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Küçükçekmece Belediyesi, ‘Sokak iftarlarında 
buluşalım, bereketi paylaşalım’ sloganıyla her 

yıl düzenlediği iftar programları kapsamında ilk iftar 
sofrasını Atakent Mahallesi’nde kurdu. Hacı Ömer 
Çetinsaya Camii’nde kurulan iftar sofrasında Küçük-
çekmece Belediye Başkanı  Temel Karadeniz binlerce 
Küçükçekmeceli vatandaşla birlikte oruç açtı.

“ÇOCUKLARIMIZA GÜZEL RAMAZAN ANILARI 
BIRAKMAK İSTİYORUZ”

  Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz, herkesin Rama-
zan ayını kutlayarak, “Rabbimize hamdolsun ki yine 
Ramazan’a kavuştuk. Ancak dünyada yine Müslü-
manların Ramazan’ına kan doğrandı. Filistin’de 52 
Müslüman kardeşimiz sadece bir inat uğruna katle-
dildi. Rabbimden bu sofraların yüzü suyu hürmetine 
bu akan kana son vermesini diliyorum. Ülkemizdeki 

barış, sevgi, kardeşlik Ramazan’da daha bir kendini 
gösteriyor. Sofralarımızda sevgi olsun istiyoruz. Bu 
nedenle şu anda aramızda bulunan çocukları çok 
önemsiyoruz. Onların hatıralarına güzel bir Ramazan 
bırakmak istiyoruz” dedi.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİ
  Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar sofrala-

rında mahalle sakinleri Ramazan Ayı’nın rahmet ve 
bereketini aynı sofrada paylaştı. Temel Karadeniz’le 
aynı sofraya oturan vatandaşlar ise, Küçükçek-
mece Belediyesi’ne teşekkür ederek, minnetlerini 
dile getirdi. Binlerce kişiyle birlikte oruç açmanın 
keyfini yaşayan Küçükçekmeceliler daha sonra 
Hacivat-Karagöz animasyon gösterisiyle eğlenceli 
dakikalar geçirdi. Ayrıca iftar sonrası Küçükçekmece 
Belediyesi tarafından Atakent mahallesi sakinlerine 
çay ikramı yapıldı.

İLK İFTAR SOFRAMIZI
ATAKENT'TE KURDUK
Ramazan ayı ile birlikte başladığımız iftar sofralarımızın ilkini, 
Atakent Mahallesi’nde kurduk. Binlerce Küçükçekmeceli ile birlikte 
aynı sofrada oruç açtık. 
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İSTANBUL’UN FETHİNE  
ÖZEL KUTLAMA

 İstanbul’un Fethinin 565. yılını 
Küçükçekmece’de büyük bir coşkuyla kutladık.  
Küçükçekmeceli öğrencilerimizin hazırladığı ve 
İstanbul’un fethinin anlatıldığı gösteri, sergi ve 
şiir dinletileri ile fethe yaraşır bir kutlama yaptık.

ENGELLİ ÇOCUKLARIMIZA 
TRAFİK EĞİTİMİ VERDİK

 Türkiye’nin ilk engelli parkuruna sahip Trafik 
Eğitim Parkımıza gelen engelli çocuklar uzman 
eğitmenler ve toplum polisleri tarafından hem 
uygulamalı hem de pratik trafik eğitimi aldı. 
Araçlara binerek trafik kurallarını uygulamalı 
öğrenen miniklere eğitim sonunda ise hediye  
ve sertifika verildik.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ
 Belediye Başkanımız Temel Karadeniz Şehit 

ve Gazi aileleri ile iftar sofrasında buluştu.  
Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftar 
sofrasında şehitlerimiz dualarla anıldı. Başkanımız 
Temel Karadeniz ailelerle bol bol sohbet etti ve 
"Şehitlerimizi bir kez daha  rahmetle ve minnetle 
anıyorum" dedi. 

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 
RAMAZAN AKŞAMLARI

 On bir ayın sultanı Ramazan dolayısıyla 
ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş' ı 
Küçükçekmecelilerle buluşturduk. Hoşgörü ve 
sabır üzerine bir sohbet gerçekleştiren Mustafa 
Karataş, bol bol dua etti. Ramazan ayının 
maneviyatına uygun etkinlilerle ramazan 
akşamlarımızı da bereketlendiriyoruz. 

BU AKŞAM İFTARA SİZDEYİZ
 Ramazan ayının ruhundan, güzelliklerinden 

faydalanmak, sofralarımıza ramazanın 
bereketini katmak için ilçemizde her akşam, 
bir mahallemizde iftar sofrası kuruyoruz. 
Hemşehrilerimizle  aynı duaya amin diyor, 
sofralarımızı bereketlendiriyoruz. Paylaşma, 
kaynaşma ve dua  ayı olan bu mübarek ayda, 
kurduğumuz gönül sofralarımızda buluşalım. 
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GENÇLER BOWLİNGDE YARIŞTI
 Düzenlediğimiz Okul Olimpiyatları Bowling 

Turnuvası'na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.  
Arena Park AVM Bowling Salonu'nda 
gerçekleşen yarışlarda gençler kıyasıya 
mücadele verdi.  Yapılan müsabakalar 
sonucunda Atakent İMKB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ve Atatürk Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi birinci oldu. 

İSTANBUL ŞAİRİNİ ANDIK 
 Küçükçekmece Musiki Derneği ile birlikte 

merhum şair Yahya Kemal Beyatlı’yı 
ölümünün 60. yılında şiirlerinden bestelenen 
şarkılarla andık. Cennet Kültür ve Sanat 
Merkezimizde gerçekleştirilen konserde, 
Küçükçekmece Musiki Derneği  Erol Ünal 
şefliğinde unutulmaz bir konsere imza attı.

DÖNGELOĞLU  
İLE SOHBET ETTİK

 Ramazan ayı dolayısıyla Fevzi Çakmak 
Meydanı'nda düzenlediğimiz  Ramazan 
etkinliklerinin konuğu olan İlahiyatçı Ömer 
Döngeloğlu ile ramazan akşamları sohbetine 
Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterdi. 
Döngeloğlu dinleyenlerini manevi bir yolculuğa 
çıkardı. Program sonunda  Belediye Başkanımız, 
Döngeloğlu’na teşekkür ederek çiçek takdim etti.

BEN DE YAZARIM  
DEDİLER KAZANDILAR

 Küçükçekmece genelinde lise öğrencilerinin 
katıldığı, kazanan hikayelerin kitaplaştırıldığı 
‘Ben De Yazarım’ Kompozisyon yarışmasının 
kazananları belli oldu. 2 bin 554 öğrenci katıldığı 
yarışta dereceye girenler ödüllerini protokolün 
elinden aldı.

ÖZEL ÇOCUKLARDAN  
ÖZEL HEDİYE

 Hünerli Eller Çarşımızda Anneler Günü 
dolayısıyla düzenlediğimiz etkinlikte, 
Küçükçekmece’de ikamet eden Down 
Sendromlu çocuklar seramikten yapılan melek 
figürlü taşları boyayarak annelerine hediye 
etti. Anneleri ise çocuklarının bu hareketi 
karşısında mutluluklarını gizleyemedi. 
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BAKAN ARSLAN HALKALI - 
GEBZE HATTINI TEST ETTİ 
MÜJDEYİ VERDİ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan, Gebze-
Halkalı hattının test sürüşünü gerçekleştirdi; banliyö hattının Aralık 
ayında açılacağı müjdesini verdi.

Halkalı’dan trene binerek Kazlıçeşme'ye kadar 
giden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanı  Ahmet Arslan’a,  Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz de eşlik etti. Test sürüşüne 
katılan Arslan, banliyö hattıyla alakalı incelemelerde 
bulundu.  Bakan Arslan, İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi'ne ve Küçükçekmece Belediyesi'ne destek-
lerinden dolayı teşekkür etti. Temel  Karadeniz de 
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’a teşekkür ederek, 
Küçükçekmece’nin İstanbul’un yeni ulaşım üssü 
olacağını söyledi.

