde aktif bir ilçeyiz. 100’e yakın spor kulübümüz 
var. Başarılı sporcular yetiştirmemiz gerektiğinin 
farkındayız. Küçükçekmece amatör branşlarında en 
çok şampiyon çıkaran ilçe olmuştur. Bütün sporcu 
kardeşlerime, onları yetiştiren değerli hocalarımıza 
teşekkür ederiz. Sporu ve sporcuyu destekleyen 
değerli Belediye Başkanımız Temel Karadeniz’e 
teşekkür ederiz. Çok çabalayarak, çalışarak ülkemizi 
hak ettiği yerlere taşıyacağız” diye konuştu.

“BU TESİSTE BAŞARILI
SPORCULARIMIZ YETİŞECEK”

  Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Re-
cep Şencan ise “Bu tesisi ilçemize kazandırdığımız 
için mutluyuz. Küçükçekmece 800 bine yakın bir 
nüfusa sahip. Gençlerimizi destekliyoruz, onların 
kötü alışkanlıklardan uzak durmasını istiyoruz. Spor 

yapan bir gencin kötü alışkanlıklara bulaşmayacağı-
nı biliyoruz. Bu anlamda, Küçükçekmece Belediyesi 
olarak spora ve sporcuya her türlü desteği vermeye 
devam edeceğiz. Bu tesiste çok güzel sporcularımız 
yetişecek” dedi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Cemil Boz ve 
İstanbul Sinop Spor Kulübü Başkanı Ramazan Aşçı 
da Başkan Karadeniz’e teşekkür etti.

ÜNLÜ İSİMLER DE
AÇILIŞA KATILARAK
DESTEK VERDİ

  Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele 
keserek, tesisin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta, 
İstanbul Sinopspor ile aralarında eski milli futbolcu 
Oktay Derelioğlu, Galatasaraylı eski futbolcu Evren 
Nuri Turhan, tiyatro oyuncuları Faruk Sofuoğlu ile 
Hacı Ali Konuk’un da bulunduğu Ünlüler Karma-
sı’nın 4-4 beraberlikle biten nefes kesen mücadelesi 
ilgiyle izlendi.  
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ŞEHİDİMİZİN İSMİ 
KÜÇÜKÇEKMECE'DE YAŞIYOR
Küçükçekmece Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Fethi Sekin 
Öğretmenevi’nin açılışı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve şehidin 
babası Mehmet Zeki Sekin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Yeşilova 
Mahallesi’nde yapımı tamamlanan, İstanbul’daki 

en modern öğretmenevlerinden biri olarak hizmet 
verecek olan Şehit Fethi Sekin Öğretmenevi’nin 
açılışına Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şehidin 
babası Mehmet Zeki Sekin’in yanı sıra İstanbul Valisi 
Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl 
Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, AK Parti 
İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Küçükçek-
mece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Temel Karadeniz, İlçe Emniyet Müdürü 
Uğur Özdoğanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal 
Yılmaz,  Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 
Mustafa Aydın, İlçe Müftüsü Mustafa Temel, AK 
Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkut, öğretmenler ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.

“BAŞKAN TEMEL KARADENİZ’E
TEŞEKKÜR EDERİM”

 Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Şehit Fethi Sekin 
Öğretmenevi’ni hizmete sunan Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e teşekkür ettiği 
konuşmasında, “Öğretmenevimiz, eğitim camiasına, 

Küçükçekmece’ye, İstanbul’umuza hayırlı uğurlu 
olsun. Şehidimize Allahtan rahmet diliyorum. Baba-
sının ellerinden öpüyorum. Şehit Fethi Sekin Öğret-
menevimizin içerisinde aynı zamanda akşam sanat 
okulu da yer almaktadır. Burası, öğretmenlerimize, 
öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza konaklama ve 
eğitim konularında destek olacaktır. Amaç, eğitim 
ailemizin daha iyi koşullarda eğitim vermesini sağla-
maktır. Daha yapacak çok şeyimiz var. Allahın izniyle 
onları da yerine getireceğiz” diye konuştu.

