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Küçükçekmece Belediyesi’ndeki bayramlaşma 
merasiminde Başkan Karadeniz’le belediye çalı-

şanları bir araya geldi. Bayramlaşma vesilesiyle Be-
lediyenin tüm birimlerini dolaşarak, personelle tek 
tek bayramlaşan Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz, çalışanların Ramazan Bayramı’nı 

kutlayıp, “Aileniz ve sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu 
ve barış içerisinde güzel ve mutlu bir bayram geçir-
menizi temenni ediyorum” dedi.

Başkan Karadeniz’e bayramlaşma programında baş-
kan yardımcıları da eşlik etti.

BAŞKAN KARADENİZ, 
PERSONELİYLE BAYRAMLAŞTI
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Ramazan Bayramı 
öncesi son mesai gününde belediye personeliyle bayramlaştı.
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KASTAMONU PINARBAŞI 
YÖNETİCİLERİ 
KÜÇÜKÇEKMECE’DE

 Kastamonu Pınarbaşı Belediye Başkanı 
Mehmet Yılmaz, AK Parti Pınarbaşı İlçe 
Başkanı Sinan Yılmaz ve Pınarbaşı Dernekleri 
Federasyonu Başkanı Yılmaz Dağcı 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz'i ziyaret etti. 

NECMETTİN NURSAÇAN 
RAMAZAN SOHBETLERİ’NE 
KONUK OLDU

 Ramazan Sohbetleri’ne konuk olan Nursaçan 
Ramazan ayının Kur'an ayı olduğuna dikkat 
çekerek, "Kadir gecesine kutsallık katan şey 
Kur'andır.  Allah ile konuşmak isteyen Kur'an 
okusun. O, mutluluğun adresidir.  Yolumuzu 
gösterecek olandır" dedi.

HALİL NECİPOĞLU
İLAHİLERLE MEST ETTİ

 Halil Necipoğlu, Küçükçekmece Belediyesi’nin 
düzenlediği Ramazan etkinlikleri çerçevesinde 
Selçuklu Amfi Tiyatro'da konser verdi. Türk 
tasavvuf müziğinin ünlü ismi Halil Necipoğlu, 
okuduğu ilahiler ve musiki icralarıyla izleyenlere 
manevi bir yolculuk yaptırdı.

KÜÇÜKÇEMECE’DE BAYRAM
 Ramazan Bayram namazını Kanarya 

Mahallesi Akşemsettin Camii'nde eda eden 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz namaz sonrası, Kaymakam Harun 
Kaya ve AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı 
Av. Mustafa Korkut ile birlikte vatandaşlarla 
bayramlaştı.

HOBİ BAHÇESİNDE
HASAT ZAMANI

 Küçükçekmece Belediyesi tarafından organik 
tarımı teşvik etmek amacıyla Atakent’te hayata 
geçirilen ve büyük ilgi gören Hobi Bahçesi'nde 
hasat zamanı geldi.  Özellikle doğayla baş başa 
zaman geçirmek isteyenler, hobi bahçelerine 
büyük ilgi gösteriyor.
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İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ 
MEKKE VE MEDİNE

 Mekke ve Medine üzerine yazılmış Nutk-u 
Şeriflerden oluşan besteleri seslendiren ünlü 
ney sanatçısı Ahmet Şahin Ramazan etkinlikleri 
kapsamında Selçuklu Amfi Tiyatro'da 
Küçükçekmecelilerle bir araya geldi. Tasavvuf 
Müziği'nin doruk noktasına ulaştığı programda 
Ahmet Şahin en güzel eserlerini seslendirdi.

TRAFİK PARKI HAFTANIN
HER GÜNÜ HİZMETTE

 "Trafik Eğitimi Geleceğin Güvencesi" 
sloganıyla trafikte mutlu, bilinçli ve tecrübeli 
bireyler yetiştiren Küçükçekmece Belediyesi 
Trafik Eğitim Parkı, artık pazar günleri de açık. 
Haftanın her günü, uzman eğitmenler eşliğinde 
teorik ve uygulamalı verilen bu eğlenceli 
eğitimden randevu alarak yararlanabilirsiniz.

EN SERİN EĞLENCE
 Okulların bahçelerine kurulan portatif 

havuzlar bu yıl yine çocukların en büyük 
eğlencesi olacak. Küçükçekmeceli çocuklar yaz 
tatilini ve sıcak havaları portatif havuzlar ile 
hem serinleyerek hem de eğlenerek geçirme 
fırsatı buluyor. Portatif havuzlar bu yıl da 11 okul 
bahçesinde çocukların hizmetine sunuldu.

SPORA VE SPORCUYA
DESTEK DEVAM EDİYOR

 Spora ve sporcuya desteğini her geçen gün 
arttırarak sürdüren Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, Yeşilova Esnaf Spor 
Kulüp Başkanı Ahmet Ulaş ile Küçükçekmece 
Yeşilova Esnaf Spor tesisinin yapımı ve kullanımı 
için iş birliği protokolü imzalandı.  

NİHAT HATİPOĞLU 
KÜÇÜKÇEKMECE'DE

 Küçükçekmece Belediyesi Ramazan 
etkinlikleri kapsamında ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. 
Nihat Hatipoğlu'nu Selçuklu Amfi Tiyatro’da 
vatandaşlarla buluşturdu. Kadir gecesinin 
önemine dikkat çeken Nihat Hatipoğlu'nu 
yüzlerce Küçükçekmeceli izledi.
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Küçükçekmece Belediyesi Temizlik İşleri Müdür-
lüğü Korosu, Hürriyet Caddesi’nde verdiği kon-

serle vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Vatanda-
şın her daim sokakları temizlerken görmeye alışık 
olduğu temizlik görevlileri, bu defa da söyledikleri 
şarkılarla kulakların pasını sildi.

ÇÖP BİDONU VE KÜREKLE RİTM TUTTULAR
  Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karade-

niz’in de katıldığı etkinlikte, çöpçüler saz, gitar, da-
vul gibi enstrümanların yanı sıra çöp bidonu, kovası 

ve kürekle de ritim tutarak izleyenleri kendilerine 
hayran bıraktı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği 
Çöpçüler Korosu, konserde “Ölürüm Türkiye’m, 
Çöpçüler, Fesuphanallah, Sivas’ın Yolları” şarkılarının 
yanı sıra pek çok şarkı seslendirdi.