“ARALIK SONUNDA HİZMETE AÇACAĞIZ”
 Kazlıçeşme Tren İstasyonu'nda konuyla ilgili ko-

nuşan Arslan, Halkalı'dan Gebze'ye mevcut banliyö 
hatlarının metro standardına getirildiğini ve Mar-
maray aracıyla 77 kilometrelik güzergahın hiçbir ak-
tarma olmadan 115 dakikada kat edileceğini söyledi.  
Arslan, şu ifadeleri kullandı: "Ancak memnuniyetle 

ifade etmek isterim ki 20 kilometrelik Avrupa ya-
kası, 43 kilometrelik de Anadolu yakası olmak üzere 
şu an itibarıyla işin tamamında yüzde 81 ilerleme 
sağladık. Hedefimiz, ağustos sonu itibarıyla kaba 
inşaatı bitirerek sene sonuna kadar test sürüşlerini 
bitirmek ve aralık ayı sonu itibarıyla hattın tamamını 
işletmeye açmak”

SAATTE 28 SEFER, GÜNDE 1,2 MİLYON YOLCU
 Arslan, saatte 28 sefer yapacaklarını belirterek, 

"Saatte 75 bin kişi tek yönlü taşıyacağız. İnşallah 
günün tamamında 1 milyon 200 bin kişiyi Marmaray 
araçlarıyla taşıyabiliyor olacağız." şeklinde konuştu. 
Hem Gebze'de hem Halkalı'da depo sahalarının 
olacağını da belirten Arslan, bütün sistemin işletme 
kontrol merkezinin Maltepe'de olacağını, Halkalı'da 
da yedek bir işletim merkezi kurduklarını, herhangi 
bir aksaklıkta buranın devreye gireceğini kaydetti.
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İSTANBUL’UN YENİ ULAŞIM ÜSSÜ HALKALI
 Halkalı istasyonundan Halkalı - İstanbul Yeni 

Havalimanı metrosuna yolcu aktarılabileceğini dile 
getiren Arslan, Halkalı'dan Yenikapı-Kirazlı-Halkalı 
hattına, Küçükçekmece'den Yenikapı-İncirli-Se-
faköy-Beylikdüzü diye de adlandırılan Yenika-
pı-Hacıosman hattına entegre olunacağını anlattı. 
Arslan, Gebze-Halkalı banliyö hattının ayrıca Yeni-
kapı'dan Taksim-Hacıosman-Levent metro hattına, 
Sirkeci'den Bağcılar-Kabataş tramvay hattına, 
Üsküdar'dan Üsküdar-Sultanbeyli hattına, Ayrılık 
Çeşmesi'nden Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattına 
bağlanacağını kaydetti.

"GELECEK YIL SİVAS'TAN KALKAN HIZLI TREN 
HALKALI'YA GELEBİLECEK"

 Arslan, şu an 3 bin 25'i işçi olmak üzere toplamda 
3 bin 760 kişinin bu hatta çalıştığını belirterek "Yük-
sek hızlı trenlerimizin bir kısmı Marmaray hattını 
kullanarak Halkalı'ya kadar gelebilecek hale gelecek. 
Önümüzdeki yıl Sivas'a kadar olan hattı da bitirece-
ğiz. Sivas'tan kalkan bir yüksek hızlı tren önümüz-
deki yıldan itibaren Haydarpaşa'ya ve Halkalı'ya ka-
dar gelebilecek. Şu an inşaat çalışmaları devam eden 
Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattını bitirdiğimizde hızlı 
trenlerimiz Avrupa'ya kadar gidebilecek” dedi.
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HAYATİ İNANÇ'TAN
DİVAN ŞİİRLERİ DİNLEDİK
Program sunucusu, araştırmacı-yazar ve avukat Hayati İnanç’ı 
Küçükçekmeceli sevenleriyle buluşturduk. Küçükçekmeceliler usta 
isme büyük ilgi gösterdi.

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde Küçük-
çekmece Belediyesi’nin düzenlediği söyleşiye 

katılan Hayati İnanç’ı Küçükçekmece Kaymakamı 
Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü 
Cemal Yılmaz da Küçükçekmeceliler ile birlikte 
dinledi. İnanç söyleşide divan edebiyatından önemli 
isimlerin beyitlerini Küçükçekmecelilere okuyarak, 
anlamlarını açıkladı.

“İNSAN NEREDEN GELDİM  
NEREYE GİDİYORUM DEMELİ”

 Şeyh Galip, Merhum Fenni Efendi, Nabi, Fuzuli, 
İmam Gazali ve Kanuni’den beyitler okuyan Hayati 

İnanç, klasik şiirin anlaşılmaya gerek duyulmadan 
bülbülü dinler gibi dinlenmesi gerektiğini söyledi. 
İnanç, “İnsan nereden gelip nereye gidiyorum demeli. 
Bunu demek için ise kalbini ve kafasını da midesi gibi 
doyurmalı. Yoksa hayat boyu bunu düşünmeden 
yaşar” dedi. Hayati İnanç kendisine sık sık bu kadar 
şiiri nasıl ezberliyorsunuz diye soranlara, ‘Siz nasıl 
dua ezberliyorsanız öyle ezberliyorum’ diyerek cevap 
verdiğini söyledi.

Program sonunda ise Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Temel Karadeniz, Hayati İnanç’a teşekkür ederek 
çiçek takdim etti.
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Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro’da ger-
çekleştirilen şenliğe, bilime meraklı yüzlerce 

çocuk katıldı. İki gün boyunca süren şenlikte, 
katılımcılar gündüz teleskoplarla güneş gözlemi, 
havanın kararması ile ise gece gözlemi yapma 
imkanı yakaladı. Bilimsel gösterilere sahne olan 
şenlikte, ilçe genelindeki yetenekli çocuklara sahip 
çıkmak amacıyla gerçekleştirilen ‘Küçükçekmece 
Dahilerini Arıyor’ isimli yarışmada dereceye giren-
lere ödülleri takdim edildi.

“TOHUMLARI ŞİMDİDEN  
ATMAMIZ GEREKİYOR”

 Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı 
Recep Şencan, gençlerin bilime merakını teşvik et-
mek amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek, 
geleceğin bilim adamlarının yetişmesi için böyle 
programlar düzenlenerek, tohumların atılması 

gerektiğini söyledi. Şenlikte Yrd.Doç.Dr.Hasan Tir-
yaki  ‘Alternatif Enerjili Araç-Azak’, Prof.Dr.A.Talat 
Saygaç ‘4*4 Astronomi ve Uzay’, Semih Nemlioğlu 
‘Küresel Isınma ve Çevresel Etkileri’, Dr.Yasin 
Özçelep ‘Hidrojen Enerjili Araç Uygulaması’  konu-
larında  sunum yaparak, öğrencilere önemli bilgiler 
verdi.

BİLİM ATÖLYELERİNDE BİLGİLENDİLER
 Bilime önem veren ve bilimsel çalışmalara 

meraklı olanlara yönelik olarak düzenlenen bilim 
ve gözlem şenliğinde katılımcılar, “Ay’ın Evreleri 
Atölyesi”, “El Planetaryumu Atölyesi”, Gök Atlası 
Atölyesi, Güneş Saati Atölyesi, “Su Roketi Atölye-
si”, “Teleskop Yapımı Atölyesi, Fizik Atölyesi” gibi 
çeşitli atölyelerde hem bilgilenip hem de uzayın 
gizemine yolculuk yaptı.