BAKAN İSMET YILMAZ’DAN
İDDİALARA YANIT

  Eğitimle ilgili eleştirilere de yanıt veren İsmet Yıl-
maz, açılışta önemli açıklamalar yaptı: “Biz eğitimde 
geçmişten daha iyiyiz. Öğretmen mali açıdan zayıf 
bırakıldı, diyorlar. Bu doğru bir ifade değildir. Dün-
yadaki hiçbir ülke, Türkiye kadar öğretmen ücretini 
dolar bazında üç kat artırmadı. Ülkemiz büyüdükçe, 
refah arttıkça öğretmenlerimizin mali durumunu 
daha da iyileştireceğiz. Binlerce öğretmenimizin ta-
yini çıkıyor, eşi bir tarafta kendi bir tarafta diyorlar. 
Bu iddia da doğru değildir. 2017 Ağustos döneminde 



17

eş özlüğü nedeniyle başvuran 24 bin 763 kişinin ta-
mamının ataması yapılarak, aile bütünlüğü sağlandı. 
Geçen yıl da atamaların hepsi yapıldı. Bu zamana 
kadar hiçbir dönemde bu kadar aile bütünlüğü 
sağlanmadı. Bir başka gerçek olmayan ifade 40 bin 
öğretmen istifasını istedi! Bu yıl istifa eden öğret-
men sayısı 207. Ya insaf derler! Hani atıyorsunuz da 
200 nere 40 bin nere! AK Parti iktidara geldiği 2002 
yılından bu güne kadar istifa edenlerin sayısı 10 
binin altında.”

"TÜRKİYE EĞİTİMDE
ÇARPICI DEĞERLER YAKALADI"

   “Bir başka husus ‘4+4+4  eğitim reformu Milli 
Eğitim Şuralarında görüşülmedi’ diyorlar. Bu da 
doğru değildir. Bu reform 2012 yılında kabul edildi. 
2010 yılında yapılan 18. Milli Eğitim Şurası’nda görü-
şüldü. Okul öncesi eğitimi de adım adım yaygınlaş-
tırıyoruz. Biz geldiğimizde yüzde 10’du şimdi yüzde 
74’e yükseldi. Milli Eğitim Şurası’nın gündeminde 
olan bir konudan Milli Eğitim’in haberi yok demek, 
doğru bir ifade değildir. ‘Bu reform yapıldı, Türkiye 
geriye gidiyor’ diyorlar. Bu da doğru değildir. 2012-

2013 yılından itibaren bu reform hayata geçirildi. 
Türkiye, eğitimde çarpıcı değerler, başarılar yakala-
dı. Ortaöğretimde net okullaşma oranı bu reform-
dan önce yüzde 93 iken, şimdi yüzde 96 civarında. 
Yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 38 
buçuk iken şimdi yüzde 42’nin üstündedir.”

“YENİ MÜFREDATTA ATATÜRK
TÜM KAZANIMLARIYLA VARDIR”

   Müfredattan Atatürk’ün çıkarılmasına ilişkin 
iddialara da cevap veren Bakan İsmet Yılmaz, 
“Biz yalan diyoruz. Ama bugün yine bakanlığın 
önünde bir sendika gidip ‘müfredattan Atatürk 
çıkarıldı’ diye bir basın açıklaması yapıyor. Yine 
kimileri İstanbul’un bir meydanında bunu gündeme 
getirerek, toplantı yapmak istiyorlar. Yeni müfre-
datta Atatürk tüm kazanımlarıyla vardır. Tüm kaza-
nımlarıyla Atatürk, hem ortaokul sonunda, hem lise 
sonda var. Atatürk ile ilgili bütün kazanımlar, evlat-
larımıza öğretiliyor. Bunların yanında ayrıca beden 
eğitimive spor dersinde, fen lisesi fizikte, fen lisesi 
kimyada, fen lisesi matematikte, görsel sanatlarda, 
müzikte, Türk kültür ve medeniyet tarihinde
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Atatürkçülük var. Bunların programı internet site-
sinde de var. Bu programlarda Atatürk nasıl yer aldı 
diye herkes girip bakabilir. Müfredatta, Çanakka-
le’de, Kut’ül Amare de, 15 Temmuz da, Sarıkamış da 
var. Bir köşe yazarı ‘Vardar Ovası türküsünü Atatürk 
çok severdi, Müfredattan çıkardılar’ diyor. İnsaf ya! 
Aç, bak müfredatta var mı? Bunu kar sayıyorlar. Bu 
toplumu kutuplaştırmak istiyorlar. Türkiye’nin önü 
tıkansın, Türkiye 21. yy’da çağı yakalayamasın diye 
bunu yapıyorlar. Sis perdesi oluşturmak istiyorlar ve 
Türkiye’nin değerlerini çatıştırmak istiyorlar. Türki-
ye’nin değerlerinin birisini diğerinin önüne koymak 
istiyorlar. Değerlerimizi ne çatıştırırız, ne de birini 
diğeriyle yarıştırırız” diye konuştu.

“ESERİN İSMİ DE KENDİSİ KADAR GÜZEL”
   İstanbul Valisi Vasip Şahin; “Eserin kendisi güzel. 

