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Kadın ve Aile Sağlığı Koruma Hizmetlerinde 
Sağlık Eğitmeni olan Seda Günaydın, Anemi 
hastalığının önemini ve dikkat edilmesi ge-
rekenleri anlattı.

“SEBEP DEMİR EKSİKLİĞİ”
En sık rastlanan anemi türlerinden bahseden 
Günaydın, ‘’Demir eksikliği anemisi, folik asit 
eksikliği anemisi ve B-12 eksikliğine bağlı 
anemi en sık rastlanan anemi türlerindendir. 
Doğru, yeterli ve dengeli olarak beslenmeleri-
nize çok dikkat etmeniz gerekiyor ve vücudun 
günlük vitaminlerini de eksik bırakmamak 
gerekiyor’’ dedi. Demir eksikliğinin nedenle-
rinde değinen Günaydın, ‘’Demir eksikliği ane-
misi vücuttaki demir eksikliğinden meydana 
gelir. Demir eksikliği anemisinin nedenleri 
ise demir açısından fakir gıdalarla beslenme, 
demirin emilim bozukluğu, kronik kanamalar, 
doğumla ilgili nedenlerdir’’ dedi.

“ÇOCUKLARINIZI ZENGİN 
GIDALARLA BESLEYİN”
Kansızlığın yol açtığı sorunlar hakkında da 
dinleyicilere bilgi veren Günaydın, ‘’Kansız-
lık sorunu olan kişilerde büyüme ve gelişme 
geriler. Çocuklarda davranış bozukluğu orta-
ya çıkar ve öğrenme güçleşir böylelikle okul 
başarısı düşer. Bağışıklık sistemi zayıflar ve 
hastalığa yakalanma ihtimali artar’’ dedi.
 
Çocukların beslenmeleri konusunda aileleri 
uyaran Günaydın; ‘’Çocuklarınızı demirden 
zengin gıdalarla besleyin, günde yarım litre 
süt, demirin emilimi azaltır ve beslenmeyi 
buna göre belirleyin. Çocuğunuzu demir içe-
riği zengin et, tavuk, balık yumurta, fasulye 
ve kuru hububatlarla besleyin ve besinlerde 
bulunan demirin emilimi attırmak için C vi-
tamini içeren gıdalar tüketin’’ dedi.
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DEMİRCİ’DEN
YUSUF SURESİ MESAJI 14

6

içindekiler
SÖYLEŞİ

ANEMİ, OKUL BAŞARISINI DÜŞÜRÜYOR
Küçükçekmece
Belediyesi’nin sağlık 
söyleşileri kapsamında 
düzenlediği ‘’Anemi İle 
Mücadele’’ programı
Sefaköy Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde gerçekleşti.
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KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ
ATIK SULARDAN KURTARILDI
Küçükçekmece’nin göz bebeği, doğa harikası
Küçükçekmece Gölü, kolektörler ve arıtma sistemleriy-
le temizlenerek, atık suların göle girişi sıfıra indirildi.

KÜÇÜKÇEKMECE HİZMET
BİNASI’NA ULUSLARARASI
‘’BREEAM SERTİFİKASI’’
Türkiye’nin ilk yeşil sertifikaya sahip kamu binası olma 
özelliğini taşıyan Küçükçekmece Belediyesi hizmet bina-
sı, Breeam (Very Good) Sertifikası almaya hak kazandı.

UZMAN DİYETİSYENDEN 
ALTIN ÖNERİLER
Küçükçekmece Belediyesi sağlık söyleşileri kapsamında 
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’ne konuk olan Uzman 
Diyetisyen Ezgi Sakar; “ Sağlıklı Besleniyor Muyuz?” 
konulu söyleşide Küçükçekmecelilerle buluştu.

KANUN VE PERKÜSYON 
GSA’DA BULUŞTU
Genç kanun sanatçısı Sezer Yılmaz ve Perküsyon 
sanatçısı Şakir Ozan Uygun Küçükçekmece Belediyesi 
Geleneksel Sanatlar Akademisi’nde akademi üyelerine 
müzik ziyafeti yaşattı.

NERMİN TAYLAN’DAN
ÖĞRENCİLERE OSMANLI DERSİ
Araştırmacı, yazar Nermin Taylan, Küçükçekmeceli gençlere 
Osmanlı medeniyeti hakkında merak edilenleri anlattı.

Küçükçekmece Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamın-
da düzenlenen ‘’Veysel Diker’le Yüzümüzü Güldürenler’’ prog-
ramının bu ayki konuğu ünlü oyuncu Ferdi Kurtuldu oldu.

ÜNLÜ OYUNCU KURTULDU 
ESKİ KOMŞULARIYLA BULUŞTU

KÜÇÜKÇEKMECELİ DİLAY 
TÜRKİYE BİRİNCİSİ
Küçükçekmece Belediyesi Spor Okulları öğrencisi Dilay 
Yıldızhan, büyük bir başarıya imza atarak, 10 Kasım 
Atatürk’ü Anma Koşusu’nda Türkiye birincisi oldu.

BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK 
KOŞUSU YAPILDI
Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki sosyal, kültürel 
ve sportif faaliyetleri desteklemeye devam ediyor.

TUALİMDE AÇAN
ÇİÇEKLER AKSM’DE
Ressam Zerrin Akın’ın ‘Tualimde Açan Çiçekler’ 
başlıklı son dönem çalışmalarının yer aldığı 
sergi, sanatseverlerle buluştu.

KÜÇÜKÇEKMECE İLE
MACARİSTAN’IN JÓZSEFVÁROS
İLÇESİ KARDEŞ OLDU
Küçükçekmece Belediyesi ile Macaristan’ın başkenti
Budapeşte’nin Józsefváros Belediyesi arasında
kardeş şehir anlaşması imzalandı.

KISA KISA
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Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekme-
ce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu 
Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) ve İstanbul 
Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Hastanesi’nin ortaklaşa yürüttüğü proje 
kapsamında Belediye Anaokulu minikleri 
diş taramasından geçirildi. Diş taramasında 
Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcı-
sı Dr. Sibel Güllüçayır, Küçükçekmece İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, İstanbul 
Aydın Üniversitesi Rektörü Yadigar İzmirli 
ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Halil Zai-
moğlu da hazır bulundu.

“HER YIL ÇÜRÜK VE
PROBLEM SAYISI AZALIYOR”
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Ka-
radeniz’in diş hekimi olmasından dolayı be-
lediye olarak diş taramalarına büyük önem 
verdiklerini belirten Küçükçekmece Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Güllüçayır, 
“Bugüne kadar toplam 25 bin öğrencinin 
ağız  ve diş taraması gerçekleştirildi. Tedavi 
etmek, önlemekten daha pahalı bir süreç. 
Biz ilçedeki öğrencilerimizin diş sorunlarını 
erken teşhis etmek ve müdahalede bulun-
mak için böyle bir sosyal sorumluluk proje-
sine imza attık. Biz toplumun sağlığına her 
zaman önem verdik. Görüyoruz ki her yıl 
özellikle çocuklarımızın ağızlardaki çürük ve 
problem sayısı azılıyor” dedi.