BİLİM MERAKLISI ÇOCUKLARI
ŞENLİKTE BULUŞTURDUK
Çocukları bilime teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz ve ikincisini 
gerçekleştirdiğimiz 'Bilim ve Gözlem Şenliği' renkli görüntülere 
sahne oldu.
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BİSİKLETÇİLER ZÜBEYDE  
ANA İÇİN YOLA ÇIKTI
Küçükçekmece Bisiklet Kulübü ile birlikte Anneler Günü dolayısıyla 
özel ve anlamlı bir etkinliğe imza attık.

Küçükçekmece Belediyesi anneler günü dolayı-
sıyla “Ana’ya Minnet” etkinliği gerçekleştirdi. 

Küçükçekmece Bisiklet Kulübü üyelerinden oluşan 
grup Küçükçekmece Belediye binasından Mustafa 
Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın kabrine 
ulaşmak üzere İzmir'e doğru yola çıktı.

Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ve Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 
Zübeyde Hanım’ın kabrine ulaşmak üzere yola çıkan 
sporcuları düzenlenen törenle uğurladı. Küçükçek-
mece Belediyesi ev sahipliğinde yapılan uğurlama 
töreninde, Başkan Karadeniz Küçükçekmece'den 
toplanan toprak parçalarını sporculara teslim etti. 
Bursa, Balıkesir ve Manisa üzerinden İzmir Karşıya-
ka’ya ulaşacak olan bisikletçiler, toprak parçalarını 
Zübeyde Hanım’ın İzmir’deki mezarına bırakacak.

“GURUR DUYUYORUM”
 Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, etkinliğe 

katılım sağlayan sporcuları tebrik ederek, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın kabrine 
pedal çeviren tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz. 
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Birliğimize, beraberliğimize destek olduğunuz için 
hepinize teşekkür ederim. Zübeyde annemiz ve tüm 
annelerimizin gününü tebrik ediyorum” dedi.

“DUAMIZI VE SEVGİMİZİ DE GÖTÜRECEKLER”
 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 

ise “Bütün annelerimizin gününü tebrik ediyorum. 
Kaybetmiş olduğumuz annelerimiz için rahmet 
ve minnet duygularımla onları yad ediyorum. Ulu 
önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde 
Hanım’ın kabrini ziyaret edecek sporcularımıza 
teşekkür ederim. Böyle bir programın Küçükçekme-

celiler için çok anlamlı olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Arkadaşlarımız, Küçükçekmece’den aldıkları top-
rakları Zübeyde annemizin kabrine götürecekler. 
Küçükçekmece’deki yüz binlerce insanımızın duasını 
ve sevgisini de götürecekler. Onlara kazasız belasız 
bir yolculuk temenni ediyorum” diye konuştu.

Sporculardan Abdullah Gülsever, çok anlamlı bir 
etkinlik için yola çıkacaklarını ifade ederek, kendile-
rine destek veren Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz’e teşekkür etti.  
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MEVLÜT UYSAL
KÜÇÜKÇEKMECELİLERLE
İFTAR YAPTI
Ramazan ayının güzelliklerini ilçe sakinleriyle birlikte paylaşmak üzere 
Halkalı Kapalı Pazar Yeri’nde kurduğumuz iftar sofrasına, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal konuk oldu.

Küçükçekmece Belediyesi Ramazan Ayı'nın 
gelmesiyle birlikte başladığı sokak iftarlarına 

devam ediyor. Yapımı tamamlanan ve çok yakında 
hizmet vermeye başlayacak olan Halkalı Kapalı 
Pazar Yeri’nde kurulan iftar sofrasında 9 bin Küçük-
çekmeceli oruçlarını beraber açmanın manevi haz-
zını yaşadı. İftar programına İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul 

Milletvekili Halis Dalkılıç, Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz de katıldı.

“KÜÇÜKÇEKMECE’YE 6 AYRI  
METRO HATTI GELİYOR”

 İftar programında vatandaşlara seslenen İBB 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Küçükçekmece’nin 
çok yakında bir ulaşım üssü haline geleceğine dikkat 
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çekerek, “Halkalı’nın en büyük sorunlarından birisi 
ulaşımdı. Metro başladı, kısa sürede bitecek. Bu 
yıl sonu itibarıyla Mecidiyeköy- Mahmutbey Hattı  
hizmete açılacak. Mahmutbey-Halkalı arası metro 
hattı inşaatı devam ediyor. Tamamlandığında bura-
dan Mecidiyeköy 20-25 dakika sürecek. Geçmişte 
Küçükçekmece’de ilçe başkanlığı yaptım. Buranın 
ulaşım sorunlarını biliyorum. Yeni dönemde metro 
hatları tamamlandığında Küçükçekmece İstanbul’un 
en rahat ulaşım yerlerinden birisi olacak. Kanarya 
tarafına çok rahat bir şekilde ulaşım gerçekleşmiş 
olacak. Halkalı’dan yeni havalimanına metro projesi-
ni Ulaştırma Bakanlığımız yapacak. İçinden bu kadar 
fazla metro hattı geçen bir ilçe daha olmayacak. Bu-
radan toplamda 6 tane metro hattı geçecek. Mevcut 
banliyö hattı var, şuan da inşaatı devam eden hat 
var. Buradan Bahçeşehir’e geçen ve Halkalı’dan yeni 
havalimanına geçen hat var. Ayrıca Sefaköy’den 
Başakşehir’e,  Kazlıçeşme’den Beylikdüzü’ne geçen 
metro hattımız olacak. Sizler bizlere fırsat verdiğiniz 
sürece bizler sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. 
Tüm Küçükçekmecelilerin Ramazan ayı mübarek 
olsun” diye konuştu.

 “HALKALI PAZAR YERİ  
ÇOK YAKINDA HİZMETE GİRİYOR” 

 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karade-
niz, Küçükçekmeceli vatandaşların Ramazan ayını 
tebrik ederek, “Halkalı Kapalı Pazar Yeri’ni ilk kez 
kullanıyoruz, iftar sofralarımızı burada kurduk. 
Halkalı’daki Cumartesi pazarımızı buraya taşıya-
cağız. Burası 3 katlı bir kompleks. Üst tarafımızda 
sağlık ocağı ve gençlik merkezi yer alacak. Oto-
parkımız da mevcut. Büyükşehir Belediyemizin 
yapmış olduğu metro çalışması çok yakında kapı-
mızda olacak. Halkalı Meydan’da şuan metro ça-
lışması var. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra 
Küçükçekmece çok büyük rahatlığa kavuşacak. 
Rabbim beraberliğimizi bozmasın. Sevdiklerimizle 
daha nice Ramazan sofralarında buluşmayı te-
menni ediyorum. Soframıza konuk olan Büyükşe-
hir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 
farklı mahallelerde kurduğu iftar sofralarında 
huzur, birlik ve  beraberliği çoğaltmaya devam 
ediyor.



KÜÇÜKÇEKMECE BÜLTEN>

14

GÖLDE RENK ŞÖLENİ
Küçükçekmece Gölü'nde düzenlediğimiz “Dünya Başkenti İstanbul” 
konulu resim yarışması kapsamında, 2000’e yakın çocuk göl kenarı 
boyunca resim yaptı. dizilen tuvaller ve rengarenk resimler göl 
kıyısında hoş görüntüler oluşturdu.

Küçükçekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece 
Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından düzenlenen ‘Dünya Başkenti’ İstanbul 
konulu resim yarışması kapsamında Küçükçekmece 
Gölü’nde renk cümbüşü yaşandı.  2000 çocuğun 
canlı resim performansıyla gerçekleşen yarışmada 
çocuklar, hayallerindeki İstanbul’u resmetti.

“ÇOCUKLARIMIZ SANATA YAKIN DURMALI”
 Etkinliğe katılan Küçükçekmece Kaymakamı 

Harun Kaya “Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği 
gibi ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından 
biri kopmuş demektir.’ İstiyoruz ki, çocuklarımız 3 
boyutlu olarak yetişsin. Yani sporun ve sanatın bir 
dalıyla ilgilenip, bir de yabancı dil bilsinler. Kendile-
rini geliştirsinler. Öğrencileri motive etmek ve genç 
yetenekleri keşfetmek amacıyla düzenlediğimiz ya-
rışmaya katılan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum” 
diye konuştu.