İsmi de en az eser kadar güzel. Bütün şehitlerimize 
ve Fethi Sekin şehidimize rahmet diliyorum. Küçük-
çekmece bizim en kalabalık ilçelerimizden biridir. Her 
geçen gün öğrenci sayısı nüfusa paralel artmakta-
dır. Özel okullarımızla birlikte 250 okulumuz var. Sa-
yın bakanımızın da desteğiyle hem arsa üretimi hem 

okul inşaatında önemli mesafeler kaydediyoruz. 
İnşallah, burada 16 okul daha yaptığımız takdirde, 
Küçükçekmece’de çiftli eğitim gören okulumuz 
kalmayacak. Bunu en kısa zamanda başaracağız. 
Öğretmenlerimizin de birtakım ihtiyaçları vardı. 
Belediye başkanımız bu ihtiyacı yaklaşık 6 milyon 
civarındaki bir harcamayla, 86 yataklı tesisle bir 
nebze olsun karşılamış oldu. Kendilerine teşekkür 
ediyorum” dedi.

“BU ÖĞRETMENEVİ EĞİTİM CAMİAMIZ İÇİN 
BOYNUMUZUN BORCUYDU”

  Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karade-
niz ise ilçede 8500 öğretmenin görev yaptığını ifade 
ederek, “Küçükçekmece’ye dair büyük umutlarım 
var. Küçükçekmece’mizde 8 bin 500 öğretmenimiz 
var. Bu sayı yalnızca öğretmenlerimize ait. Küçük-
çekmeceliler olarak, sahip olduğumuz en kıymetli 
varlıklarımız öğretmenlerimiz. Bu eğitim ordusuna 
sahip olurken onlara yakışacak bir öğretmenevi 
yapmak boynumuzun borcuydu. Hepimizin eğitim 
camiası için yapacak çok fazla şeyimiz var. Eğitim 
sadece öğrenci olmadığında ara verilecek bir şey-
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dir. Okul, tahta, sıra olmasa bile eğitim her alanda 
öğrenci olduğu müddetçe yerine getirilebilecek bir 
sorumluluktur. Küçükçekmece Öğretmenevimize 
‘Fethi Sekin’ ismini verdik, bu bir tesadüf değil. De-
ğerli şehidimizin kıymetli babası da eğitim camiası 
neferi. Fethi Sekin’i lütfen hatırlayalım. O, bir trafik 
polisiydi. Böyle bir hadiseyi gördüğünde kendini 
arka sokağa atabilir ya da göstermelik olarak hava-
ya birkaç el ateş edebilirdi. Ama o Peygamberimizin 
bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle düzeltin 
düsturunu hatırladı. Üzerine düşen vazifeyi yerine 
getirerek, silahının hakkını verdi. Rabbim, onu şimdi 
cennetinde konuk ediyor. Öğretmenevimize onun 
ismini verirken, eğitim camiamızdan bize yeni Fethi 
Sekinler yetiştirmelerini arzu ediyoruz. Rabbim biz-
lerin üzerinden şehitlik ruhunu almasın. Yeni eğitim 
öğretim arifesinde böyle bir eseri Küçükçekmece’ye 
kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Pek çok pro-
jemizin yanında eğitime ayıracağımız çalışmalar 
bizim için yapacağımız işlerin ötesinde durdu. Bilgi 
Evi sayımız 11’e ulaştı. Her sene olduğu gibi bu yılda 
bütçemizin önemli bir kısmını okullarımızın bakımı-

na, tamiratına ayırıyoruz. Sayın Bakanımıza ve tüm 
katılımcılara teşekkür ederim” diye konuştu.

“OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM”
  Açılışta duygusal anlar yaşayan şehidin babası 

Mehmet Zeki Sekin ise öğretmenevine oğlunun 
isminin verilmesinin kendisinin gururlandırdığını 
ifade ederek, “Öğretmenevine şehit oğlumun 
isminin verilmesini beni gururlandırdı. Düşünen 
herkesten Allah razı olsun. Yaptığı fedakârlıkla Tür-
kiye’nin kahramanı olan oğlum, bir yıl boyunca vekil 
öğretmenlik yapmıştır. Adının bir öğretmenevine 
verilmesi benim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ben 
inanıyorum ki, bizleri izliyordur. Emeği geçenlere 
teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele 
keserek öğretmenevinin resmi açılışını gerçekleş-
tirdi. Program sonunda şehit babası Mehmet Zeki 
Sekin’e protokol üyeleri tarafından hediye edilen 
Fethi Sekin’in yağlı boya resmi ise katılımcıları duy-
gulandırdı.
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GAZİ VE ŞEHİT AİLELERİ İLE 
BİR ARAYA GELDİK
Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Kaymakamlığı, ‘Gaziler 
Günü’ dolayısıyla, gaziler ve şehit ailelerine özel davet düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece 
Kaymakamlığı, Nikah Sarayı’nda ‘Gaziler Günü’ 

dolayısıyla, gaziler ve şehit ailelerine özel davet 
düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 
programa, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 
Garnizon Komutanı Albay Cem Şen,  Cumhuriyet 
Başsavcısı Ali Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal 
Yılmaz, İlçe Müftüsü Mustafa Temel, İlçe Emniyet 
Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, gaziler ve şehit aileleri 
katıldı. 