“PROJE ÖNLEYİCİ HEKİMLİK 
ADINA ÇOK ÖNEMLİ”
Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal 
Yılmaz ise Küçükçekmece Belediyesi’ne ve 
katkıda bulunanlara teşekkür ederek, “Çocuk-
larımızın bu küçük yaşlarda dişlerine önem 
vermesini sağladığımız için çok mutluyum” 
diye konuştu. İstanbul Aydın Üniversitesi 
Rektörü İzmirli ise projenin önleyici hekimlik 

anlamında çok önemli olduğuna değinerek, 
“Bugüne kadar toplamda 100 bine yakın diş 
taraması gerçekleştirildi. Projede emeği ge-
çenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

BUNDAN SONRA KUM SAATİ 
İLE GÜNDE İKİ DEFA
Diş hekimleri tarafından muayeneleri yapı-
lan minikler ise kendilerine Küçükçekmece 
Belediyesi tarafından hediye edilen diş fır-
çası seti ile sevindi. Sette diş fırçası, diş ma-
cununun yanı sıra çocuklara hediye edilen 
kum saati de dikkat çekti. Minikler bundan 
sonra kum saatindeki kum boşalıncaya ka-
dar günde 2 defa dişlerini fırçalayacaklarını 
belirterek Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz’e teşekkür etti.

ÜCRETSİZ TARAMA VE
TEDAVİ HİZMETİ SUNULUYOR
Tarama çalışmaları sonucu bugüne kadar 
toplam 88 okulda, 25.756 öğrencinin ağız  ve 
diş taraması yapılması sağlandı. Yapılan tara-
malar sonucunda 934 öğrencinin, 5 bin 800 
tedavi işlemi ücretsiz olarak gerçekleştirildi. 
Ağız ve diş sağlığı alanında kamuoyunun 
farkındalığını artırmak, koruyucu tedavinin 

önemi konusunda bireyleri bilinçlendirmek ve 
sağlıklı bir toplumun yaratılmasına katkı sağ-
lamak amacı ile hazırlanan projeyle çürüksüz 
bir nesle öncü olmak hedeflenirken, projeyle 
ihtiyaç sahiplerine ulaşarak ücretsiz ağız ve 
diş sağlığı hizmeti sunuluyor.

“Hayata Sağlıkla Gülümse” projesi Küçükçek-
mece’deki ilk ve ortaokullarda devam edecek. 
Proje ile bu yıl da 20 bin öğrencinin daha ağız 
ve diş taramasının yapılması hedefleniyor.

20 BİN ÖĞRENCİ DAHA HAYATA
SAĞLIKLA GÜLÜMSEYECEK

HABER HABER

Sağlık alanında verdiği
hizmetlerle öncü olan
Küçükçekmece
Belediyesi’nin ‘Hayata 
Sağlıkla Gülümse’ projesinin 
üçüncüsü, Belediye
Anaokulu’ndaki diş
taramasıyla başladı.
Projede yeni yıl hedefi 20 
bin öğrencinin daha ağız ve 
diş sağlığı taramasını
gerçekleştirmek. Projeyi
oldukça önemsediklerini 
ifade eden Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz şöyle 
konuştu:
‘’Bir diş hekimi olarak çocuklarımızın 
bu yaşlarda dişlerine önem vermesini 
sağladığımız için çok mutluyum. Bugüne 
kadar 25 bine yakın öğrencimizin ağız 
ve diş sağlığı taramasını gerçekleştirdik. 
Tedavi etmek, önlemekten daha pahalı 
bir süreç. Bu nedenle ilçemizdeki öğren-
cilerimizin diş sorunlarını erken teşhis 
ederek, müdahalede bulunmak için bu 
önemli sosyal sorumluluk projesine imza 
attık. Sevinerek görüyoruz ki her yıl ço-
cuklarımızın ağızlarındaki çürük ve prob-
lem sayısı azılıyor. 2016 yılında da 20 bin 
öğrencimizin daha ağız ve diş sağlığı ta-
ramalarının yapılması hedefleniyor.’’
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Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde ger-
çekleşen söyleşide Meti-
ner, oyun oynamanın 
çocuklardaki etki-
lerini anlattı.
 

“ÇOCUKLAR OYUN
OYNAYARAK ÖĞRENİR”
Oyunun çocuklar için vazgeçilmez bir ya-
şama biçimi olduğuna değinen Metiner, 
çocukların her şeyi oyun oynayarak öğre-
neceğini söyledi. Metiner sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Oyun çocuklar için keşfetme, 
öğrenme ve kendini ifade etmek demektir. 
Çocuklara yapabileceğiniz en büyük eğitim 

anne baba olarak birlikte onlarla oyun 
oynamaktır.”

“ÇOCUĞUNUZLA BOL 
BOL OYUN OYNAYIN”
Anne Babaya düşen görevleri 

de sıralayan Metiner, 
“Çocuğunuzla 

bol bol oyun 
o y nay ın . 

Çocuğu-
n u z a 

e v d e 

kendisinin oynayabileceği, oyuncaklarını ko-
yabileceği bir köşe hazırlamalısınız. Çocuğun 
kendi oyuncaklarından kendisinin sorumlu 
olduğu yavaş bir geçişle öğretilmelidir. İlk 
zamanlarda oyuncakları birlikte toplamak bu 
geçişi sağlar. Çocuk oyun sürecinden birden 
koparılmamalıdır. Oyununun bitmesi için ona 
zaman tanımalısınız” dedi.

“OYUN ZİHNİ VE
BEDENİ ÇALIŞTIRIR”

Oyun oynamanın faydalarını da vurgulayan 
Metiner, “Oyun çok hareketli, yaratıcı 

ve esnek bir ortam teşkil eder. Oyun 
kuralları değişebilir, bunu oyun oy-
nayanların kabul etmesi gereklidir. 

Sınırlandırılmış bir zaman ve belli bir 
mekan içerisinde yapılmaktadır. 

Oyun zihni ve bedeni çalıştırır. 
Oyun bazı hallerde çok yoğun 
dikkat gerektirir. Oyun her 
zaman çocuğun ilgisini çeken 
ve beyni uyaran bir araçtır” 
dedi.

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde ger-
çekleşen Küçükçekmece Müzik Akademisi 
Eğitmeni Behzat Cem Gülenç’in konserine 
Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı 
Mehmet Besim Müftüoğlu başta olmak üze-
re çok sayıda öğretmen, müdür ve öğrenci 
katıldı.
 