“ÇOK KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİM”
 Çocukların kendi kültürlerini ve dünyalarını resim 

yoluyla ifade edebilmesi amacıyla düzenlenen 

yarışmaya katılan 1. Sınıf öğrencisi Aleyna Şimşek, 
“Hayalimdeki İstanbul’u resmediyorum. Göl, ağaç, 
çiçekler ve kuşlar… Doğayı çok seviyorum. Burada 
arkadaşlarımla çok keyifli vakit geçirdim” dedi.

“MOTİVE OLDUM”
 Halide Edip Adıvar Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ru-

kiye Şevval Düzgören ise resim yapmayı çok sevdiği-
ni söyleyerek, “Resim yapmak beni çok rahatlatıyor. 
Çeşitli yarışmalarda derecelerim de var. Çok yakında 
sınava gireceğim. Bu etkinlik beni fazlasıyla motive 
etti. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

İSTANBUL VE DOĞAYI ÇİZDİLER
 Küçükçekmece’den 40 ilkokul, 40 ortaokul olmak 

üzere 2000’e yakın öğrencinin katılım sağladığı ya-
rışmada öğrenciler İstanbul ve doğa konulu resimler 
çizdi. Tuval üzerine akrilik boya ile çalışan çocuklara 
resim malzemeleri de ücretsiz olarak dağıtıldı. Resim 
yarışması sonunda dereceye giren 8 öğrenci ve 8 
öğretmen Bosna Hersek gezisi, 8 öğrenci tablet, 8 
öğrenci de bisiklet ile ödüllendirilecek.
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YILIN DEĞİL 
YÜZYILIN ANNESİ
Küçükçekmece’de yaşayan 4 çocuğunun 4’ü de engelli olan fedakar 
anne Saadet Civil'i yüzyılın annesi seçtik. 

Yaşamını çocuklarına adayan, onlara hem anne 
hem baba olan, şeker hastası Saadet Civil’in 

tek başına verdiği yaşam mücadelesi ve çocukları-
na olan bağlılığı herkese örnek teşkil ediyor. Yaşları 
24 ile 35 arasında değişen 4 engelli çocuğuna gözü 
gibi bakan,  tüm zorluklara rağmen kendisini ya-
şama bağlayan evlatlarına nefes olan anne Saadet 
Civil'in fedakarlık hikayesi her insana hayat dersi 
verecek nitelikte...

GİTMEDİĞİMİZ DOKTOR KALMADI
 10 yıl önce eşini kaybeden 58 yaşındaki fedakar 

anne Saadet Civil çocuklarına  gözü gibi baktığını 
bütün gününü onların tüm ihtiyaçlarını karşıla-
makla geçtiğini belirterek, çocuklarını bırakıp bir 
yere gitmekte zorlandığını dile getirdi.

DEVLETİMİZ BİZE SAHİP ÇIKTI
 Devletin kendilerine sahip çıktığını ve engelli 

çocukları için maaş aldığını belirten Saadet Civil, 
“Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karade-
niz'den de Allah razı olsun. Bizim her eksiğimizi 
karşılıyorlar" dedi. Annelerinin tüm zorluklara 
rağmen kendisine ve kardeşlerine çok iyi baktığını 

ifade eden ailenin ilk çocuğu olan Melek Civil (35), 
“Annemin, anneler gününü kutluyorum. Allah 
ondan razı olsun. O olmasaydı bize kim bakar ki?” 
diyerek anne sevgisinin yerini hiçbir şeyin tutmadı-
ğının altını çizdi. 

HER ZAMAN YANLARINDAYIZ 
 Hayatını çocuklarına adayan Saadet Civil’i yılın 

annesi olarak seçtiklerini belirten  Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Saadet Hanım, 
yılın annesi ödülünü fazlasıyla hak ediyor. 4 engelli 
evladına  yıllarca tüm zorluklarına rağmen bakarak 
onlara nefes olan Saadet Hanım yılın değil yüzyılın 
annesi olarak bütün övgüleri hak ediyor.  Devleti-
miz kendilerine maaş bağlamış, belediye olarak biz 
de hem daim yanındayız. Saadet annemizin bu im-
tihanını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapı-
yoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Başta Saadet 
annemiz olmak üzere tüm annelerimizin, anneler 
gününü tebrik ediyorum” dedi.  Civil ailesini ziyaret 
eden Başkan Temel Karadeniz ve eşi Nilgün Kara-
deniz tarafından Saadet Civil’e “Yılın Değil, Yüzyılın 
Annesi” imzalı plaket ve çiçek takdim edildi.
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K      üçükçekmece Belediyesi bu yıl 200 bin ilçe 
sakinine ulaşarak, Ramazan’ın bereketini aynı 

sofralarda yaşatacak.  Küçükçekmece Belediyesi, 
ilçedeki mahallelerde düzenlenen iftar programla-
rında, binlerce hemşehriyi aynı sofrada Ramazanın 
bereketiyle buluşturacak. Küçükçekmece Beledi-
yesi, ayrıca yapacağı çocuk iftarı ile de çocukları 
aynı sofrada bir araya getirecek.

MUHTAÇ YÜZLER GÜLECEK
 Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi de 

Ramazan ayı boyunca muhtaç yüzleri güldürmeye 
devam edecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlara, erzak 
kolisi ve sıcak yemek yardımını sürdürecek olan 
İyilik Merkezi, 3000 muhtaç aileye ulaşmayı plan-
lıyor. Yaşlı ve hasta vatandaşları da unutmayan 
Küçükçekmece Belediyesi, elini dezavantajlı vatan-
daşların üzerinden çekmeyecek.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE
RAMAZAN
11 ayın sultanı Ramazan ayının bereket ve huzurunu  
birlikte paylaşacak, mübarek ay boyunca ilçenin 21 mahallesinde  
on binlerce kişiyi iftar sofralarında ağırlayacağız.
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MANEVİ İKLİM YAŞATILACAK
 Müslüman aleminin heyecanla beklediği, birlik ve 

beraberliğe en çok vurgu yapılan ay olan Ramazan 
Ayı’nın ruhu ilçede ayrıca bir dizi etkinlik ile de ya-
şatılacak. Sokak iftarlarının yanı sıra Fevzi Çakmak 
Meydanı’nda her gece,  geleneksel gölge oyunu, 
kukla, meddah gösterileri, Türk tasavvuf müziği 
konserleri ve ünlü isimlerle sohbetler de etkinlikler 
arasında yerini alacak.

Engin Noyan, Mustafa Karataş, Nihat Hatipoğlu, 
Necmettin Nursaçan, İskender Pala gibi önemli 
isimlerin sohbetlerinin yanı sıra, Sami Özer, Halil 
Necipoğlu, Serdar Tuncer  de ilahi, şiir  ve dinletile-
riyle Küçükçekmecelilerle birlikte olacak.

“MÜBAREK AYA KAVUŞMANIN SEVİNCİNİ 
YAŞIYORUZ”

 Ramazan ayının huzur ve barış getirmesini 
temenni eden Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz, “Yeni bir Ramazan ayına daha 
erişmenin sevincini yaşıyoruz. Bu ay manevi ikli-
minden herkesin faydalanmaya çalıştığı eşsiz bir 
ay. O yüzden bizler de bu mübarek ayın ikliminden 
olabildiğince faydalanmaya gayret edeceğiz. Kü-
çükçekmece Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi 
bu yıl da Ramazan ayının ruhuna uygun ilgiyle 
takip edilecek etkinlikler düzenleyeceğiz ve ihtiyaç 
sahibi sakinlerimizin yanında olacağız. Ramazan 
ayınızı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler 
diliyorum” dedi.
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RENKLİ RAMAZAN 
AKŞAMLARINA DAVETLİSİNİZ
Ramazan ayı boyunca mübarek ayın manevi iklimine uygun 
etkinliklerle Fevziçakmak Meydanı'nda buluşuyoruz..