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”
  Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, "Mev-

lam bir daha bu ülkeye İstiklal Marşı yazdırmasın 
diye dua ediyoruz. Ama şunu da biliyoruz, bu 
ülkenin düşmanı bitmeyecek. Bu ülkenin geleceğini 
değiştirmek için, bölgemizdeki haritayı yeniden 
çizmek için, bize de ayar vermek için saldurmaya 
devam edecekler. Her zaman her koşulda dikkatli 
olacağız. 15 Temmuz’da örneğini gördüğümüz 
gibi  kardeşimiz bildiğimiz, dostumuz bildiğimiz en 
yakınımız bildiğimiz yerden hançerlenebileceğimizi, 
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sırtımızdan vurulabileceğimizi de unutmayacağız. 
Dikkatli olacağız, teyakkuzda olacağız, işimizi iyi bi-
leceğiz, yıkılmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
söylediği gibi, bir gece ansızında tepelerine ineceğiz 
inşallah. Unutmayınız, her zaman yanınızdayız, her 
daim kapımız sizlere açık. Rabbimden şehitlerimize 
rahmet diliyorum ve  katılan tüm gazilerimize ve 
ailelerine teşekkür ediyorum''dedi. 

“BU TOPRAKLAR KOLAYCA BİZİM OLMADI”
  Programda konuşan, Küçükçekmece Belediye 

Başkanı Temel Karadeniz, ‘’Kıymetli gazilerimiz, 
kıymetli şehit ailelerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle, 
muhabbetle selamlıyorum. Bu topraklar kolayca bi-
zim olmadı. Büyük bir zincirin halkalarıyız, Malazgirt 
Zaferi’nde Anadolu’nun kapıları Sultan Alparslan 
tarafından açıldı, daha sonra İstanbul’u bize miras 
bırakan Fatih Sultan Mehmet’ten, sonra da bu top-
rakların hep bizim kalmasını sağlayan, başta Mus-

tafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşların-
dan, Çanakkale Savaşı’nda toprağa düşenlerden, 1. 
ve 2. Dünya Savaşı’nda bu toprakların ilelebet bizim 
kalması için çabalayanlardan, daha sonra ülkemizin 
hak ve hakikat anlamındaki üstünlüğünü göstermek 
için, Kore gazilerimizden, Kıbrıs gazilerimizden, 
PKK’ya karşı dağlarda bu ülke için savaşanlardan, 15 
Temmuz gazilerimizden, şehitlerimizden Allah razı 
olsun. Allah bize bu gazilik ruhunu, şehitlik ruhunu 
hiç unutturmasın. Vatan ve bayrak öyle mukaddes 
şeyler ki, eğer onlar olmazsa, başka kutsal saydı-
ğımız değerleri de korumak mümkün olmayacak. 
Hepinizden Allah razı olsun, salonumuzu ve belde-
mizi şereflendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. 
Her daim duanıza muhtaç olduğumuzu unutmayın, 
bizler için de ülkemiz için de dua edin inşallah” dedi.

Program sonunda, gaziler ve şehit yakınlarına pla-
ket takdim edildi.
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KERBELA ACISINI 
YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ
Kerbela şehitleri Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde 
düzenlenen 'Evrensel Aşura Matem Merasimi’ etkinlikleri ile anıldı.

Küçükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ca-
ferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Der-

neği (CAFERİDER) tarafından Yahya Kemal Beyatlı 
Gösteri Merkezi’nde düzenlenen ‘Evrensel Aşura 
Matem Merasimi’ne on binlerce vatandaş katıldı.