BAŞKAN KARADENİZ’DEN
ÇEVRE BİLİNCİ VURGUSU

  Konuşmasında çevre temizliğine dikkat çeken 
Başkan Karadeniz, “Bu yüzyılda nasıl oluyor da 
elimizdeki çöpü yere attığımızı merak ediyorum. 

TEMİZLİK İŞLERİ KOROSU'NDAN 
CADDE KONSERİ
Küçükçekmece Belediyesi, Dünya Çevre Günü’nü izleyenleri hem 
şaşırtan hem de eğlendiren özel bir konserle kutladı.
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Nasıl oluyor da bu yüzyılda sokakları süpürmekle 
uğraşmak zorunda kalıyoruz. Küçücük çöplere sahip 
çıkamıyoruz. Trafikte araçlardan su şişeleri camdan 
aşağı atılıyor. Bazen üzülerek görüyoruz insanlar 
çöplerini dışarıya çıkmayı zül kabul ediyorlar. Özel-
likle çocuklarımızdan rica ediyorum. Yere çöp atan 
bir yetişkin gördüklerinde o teyzelerine, ablalarına, 
amcalarına gidip yanlış bir davranışta bulunduğunu 
söylesin. Biz Küçükçekmece’nin daha temiz olabile-
ceğini düşünüyoruz. Amacımız suçlu aramak değil, 
çevre bilinci oluşturmak. Bu bilinci oluşturmak için 

hep beraber el ele verelim. Küçükçekmece Beledi-
yesi olarak her akşam çöplerinizi alıyoruz. Sizden 
ricamız, akşam 20.00’den sonra çöplerinizi dışarı 
çıkartın. Hiç kimsenin sokağını kirletmeye hakkı ol-
madığını düşünüyorum. Emektarlarımız, özverili bir 
şekilde çalışan temizlik işçilerimize de çok teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra Başkan Temel Karadeniz, Hürriyet 
Caddesi’nde vatandaşlara 2 bin adet fesleğen ve 
kasımpatı dağıttı.
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Küçükçekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece 
Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kİ-

GEDER işbirliği ile gençlerin yazarlık kabiliyetlerinin 
gelişmesi amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen 
“Ben de Yazarım” Kompozisyon Yarışması’nın ödül 
töreni yapıldı.

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen 
ödül törenine, Küçükçekmece Kaymakamı Harun 
Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı 
Recep Şencan, Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü 
Cemal Yılmaz, Küçükçekmece İmam Hatip Okulları 
Mezunları Mensupları Gönüllüleri Eğitim Derneği 
(KİGEDER) Başkanı Ercan Olgun ile birlikte okul mü-
dürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

BAŞKAN KARADENİZ’E TEŞEKKÜR
 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 

programda konuşan Küçükçekmece Kaymakamı 
Harun Kaya, “Özellikle böyle bir projeyi ilçemize ve 
ülkemize yaşattığınız, katılımınızla şereflendirdiğiniz 

için şükranlarımı arz ediyorum. Küçükçekmece 
Belediyesi her zaman projelerimize sahip çıkarak 
ellerinden geleni fazlasıyla yapmıştır. Bundan dolayı 
Başkanımız Temel Karadeniz’e çok teşekkür ediyo-
rum’’ dedi.

“PROJEYE YAKIŞIR BİR ÖDÜL DÜŞÜNÜLMÜŞ’’
  Fikir mimarı olarak nitelendirdiği Küçükçekmece 

Kaymakam Harun Kaya’ya teşekkür ederek sözlerine 
başlayan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı 
Recep Şencan ise “Projenin başlangıcı, ilerlemesi ve 
gelişmesi projenin ne kadar anlamlı bir proje olduğu-
nu gösteriyor. Osmanlı’nın en yoğun eserlerinin yer 
aldığı Balkanlara seyahat olarak Bosna Hersek ödülü 
bu proje için çok iyi düşünülmüş’’ dedi.

“KİŞİNİN KIYMETİ DİLİNİN ALTINDA
VE KALEMİN UCUNDA SAKLIDIR’’

  Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal 
Yılmaz da “Ali Fuat Başgil’in ‘Kişinin kıymeti dilinin 
altında ve kaleminin ucunda gizlidir. Onu söz ve 

“BEN DE YAZARIM” 
KOMPOZİSYON YARIŞMASI’NIN 
ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI
“Ben de Yazarım” adlı Kompozisyon Yarışması’nın ödül töreni 
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.
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yazı açığa vurur’ sözünü iyi anlamız gerekiyor. Çok 
kıymetlisiniz. Hakikaten dilinizin altında gizli olan 
kaleminizin ucunda gizli olanları, kitaplar vesilesiyle 
açığa vurarak, tarihe geçecek hale getirmiş oldu-
nuz’’ diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

ŞİİR VE KONSER İLE TAÇLANDIRDILAR
  Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi Korosu, ödül 

töreninde sahne alarak katılımcılara keyifli dakikalar 
yaşattı. Ayşe Kandemir’in okuduğu ‘Yaş 35’ şiiri 
ile Küçükçekmece Anadolu Lisesi öğrencilerinden 
Erdem Aydın’ın okuduğu ‘Sebeb-i Telif’ isimli şiir 
büyük alkış aldı.

BOSNA HERSEK GEZİSİ HEDİYE EDİLDİ
  “Ben de Yazarım” kompozisyon yarışmasının 

koordinatörlüğünü Küçükçekmece Milli Eğitim 
Şube Müdürü Necati Tekbaş yaparken, yarışmaya 
Küçükçekmece’de öğrenim gören lise ve dengi okul-
larda okuyan öğrenciler konu serbest olmak üzere 
“deneme” türündeki eserleriyle katıldı. Toplamda 
2697 eserin değerlendirildiği yarışmada 98 eser çı-
karılacak kitaba girmeye hak kazandı. Yarışmada ilk 
10 öğrenci ve danışman öğretmenleri ile ilk 100’e en 
çok öğrencisi giren okul müdürü ve danışman öğ-
retmene Bosna Hersek gezisi hediye edildi. Ayrıca 
öğrencilerin eserleri kitap olarak yayımlanacak.
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Küçükçekmece Mareşal Fevzi Çakmak İlkoku-
lu’nda gerçekleşen 2016-2017 eğitim-öğretim 

yılı kapanış törenine Vali Vasip Şahin başta olmak 
üzere, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 
Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yıl-
maz ile birlikte okul müdürleri, öğrenciler ve veliler 
katıldı.