Küçükeçekmece Belediyesi Ramazan ayına özel 
hazırladığı etkinlikleri, ramazan ayına özel 

hazırladığı meydanda yaşatıyor. Fevziçakmak 
Meydanı ev sahipliğinde düzenlenen Ramazan 
etkinlik alanına, Küçükçekmeceliler büyük ilgi 
gösteriyor. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz’in de katıldığı katıldığı programlar gece 
yarısına kadar devam ediyor.  Başkan Karadeniz, 
tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek, 
mübarek ayın Müslüman alemine barış ve huzur 
getirmesini temenni etti. 

MANEVİ İKLİM YAŞATILIYOR
 Yöresel çadırlar ve Hünerli Eller Çarşısı ile 

renklenen Fevzi Çakmak Meydanı’ndaki etkinlik-
ler, her akşam Hacivat ve Karagöz orta oyunuyla 
başlıyor. Ramazan akşamlarının bu yılki ilk konu-
ğu Serdar Tuncer oldu. Kanun sanatçısı Ramazan 
Söyler, ilahileriyle katılımcılara manevi iklimi 
yaşatırken, Şair Serdar Tuncer okuduğu  şiirler 
ve sesiyle katılımcıları mest etti. Cihan Yıldız ise 
seslendirdiği deyiş ve türkülerle geceye damga 
vurdu. 
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Ramazan akşamlarını renklendiren alanda hem 
ebeveynler hem de çocuklar keyifli vakit geçiriyor. 
Kurulan tezgahlarda çocuklara pamuk şeker, patla-
mış mısır ve osmanlı macunu ikramı yapılıyor.  Kü-
çükçekmece Belediyesi’nin alanda kurmuş olduğu, 
Osmanlı motifleriyle dikkatleri çeken Küçükçekme-

ce Belediyesi standı Küçükçekmecelilerden büyük 
ilgi görüyor. Ramazan ayına ayrı bir renk katmak 
amacıyla bir ay boyunca Fevzi Çakmak Meydanı’n-
da devam edecek olan etkinliklere, İskender Pala, 
Nihat Hatipoğlu, Necmettin Nursaçan gibi pek çok 
ünlü isim de sohbetleriyle konuk olacak.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZ
KÜÇÜKÇEKMECE’DE
Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz, Küçükçekmece’de Şehit 
Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yer alan Millet 
Kütüphanesi’nin açılışını yaptı.

Küçükçekmece 15 Temmuz Gaziler Platformu kat-
kılarıyla kurulan kütüphanenin açılışına katılan 

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a, milletvekili Hasan 
Turan, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 15 
Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, Şehit 
Mehmet Güder’ in oğlu İbrahim Güder eşlik etti.

“15 TEMMUZ’U UNUTTURMAYACAĞIZ”
 15 Temmuz’u gerek okullara isim vererek gerekse 

kütüphaneler açarak unutturmayacaklarının altını 
çizen İsmet Yılmaz, bu konudaki hassasiyetini 
şu sözlerle aktardı: “15 Temmuz bu milletim milli 
mücadele ruhundan hiçbir şey kaybetmediğinin 
göstergesidir. 15 Temmuz yeni Türkiye’nin temelleri-
nin atıldığı gündür. 15 Temmuz bundan sonra darbe 
yapmayı düşünenlere bunu başaramayacaklarını 
gösterdikleri gündür. Bu günü unutmayacağız, 
unutturmayacağız. İlk okuldan liseye derslere 15 
Temmuz’u taşıdık. Okullarımıza 15 Temmuz şehidi-



21

miz Mehmet Güder ismini verdik, kütüphane açtık. 
Kütüphanemiz vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu 
olsun” dedi.

“15 TEMMUZ DEĞERLER EĞİTİMİNİN KANITI”
 ‘Değerler Eğitimi verilmiyor’ eleştirilerine de yanıt 

veren İsmet Yılmaz, “15 Temmuz’da 251 şehidimiz, 
2 binin üzerinde gazimiz oldu. İşte bu değerler 
eğitiminin kanıtıdır. Ben çok fazla şehit cenazesine 
katıldım. 500 kişilik nüfusu olan bir ilçede şehidimi-
zin cenazesine 5 bin kişi geliyor. O şehidin cenazesi 
5 bin kişiyle kaldırılıyor. Buraya gençlerimiz, o lisede 
okuyan öğrencilerimiz geliyor. İşte bu değerler eği-
timinin kanıtıdır” diye konuştu.

“EĞİTİM HER ALANDAN DAHA ÇOK GELİŞTİ”
 Eğitimde çok büyük bir mesafe kat edildiğini de 

kaydeden İsmet Yılmaz, “Bunu öğretmenlerimize 
ve yöneticilerimize borçluyuz. Her alanda yapılan 
hizmetten çok daha büyüğü milli eğitimde yapıldı. 
Yaşı belli bir yaşın üzerinde olup okul öncesi eğitim 
alan var mı? Yok. Ancak şimdi herkes çocuklarına 

ve torunlarına okul öncesi eğitim aldırıyor. Şimdi 
çocuklarımız kendilerini çok daha iyi ifade ediyor 
ve özgüvenleri yüksek. İşte bizden daha iyi eğitim 
alıyorlar, o yüzden böyleler. Benim sınıfım 70 kişiydi, 
şimdi ise ortalama bir sınıf 30 kişilik” diyerek sözle-
rini sürdürdü.

 “RABBİM BİZDEN ŞEHİT OLMA  
RUHUNU ALMASIN”

 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz 
ise yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz’a eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür 
ederek, “Tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum. 
Rabbim bu topraklardan şehit olma ruhunu hiçbir 
zaman almasın inşallah. Şehitlerimiz bizim için can-
larını verdi. Umarım buradaki gençlerimiz de buna 
değecek yaşamlar sürerler” diye konuştu.

15 Temmuz Gaziler Platformu’nu ziyaret ederek 15 
Temmuz gazileriyle bir araya gelen İsmet Yılmaz, 
Cuma namazını da Halkalı Çamlık Camiinde ilçe pro-
tokolüyle birlikte eda etti.
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MANNE PROJESİNİ TANITTIK
Türkiye’de bir ilk olarak Küçükçekmece’de hayata geçirilen MANNE 
(Mahalle Anneleri) projesinin basın tanıtımını geniş bir katılımla 
gerçekleştirdik.

Bağımlılıkla mücadele konusundaki çalışmalarını 
geliştirerek sürdüren Küçükçekmece Belediyesi 

yeni projesi olan MANNE'yi tanıttı. Cennet Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde yapılan basın toplantısına, 
Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz başta 
olmak üzere proje danışmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel 
ile proje koordinatörü Uzman Psikolog Sema Balık 
Okutan ile birçok basın mensubu katıldı.

“MANNELER HEM ÖĞRENCİ  
HEM ÖĞRETMEN”

 Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece 
Kaymakamlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği MAN-
NE Projesi’yle ilgili açıklama yapan Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Eğitim verilen 
mahalle anneleri (manneler) özellikle mahallele-
rimizdeki diğer annelere o bilgileri aktaracak. Bu 
sadece belirli bir saatle sınırlı bir eğitim değil, diğer 
annelerle iletişim sırasında ortaya çıkan diğer prob-
lemlerin de çözümü aranıyor. Mahalle anneleri hem 
öğretmen hem öğrenci durumunda" dedi.