“KERBELA HEM DERDİMİZ
HEM DERMANIMIZDIR’’

  Törende bir konuşma yapan Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz “Yine bir Kerbela 

matemini birlikte tutuyoruz, Muharrem ayı Müs-
lümanlar için bir matem ayıdır. Kerbela bizim hem 
çölümüzdür, hem gülümüzdür. Kerbela bizim hem 
yolumuz hem kervanımızdır, Kerbela bizim hem der-
dimiz, hem dermanımızdır. Kerbela sadece bir ağıt 
değildir, Kerbela kuru bir matem değildir, Kerbela 
zulme baş kaldırmak, boyun eğmemektir. Kerbela 
iman tazelemektir, zalime karşı gelirken onun zulüm 
kuvvetini hesap etmemektir. Kim olursa olsun maz-
lumun sesine kulak vermektir. Kerbela bir imandır. 
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Kerbela aşkın ateşle imtihanıdır, bu ateşle yananlara 
selam olsun. Ehlibeyt sevgisi abdest gibidir. Nasıl 
ki abdestsiz namaz olmaz, ehlibeyt sevgisi, mu-
habbeti olmadan da Kur’an anlaşılamaz, Kur’anca 
yaşanamaz. İşte Kerbela diyince biz bunu anlıyoruz. 
Bundan sonra inşallah, mezhep taassuplarına sapla-
nıp yeni Kerbelalar oluşturmaya fırsat vermememiz 
gerekiyor. Müslümanlar olarak yapmamız gereken 
Allah’ın ipine sarılmaktır. Onun bunun eteğine ya-
pışmaktan vazgeçmemiz gerekiyor Ancak bu şekil-
de birlik ve beraberlik içinde olabiliriz” diye konuştu. 

GÖZYAŞLARI SEL OLDU
  Gözyaşlarının sel olduğu programda, Müslü-

manlar ‘Lebbeyk Ya Hüseyin’ diyerek Peygamber 
Efendimizin (SAV) matemine ortak oldu. Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen Caferi vatandaşlar, Kerbela 
şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara ağlayarak 
eşlik etti. Vatandaşlar ayrıca, siyahlara büründükleri 
matem elbiseleri ile sembolik olarak ritüellerini tek-
rarlayarak, göğüslerini dağladı. Programda Zeynebi-
ye Gençlik Tiyatrosu, Kerbela olayını tiyatro olarak 
sahneledi.
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Sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileşti-
rilmesi için çalışmalarına devam eden Küçükçek-

mece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, dü-
zenli olarak ilçedeki beslenme odaklarının temizliğini 
yaparak, mama ve su takviyesinde bulunuyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDCEK
  Sadece insanların değil, hayvanların da dostu-

muz olduğunu söyleyen Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, her zaman bu duyarlılıkla 
hareket ettiklerinin altını çizerek, “Hayvanlar bizim 
küçük dostlarımız. Bu ilçede insanların olduğu 
kadar onların da yaşam hakkı var. Onların da yaşam 
haklarına saygı duymalıyız. Küçükçekmecelilerin bu 
konuda duyarlı olduklarını biliyorum ve hassasiyet-
lerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sokak hayvan-
ları ile ilgili yeni çalışmalarımız önümüzdeki günlerde 
de devam edecek” dedi.

SOKAK HAYVANLARI 
UNUTULMADI
Her canlının yaşam hakkına sahip çıkan Küçükçekmece Belediyesi, 
sokakta yaşayan minik dostlarını da unutmadı.
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  6-14 yaş arası Küçükçekmeceli çocukların yarar-
landığı yüzme kurslarına bu yıl da ilgi büyüktü. 11 
okulun bahçesine kurulan portatif havuzlarda bu 
sezon 10 bin çocuk yüzme öğrenirken, binlerce ço-
cuk ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitime katılarak 
keyifli vakit geçirdi.

"KÜÇÜKÇEKMECELİLERİN İLGİSİNE
TEŞEKKÜR EDERİM"

  Portatif havuzları, özellikle tatil yapamayan 
çocuklar için hayata geçirdiklerini ifade eden Küçük-

çekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Yaz 
boyunca çocuklarımız havuzlarda eğlenerek ve öğ-
renerek keyifli zamanlar geçirdi. Burada kaynaşma 
imkanı bulurken, sokağın tehlikelerinden de korun-
dular. Bu anlamda çocuklarımız kadar ailelerimizi de 
mutlu ettiğimize inanıyorum. İlgi gösteren tüm Kü-
çükçekmecelilere teşekkür ederim"  diye konuştu.
Üç ayı aşkın sürede tamamlanan yüzme yaz kursları 
sonunda sporculara, seviyelerine uygun yarış dü-
zenlenirken, yarışlarda dereceye giren sporculara da 
madalya ve sertifikaları verildi.  