“İSTANBUL'U YAŞADIKÇA, OKUDUKÇA
SİZLER BİR, HATTA İKİ OKUL BİTİRMİŞ
OLUYORSUNUZ”

 İstanbul’da eğitim almanın önemini vurgulayan 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Bugün uzun bir eğitim 

dönemi sona eriyor. Eğitim iyi insanlar yetiştirmek 
için var. Ben bu yaz tatilinde çocuklarımıza bir 
eğlence aktivitesi olarak kitap okumalarını öne-
riyorum. Okumaya bu şekilde yaklaşırlarsa keyif 
alırlar. Ailelerse çocuklarını asla karnelere göre 
değerlendirmemeli. Karneler çocuğumuzun nasıl 
olduğunu değil, onların bilgisini ölçüyor. Dolayısıyla 
bu bilgi ölçme-değerlendirme. Çocuğumuzun de-
ğerlendirmesi için yeterli değil. Bu bakış açısıyla aile-
lerimiz çocuklarının karnelerini değerlendirmeli. Bu 
karnelere bakarak evlatlarımızla ilgili değerlendirme 
yapmayalım. Özellikle çok iyi olmayan karneler eline 
geçen veliler, çocukların hevesini kırmasınlar. Çünkü 
İstanbul'u yaşadıkça, okudukça sizler zaten bir hatta 
iki okul daha bitirmiş oluyorsunuz. Hedefimiz, iyi 

ÖĞRENCİLER KARNELERİNİ
VALİ VASİP ŞAHİN’DEN ALDI
Küçükçekmece’de 2016-2017 eğitim-öğretim yılı kapanış törenine 
katılan İstanbul Valisi Vasip Şahin, öğrencilere hem karnelerini hem 
de hediyelerini dağıttı.
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bir bilgi veya çok bilgi sahibi olmak değil bunların 
yanında iyi bir insan olmak, bu memleketin değer-
lerine bağlı Anadolu'nun irfanından güç alan, ufku 
dünya olan insanlar yetiştirmektir’’ dedi.

“İLÇEMİZ EN KALABALIK
ÖĞRENCİ SAYISINA SAHİPTİR’’

 Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, “İstan-
bul’un en kalabalık ikinci ilçesi olan Küçükçekmece, 
doğal olarak en kalabalık öğrenci sayısına sahip.  
İlçemizde çok sayıda okulun bulunması, 8 bine yakın 
eğitim personelinin bulunması sizin mutlaka doğru 
politikanızın olmasını gerektiriyor. Çok projeler 
üretmeniz ve çabalamanız gerekiyor. Milli eğitim 
müdürümüzü, tüm okul müdürlerini ve öğretmenle-

ri tebrik ediyorum. Güzel insan yetiştirme sanatının 
değerli mimarlarına çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

“KİTAP OKUMAYI EĞLENCELERİNİZ
ARASINA KOYMALISINIZ”

 Tatilde sadece dinlenmeye değil, okumaya da 
zaman ayırmaları gerektiğini söyleyen Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de yaptığı 
konuşmada, “Çocuklarımıza gözleri gibi bakan 
eğitim kadromuzu tebrik ederek, bütün öğretmen-
lerimize ve müdürlerimize çok teşekkür ediyorum.  
Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca, tatil sadece 
dinlenmek veya oyun demek değildir. Mutlaka kitap 
okumayı da eğlencelerimiz arasına koymamız lazım’’ 
diye konuştu.
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“OYUN ÇOCUĞUN EN ÖNEMLİ İŞİDİR”
 Çocuklar için oyun oynamanın öneminden bahse-

den İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci de 
“İlk ve ortaokul seviyesindeki çocuklarımız henüz 
oyun yaşında. Oyun çocuğun en önemli işidir. Yetiş-
kinler olarak işlerimiz bizim için ne kadar önemliyse 
oyun da çocuklarımızın hayatında o kadar önemli. 
Yaz tatilinde, sene içinde olduğu gibi onların eği-
timini oyunla desteklemeliyiz. Ayrıca karneler 
üzerinden çocuklarımız için herhangi bir tavır geliş-
tirmeliyim. Özellikle lise çağındaki gençlerimizin de 

sosyal, kültürel ve sanat alanlarında desteklenmesi 
gerekiyor’’ dedi.

PROTOKOL ÜYELERİ
KARNE VE HEDİYELERİ DAĞITTI

 İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Milli Eği-
tim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci başta olmak üzere 
protokol üyeleri öğrencilere karne ve hediyelerini 
dağıttı. Programda okul öğrencilerinin hazırladıkları 
Akdeniz ve Ege Bölgesi’ne ait  halk oyunları oynan-
dı. Zeynep Duru Selvitop’un şiiri ise büyük alkış aldı.
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Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar 
Akademisi öğrencileri bir yıllık emeklerinin 

ürünlerini “Sanatın Çırak Hali” isimli sergide bir araya 
getirdi. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde ger-
çekleştirilen sergi açılışına Küçükçekmece Belediye 
Başkan Yardımcısı Hamza Gönenç, geleneksel sanat-
lar üstatları, sanatseverler ve öğrenciler katıldı.

Sergi açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Gönenç, 
öğrencileri tebrik ederek, Geleneksel Sanatlar 
Akademisi’nin sanat hayatına ışık tutmaya devam 
edeceğinin altını çizdi. Cilt sanatı üstadı İslam Seçen 
de açılışta yaptığı konuşmada öğrencileriyle gurur 
duyduklarını ifade ederek, Başkan Karadeniz’e aka-
demi adına teşekkür etti.

Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Çini, Cilt, Kat’ı, Kaligrafi, 
Bilimsel Bitki Resmi, Desen Tasarımı, Güzel Sanatlara 
Hazırlık, Temel Sanat Eğitimi, Kağıt Konservasyonu 
ve Osmanlıca branşlarında sekiz ay eğitim gören öğ-
rencilerin ürettikleri eserler, geleneğe bağlı kalarak 
oluşturulmuş yeni tasarımlar olarak dikkat çekiyor.