“SADECE MADDE BAĞIMLILIĞI YOK,  
SOSYAL MEDYA DA VAR”

 Küçükçekmece’nin bağımlılıkla alakalı özel bir 
sorunu olmadığını da kaydeden Temel Karadeniz 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Amacımız bağımlılıkla 
mücadele konusunda bir ipten çekmek, bir far-

kındalık oluşturmak. Yapılan mücadele sadece 
madde bağımlılığı değil, çağımızın hastalığı sosyal 
medya bağımlılığı internet bağımlılığı da dahil bu 
eğitimlere. Mahalle annelerimizin hem ilgisi hem 
de motivasyonları yüksek. İnşallah bu projeyi 
geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Herkesin ne 
kadar problemi varsa Küçükçekmece’nin de o kadar 
problemi var. Küçükçekmece’nin bununla alakalı 
özel bir problemi yok. Bizim BAYAMER (Bağımlılıkla 
Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi) adında bir 
merkezimiz var. Uzman psikologlarımız var bu 
merkezde. Psikologların daha etkili olabilmeleri için 
böyle bir projeyi hayata geçirdik”

“BU PROJE ANNEYİ MERKEZE KOYUYOR”
 Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ise, “Bu 

bir süreç. Kısa bir sürede tamamen madde bağım-
lılığını ortadan kaldırmak gibi bir lüksümüz yok. 
Bu süreci iyi yönetmek ve hızlı adımlar atabilmek, 
doğru adımlar atabilmek nasıl mümkün olur diye 
sorduk kendimize. MANNE projesi de bunun sonu-
cunda ortaya çıktı. İşin merkezinde annelerin oldu-
ğunu gördük. Eğer anneleri eğitirsek çocuklar için 
iyi bir adım atılmış oluruz diye düşündük. Özellikle 
bilgi sahibi olmayan, araştırmayan ve ilgilenmeyen 
ebeveynlerin çocukları daha çok risk altındadır. 
Anne işin odağındadır diyoruz ancak sebebi odur 
demiyoruz. Küçükçekmece bu anlamda güzel şeyler 
yapıyor. Mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.
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GENÇ SİBER KAHRAMANLARI 
ÖDÜLLENDİRDİK
TÜSİDAM tarafından hayata geçirilen ‘81 İlde 81 Siber Kahraman’ 
Projesi Ödül Törenine ev sahipliği yaptık. 

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Siber Kah-

ramanlar Bayrak Yarışı ödül töreninde, binlerce 
gencin arasından sıyrılarak ilk 5’e girmeyi başaran 
geleceğin dehası gençlere ödülleri verildi. Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise, 
projeye katılarak eğitimlerde başarı elde eden 
Küçükçekmece’nin yıldızlarına ödül verdi. 

Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Harun 
Karaca, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 
TÜSİDAM Başkanı Batuhan Tosun, Türk Telekom 
CEO’su Dr. Paul Doany başta olmak üzere, Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Merkezi (SEM) Başkanı Av. Ahmet Avcı, UITSEC Ge-
nel Müdürü Dr. Çağatay Karabat, TÜBİTAK BİLGEM 
Siber Güvenlik Enstitü Müdürü Mustafa Dayıoğlu, 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Müste-
şarlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup 
Başkanı Mustafa Özçelik katılarak konuşmalarını 
gerçekleştirdi.

“İLERİDE BUGÜNÜN SULTAN  
FATİHLERİNDEN BAHSEDECEĞİZ”

 Programda söz alan Harun Karaca, “Eskiden 

çağrı cihazları vardı, şimdi cep telefonları var. Tek-
noloji gelişiyor. Siber güvenlik çok önemli. Biliyoruz 
ki gençlerimiz en güzelini yapacak. Hep 21 yaşında-
ki Sultan Fatih’ten bahsetmeyeceğiz, bugünün Sul-
tan Fatihlerinden de bahsedeceğiz” diye konuştu. 

“20 ÖĞRENCİYE SPONSOR OLACAĞIZ”
 Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Ka-

radeniz ise, “81 İlde 81 Siber Kahraman” projesi 
kapsamında 20 öğrenciye sponsor olacaklarının 
müjdesini verdi. Karadeniz ayrıca, Türkiye’nin siber 
dünyada yeni uyanmış bir ülke olarak, gençlere 
yapılan bu yatırımlarla Türkiye’nin siber güvenlik 
konusunda çok daha iyi yerlere geleceğini kaydetti.

“BİZİM YETİŞTİRDİĞİMİZ BİR GENCİMİZ CIA’ İ 
HACKLEDİ”

 Bugüne kadar 14 İl'e giderek 100 binden fazla 
gence ulaştıklarını belirten TÜSİDAM Başkanı 
Batuhan Tosun, “Liselerimizi ziyaret ediyoruz ve 
30 gencimizi 5 günlük bir eğitime tabi tutuyoruz. 
Binlerce gencin içerisinden ilk 5’i seçtik. Bir hacker 
yarışması düzenledik.  Mesela gençlerimizden biri 
CIA’i hackledi. Biz bu gençlerimizi işe yerleştiriyo-
ruz. Eğitim hayatlarına burslu devam etmelerini de 
sağlıyoruz” dedi.
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Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekle-
şen programa Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Cemal Yılmaz, Küçükçekmece Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürü Akif Bilen, çevre gönüllüsü, 
ünlü sanatçı Zeliha Sunal ile Küçükçekmece' de 
bulunan 6 özel eğitim merkezi öğrencileri ve öğret-
menleri katıldı. 

"BUGÜNÜ ÇOK ÖZEL BİR GRUPLA  
KUTLUYORUZ"

 İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından söz 
alan Cemal Yılmaz, "Çevremizi de gönlümüzü de zih-
nimizi, sokağımızı da temiz tutalım. Unutmayın en 
büyük temizlik kirletmemektir" diye konuştu. Akif 
Bilen ise çevre haftasını çok özel bir grupla kutladık-
larını belirterek herkese teşekkür etti. 

ÖZEL ÇOCUKLARDAN ANLAMLI MESAJ
 Atakent, Menekşe, Küçükçekmece, Yıldırım 

Beyazıt, Kumsal Özel Eğitim Merkezleri ile Kü-
çükçekmece İş Uygulama Merkezi öğrencileri ise 
geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları kıya-
fetlerle sahneye çıkarak bir defile gerçekleştirdi. 
Çevre kirliliğine dikkat çeken bir tiyatro gösterisi 
de sunan Küçükçekmeli minikler büyüklerinden 
tam not aldı. Sahnede şiir okuyan, piyano çalan, 
dans ve ritim gösterisi sunan özel çocuklar 'Dün-
yamıza sahip çıkalım, onu kirletmeyelim' mesajı 
verdi. 

Program sonunda ise Küçükçekmece Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürü Akif Bilen, okul müdür-
lerine teşekkür ederek ağaç sertifika verdi.  
Program kapsamında ayrıca, özel eğitim merkezi 
öğrencilerinin geri dönüşüm malzemelerinden 
yaptıkları eserlerin yer aldığı sergi sanatsever-
lerle buluşturuldu. 

ÇEVRE GÜNÜNDE
EN ÖZEL GERİ DÖNÜŞÜM
Çevre Günü dolayısıyla düzenlediğimiz etkinlikte özel çocuklar geri 
dönüşüme dikkat çekti.
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12 Mayıs İşitme ve Konuşma Engellileri Günü kap-
samında, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kül-

tür ve Sanat Merkezi İşaret Dili kursiyerleri işitme 
engelli yaşlıları ziyaret etti.  İşaret dili kursiyerleri ve 
işitme engelli yaşlıların diyalogları renkli görüntüler 
oluşturdu. İşitme engellilerin yaşam boyu karşılaş-
tığı sorunları işitme engelli yaşlılardan dinlemek ve 
işaret dilinin önemine dikkat çekmek amacıyla ya-
pılan ziyarette, kursiyerler bir ömrü işitme engeliyle 
geçiren yaşlılarla iletişim kurabilmenin heyecanını 
yaşadı.