10 BİN ÇOCUK
PORTATİF HAVUZLARDA 
YÜZME ÖĞRENDİ
Yaz tatilini çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici hale 
getirmeyi amaçlayan Küçükçekmece Belediyesi’nin, portatif 
havuzlarda ücretsiz yüzme kursları sona erdi.
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Muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure gü-
nünde İstanbul Cemevi’nde düzenlenen iftar 

programına MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk 
Aksu, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İlçe 
Müftüsü Mustafa Temel, İstanbul Cemevi Başkanı 
Gazi Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar programında okunan ezan ve yapılan duaların 
ardından vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı. 
Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya iftar öncesi 
yaptığı  konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı 
verdi.

“RABBİM BU SEVDADAN AYIRMASIN”
 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 

ise vatandaşlara ”Muharrem yasınız mübarek, tut-
tuğunuz oruçlar kabul olsun. Acımız var, Kerbela’nın 
sene-i devriyesindeyiz. Bizler de bu acının ortakları-
yız. Aynı topraklarda yaşıyoruz. Birbirimize muhta-
cız. Gidecek başka kapımız yok. Birliğimizi dirliğimizi 

artırmalıyız. Bizim ateşimizi ancak biz söndürebiliriz. 
Din denilen şey kimsenin tekelinde değildir. Bize 
düşen ortak değerlere sahip çıkmaktır. Hz. Hüseyin’i 
şehit etmek isteyenler, çeşitli zulümlerde bulundu 
ve Kerbela hadisesi vuku buldu. Kerbela hakkı tutup 
kaldırıştır. Bu anlamda Kerbela’yı bir direniş olarak 
görmeliyiz. Zalime, zulme karşı durmanın Müslü-
manların asli görevi olduğunu bilmemiz gerekiyor. 
Kerbela bizim hem derdimiz hem dermanımızdır. 
Önemli olan ehlibeyti bir karasevdayla sevmektir. 
Rabbim, sizleri bu sevdadan ayırmasın” sözleriyle 
seslendi.

ARSLAN’DAN BAŞKAN KARADENİZ’E
TEŞEKKÜR

 İstanbul Cemevi ve Kültür Merkezi Başkanı Gazi 
Arslan, Kerbela faciasına dikkat çektiği konuşma-
sında, birlik ve beraberlik mesajı vererek, İstanbul 
Cemevi’nin yapımında kendilerine destek veren 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e 
teşekkür etti. 

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 
İSTANBUL CEMEVİ’NDE
İFTAR VERDİ
Küçükçekmece Belediyesi Muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure 
gününde ilçede yapımı devam eden İstanbul Cemevi’nde iftar verdi.
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Çocuklar sosyalleşmenin ilk öneklerini ailede alır-
lar.  Onların sosyalleşme süreleri okulda devam 

ediyor. Okula yeni başlayacak her çocuğun aynı tep-
kiyi vermesi beklenemez. Okul hayatına ilk adımdan 
önce kimi çocuk heyecanlı, kimi çocuk ise korkulu bir 
bekleyiş yaşayabiliyor. Kuşkusuz ki her çocuk ayrı 
bir bireydir.

Kimi çocuklar bağımlı, kimi çocuklar sosyal olurlar. 
Kimisi başarıya yönelimliyken kimisi boş vermiş-
liğin girdabında bulunur. Kimi çocuklar gölge gibi 
olurken, kimileri lider özellikleri taşır. Tabi ki ‘özel 
durum’u olan çocuklarımız da vardır. 

Çocuğunuz hangi kategoriye girerse girsin bunu ne 
bir üstün özellik, ne de bir eksiklik olarak değerlen-
dirmeyin.

Eğitimin esas amacı çocuğu eksiklerini tamam-
layarak olgun bir birey yapmaktır. Unutmayın ki 
çocuğunuzu okula bunun için gönderiyorsunuz.
Okul öncesi eğitim her geçen gün yaygınlaştığı 
için bugün daha da önemli hale geldi. Şartlarınızı 

zorlayın ve çocuğunuzun mutlaka bu kurumlardan 
istifade etmesini sağlayın.

ANAOKULUNUN ÖNEMİ
 Anaokulu döneminde çocukların başarı durumla-

rını ölçmeye kalkışmayın. Bu tür yerler bilgi aktaran 
yerler olmaktan ziyade;

-Değerler eğitimine katkı sağlayan, 
-Doğuştan var olan yeteneklerin açığa çıkartılması-
na yardımcı olan yerlerdir.
Gönderdiğiniz anaokulunda çocuğunuz; 
-İyi bir oyun ortamı bulmalı,
-Yanında bulunduğu çocuklarla işbirliği yapacak 
alışkanlığı kazanmalı,
-Birlikte yaşamayı öğrenmeli. 