SANATIN ÇIRAK HALİ SKSM’DE
Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi 
öğrencileri, emeklerini Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
sergiledi. 
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Bu yıl 8.si düzenlenen Meşk Sergisi sanatsever-
lerin yoğun katılımıyla Cennet Kültür ve Sanat 

Merkezi'nde açıldı. Ramazan ayı dolayısıyla Türk- 
İslam Sanatları'nın en güzel örneklerinin hazırlandığı 
serginin açılışına Küçükçekmece Belediye Başkan 
Yardımcısı Recep Şencan, sergiye eseri ile katılan 
ve dünyanın yaşayan en büyük şairlerinden kabul 
edilen Adonis, sanatçılar ve çok sayıda  sanatsever 
katıldı. 

"GELENEKSEL SANATLARIMIZIN
YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

  Sanatın her dalına verdikleri önemi vurgulayan 
Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Recep 
Şencan, "Geleneksel sanatlar, yüzlerce yıllık birikimi, 
bir hafızayı yaşatmaya çalışıyorlar. Küçükçekmece 
Belediyesi olarak sanatın her dalında destek olmaya, 
yardımcı olmaya imkanlar ölçüsünde gayret edi-
yoruz. Geleneksel sanatlar sergimizin uluslararası 

niteliği var. Bu noktada sergimize eserleriyle katılan 
değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Sa-
natseverler de bu sergileri ziyaret ederek salonları-
mızı şenlendiriyor. Geleneksel sanatların unutulma-
ması için sizler de ziyaretlerinizle bu sergileri ayakta 
tutmuş oluyorsunuz. Küçükçekmece Belediyesi 
olarak önümüzdeki süreçte de geleneksel sanatları-
mızın yanında olmaya, onlara ev sahipliği yapmaya 
gayret edeceğiz” diye konuştu. 

18 ÜLKE’DEN 76 SANATÇI
85 ESER İLE KATILDI

 Sanatçılar tarafından önemli bir yere sahip olan 
Meşk Sergi'sine, bu yıl 18 ülkeden, 76 sanatçı 85 
eser ile katılarak farklı dallarda yaptıkları eserleri 
sanatseverlerin beğenisine sundu. Sergide, Türkiye, 
Yemen, Pakistan, Suudi Arabistan, Libya, Hindistan, 
Amman, Filistin, Suriye, Irak, İran, Bahreyn, Saray-
bosna, Mısır, Cezayir, Sudan, Başkırdistan’dan katı-

18 ÜLKEDEN 76 SANATÇI 
8'İNCİ MEŞK SERGİSİ'NDE 
BULUŞTU
Küçükçekmece Belediyesi, uluslararası geleneksel sanat buluşmaları 
kapsamında 8.sini gerçekleştirdiği Meşk Sergisi ile Geleneksel Türk 
İslam sanatlarını sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.
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lan sanatçıların eserleri yer alırken, Hat, Katı, Tezhip, 
Minyatür, Çini, Cilt ve Ebru gibi geleneksel sanatların 
yaşatılması bakımından önemli bir yere sahip olan 
sergi, sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

SERGİ 3 AY BOYUNCA
ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

 8.Meşk Sergisi 1 Eylül’e kadar CKSM Sergi Salo-
nu’nda sanatseverler tarafından görülebilecek.

SERGİDE ESERLERİ BULUNAN SANATÇILAR;
Adonis * Hasan Çelebi * Turan Sevgili * Süleyman 
Berk * Hikmet Barutçugil * Taner Alakuş * Fatih 
Özkafa * Mahmut Peşteli * Sabriye Şeker * Latife 
Aktan Özel * Savaş Çevik * Nizar Sabour (Suriye) * 
Ülker Erke * Ahmet Çoktan * Hatice Ünal * Hakan 
Dağlı * Ahmed Koçak * Ebuzer Özkan * Yusuf Mazı * 
Ezgi Turan * Gürkan Pehlivan * Levent Karaduman 
* Nesime Kantar * Namaraq Mohammed Ali (Sudan) 
* Abdullah Sarışen * Eda Özbekkangay * Asiye 

Kafalıer Dönmez * Syeda Nadia Raza (Pakistan) * 
Tülin Gönültaş * Alia Mohammed Aboshomy (Suudi 
Arabistan) * Dilek Yerlikaya * Fatma Şan  * Rubab 
Jawaid (Pakistan) * Hira Zubair (Pakistan) * Sonjay 
Soni (Hindistan) * Farah Adnan A. İzzat * Ahmed La-
men Zaedi (Libya) * Erhan Olcay * Ayşe Vatansever 
* Naem Othman Alozaibi (Yemen) * Meryem Uçar * 
Hasan Türkmen * Aslı Türkmen * Kadriye Bayraktar 
* Nazan Ilgaz * Esra Omurzak *  Halil Arpacıoğlu * 
Shimaa Elzohary * Meral Cantürk * Tuba Acar Asıl-
türk * Elif Şimşek * Boutros Al Maari (Suriye) * Ayşe 
Özen * Besher Koushaji (Amman) * Hatice Uçar * 
Esra Öztürk * Zehra Artuç * Ayşe Tak * Serkan Çelik 
* Hanifi Dursun * Heysem Simo * Hülya Dönmez * 
Raif Aydın * Onur Şimşek * Said Abuzeroğlu (Baş 
Kırdistan) * Kifayet Özkul * Meliha Teparic (Saray-
bosna) * Abbas Yousif (Bahreyn)  * Melek Bayraktar 
* Bashar Alhroub (Filistin) * Nasr Warour (Suriye) * 
Yazid Kheloufi (Cezayir) * Omer Iraki ( Irak) * Musta-
fa Abdul Baqi (Suudi Arabistan) * Mostapha Falouh  
(Fas ) * Noman Rıfaii (Lübnan) 
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Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nde Halkalı 15 
Temmuz Şeref Meydanı’na kurulan iftar sofra-

larına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.  İftar öncesi 
Kuran'ı Kerim okunarak dua edildi.

Programa AK Parti İstanbul Milletvekilleri Harun 
Karaca ve Tülay Kaynarca, Küçükçekmece Kayma-
kamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz, İlçe Müftüsü Mustafa Temel de 
katıldı. 