“ALLAH TÜM
ÖĞRETMENLERDEN
RAZI OLSUN”
Müftüoğlu öğretmenlerin günü ve haftasını 
tebrik ederek, “Hz. Adem’den peygamberi-
mize bugüne kadar gelen öğretmenlerimiz 
bizler için çok değerli. Allah hepinizden razı 
olsun. Gerçekten önemli bir görev yapıyor-
sunuz. Böyle anlamlı bir günde sizlerle bu-
luşmaktan dolayı çok mutluyuz. Amacımız 
gençlerimizi geleceğe daha iyi hazırlamak. 
Umarım ilçemiz, TEOG sınavlarında da bü-
yük başarı elde eder” diye konuştu.

Cem Gülenç, gitar icrası ve sahne perfor-
mansıyla öğretmenlere müzik ziyafeti sun-
du. Ayrıca Gülenç’in gitar enstrümanıyla 

ilgili bilgiler de verdiği konserde öğretmen-
ler eğlenceli dakikalar geçirdi. Müftüoğlu da 
program sonunda Küçükçekmece ilçesinde 
görev yapan öğretmenlere hediyeler verdi. 

Küçükçekmece Belediyesi 
Bilgi Evleri, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü ve 
Haftası dolayısıyla bir 
konser düzenledi.

ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE OYNAYIN
SÖYLEŞİ

BİLGİ EVLERİ’NDEN
ÖĞRETMENLER HAFTASINA
MÜZİKLİ KUTLAMA

ETKİNLİK

Küçükçekmece Belediyesi’nin 
düzenlediği ‘’Benimle Oynar 
Mısın?’’ isimli söyleşi psikolog 
Simla Metiner’in katılımıyla 
gerçekleşti.
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Sadece belediye anaokulu değil, ilçedeki 
diğer anaokulu öğrencileri de gelip burada 
vakit geçirebilecek” dedi.

Kurdele kesim töreninin ardından ise pro-
tokol üyeleri çocuklarla birlikte oyun bahçe-
sini gezdi. Mutlulukları gözlerinden okunan 
minikler Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz’e minnetlerini dile getirerek 
çiçek takdim etti.

KAMP ALANI GİBİ
OYUN BAHÇESİ
İlçe protokolünün de katılımıyla kapılarını 
çocuklara açan oyun parkında, tamamen 
anaokulu çocuklarına yönelik ve doğal mal-
zemelerden yapılan oyun alanları bulunuyor. 

Çocuklar için her detayın düşünüldüğü parkta, 
çim amfi, ahşap oyun kulübeleri, çim tepe, 
ahşap kütükten tırmanma alanları, ağaç ka-
buğundan zemin alan ve tüp geçit mevcut. 
Yaklaşık 1500 metrekarelik bir alana kurulan 
900 metrekaresi yeşil alan olan parkta çocuk-
lar için hazır wc’ler de bulunuyor.

Küçükçekmece Belediye Anaokulu’nun ya-
nında kurulan oyun bahçesinin açılışı gör-
kemli bir törenle gerçekleştirildi. Küçükçek-
meceli çocuk ve ebeveynlerin yoğun katılım 
gösterdiği açılışta Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekmece İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, belediye 
başkan yardımcıları, Belediye Anaokulu Mü-
dürü Şükran Evirgen de hazır bulundu.

“ÖĞRETMEN EVİMİZİ DE
SENEYE AÇACAĞIZ”
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 
açılışta söz alan Başkan Temel Karadeniz, 
tüm öğretmenlerin öğretmenler haftasını 
kutlayarak, “Öğretmenlik çok kutsal bir mes-

lek. Çocukların yetişmesinde öğretmenlerin 
katkısı ailelerin bile üzerine çıkabiliyor. Kü-
çükçekmece’de öğretmen evimizin de temeli 
atılıyor. İnşallah bir sonraki öğretmenler haf-
tasında hizmete açılmış olacak” dedi.

“ÇOCUKLARA YATIRIM
YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ””
Küçükçekmece Belediyesi’nin her zaman ge-
leceğin teminatı olan çocuklar için fedakarlık 
yapacağını kaydeden Başkan Temel Karade-
niz, “Buranın imara açılması ve satılmasının 
karşılığı eski parayla 5 trilyon. Bu oyun 
bahçesi eminim diğer belediyelere de örnek 
olacak. Çocuklarımızı ne kadar güzel yetişti-
rirsek o kadar güzel yarınlara sahip oluruz” 

diye konuştu. Ayrıca Başkan Karadeniz tüm 
öğretmenler adına İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Cemal Yılmaz’a da çiçek verdi.

“İLÇEDEKİ TÜM
ANAOKULLARINA
HİZMET VERECEK”
Cemal Yılmaz ise öğretmenler günü hediye-
lerinin çok güzel olduğunu belirterek, “İstan-
bul’da aynı özelliklere sahip aynı standartları 
sağlayan ikinci bir anaokulu yok. Burada bir 
metrekarenin bile altın değerinde olduğu 
bir yerde kocaman bir bahçeyi çocuklarımız 
için oyun yerine çevirdiği için Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e çok te-
şekkür ediyorum.

AÇILIŞ AÇILIŞ

ANAOKULU OYUN BAHÇESİ
KÜÇÜKÇEKMECELİLERİN
HİZMETİNDE 

Küçükçekmece Belediyesi 
ilkleri gerçekleştirmeye 
devam ederek, örnek bir 
projeye daha imza attı.
Küçükçekmece Belediyesi’nin 
anaokulu öğrencileri için 
kurduğu oyun bahçesinin 
açılışı yapıldı.
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Maltepe sahilinde 3 gün boyunca süren ve 
Sancaktepe Belediyesi’nin desteklediği et-
kinliğe AK Parti Milletvekili Osman Boyraz, 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Ka-
radeniz, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail 
Erdem, Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, Gü-
rün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Gürün Kül-
tür Vakfı Başkanı Osman Yurdakul, Prof. Dr. 
Nurettin Sözen ve binlerce vatandaş katıldı.

“BURADA BULUNDUĞUM
İÇİN ÇOK MUTLUYUM”
AK Parti Milletvekili Osman Boyraz, ‘’Bugün 
çok heyecanlıyım. Çünkü her bir simada bir 
tanıdık görüyorum. Doğduğum, büyüdüğüm 
ve çocukluğumun geçtiği Gürün’ü hatırla-
tıyor. Bir düşünürün dediği gibi ‘Memleket 
ne doğduğun, ne doyduğun yer. Memleket 
çocukluğumun geçtiği yer..’ İşte ben de  Gü-

rün’ü, Gölpınar’ı hatırlıyorum. Böyle güzel bir 
atmosferde hemşerilerimle bulunmak onlarla 
geçmişi yad etmek ve orayı hatırlamak bam-
başka bir güzelliktir’’ dedi.