Araştırmalar, bu tür kurumlarda eğitim gören ço-
cukların, okula başladığında diğerlerine göre daha 
katılımcı ve uyumlu olduğunu gösteriyor. Bunun 
için aile kendisini okul öncesi eğitim programının bir 
parçası olarak görmeli ve eğiticilerle işbirliği içerisin-
de olmalıdır.

OKULA
BAŞLAYAN 
ÇOCUKLARIMIZA
YARDIM ETMEK, 
BAŞARININ 
TEMELİNİ 
ATMAKTIR
Yeni okula başlayan çocuklar 
bazı zorluklarla karşılaşabilirler. 
Bu durumda çocuk okula 
gitmek istemeyebilir. Gerekçe 
olarak karın ağrısı, mide 
bulantısı gibi sorunlar ileri sürer. 
Karşılaşabileceğiniz bu sorun 
sizi ürkütmesin. Basit önlemlerle 
üstesinden gelebilirsiniz.
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EBEVEYN DESTEĞİ ÖNEMLİ
 Ebeveynlerin de bu zorlu süreçte çocuğa destek 

olması büyük önem taşıyor. Çocuklar okula başlaya-
rak yaşamlarının yeni bir aşamasına geçiyorlar. Okul 
ortamı karşılaşılan ilk ve süreklilik içerecek olan sos-
yal ortamdır. Çocukların neredeyse rakipsiz olduğu, 
üzerinde aşırı ilginin bulunduğu ev ortamından 
çıkarak kendisi gibi onlarca arkadaşının bulunduğu 
ortama alışması zaman alır. Okul ortamına girmek 
eve ait tüm özellikleri kaybetmek anlamı da taşır. 
Diğer yandan evde sahip olmadığı sosyal özellikleri 
edinmenin yolu açılır ve çocuk için duygusal olarak 
gel git içeren bir dönem başlar. Okula yeni başlayan 
çocuğun henüz yaşamadan, zihninde tasarladığı 
korkuların sönmesi için sabırlı ve kararlı bir tutum 
sergilemek gerekiyor. Okulun ona kazandıracakları, 
okulun özellikle evdeki durum ve ilişkileri açısından 
kayıplara yol açmayacağı vurgulanmalı. Sınıf öğ-
retmeni ile kuracağı ilişkinin desteklenmesi, öğret-
menin önerileri ile hareket edilmesi önem taşıyor.  
Başlarda çocukla birlikte derse girmek konusunda 
öğretmenin tutumu ve kararı belirleyicidir. Veliler, 
özellikle okulun ilk günlerinde ısrarla annesinden 

ayrılmak istemeyen ve sınıf ortamına karşı tepkili 
olan çocuğun yanında derse girebilirler ancak bu 
durumun süreklilik sergilememesi gerekiyor. Bu 
davranış hiçbir zaman birkaç günü geçmemelidir.

ONU OLUMSUZ ETKİLEMEKTEN KAÇININ
 Aile bireylerinin sergileyeceği saldırgan, kırıcı tu-

tum ve davranışlar çocuğun uyum sürecini olumsuz 
etkiler. Bu davranışlar çocuk tarafından sevilmediği, 
evde değerinin kalmadığı, itildiği, anne için başka 
ilgilerin kendisinin önüne geçtiği şeklinde algıla-
nabilir. Saldırgan tutumların yaratacağı sonuçları 
kestirmek mümkün olmayabilir. Korku ve tedirginlik 
bir iki haftadan uzun sürüyorsa, zaman kaybetme-
den psikolojik yardım istemek gerekiyor. Rehber 
öğretmenler ilk başvurulacak profesyonellerdir. 
Yeterli çözüm bulunmazsa bu kez çocuk ruh sağlığı 
uzmanlarına başvurmak gerekir.

NEDEN İSTEMİYOR?
 Çocuk okula gitmek istemeyebilir. Bunun bazı 

nedenleri vardır. Mesela; Anne babadan ve evin 
rahatından ayrılmak zor gelebilir.
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Anne babanın kaygıları çocuğa yansıyabilir.
Kalabalığa alışık değildir.

Okulda yaşadığı şeyler onu mutlu etmemektedir.
Evden ayrılmamak ve okula gitmemek için, tipik 
bir biçimde bedensel yakınmalarla anne babasını 
ikna etmeye çalışan çocuklarda aşağıdaki belirtiler 
görülebilir: 

–Baş ağrıları, 
–Karın ağrıları, bulantı kusma hissi, 
–İştahsızlık, keyifsizlik, 
–Uyku düzeninde bozukluklar, 
–Okul sorumluluklarının yerine getirilmesinde 
aksamalar. Çocuğunuzda bu ve benzeri belirtiler 
görürseniz ondan evvel ebeveyn olarak siz paniğe 
girmeyin öncelikle bu durumu anlayışla karşılayın ve 
üstesinden geleceğinize inanın.