“KADİR GECESİ VE
BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN"

  AK Parti Milletvekilleri Tülay Kaynarca ve Harun 
Karaca birlik ve beraberlik mesajı vererek, vatan-

daşların Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı 
kutladı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz ise, “Ramazan’ın son günlerini yaşıyoruz. 
Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi mübarek olsun. 
Dünyada bütün Müslümanlar bizim kadar şanslı 
değil. Kan ve gözyaşı içerisinde Ramazan'ı yaşıyor-
lar. Rabbim onlara da barışı ve huzuru nasip etsin. 
Kaynaşmamız, sevgimiz bu ayın hürmetine çoğalsın 
inşallah. 15 Temmuz hain kalkışmasında vatandaşla-
rımızla birlikte burada nöbet tuttuk. Aynı sofralarda 
da oruçlarımızı açıyoruz. Katılımınızdan dolayı hepi-
nize teşekkür ederim. Bayramınız kutlu olsun" diye 
konuştu. Ezanın okunmasının ardından Ramazan’ın 
manevi iklimini birlikte paylaşan vatandaşlar, oruç-
larını açtı. 

KADİR GECESİ’NDE
BİNLERCE KÜÇÜKÇEKMECELİ 
SOKAK İFTARINDA BULUŞTU
Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayının en özel gecesinde 
Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı’nda iftar sofrası kurdu.
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İftar programına, Küçükçekmece Kaymakamı Ha-
run Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 

Karadeniz, Küçükçekmece Müftüsü Mustafa Temel, 
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdo-
ğanoğlu, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Cemal Yılmaz, Küçükçekmece Eski Belediye Başkanı 
Aziz Yeniay, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis 
Üyeleri ile birlikte şehit aileleri ve gaziler katıldı.

"BU MİLLETİ BU TOPRAKLARDAN ATMAYA 
KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEKTİR''

  İftar sofralarını şereflendiren şehit ve gazi aile-
lerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Küçük-
çekmece Kaymakamı Harun Kaya, "Ben tüm şehit 
ve gazi yakınlarımızla birlikte Efendimiz (s.a.v)'in 
sancağının altında bizleri cennetinde buluşturmasını 
diliyorum. Bizler faniyiz ve yeryüzüne imtihan için 
geldik. O imtihanı ne kadar iyi verebilirsek ahirette 
de inşallah mükâfatımız o nispette olacaktır. Bu 
topraklarda olmanın bir bedeli var. Bizler bu bedeli 
elbette öderiz. Bizi asla yıldıramazlar ve korkuta-
mazlar. 1071'den beri bu topraklarda, Selçukludan, 
Osmanlıdan beri kök salmış bu milleti bu topraklar-

dan atmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Asla da 
boyun eğmeyeceğiz'' dedi.

"BU BİR ŞÜKRAN BULUŞMASIDIR''                              
 Şehit ve gazi aileleriyle birlikte aynı bereketi 

paylaşmaktan duyduğu şükranı dile getiren Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz; 
"Ramazan paylaşma, Kur'an ve dua ayıdır. Siz değerli 
kardeşlerim, çok kıymetli çocuklarımızı, eşlerinizi, 
babalarınızı bu ülkeye feda ettiniz. Gazilerimiz ise bu 
ülke için gözünü kırpmadan canını verebileceklerini 
gösterdiler. Bu bir şükran buluşmasıdır. Ülkesi için 
can vermeye hazırlanan çocuklarımız var. Biz çok 
güçlü bir ülkeyiz ve sizler de görüyorsunuz çok 
önemli bir coğrafyaya ev sahipliği yapıyoruz. Eğer 
bu coğrafyaya ev sahipliği yapıyorsak şehit ve gazi 
olmaktan korkmayacağız. Çocuklarımızı da bu ruhla 
yaşatacağız'' diyerek şehit ailelerine teşekkür etti. 

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 
İlçe Müftüsü Mustafa Temel şehitler için dua etti. 
Okunan ezanın ardından vatandaşlar hep birlikte 
oruçlarını açtı.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ 
İFTAR YEMEĞİNDE
BİR ARAYA GELDİ
Küçükçekmece Belediyesi, şehit ve gazi ailelerini Nikah Sarayı'nda 
verdiği iftar yemeğinde ağırladı.
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Müslümanların heyecanla beklediği, birlik ve 
beraberliğin en yoğun olduğu ay olan Ramazan 

Ayı’nın ruhu Küçükçekmece’de birbirinden güzel 
etkinliklerle hayat buldu. Milli ve manevi değerleri 

yaşatmayı amaçlayan Küçükçekmece Belediyesi,  
21 mahallede gerçekleştirilen iftar yemeklerine ek 
olarak, bölgedeki sitelerde komşuluk ilişkilerini güç-
lendirmek amacıyla iftar programları düzenledi.  

160 BİN KİŞİLİK
İFTAR SOFRASI KURULDU
Ramazan boyunca, ayın ruhuna uygun etkinlikler yapan
Küçükçekmece Belediyesi, ilçenin 21 mahallesinde de 160 bin kişiyle 
iftar sofralarında buluştu.
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Küçükçekmece Belediyesi Selçuklu Sosyal Tesisleri 
Amfi Tiyatroda her gece,  geleneksel gölge oyunu, 
Türk Tasavvuf Müziği konserleri, meddah, canlı 
karagöz oyunları da etkinlikler arasında yerini aldı. 
Etkinliklerde konuklara Osmanlı şerbeti, çocuklara da 
patlamış mısır ikram edildi.

Öte yandan, Münip Engin Noyan, Mustafa Karataş, 
Nihat Hatipoğlu, Necmettin Nursaçan gibi önemli 
isimlerin sohbetlerinin yanı sıra, Ahmet Özhan, İbra-
him Sadri, Celal Bakar, Tuncay Kemertaş, Sami Özer, 
Halil Necipoğlu da ilahi ve dinletileriyle Küçükçekme-
celilerle bir araya geldi.



KÜÇÜKÇEKMECE BÜLTEN>

20

“MÜBAREK RAMAZAN AYI
ÜLKEMİZE BARIŞ VE HUZUR GETİRSİN”

  11 ayın sultanı Ramazan’ın ülkemize huzur ve barış 
getirmesini dileyen Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz, “Yeni bir Ramazan ayına daha 
erişmenin sevincini yaşadık. Bu ay manevi ikliminden 

herkesin faydalanmaya çalıştığı eşsiz bir ay. O yüzden 
bizler de bu mübarek ayın ikliminden olabildiğince 
faydalanmaya gayret ettik. Küçükçekmece Belediye-
si olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının 
ruhuna uygun, ilgiyle takip edilecek etkinlikler dü-
zenleyerek hemşehrilerimizle bir araya geldik” dedi.
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Ressam Hatice Donma’nın, 5 Haziran Dünya 
Çevre Günü dolayısıyla sanatseverlerin be-

ğenisine sunduğu “Doğa ve Çevre’’ konulu resim 
sergisinin açılışı gerçekleşti. Atakent Kültür ve Sanat 
Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı serginin açılışına, 
Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hamza 
Gönenç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Nuret-
tin Çevik ile birlikte sanatseverler  katıldı.