“SİVAS, GÜRÜN BİZİM
KENDİ YUVAMIZ, EVİMİZ”
Sözlerine İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mimar Kadir Topbaş’a teşekkür ederek 
başlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz ise ‘’Bizler Sivaslılar olarak 
Sivas’ı ve Gürün’ü kendi evimiz, yuvamız 
olarak tarif ediyoruz. O evin çocukları ve 
ailesiyiz. Bundan da gurur duyuyoruz. İstan-
bul’daki Sivaslılar olarak yuvamıza ve evimi-
ze sahip olmanın aslında kendimize sahip 
çıkmakla eş anlamlı olduğunu düşünüyoruz. 
Bizler Sivas’ın gelişmesine katkı sağlarken, 
bir yandan da İstanbul’daki sorumluluğu-
muzu unutmayacağız’’ dedi.

BAŞKAN KARADENİZ
AŞURE DAĞITTI
Konuşmaların ardından Nami Çiftçi, Başkan 
Karadeniz’e günün anlam ve önemini belirten 
tablo ve çiçek takdim etti. Daha sonra başkan 
Karadeniz stantları tek tek gezerek hemşeh-
rileriyle sohbet etti. Ayrıca Küçükçekmece 
Belediyesi standında AK Parti Milletvekili 
Osman Boyraz ile Başkan Karadeniz, birlikte 
aşure dağıttı.

Sivas Platformu ve İstanbul Sivas Konfederasyonu öncülüğünde gerçekleştirilen
6.Geleneksel Sivas Günleri İstanbul’da yaşayan Sivaslıları buluşturdu.

HABER HABER

BAŞKAN KARADENİZ,
HEMŞEHRİLERİYLE BULUŞTU
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Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde gerçekleşen ‘Peygamberi-
mizin Gölgesinde Birlik ve Kardeşlik’ başlıklı 
söyleşide konuşan Demirci, Yusuf Suresi’nin 
53. Ayetini ele alarak, Müslümanlıktaki kar-
deşlik ahlakını anlattı.

HATA YAPANLARA
KARŞI 53. AYET
Yusuf suresinin çok zengin ve geniş anlamla-
ra sahip bir sure olduğunu belirten Demirci, 
“53. ayetin kime ait olduğu belli olmayan bir 
söz. Allah isterse bu sözün kime ait olduğunu 
belirtebilirdi ama belirtmiyor. Bunu bir hata 
olarak yapmıyor, bunu bizlere mesaj vermek 
için kasti olarak yapıyor. Hata yapan birini 
görenler bu ayeti söylemeli” dedi.

“BAŞKALARINA
KINAYARAK BAKMAYIN”
53.ayeti “Ben nefsimi berat ettirmem; nefsim 
muhakkak ki kötülük etmek ister. Ama rab-
bim merhamet ederse başka; ki benim Rab-
bim Gaffur’dur, ki benim Rabbim Rahim’dir” 
olarak katilimcilara aktaran Demirci, başkala-
rının günahlarına onları kınayarak bakmamak 
gerektiğini söyledi.

 “HATA ARAMAMIZ
GÜNAHTIR”
Hata yapan insanlar karşısında hep bu ayeti 
düşünmek gerektiğini kaydeden Demirci, “Al-
lah öyle merhametli ki, bize sizin hatalarını-
zın körüyüm diyor sıfatlarıyla. Bu nedenle biz 
Müslümanların casusluk ederek hata arama-
mız günahtır”dedi.

“ESMA BİZİM
AHLAKIMIZ OLMALI”
Birlik ve kardeşliğin ancak bu şekilde sağla-
nabileceğini de belirten Demirci, “Ben sizin 
yerinizde olsam bu ayeti namaz surem yapa-
rım. Esma bizim ahlakımız olmalıdır. Bu ayeti 
kul, Yusuf, insan Yusuf diyor. Peygamberle-
rimiz metalik, superman gibi olsalardı bize 
rehberlik edemezlerdi” diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürü Salih Nurettin Çevik ise Senai 
Demirci’ye aktardıklarından dolayı teşekkür 
ederek, kültür sanat alanındaki çalışmalarının 
devam edeceğini söyledi.

SÖYLEŞİ FESTİVAL

DEMİRCİ’DEN
YUSUF SURESİ MESAJI

Ünlü araştırmacı, yazar Senai Demirci; Küçükçekmecelilere Yusuf Suresi üzerinden 
birlik ve kardeşlik mesajı verdi.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞAİRLER
KÜÇÜKÇEKMECE’DE

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşen 
festivale dünyaca ünlü birçok şair ve şiir se-
ver vatandaş katıldı.

Adnan Özer tarafından sunumunu gerçekle-
şen programda, Makedonya’dan Slave Gjorgjo 
Dimovski, Avustralya’dan Kit Kelen, Polon-
ya’dan Marzanna B. Kielar, Belçika’dan Lies 
Van Gasse ve Türkiye’den Ali Ural, Ali Ayçil ve 
Enver Ercan kendi şiirlerini okudu. 

ENGELLİ ŞİİR SEVERLERE 
ÖZEL ETKİNLİK
Küçükçekmecelilerin yoğun ilgi gösterdiği fes-
tival kapsamında ayrıca, engelli şiir severler 
de düşünülerek Küçükçekmece Belediyesi 
Rehabilitasyon Merkezi’nde ‘Şiir İşaretleri’ adı 

altında özel bir etkinlik de düzenlendi. Festi-
val kapsamında Türk ve yabancı şairlerin öz-
geçmişleri vatandaşlarla paylaşılarak, şiirleri 
hakkında bilgi verildi.

5 gün sürecek şiir festivaline 10’u yurt dışın-
dan olmak üzere toplamda 18 şair katılıyor. 
Festival Türk şiirinin dünyaya tanıtılması, 
Türk şiirlerinin dünya dillerine çevrilmesi açı-

sından son derece önem taşıyor. Festival 15 
Kasım tarihine kadar İstanbul’un tarihi me-
kanlarında devam edecek. Festivale katılan 
diğer şairler ise şunlar: Jacek Dehnel (Polon-
ya), Balazs Szöllössy (Macaristan), Arpad Kol-
lar (Macaristan),, Hüseyin Ferhad, İrfan Yıldız, 
İsmail Kılıçarslan, Janos Terey (Macaristan), 
Les Wicks (Avustralya), Milosz Biedrzycki (Po-
lonya), Mustafa Akar, Müesser Yeniay.