“İŞARET DİLİ ONLARIN ANA DİLİ”
 Cennet Kültür ve Sanat Merkezi İşaret Dili Eğit-

meni Ruhan Aras, “Bir İşaret Bir Dünya ekibi olarak 
7’den 70’e herkes için işaret dilinin önemine dikkat 
çekmek istedik. Bu amaçla, Darülaceze’deki işitme 

engelli yaşlılarımızı ziyaret edip, hayır dualarını aldık. 
Görüyoruz ki her yaşta işitme engelli bireyler engelli 
olduklarını kabul etmiyorlar. Onlar ana dillerini işaret 
dili olarak kabul ediyorlar. Siz ağzınızla kelimelere 
dökerek konuşurken, biz kendimizi ellerimiz ve göz-
lerimizle ifade ediyoruz diyorlar. Bu konuda herkesi 
duyarlı olmaya davet ediyorum. Yabancı bir dili 
öğrenmek için nasıl çaba gösteriyorsak, işaret dilini 
de herkesin öğrenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
İşitme kaybının olması bir engel değil bir farkında-
lıktır” diye konuştu.

Kursiyerler, Darülaceze’deki yaşlılarla işaret di-
liyle iletişim kurup, onlarla sohbet etti. Ziyarette, 
kursiyerler Darülaceze sakinleri için hazırladıkları 
hediyeleri de takdim ederken, yaşlıların mutluluğu 
gözlerinden okundu.

DARÜLACEZE’NİN SESSİZ 
ÇINARLARINA SES OLDULAR
Cennet Kültür ve Sanat Merkezimizin İşaret Dili kursiyerleri, 
Darülaceze’deki işitme engelli yaşlıları ziyaret etti.
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Küçükçekmece Belediyesi,  Sağlık İşleri Müdür-
lüğü bünyesinde çalışan uzman diyetiysen Aslı 

Kılınçlı, belediye binasında hem belediye çalışanları-
na hem de Küçükçekmeceli vatandaşlara haftanın 5 
günü ücretsiz hizmet veriyor. Küçükçekmecelilerin 
ve belediye personelinin ise diyetisyene ilgisi büyük. 
Herkes Ramazan’da kilo alıyor, Küçükçekmeceliler 
ise kilo almadan oruç tutmanın mutluluğunu ya-
şıyor. Bu sayımızın konuğu uzman diyetisyen Aslı 
Kılınçlı…

İlgi nasıl? Bugüne kadar kaç kişi  
size başvurdu? 

 İlgi çok büyük. Bugüne kadar buraya gelenler ve 
bizim okullara giderek bilgilendirdiğimiz toplam kişi 
sayısı 2 bin 360. Tabi ki tekrar kontrole gelenleri 
saymıyorum.

Danışanlarınızı nasıl zayıflatıyorsunuz? 
 Buraya gelen danışanlarımıza kişiye özel beslen-

me programları hazırlıyoruz. Bire bir ilgileniyor ve 
takip ediyoruz. Hatta ilçedeki okullarımıza giderek 
öğrencilerimize ve velilerimize doğru beslenme hak-
kında önemli bilgiler veriyoruz.

Ramazan’da bitkinliğe karşı ne yapılmalı?
 Ramazan’da uzun süre aç kalıyoruz. Bu dönemde 

yorgunluk, bitkinlik, halsizlik, okul başarısızlıkları 
ya da iş veriminde azalmalar olabilir. Tüm bunları 
en aza indirmek için ilk öncelikli olmazsa olmazımız 
sahur. Sahur kesinlikle yapacağız. 

Aç kalmadan oruç tutmanın yolu nedir?
 Ramazan’da iki ana öğün ve iki ara öğün şeklinde 

beslenmeliyiz. İftar ve sahur ana öğünlerimizi oluş-

BİZDEN BİRİ
UZMAN DİYETİSYEN  
UYARDI: ORUÇ TUTARKEN  
AÇ KALMAMAK İÇİN...
Uzman Diyetisyenden Ramazan’da Sağlıklı Beslenme Tüyoları
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tururken diğer zamanlarda da ara öğünleri tü-
ketmeliyiz. Bir, bir buçuk saat aralıklarla ara öğün 
yapılmalı. Ramazan ayında dikkat edilmesi gere-
ken en önemli noktalardan biri de su tüketimi. 17 
saat aç kalıyoruz, bu nedenle bol su tüketmeliyiz. 
İftar sahur arasında en az iki litre su tüketmek 
çok önemli. Sıvı kaybı olduğu için bu aralar taze 
sıkılmış meyve suları, ayran, çorba, komposto 
gibi içeceklerle sıvı alımı artırılmalı. 

Ramazan’da yapılan en büyük  
yanlış nedir? 
Sahurda tok tutar diye hamur işi  
tüketmemeliyiz, tok tutmaz aksine acıktırır.

Sahurda ne yemeliyiz?
 Sahurda süt, yumurta gibi proteini yüksek gı-

dalar mutlaka tüketmeliyiz. Hafif kahvaltı şeklin-
de, hazmı kolay yiyecekler tüketilmeli. Aşırı yağlı, 
tuzlu, baharatlı hamur işlerinden uzak durulmalı. 
Çünkü bunlar daha çabuk acıktırır bizleri. 

İftarda nasıl beslenmeliyiz?
 İftarda hızlı ve fazla miktarda yemek yememe-

ye dikkat edeceğiz. Özellikle küçük porsiyonlar, 
küçük tabaklar tercih etmek önemli. Çorba gibi 
hafif besinlerle başlayacağız. Hatta fırsat bulur-
sak 10-15 dakika yemeğe ara vermek de önemli. 
Daha sonra et ve et ürünleri az yağlı tercih 
edebiliriz. Kan şekerini hızlı yükselten besinler 
yerine, posa içeriği yüksek besinler tercih etme-
liyiz. Sebze, meyve, tahıl ağırlıklı besinler tercih 
edeceğiz. Hurmayla orucumuzu açıp devam 
edebiliriz. Ara öğünlerde tok tutan tahıllı besinler 
kuruyemişler, fındık, fıstık, badem hatta kuru 
incir tercih edebiliriz. Hem bizi daha tok tutar. 
Hem kabızlık şişkinlik gibi problemleri azaltır. Kı-
zartmalardan, hamur işlerinden, tuzlu baharatlı 
yiyeceklerden mümkün olduğu kadar uzak dur-
malıyız. Gazlı içeceklerden uzak durmak önemli. 
Ara öğünlerde yeşillik, salatalık, domates, kuru 
yemişler tüketebiliriz. 

3 AYDA 15,5 KİLO VERDİ
 Diyetisyen yardımıyla hem sağlıklı beslen-

diğini hem de kilo verdiğini söyleyen Nurdagül 
Özcan (44); “Bir arkadaşım buraya  gelmiş ve 
10 kilo vermiş. Tavsiye üzerine geldim. Ben de 
arkadaşlarıma tavsiye ettim. Beni her gören 
beni de götürsene diyor. 3 buçuk ayda 15,5 kilo 
verdim. Çok memnun kaldım. Herkese de tavsiye 
ediyorum” dedi.  Röportaj: Şeyma Kelekçi İnanç
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ONLAR DA
"NEREDE ESKİ 
RAMAZANLAR"
DİYE SORAR 
MIYDI?
Ramazan ayında kurulan “Dost 
Meclisleri”nde söz döner dolaşır 
ve sonunda “Nerede o eski 
Ramazanlar” muhabbetine gelir. 
“Ah nerede o eski Ramazanlar” 
derken kaç yıl geriye gidiyoruz? 
En iyisi dedelerimizin yaşadığı 
Ramazanları hatırlamak.. Bakalım 
onlarda nasılmış Ramazan? 
Acaba onlar da “Nerede o eski 
Ramazanlar” diye sorarlar mıydı?