“ÇEVREYİ VE DOĞAYI ANLATAN
GÜZEL BİR SERGİ’’

  Dünya Çevre Günü’nü kutlayarak sözlerine baş-
layan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı 
Hamza Gönenç, “Küçükçekmece Belediyesi olarak, 
doğaya karşı duyarlı oluşumuzu her platformda ve 
her yerde göstermeye çalışıyoruz. Bu yıl okullarla 
birlikte çevre duyarlılığını arttırmak adına bazı 
programlar düzenledik. Doğaya karşı duyarlılığımız 
aslında istediğimiz kadar değil, inşallah bu duyarlılı-
ğımızı çocuklarımızla birlikte arttırmaya çalışacağız. 
Doğayı ve çevreyi anlatan bu güzel sergi de emeği 

geçen Hatice Donma’ya teşekkür ediyoruz” dedi.

“ÇEVRE OLMAZSA HİÇBİR ŞEY OLMAZ’’
  Doğa ve çevre konulu resim sergisini sanatse-

verlerin beğenisine sunan Ressam Hatice Donma, 
“Doğadaki güzelliklerin uzun soluklu hayat bulması 
için, genç nesillere aktarılması hususunda bu tür 
resim çalışmaları yapıyorum. Bu sergi çalışmalarımla 
gençlere bir şeyler katmayı hedefliyorum. Zaten 
yaptığım resimler de tamamıyla doğayı anlatan, 
çevredeki güzellikleri anlatan yeşili anlatan resim-
lerdir. Bunların gençler tarafından korunması nokta-
sında da tavsiyelerde bulunuyorum. Çevre olmazsa 
hiçbir şey olmaz. Bu serginin kurulmasında emeği 
geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Sergi açılışının ardından ise, Küçükçekmece Belediye 
Başkan Yardımcısı Hamza Gönenç, Hatice Donma’ya 
teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti.
Sergide sanatçının doğa temalı yağlı boya tabloları 
yer alıyor. 

“DOĞA VE ÇEVRE’’ KONULU 
RESİM SERGİSİ AÇILDI
5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, Atakent Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde “Doğa ve Çevre” konulu resim sergisi açıldı.
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Küçükçekmece Belediyesi tarafından çocukların yaz tatillerini en 
verimli şekilde değerlendirmeleri için eğitim ve eğlenceyi bir arada 
sunan Yaz Spor Okulları kapılarını bu yıl da açtı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından hayata ge-
çirilen ve yaz boyunca Küçükçekmeceli çocuk-

ların hem eğlence hem eğitim ihtiyaçlarına cevap 
verecek nitelikteki branşları ile hizmet verecek Yaz 
Spor Okulları için kayıtlar başladı. 

Küçükçekmece’de ikamet eden 6-14 yaş arası 
çocukların yaz tatillerini daha verimli şekilde değer-
lendirmelerini sağlamak amacıyla kurulan yaz okulu 
programları her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların 
ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan 21 farklı 

branşta hizmet verecek. 26 farklı tesiste ger-
çekleşen ve Küçükçekmeceli çocukların ücretsiz 
faydalandığı Spor Okulları’nda öğrencilerin spor 
kıyafetleri de Küçükçekmece Belediyesi tarafından 
karşılanıyor. 

Yaz okulları ile eğitime ara veren çocukların, tatil-
lerini dolu dolu geçirmeleri planlanılıyor. Futbol, 
basketbol, voleybol, yüzme, masa tenisi, binicilik, 
okçuluk gibi branşlarda faaliyet gösteren ‘Yaz Spor 
Okulları’ Ağustos ayının sonuna kadar devam ediyor.

YAZ SPOR OKULLARI 
BAŞLIYOR
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Küçükçekmece Belediyesi kültür ve sanat etkin-
likleri kapsamında Piyanist Prof. Cana Gürmen, 

Müzik Akademisi’nde “Müzik Sohbetleri”ne konuk 
oldu. Müzik yolculuğunu katılımcılarla paylaşan 
Cana Gürmen,  öğrencilerin sorularını cevaplayarak, 
onlara tavsiyelerde bulundu.  

“ALMAN DİSİPLİNİ İLE MÜZİK EĞİTİMİ ALDIM”
 Cana Gürmen iyi bir müzik eğitimi aldığını ifade 

ettiği konuşmasında, şunları söyledi: “Çok küçük 
yaşta annemin klasik müziğe merakı sayesinde, kız 
kardeşimle konservatuar sınavlarına girmiştik. Biz 
iki kız kardeş piyano çalıyorduk. Akşam okuldan 
çıkınca, önce derslerimi yapar sonra yatana kadar 
piyano çalışırdım.  Sonra konservatuarı kazandık. 
Konservatuardaki hocam Prof. Ferdinand Von 
Statzer’di.  Kendisi Alman asıllı bir müzisyendi. Daha 
sonra Türk vatandaşlığına geçip  Ferdi Statzer adını 

almıştı. Müslüman olmuş, Müslüman mezarlığına 
defnedilmiştir. Çok iyi bir müzisyen  ve çok iyi bir 
pedagog idi. Müziği çok iyi bilen ve öğreten bir hoca 
idi. Alman disiplini ile öğrendik ve hocam beni iyi 
yönlendirdi.

“KÜÇÜK HEDEFLERLE
BÜYÜK HEDEFLERE ULAŞMALISINIZ”

  Gürmen,“Küçük hedeflerle büyük hedeflere 
ulaşmak en doğrusu. Hedefinizi tayin ederken, 
anne -baba ile iletişim halinde olunmalı. Ekonomik 
durumu göz önüne almalısınız. Hedefiniz ne kadar 
büyükse, çalışmalarınız ve çabalarınızda o kadar çok 
olmalı” diyerek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. 
Müzik Akademisi’nin sıradan bir kurs olmadığını ifa-
de eden Gürmen, Müzik Akademisi Yöneticisi Hakan 
Dedeler ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz’e teşekkür etti. 