Küçükçekmece
Belediyesi, Uluslararası 
İstanbul Şiir Festivali’ne 
ev sahipliği yaptı.
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Sadece kapalı spor alanları hizmetiyle sı-
nırlı kalmayıp, gençlerin talebi üzerine spor 
alanlarını sokağa da taşıyan Küçükçekmece 
Belediyesi, Halkalı Çamlık Parkı’na sokak jim-
nastiğinin başlıca aletleri olan barfiks ve dips 
düzeneğini içinde barındıran jimnastik aletleri 
yerleştirdi.

Bu hizmet, sokak jimnastiğine gönül veren ve 
Küçükçekmece’de ikamet eden 18 yaşındaki 
Burak Gürbüz ve Tunahan Aydemir’in talebi 
üzerine gerçekleştirildi.

“İLÇEMİZİ YARIŞMALARDA 
TEMSİL EDECEĞİZ”
Sokak egzersizlerini geliştirerek yetenek yarış-
malarında ilçelerini temsil etmeyi planladıkla-
rını ifade eden Burak Gürbüz, “ Biz Küçükçek-
meceli bir grup genç olarak, Street Workout 
yapıyoruz. Bu, sadece kendi vücut ağırlığınızla 
yaptığınız vucut geliştirme çalışmalarının ge-
nel adı. Sokaklarda-caddelerde mevcut para-
lel barlarda yada barfiks çekme aletlerinde 
yapılan tüm hareketler street workout olarak 
tanımlanıyor. İlçemizde bu aletler yoktu. Bir di-

lekçeyle belediyemize başvurduk, bize hemen 
geri dönüş yaptılar. İsteğimizi gerçekleştirdiler. 
Bu anlamda, yanımızda olarak, gençlere spo-
run her alanında destek veren Küçükçekmece 
Belediye Başkanımız Temel Karadeniz’e teşek-
kür ederiz ” diye konuştu.

“FACEBOOK ÜZERİNDEN 
ARKADAŞLARIMIZLA
BULUŞUYORUZ”
Gençlerin uyuşturucu gibi sokağın zararlı alış-
kanlıklarından uzak durması gerektiğini ifade 
eden Burak Gürbüz, bu sporu yapmak isteyen 
tüm gençlerin sosyal medya üzerinden Kü-
çükçekmece Workout sayfasından kendilerine 
ulaşabileceklerini söyledi.

Talepleri gerçekleşen ve mutlu olduklarını 
ifade eden Küçükçekmeceli gençler, parkta 
yaptıkları gösteriyle de çevredeki vatandaşlar 
tarafından ilgiyle izlendi.

“HER DAİM YANINIZDAYIZ”
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Ka-
radeniz de girişimci gençlerin kendilerini gu-
rurlandığını vurgulayarak, “Her zaman onların 
yanlarında olacağız” diye konuştu.
Spor salonlarına gerek duymadan spor faali-
yetlerinin yapılabilmesi amacıyla ortaya çıkan 
bir akım olarak bilinen street workout, vücut 
geliştirmenin spor salonlarına bağlı kalmadan 
yapılabilmesine imkan tanıyor. Barfiks ve dips 
düzeneğinin ilçedeki diğer parklara da yapıl-
ması planlanıyor.

Milli ve manevi değerlere sahip çıkan Kü-
çükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar 
Akademisi, Kültür Bakanlığı Türk Süsleme Sa-
natları Yarışması’nda topladığı ödüllerle büyük 
başarıya imza attı.

“BU BAŞARI AMACIMIZA 
ULAŞTIĞIMIZI GÖSTERİYOR”
Konuyla ilgili konuşan Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, akademi öğrencile-
rini ve öğretmenlerini tebrik ederek, “Küçük-
çekmece Belediyesi olarak her zaman milli 

sanatlarımıza sahip çıkmaya ve onları yaşat-
maya çalıştık. Bu akademiyi kurarken gençleri-
mizi kendi öz sanatlarımızla tanıştırmayı ve bu 
sanatları onlara sevdirmeyi amaçladık. Şimdi 
görüyorum ki amacımıza ulaşmışız. Akademi 
öğrencilerinin ve öğretmeninin bu başarısı 
beni çok mutlu etti. Bu başarıda emeği geçen 
herkesi kutluyorum” dedi.

18. Kültür Bakanlığı yarışmasında, Küçükçek-
mece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akade-
misi Minyatür hocası Emine Navruz ve Katı 
öğrencisi Füsun Onamay, Ebru öğrencisi Kübra 
Turan başarı ödülü alırken, Kamuran İşcan’ın 
eseri ise sergilemeye layık görüldü. İki yılda 
bir yapılan yarışma sanatçılar açısından büyük 
prestij taşıyor.

HABER HABER

Sportif faaliyetlerde ilçedeki 
gençlere destek vermeye 
devam eden Küçükçekmece 
Belediyesi, gençleri spora 
teşvik ediyor.

GENÇLERE YENİ VE FARKLI
BİR HİZMET DAHA

GSA’NIN BAŞARISINI
KÜLTÜR BAKANLIĞI TAÇLANDIRDI

Küçükçekmece Geleneksel 
Sanatlar Akademisi, 
Kültür Bakanlığı’nın 
düzenlediği 18. Devlet 
Türk Süsleme Sanatları 
Yarışması’na kazandığı 
ödüllerle damga vurdu.
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HABERHABER

Küçükçekmeceli çocuklar, “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” dolayısıyla
Küçükçekmece Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya gelerek, Çocuk Meclisi özel 
gündem toplantısı gerçekleştirdi.

KÜÇÜKÇEKMECE
ÇOCUK MECLİSİ TOPLANDI

Toplantıya Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 7. 
Sınıf öğrencisi Berkay Çetin başkanlık eder-
ken, pek çok çocuk meclis üyesi olarak kol-
tuklarda yerini aldı.

“ÇOCUKLAR ÖLMESİN”
Oturumun açılışını yapan Berkay Çetin, ko-
nuşmasında çocukların sosyal haklarına deği-
nerek, “Bizler çocuğuz. Haklarımız var. Neden 
Aylan kardeşimiz en temel hakkı olan yaşa-
ma hakkından mahrum kaldı? Niçin Afrika’da 
açlık, Ortadoğu’da savaş ve ülkemizde terör 
olaylarından çocuklar yaşamını yitiriyor? Artık 
bu gibi sebeplerden çocuklar ölsün istemiyo-
ruz” diye konuştu.

“BİZE KUCAK AÇTINIZ”
Çocuk meclisine konuk olarak katılan ve Kü-
çükçekmece’de yaşayan Suriyeli muhacir ço-

cuk İhlas Bakır ise savaştan dolayı Türkiye’ye 
sığındıklarını ifade ederek, kendilerine kucak 
açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e 
teşekkür etti.