Okula gitmesi konusunda ailenin tüm üyeleri tutarlı 
davranmalı, çocuk cesaretlendirilmelidir.

Çocukla her zaman açık ve anlaşılır tarzda konuşun. 
Okula gitmek istemiyorsa açıkça bu korkusunun 
nedenleri ve endişeleri ortaya çıkarılmalı ancak 
bu kesinlikle aşağılayıcı ve küçük düşürücü tarzda 
yapılmamalıdır.

Sadece onun değil her çocuğun bunu yaşayabilece-
ğini söyleyin. Çocuklar için en önemli şey, güvendir. 

Çocuklara güven verilmeli. “Buralardayım”, “çıkışta 
seni alacağım”, “beni göreceksin”, “kapıda olacağım” 
gibi cümlelerle çocuk sakinleşebilir. İlk günlerde ço-
cuklarını okullarda yalnız bırakmamaları çocukların 
güvenlerini kazanmaları açısından gereklidir. Kesin-
likle karşılaştırıcı bir tutum içinde olunmamalı, başka 
çocuklar “iyi örnek” olarak gösterilmemelidir. 

Okulun ilk günlerinde ve daha sonra, okul ve öğ-
retmenle işbirliği içinde olunması önemlidir. Ailelere 
okuldaki profesyoneller ve rehber öğretmenler 
tarafından bu adaptasyon sürecinin ne zaman son-
landırılması konusunda bilgi verilmelidir.

GEREKTİĞİNDE TIBBİ DESTEK
 Anneden ayrılma korkusu doğaldır. Bunlar kaygı 

ve stresten kaynaklanan gerçek fizyolojik rahatsız-
lıklardır. Zamanında tedbir alınmalıdır. Bunu ciddiye 
almalıdır. Eğer kendi gayretinizle bu stresin üste-
sinden gelemezseniz mutlaka bir hekime gitmeyi 
ihmal etmeyin. Gideceğiniz hekim bu sorunu ya 
kendisi çözecektir ya da sizi destek almanız gereken 
uzmanla buluşturacaktır. Şu yanlışı yapmayın:  He-
kimle görüşüp çıktıktan sonra onu eve değil okula 
götürmeliyiz. Çünkü ilk günlerde okula gitmemek 
gibi bir taviz koparırsa ertesi gün okula gitmemek 
için başka bir bahane bulacaktır. Bu bahaneler birbi-
rini izleyecek ve sonunda çocukta anneden ayrılma 
korkusu artık okul fobisi haline dönüşecektir. Bunun 
üstesinden gelmek ise gün geçtikçe zorlaşacaktır. 
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Yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte 
lise son sınıf öğrencileri stajlarına başladı. Kü-

çükçekmece Belediyesi’nde göreve başlayan stajyer 
öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimi düzenlen-
di. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Fatih Yavuz 
ve İşçi Özlük Şefi Gülcan Kalender tarafından ve-
rilen eğitim, Küçükçekmece Belediyesi Çok Amaçlı 
Salonda gerçekleştirildi. Öğrencilerin kurumsal 
aidiyet duygusunun geliştirilmesi, kurum kültürü, 

ve yeni iş arkadaşlarıyla iyi bir iletişim düzeyine 
erişebilmeleri amacıyla düzenlenen eğitimde, bele-
diyenin vizyon, misyon, temel değerler, organizas-
yon şeması, hizmetler ve stajyerlerden beklentiler 
gibi konular öğrencilere anlatıldı. Türkiye’nin ilk 
yeşil sertifikalı kamu binası olma özelliğine sahip 
Küçükçekmece Belediyesi hizmet binası tanıtılırken, 
belediye içinde hizmet veren müdürlükler hakkında 
da bilgiler verildi. 

STAJYER ÖĞRENCİLERE 
ORYANTASYON EĞİTİMİ 
VERİLDİ
Belediyede göreve başlayan stajyer öğrencilere yönelik ''Kurum İçi 
Adaptasyon Ve Oryantasyon Eğitimi'' verildi.
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İSTANBUL

SİNOP
SPOR
KULÜBÜ
TESİSLERİ

İLÇEMİZ
E

HAYIRL
I

OLSUN

1728 m2 halı saha, 360m2 

ve 100m2’lik prefabrik 

tesis, Yatakhane, Mutfak, 

Soyunma Odaları, Duşlar, 

Cafe ve Malzeme Odaları ile 

hizmetinizde.