CANA GÜRMEN MÜZİK 
AKADEMİSİ’NE KONUK OLDU
Piyanist Prof. Cana Gürmen “Müzik Sohbetleri” programında Müzik 
Akademisi öğrencileriyle bir araya geldi.
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İstanbul’da çeşitli kurumlarda eğitim alan ve 
vurmalı çalgılara gönül vermiş öğrenciler, Küçük-

çekmece Müzik Akademisi’nde perküsyonist Engin 
Gürkey’le 16. Perküsyon Buluşlamaları’nda bir araya 
geldi. 350 öğrencinin buluştuğu konser, keyifli anla-
ra sahne oldu.

7’DEN 70’E PERKÜSYON ÖĞRENCİLERİ BULUŞTU
  7’den 70’e yüzlerce perküsyon öğrencisini bir ara-

ya getiren konserde, öğrenciler farklı kültürlere ait 
vurmalı çalgı ve ritimleri icra etti. Konser sonunda 
Müzik Akademisi Yöneticisi Hakan Dedeler, Engin 
Gürkey’e teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

MÜZİK AKADEMİSİ,
PERKÜSYONİSTLERİ AĞIRLADI
Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi, 16. Engin Gürkey 
Perküsyon Buluşmaları kapsamında eğlenceli bir konsere ev 
sahipliği yaptı.
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Atakent Mahallesi Selçuklu Amfi Tiyatro’da ger-
çekleşen etkinliğe, Küçükçekmece Belediyesi 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Nurettin Çevik, 
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Oktay Kurt ile 
birlikte çok sayıda Küçükçekmeceli katıldı. 

"ORUÇ TUTMAK KULLUK
EYLEMLERİNDEN BİRİDİR"

  Ramazan Ayı'nın ruhundan bahseden Engin 
Noyan; "Mübarek Ramazan Ayı denince akla gelen 
ilk şeylerden biri oruçtur ve oruç tutmak kulluk ey-
lemlerinden biridir. Mübarek Ramazan Ayı aynı za-
manda Kur'an ayı demektir. Bu ayda Kur'an ile olan 
bağlarımızı, ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmek, 
güçlendirmek ve mümkünse bir adım daha yukarıya 
doğru tırmandırmak için çaba sarf etmeliyiz. Çünkü 
mübarek Ramazan bunun için bulunmaz bir vesile-
dir. Ayrıca bugünün Ramazanı en güzel Ramazandır. 
Yarının Ramazanına ömrümüz yeterse daha da 
güzel olacaktır. Bir düşünün eskiden imkanlar ne 

kadar kısıtlıydı. Mübarek Ramazan'da teraviye bile 
gidebilmek ciddi bir sıkıntıydı, yollar müsait değil, 
şartlar uygun değildi. Ama bugün ne kadar kolay bir 
araya gelebildiğimiz muhteşem imkanlar sunulmuş. 
Bugünkü Ramazan elbette ki bir öncekinden çok 
daha güzel. Bütün meselemiz bunun kıymetini bil-
mekte" dedi.

"EN ÖNEMLİSİ KALBE
TUTTURULAN ORUÇTUR"

  Oruç tutmanın sadece aç kalmak olmadığını 
vurgulayan Noyan; "Oruç tutmak aç kalmak demek 
değildir. Oruç; mide doldurmak, açlığa dayanmak, 
açlığın sıkıntısını çekmek demek de değildir. Oruç, 
göze, kulağa, dile ve en önemlisi de kalbe tutturul-
malıdır. Bunun için gözünüzü terbiye etmek gere-
kiyor. Kulağa oruç tutturmak çirkin, kötü, bozuk ve 
haram olan şeyleri işitmemektir. Kulağınızı bunlara 
kapatmaktır. Dile oruç tutturmak ise kötü şeyleri 
söylememektir" diye konuştu. 

ENGİN NOYAN:
EN ÖNEMLİSİ KALBE 
TUTTURULAN ORUÇTUR
Küçükçekmece Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri kapsamında 
düzenlediği tasavvuf sohbetlerinin konuğu Engin Noyan oldu.
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Atakent Mahallesi Selçuklu Parkı Amfi Tiyatro'da 
Ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleşen 

programda Küçükçekmecelilerle bir araya gelen Ka-
rataş, "Dünya ve Ahiret dengesi dinimizin en önemli 
ilkelerinden biridir” diyerek sözlerine başladı. Vatan-
daşların yoğun ilgi gösterdiği programda, birlik ve 
kardeşlik mesajları verildi. 

"İNSAN" BİZİM İÇİN MAKBUL VE KUTSALDIR
  İnsan olabilmenin öneminden bahseden Mustafa 

Karataş, “Müslüman, barış insanı, gönlü kalbi temiz 
olan, kötülük düşünmeyen insandır. Dinimiz; insan-
ların en hayırlısını başkalarına yararı dokunan insan 
olarak tarif ediyor. İnsan kelimesi bizim için makbul 
ve kutsaldır. Ölüsü de dirisi de bizim için mübarektir. 
İnsan kelimesi iki kökten geliyor bu da unutmak an-
lamındadır. Bizler insan olarak unuturuz, unutmak 
bazen rahmet bazen de yanlış olur'' dedi. 

"MÜMİN GÜNAHINI UNUTMAZ"
  Ramazan etkinlikleri kapsamında Küçükçek-

mecelilerle bir araya gelen Karataş sözlerine şöyle 
devam etti: "Birine kin beslersiniz veya biri size kin 
besler aradan zaman geçer unutursunuz daha önce-
den onları yaşamamış gibi kardeş olursunuz. Dostça 
yaşarsınız ve bu unutma faydalı bir unutmaktır. 
Çünkü bu unutmaktan Cenab-ı Hak kini ve nefreti 
kaldırmış, affetmeyi ve muhabbeti ziyade eyle-
miştir. Mümin günahını unutmaz. Günahını üzerine 
dağlar yıkılacak gibi görür ama münafık günahlarını 
unutur. İyiliklerini hatırlar ve yaptığı iyilikler onun 
için hep vazgeçilmez ve önemli görülür. Kötülükleri 
düşünmez ve iyilikleri ön plana çıkarmaya çalışır. 
İnsan böyle bir varlıktır. Bir tarafında iyilik damarı 
diğer tarafında yanlış ve şeytani damar vardır. İyilik 
tarafını öne çıkarırsa melekleri bile kıskandıracak 
kadar Allah'ın katında değerli olur'' dedi. 