“SEBEBİ SİZ DEĞİLKEN,
OLUMSUZLUKLARA
ŞAHİT OLUYORSUNUZ”
Toplantıya katılan Küçükçekmece Belediye 
Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu, Çocuk 
Meclisi’nde çocuklara, Sayın Meclis Başkanım 
ve değerli meclis üyelerim sözleriyle seslendi.  
Tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü’nü 
tebrik eden Müftüoğlu, “Çok anlamlı bir gün. 
Sizler zaman zaman sebebi siz değilken savaş 
ve iç karışıklıklara, anne baba çatışmalarına, 
yoksulluklar yüzünden istemediğiniz şeylere 

şahit oluyorsunuz. Biz büyükler bunun için 
çok üzgünüz. Küçükçekmece Belediyesi ola-
rak hedefimiz, genç kardeşlerimize iyi bir 
hayat sağlamak. Bu amaçla daha yaşanabilir 
bir kent için çalışıyoruz. Yarın bu koltuklar, 
sizlerin olacak” diyerek, çocuk meclis üyele-
rinin sorularını cevapladı.

MİNİK ÜYELERE,
HEDİYELER VERİLDİ
Toplantı sonunda Küçükçekmece Belediye 
Başkan Yardımcıları Besim Müftüoğlu, Sibel 
Güllüçayır ve Recep Şencan, küçük üyelerin 
gününü kutlayarak, onlara hediyeler verdi.
Meclise başkanlık eden Berkay Çetin de ço-
cuklara verdikleri önemden dolayı teşekkür 
ederek, Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğ-
lu’na çiçek verdi.
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Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’nde ger-
çekleşen söyleşide öğrenciler hedeflerini 
belirlemede doğru yolu bulmaları hakkında 
bilgilendirildi.

‘’HEDEFLERİNİZİ
BELİRLERKEN DOĞRU
KARARLAR VERİN’’
Öğrencilere hedefleri konusunda doğru karar-
lar vermeleri gerektiğini söyleyen Konuk, ’’İçin-
de bulunduğunuz dakikaların kıymetini çok iyi 
bilmeniz gerekiyor. Hayattaki hedeflerinizin 
farkına varmanız ve bunları çok iyi değerlen-
dirmeniz gerekiyor. İlgilerinizle hedefleriniz ara-
sındaki ince çizgiyi çok iyi fark edip geleceğe 
yönelik doğru kararlar vermeniz gerekiyor’’dedi.

‘’HEDEFİ OLMAYAN
GEMİYE, HİÇ BİR RÜZGAR
YARDIM EDEMEZ’’
Ünlü yazar Montaigne ait olan sözü öğrencilerle 
paylaşan Konuk, ‘’Bir insanın hedefi yoksa ge-
leceğini planlamamışsa ulaşabileceği amaçlar 
belirlememişse yerinde saymaya mahkumdur. 
Ancak hedefi olan ve bunun için çaba gösteren 
insanlar ilerleme gösterebilir. Sizlerde geleceğe 
dair hedeflerinizi doğru bir şekilde belirlemeniz 
gerekiyor’’dedi.

Başarının öneminden bahseden Konuk, ‘’Başa-
rabilmek için öncelikle başaracağınıza yürekten 
inanmalısınız. Başarının bahanesi ve mazereti 
yoktur. Azmederek ve yılmadan bu dünyaya 

neler katabilirsiniz bunu düşünmelisiniz. Zih-
ninizde her zaman olumlu düşünün ve inanın. 
İnanmak başarının yarısıdır‘’ diyerek öğrencile-
rin sorularını yanıtladı.

Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği ‘’Bu Yol Senin’’ isimli söyleşiye psikolojik
danışman Mehmet Konuk katıldı.

SÖYLEŞİ

KONUK’TAN
’DOĞRU KARAR’ UYARISI

SÖYLEŞİ

Küçükçekmece Belediyesi’nin okullarda 
gerçekleştirdiği ve öğrenciler ile yazarları 
bir araya getirdiği söyleşinin konuğu bu 
kez çeşitli dergilerde şiir, öykü ve röpor-
tajları yayımlanan şair ve yazar Mehtap 
Altan oldu. Altan, yazarlık ve şairlik serü-
venini gençler ile paylaştı.

“KABUKLARINIZI
KIRMAYA GELDİM”
Mehtap Altan, okullarda çok sayıda söy-
leşi gerçekleştirdiğini ifade ettiği konuş-
masında, “Benim okullara geliş amacım, 
kendisine kalın kabuklar örmüş, yeteneği-
nin farkında olmayan öğrencilerle iletişim 
kurmak” diyerek, heyecanlanan öğrenci-
lerle söyleşisini sahnede gerçekleştirdi.

“İYİ BİRER
GÖZLEMCİ OLUN”
Şiir yazarken ilham perisinin kendisine 
yardımcı olduğunu ancak düzyazıda ba-
şarısını emeğe bağlı olduğunu belirten 
Altan, öğrencilere çok okumalar ve iyi bir 
gözlemci olmaları tavsiyesinde bulundu. 
Yazar, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak 
kitaplarını imzaladı.

Şair-yazar Mehtap Altan,
Küçükçekmece Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nde
öğrencilerle bir araya geldi.

MEHTAP ALTAN’DAN
ÖĞRENCİLERE KEYİFLİ SOHBET 
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Küçükçekmece Belediyesi 
ve Küçükçekmece İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü, 
10 Kasım Mustafa Kemal 
Atatürk’ün vefatının 77.
yıl dönümü için bir anma 
programı düzenledi.

ETKİNLİKETKİNLİK

Gülten Özaydın Çok Programlı Lisesi’nde 
gerçekleşen etkinliğe, Küçükçekmece İlçe 
Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Be-
lediye Başkanı Temel Karadeniz, İlçe Emni-
yet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, Cumhuri-
yet Başsavcısı Ali Doğan başta olmak üzere 
okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler 
katıldı.

“ATATÜRK ÖNDERDİ
ÇÜNKÜ DEĞİŞİMİ YÖNETTİ”
İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından 
söz alan Kaymakam Harun Kaya, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün yenilikçi yönüne dikkat 
çekerek, “Değişime karşı çıkarsanız, o de-
ğişim sizi yok eder. Eğer değişimi izlerseniz 
ise biri tarafından yönlendirilirsiniz. Ancak 
değişimi kumanda edenler önder olabi-
lir. Atatürk’ü Atatürk yapan o dönemde o 
büyük değişime yön verebilmesidir” dedi. 

Konuşmasında gençlere de seslenen Ha-
run Kaya, gençlerin Atatürk’ü ancak onun 
emaneti olan Cumhuriyet için çalışarak onu 
anlayacaklarını söyledi.