Biz bugünkü Ramazan’ı yaşıyoruz; ama oturdu-
ğumuz sohbet sofralarında ya, “Nerede o eski 

Ramazanlar” diye hayıflanıyor ya da bir başkasının 
bu tür hayıflanmalarına el açarak, kafa sallayarak 
eşlik ediyoruz. Ceddimiz Osmanlı 600 yılı aşkın bir 
süre hüküm sürdü. Üç kıtaya adalet dağıttı, dünya-
nın en karışık bölgesi olan Ortadoğu nam alanlarda 
kurtla kuzuyu bir arada barış içinde yaşattı. Rama-
zan aylarının dost sohbetlerinde “Nerede o eski 
Ramazanlar” şeklindeki hayıflanmalar nedense bize 
ceddimizi hatırlatıyor ve onlarda Ramazan’ın nasıl 
yaşandığını merak etmeye sevk ediyor. Araştırdı-
ğımız zaman anlıyoruz ki, 600 yıl boyunca hüküm 
süren Osmanlı’da Ramazan ayları hep özel bir yere 
sahip olmuş. Devlet adamlarından, Anadolu halkına 
Müslüman tüm Osmanlı vatandaşları, Ramazan 
ayında hem evlerinin hem de kalplerinin kapılarını 
sonuna kadar açmışlar. 

Her şeyden evvel devlet Ramazan ayına önem 
verirdi. Başıboşluğa meydan verilmezdi. Ramazan 
başlarken bir dizi kuralı açıklayan talimat yayınlanır-
dı. Bu talimatlarda Müslüman olan halka namazlarını 
mümkünse cemaatle kılmaları, geçerli bir mazeret-
lerinin olmaması halinde mutlaka oruç tutmaları 

öğütlenir; Ramazan boyunca Oruç saatleri içerisinde 
halka açık alanlarda yemek, içmek gibi eylemlerden 
uzak durmaları tembihlenirdi. Osmanlı tebası içinde 
yaşayan gayr-i Müslimler bile bu talimatta yer alan 
“alenen yiyip içmemek” öğüdüne sıkı sıkıya bağlı 
kalır, Müslümanların ibadetine saygı gösteriri, ken-
dileri de işlerinde aynı saygıyı görürlerdi. İnsanların 
dışarıda nasıl davranmalarının uygun olacağının bir 
bir kaydedildiği  bu evraklara Tembihname denirdi.

Ceddimizin Ramazan ayına yönelik bu kayıtlı evra-
kından başka bir de Zimmet Defteri adlı geleneği 
bulunuyordu. Malum, herkesin ekonomik durumu 
bir değil.. Hani derler ya, “Olan var, olmayan var..” 
Olmayan ne yapacak? Doğal olarak mahalle bak-
kalından ihtiyacını alıyor, olduğunda ödemek üzere 
borcunu bir deftere kaydettiriyor. İşte bu defterlere 
Zimmet Defteri deniliyor. Ramazan geldiği zaman 
durumu müsait olanlar esnafı dolaşarak, “Getir 
bakalım şu zimmet defterini” diyor. Alacaklının ge-
tirdiği defterden gücünün yettiği miktarda kişinin 
borcunu ödeyerek zimmetten düşürtüyor. Bu kişi-
nin adı bilinmez, sanı bilinmez.. Öder tanımadığı bir 
kardeşinin hesabını, “Silin borcunun tamamını, Allah 
kabul etsin” der, sırra kadem basıp gidermiş.
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Hırka-i Saadet hürmetine yapılan merasim de ceddimiz 
Osmanlı’nın unutulmaz Ramazan ayı etkinlikleri içeri-
sinde yer alıyor. Ramazan ayının 12’nci günü Osmanlı'da 
son derece büyük bir öneme sahiptir. Kutsal emanet-
lerin bulunduğu Has Oda, temizlenir ve gül suyu ile 
yıkanırdı. Ardından öd ağacı ve amber yakılır, mekanın 
bütününe hoş bir koku yayılırdı. Devletin ileri gelen-
lerinin hazır bulunduğu törende, Padişah tarafından 
gümüş sandukanın içinden Hırka-i Saadet selavat-ı 
Şerifeler eşliğinde çıkartılır, ziyaret edilirdi. Bu merasim 
bugüne kadar yaşatılmış önemli bir geleneğimizdir.

Osmanlı’da Ramazan’da halk, eşine-dostuna iftar ver-
meyi büyük bir ibadet kabul eder, misafir ağırlamak için 
inanılmaz gayret gösterilirdi. Ramazan boyunca iftar 
vakitlerinde kapılar açık tutulurdu. Böylece yolda kalan 
ve ihtiyacı olan herkes istediği eve girer iftar sofrasına 
dâhil olurdu. Bunun için tanıdık olmaya gerek yoktu 
ve iftar için gelenin kim olduğu da asla sorulmazdı. 
Günümüzde nasıl ki ihtiyaç sahipleri için, iftar çadırları 
bulunuyorsa Osmanlı döneminde de yemek dağıtı-
lıyordu. Devlet yalnızca yemek değil, ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarının birçok maddi ihtiyacını da karşılıyordu. 

“Nerede o eski Ramazanlar” diye aradığımız Rama-
zan’ın önemli geleneklerinden birisi de Diş Kirası’ydı. 
Osmanlı döneminde iftar saati kapıyı kim çalmışsa 
kesinlikle geri çevrilmezdi. Büyük konaklarda hem 
zenginler için hem de ihtiyaç sahipleri için sofralar 
kurulurdu. İftarın ardından ise ev sahibi, yemeğe 
gelen misafirlerine diş kirası ismi altında hediyeler 
sunardı. Özellikle fakir konuklara, altın ve gümüş 
akçeler verilirdi. 

Osmanlı döneminde, Ramazan ayında gündüzleri 
adeta sokaklar boşalırdı. İnsanlar gündüzleri uyur, 

akşamları ise hem çalışır hem de eğlenirdi. İftar ile 
sahur arasında ortaoyunu, meddah, karagöz gibi 
oyunlar izlenirdi. Bu ayın önemli özelliklerinden biri 
de fiyatların sabitlenmesiydi. Osmanlı'da Ramazan 
ayında yiyecek ve eşya fiyatlarının zamlanmamasını 
devlet kontrol ediyordu. Özellikle gıda maddele-
rinin Ramazan ayı boyunca daha ucuza satılması 
sağlanıyordu.

Osmanlı’da bayram, Sultanın bayram namazı için 
camiye gelişiyle başlardı. Namaz sonrasında saraya 
dönen padişah önce annesinin elini öpüp ardından 
diğer aile efradıyla bayramlaşırdı. Padişah, bayram 
tebriğinin ardından güzel işlemeli keselerle çocukla-
ra para saçarak onları sevindirirdi.

Osmanlı’da bayramların bilhassa çocuklar için ayrı 
bir yeri vardır. Bayramlıklarıyla sokakta gezen 
çocuklara “arife çiçeği” denilirdi. Osmanlı’dan gelen 
“Arife Çiçeği” kavramı; bayramdan birkaç gün önce 
yapılan alışverişin ardından çocukların sabırsızlana-
rak giysilerini bayramdan bir gün önce, yani Arife 
günü, giyerek dolaşması olarak tanımlanırdı.

Ramazan ayı boyunca teravih namazından sahura 
kadar geçen sürede çeşitli eğlenceler düzenlenirdi. 
İstanbul’un Direklerarası ve Feshane semtlerinde 
olduğu gibi önemli şehirlerde genellikle sokaklar 
panayıra dönüştürülür, ortaoyunu ve Karagöz 
gösterileri düzenlenirdi. Ramazan ayının ortalarında 
çocuklar ve gençler bir araya gelir, teravih namazının 
ardından bütün köyü, mahalleyi dolaşarak maniler 
eşliğinde yiyecek içecek toplarlar. Çocukların katıldığı 
bu etkinliğe yörelere göre değişen “amin bağırma”, 
“saya gezme”, “küpecik’, “hey hay goca”, “tömbelek”, 
“helesa” ve “yoklama” gibi adlar verilirdi. 
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