PROF.DR. MUSTAFA KARATAŞ 
KÜÇÜKÇEKMECELİLERLE 
BULUŞTU
Prof.Dr. Mustafa Karataş, Küçükçekmece Belediyesi'nin Ramazan 
etkinlikleri kapsamında düzenlediği programın konuğu oldu.
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Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul Üni-
versitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu 

Müdürlüğü ve Küçükçekmece Belediyesi tarafından 
düzenlenen “İzdüşüm” başlıklı sergiye ev sahipliği 
yaptı.

Sergide, İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Mes-
lek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğrencileri 
ve akademisyenleri Prof. Dr. Erdoğan Köse, Prof. 
Dr. Üzlifat Canav Özgümüş, Yrd. Doç. Süreyya 

Oskay, Öğr. Gör. A. Nejat Birdevrim, Öğr. Grv, Aydan 
Birdevrim, Öğr. Gör. Kıfayet Özkul, Öğr. Gör. Vedat 
Yanarsönmez, Öğr. Gör. Ali Balpınar'ın eserleri yer 
alıyor. 

Öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla açılan 
sergide,Prof. Dr. Üzlifat Canav Özgümüş tarafından 
öğrencilere katılım sertifikaları verildi.  Mozaik, 
ebru, seramik, cam, çini ve rölyef çalışmalarının yer 
aldığı sergi, 21 Temmuz'a dek AKSM'de izlenebilir. 

İZDÜŞÜM AKSM’DE 
SANATSEVERLERLE BULUŞTU
Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi 
“İzdüşüm” başlıklı sergiye ev sahipliği yaptı.
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  7’den 70’e herkesin spor yapmasına olanak sağ-
layan Küçükçekmece Belediyesi’nin Küçükçekmece 
Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği’nin 
katkılarıyla düzenlediği Mini Minikler Futbol Turnu-
vası, Halkalı Taştepe ve Küçükçekmece İdman Yurdu 
takımları arasında oynanan açılış maçı ile başladı. 
Küçükçekmece Halkalı Etap Sahasında başlayan 
turnuvada, 2006-2007-2008 doğumlu lisanslı ve 
lisanssız olmak üzere 18 takımdan toplamda 400 
sporcu ter dökecek.

“TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİM”
  Futbol turnuvasına katılan sporculara, hakem 

Tahir Arıca tarafından futbol kuralları da uygulamalı 
olarak öğretiliyor. 10 gün boyunca devam eden 
turnuvaya katılan sporculara teşekkür eden Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, tüm 
sporculara başarılar diledi.

MİNİKLERDEN FUTBOL ŞOV
Küçükçekmece Belediyesi’nin, Küçükçekmece Amatör Spor 
Kulüpleri Destekleme Derneği’nin katkılarıyla düzenlediği Mini 
Minikler Futbol Turnuvası başladı.
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Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Kara-
deniz, sokak iftarları kapsamında Tevfikbey 

Mahallesi Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan iftar 
sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

İftar öncesi Tevfikbey Mahalle Muhtarı Yaşar İnan’ı 
sahnede ağırlayan Belediye Başkanı Temel Kara-
deniz tüm konukların huzurunda teşekkür ederek 
“Yaşar amcamıza sizlerin huzurunda teşekkür 
etmek istiyorum. Çünkü mahallemizin çok kahrını 
çekti. Tevfikbey için gecesini gündüzüne kattı. Tev-
fikbey’in güzelleşmesi gelişmesi için bütün kapıları 
aşındırdı. Mahallede köklü bir çınarımız, belki de 
İstanbul’un en eski muhtarlarından biri. 49 yıldır 
mahallemize çok büyük emek veriyor” dedi ve ma-
halleliler adına el öperek helallik istedi. 

Ramazanın manevi ikliminin sokak iftarlarında 
yaşandığı Küçükçekmece’deki iftar programlarına 

vatandaşların yoğun ilgisi damga vurdu. Tevfikbey 
Mahallesi sakinlerinin de büyük ilgisiyle gerçekleş-
tirilen iftar programına katılan Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Temel Karadeniz, tüm vatandaşların 
Ramazanlarını tebrik ederek, “Ramazanın rahmet 
ve bereketini, kaynaşmayı ve komşuluğu seçip iftar 
sofralarımıza teşrif ettiğiniz için hepinize çok te-
şekkür ediyorum. Günahsız minik yavrularımızın da 
el açtığı bu sofralarda gelin birbirimiz için, ülkemiz 
için dua edelim. Vatanımız, ülkemiz ve bütün dünya 
Müslümanları ve insanlık için dua edelim. Hepi-
mizin, barışa, sevgiye, dostluğa ve kaynaşmaya 
ihtiyacı var. Dünyanın birçok yerinde gözyaşı, kan, 
savaş devam ediyor. Rabbim barışı ve huzuru üze-
rimizde hâkim kılsın inşallah. Ramazan kendimizle 
hesaplaşacağımız bir ay inşallah rahmetinden fey-
zinden bereketinden hepimiz çok istifade ederiz. Bu 
akşam bizimle birlikte iftar açtığınız için teşekkür 
ederim. Dualarda buluşalım ve Rabbim tuttuğumuz 
oruçları kabul eylesin” diye konuştu.

49 YILLIK MUHTARA VEFA
Başkan Karadeniz, 49 yıldır Tevfikbey Mahallesi Muhtarı olan 
Yaşar İnan’dan tüm mahallelinin huzurunda helallik istedi. 
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MEDYADA KÜÇÜKÇEKMECE
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07.30 - 09.00 SAATLERİ ARASI 

PAZARTESi - ÇARŞAMBA - CUMA - CUMARTESi - PAZAR

Spor Yapılacak Alanlar:

* Atakent 3. Etap Koşuyolu 

* Atakent Menekşe Rekreasyon Alanı 

* Atakent Hayat Parkı  

* Sefaköy Kartal Stadı 

* Göl Kenarı Amfi Tiyatro 

* Halkalı Çamlık Parkı