“ZARİFLİĞİ ELDEN
BIRAKMADAN BARIŞ DİLİ 
YAKALAMALIYIZ”
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz ise zaman içerisinde Türkiye’de 
yaşayan herkesin Atatürk’ü daha iyi anlaya-
cağını vurgulayarak, “Atatürk’ü bir tarih la-
boratuvarı gibi inceleyerek, yaptıklarından 
ders almamız gerekiyor. Atatürk’ün nezake-
tini, zarifliğini, aydın düşüncesini gençlere 
aktarmamız gerekiyor. Atatürk hep dünyaya 
açık olmuş ve farklılığı aramış. Bizim de Tür-
kiye’de zarifliği elden bırakmadan bir barış 
dili yakalamamız gerekiyor” dedi.

Etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tara-
fından düzenlenen ‘Atayı Anıyoruz’ başlıklı 
şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında bi-
rinci olan Doğukan Çakırgöz, Sude Yıldız ve 
Sueda Deniz Arslan’a bir fotoğraf makinesi 
ile Atatürk kitapları hediye edildi. Protokol 
konuşmalarının ardından okul öğrencileri 
tarafından sahnelenen Atatürk oratoryosu 
duygu dolu anlar yaşattı. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün kurtuluş mücadelesinin kısaca 
anlatıldığı sinevizyon gösterisinin ardından 
ise okul öğrencileri ve öğretmenleri Atatürk 
şiirleri okudu. Müzik öğretmeni Oya Kaptan 
ise Atatürk’ün sevdiği Vardar Ovası, Dalga-
landım da Duruldum eserlerini seslendirdi. 
Ayrıca saat 9’u 5 gece tüm protokol üyeleri 
ile birlikte Küçükçekmece’nin ileri gelenleri 
Halkalı Meydanı’ndaki anıta çelenk koyarak, 
saygı duruşunda bulundu.

ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL 
ATATÜRK ANILDI
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YENİMAHALLE’DE
GECEKONDULAR YERİNİ,
REZERV KONUTLARA BIRAKIYOR

PROJE PROJE

Küçükçekmece Belediyesi, 
kentsel dönüşüm projeleri 
kapsamında Yenimahalle, 
İmaret Caddesi üzerindeki 
25 gecekondunun yerine 
108 daireden oluşan 
rezerv konutların
yapımına başladı.

“HİÇBİR VATANDAŞIMIZ 
MAĞDUR OLMAYACAK”
Rezerv konutlar; 18 adet 3+1 ve 90 adet 2+1 
daireler olarak tasarlandı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, ‘Proje o bölgedeki 25 gece-
kondunun yerine yapılıyor. Burada hiçbir 
vatandaşımızın mağdur olmamasını çok 

önemsiyoruz. Bu gecekondularda oturan 
ve hak sahibi olan vatandaşlarımıza ko-
nutları teslim edilecek.

Oradaki hiçbir vatandaşımız başka bir 
yere gönderilmeyecek. Kalan konutlar ise 
Fatih Mahallesi’nde oturan ve evi dönüşü-
me tabi olmuş olan hak sahibi vatandaşla-
rımıza teslim edilecek ” diye konuştu.

Mevcut yapı stoğunun yenilenme-
sini amaçlayan kentsel dönüşüm 
dahilinde, Yenimahalle Tepeüstü 
Mezarlığı’nın altında bulunan 3.230 
metrekarelik alanda inşa edilen 
rezerv konutları projesi, 108 konuttan 
oluşacak.

Kapalı inşaat alanı 15 bin metrekare 
olan toplu konut projesi dahilinde,  
108 konutun yanı sıra; 4 mağaza ve 
64 araç kapasiteli kapalı otopark da 
yer alıyor.
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Araştırmacı yazar Akın Kurtoğlu danışman-
lığında hazırlanan ve sanatseverlerin yoğun 
katılım gösterdiği serginin açılışına; Küçükçek-
mece Belediye Başkan Yardımcıları Besim Müf-
tüoğlu ve Sibel Güllüçayır, İlçe Müftüsü Mustafa 
Temel ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“KÜÇÜKÇEKMECE
ULAŞIM ÜSSÜ OLMAYA
HAZIRLANIYOR”
Açılışta konuşan Küçükçekmece Belediye 
Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu, sergide 
İstanbul’un ulaşım tarihine damgasını vuran 
deniz, hava ve kara araçlarının görsel bir şö-
lenle sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu 
ifade ederek, “Küçükçekmecemiz ulaşım üssü 
olmaya hazırlanıyor. İlçemize Kirazlı-Halkalı 
Metro ( İlçemizde 4 İstasyon olacak), Mah-
mutbey-Halkalı-Bahçeşehir Metro (İlçemizde 
3 İstasyon olacak), Ataköy-İkitelli Metro (İl-
çemizde 2 İstasyon olacak) ve Zeytinburnu- 
Halkalı Gümrüğü Marmaray Hattı (İlçemizde 
3 İstasyon olacak) olmak üzere, pek çok yeni 
ulaşım hatları kazandırmaya hazırlanıyoruz” 
diye konuştu.

“ESKİ BİR İSTANBUL
YOLCULUĞU YAPACAKSINIZ”
Araştırmacı-yazar Akın Kurtoğlu ise, sergide 
300 adet nostaljik ulaşım aracı karesi ve özel 
koleksiyonlardan derlenen malzemelerin yer 
aldığını söyleyerek, “Burada gördüğünüz eski 
biletler, jetonlar, durak, istasyon ve yönlendir-

me levhaları, eski araçlar sizi ilk gençliğinize, 
çocukluğunuza, o mesud günlere götürecek. 
Eski bir İstanbul yolculuğu yapmak isteyenleri 
muhakkak buraya bekliyoruz” diye konuştu.

LEYLANDLARLA
KÜÇÜKÇEKMECE TURU
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nin kapısında 
da sergilenen ve bir İstanbul klasiği olan ley-
landlar, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, 
protokol üyeleri ve vatandaşlar, leyland araç-
larla mini bir Küçükçekmece turu attılar.

ULAŞIMIN İLKLERİ
BU SERGİDE
Ulaşımın ilklerine yer verilen sergide, İstan-
bul’un 200 yıllık ulaşım tarihi fotoğraflarla 
kronolojik olarak anlatılıyor. İlk Türk Troleybü-
sü “Tosun”, Boğaziçi’nin ilk vapuru “Buğu” ve 
bir İstanbul klasiği Leylandlar’a (İngiltere’den 
alınan ilk 300 otobüs) ait nostaljik kareler yer 
alıyor. İstanbul ile özdeşleşen fotoğraflar ve 
ulaşımla ilgili objelerin yer aldığı sergi, ilk va-
purdan ve otobüsten Marmaray’a izleyicileri 
tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Sergi, 10 Aralık’a 
kadar sanatseverleri bekliyor.

SERGİ SERGİ

SEYR-Ü SEFER’LE ESKİ BİR
İSTANBUL YOLCULUĞU

Küçükçekmece Belediyesi 
Cennet Kültür ve Sanat 
Merkezi, 1820’lerden 
günümüze İstanbul
ulaşımının tarihsel
gelişimini ‘Seyr-ü Sefer’ 
isimli sergide sanatsever-
lerle buluşturdu.
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SÖYLEŞİHABER

Küçükçekmece İmam Hatip Anadolu Lise-
si’nde gerçekleşen ‘Okumak ve Yazmak’ 
başlıklı söyleşide konuşan Orakçı, gençle-
re çok okumaları ve yazmaları konusun-
da tavsiyelerde bulundu. Küçükçekmece 
Belediyesi’ne gençlerle yazarları buluş-
turduğu için teşekkür eden Orakçı, “Biz 
çocukken böyle imkanlara sahip değildik. 
Sizler çok şanslısınız” dedi.

“KAYBETTİĞİMİZ RUHU
OKUYARAK KAZANACAĞIZ”
Gün geçtikçe gençlerin medeniyetimiz-
den uzaklaştığını kaydeden Orakçı, bu-
nun ancak okuma alışkanlığı kazanarak 
aşılabileceğini söyledi. Cengizhan Orakçı 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizi kaybetti-
ğimiz ruhla ancak okuma eylemi buluş-
turacak ancak doğru bir okuma yapmalı, 
doğru kitapları okumalıyız. Ben vampir 
kitaplarının size fazla bir şey kazandı-
racağını düşünmüyorum. Yıllar, zaman 
içinde herkesin bu değerlidir dediği kla-
sikleri okumanız lazım”

“CEMİL MERİÇ, MESNEVİ VE 
KÜÇÜK PRENS’İ OKUYUN”
Öğrencilere kitap okumaktan dolayı ileri 
derecede miyop olan gözlerini kaybeden 
Cemil Meriç’i de öneren Orakçı, “Mevla-
na’nın Mesnevisini, Yunus Emre’yi, Ah-
met Hamdi Tampınar’ı, Yahya Kemal’in 
Aziz İstanbul kitabını, Mustafa Kutlu’nun 
Uzun Hikayesini, Küçük Prens’i mutlaka 
okuyun” dedi.

Şair-yazar Cengizhan
Orakçı Küçükçekmece
Belediyesi kültür-sanat 
etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen söyleşide
öğrencilerle bir araya geldi.

OKULLAR ARASI
FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI

ORAKÇI’DAN ÖĞRENCİLERE
KİTAP TAVSİYESİ

Küçükçekmece İdman Yurdu Spor Tesisle-
rinde gerçekleştirilen turnuvada genç yete-
nekler hünerlerini sergileyerek birbirleriyle 
kıyasıya mücadele ediyor.  

“KÜÇÜKÇEKMECENİN
ŞAMPİYONLARI BİZİ
GURURLANDIRACAK”
Gençleri başarılarından dolayı kutlayan 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Ka-
radeniz, “İnanıyorum ki, Küçükçekmece’den 
birçok spor dalında şampiyon yetişecek; 
bizleri gururlandıracaklar. Tüm bu yatırım-

larımız, çalışmalarımızı boşa çıkarmayacak-
lar” diye konuştu. Küçük kızlar, yıldız kızlar, 
genç kızlar, küçük erkekler ve yıldız erkek-
ler kategorilerinde gerçekleştirilen ‘‘ Okul-
lar Arası Futbol Turnuvasına’’ ilçe genelinde 
91 takım katılım gösterdi. Başarı elde eden 
genç yeteneklere ise, ödülleri Sefaköy 
Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti-
rilecek törende, ilçe protokolü tarafından 
verilecek. ‘‘Okullar Arası Futbol Turnuvası 
23 Kasım - 28 Aralık tarihleri arasında, Kü-
çükçekmece İdman Yurdu Spor Tesislerinde 
gerçekleşiyor.

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle
düzenlenen ‘‘Okullar Arası Futbol Turnuvası’’ çekişmeli maçlara sahne oluyor.
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ETKİNLİK ETKİNLİK

Programa, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Cemal Yılmaz, İlçe Sağlık Müdürü 
Ali Osman Çolak, okul müdürleri ve ilçede 
görev yapan çok sayıda öğretmen katıldı.  

“İNSANLIK TARİHİNİN
EN ÖNEMLİ MESLEĞİ
ÖĞRETMENLİK”
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 
söz alan Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Cemal Yılmaz, tüm öğretmenlerin 
gününü kutlayarak, “Öğretmenler hiçbir 
zaman emekli olmaz. Öğretmenler ölene 
kadar öğretendir. İnsanlık tarihinin en 
önemli mesleği öğretmenliktir. Avukatlar, 

doktorlar başarılıysalar, iyi işler yapıyorlar-
sa bunlar öğretmenleri sayesindedir” dedi.

EMEKLİ ÖĞRETMENLERE 
HİZMET ŞEREF BELGESİ
Programda öğretmenler; iki saat boyunca 
kah keyifli kah duygusal dakikalar yaşadı. 
Konuşmaların ardından protokol üyeleri 
tarafından emekli öğretmenlere hizmet 
şeref belgesi takdim edildi. Programda, 
TOKİ Avrupa Konutları Ortaokulu’nun 
hazırladığı barkovizyon gösterisi ve ilçede 
görev yapan en genç ve en kıdemli öğret-
menin konuşmaları izleyenlere duygusal 
anlar yaşattı.

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN 
KONSERİ MEST ETTİ
Kutlama programına; ilçede çeşitli okul-
larda görev yapan müzik öğretmenlerinin 
verdiği konser damga vurdu. Halk, sanat 
ve pop müziğinden oluşan zengin reper-
tuarlarıyla, sevilen şarkı ve türküleri ses-
lendiren meslektaşlarına öğretmenler de 
hep bir ağızdan eşlik etti.

Programda ayrıca öğretmenler günü do-
layısıyla ilçe genelinde düzenlenen şiir 
ve kompozisyon yarışmasında dereceye 
giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri 
tarafından verildi. Program, mesleğe yeni 
başlayan öğretmenlerin yemin töreniyle 
son buldu.

ÖĞRETMENLER GÜNLERİNİ
ŞARKILARLA KUTLADI

24 Kasım Öğretmenler 
Günü dolayısıyla,
Küçükçekmece Belediyesi
ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliğiyle 
Sefaköy Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde bir kutlama 
programı düzenlendi.



Temel
Karadeniz


