
Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd’nizi istemeyi unutmay›n›z

M
A

Y
IS

 - H
A

Z
‹R

A
N

 5
6

Küçükçekmece 1 milyon
kitapla bulufltu

Uçurtma fienli¤i’nde
Aliflan cofltu, coflturdu

Popüler müzi¤in sevilen
ismi; Ferhat Göçer



Yaflayan fiehir
Yaflayan ‹nsan



Türkiye’nin En Büyük Sahnesi
YKB Gösteri Merkezi

www.kucukcekmece.bel.tr



De¤erli Hemflehrilerim;
Küçükçekmece Belediyesi

olarak, tüm hizmet alanlar›nda
önceli¤imiz de¤erli
Küçükçekmecemizin ihtiyaçlar›na
tam olarak cevap verebilmek ve
sizlerin beklentisini bütünüyle
karfl›layabilmektir. Sadece altyap›,
ulafl›m, üstyap› gibi temel
hizmetlerde de¤il çevre, e¤itim,
kültür-sanat gibi hayat›m›z›n her
alan›n› kuflatan ve yaflam kalitemizi
belirleyen hizmetlerde de ç›tay› her
zaman en yükse¤e ç›karmaya
gayret ediyoruz. 

Umutla ve inançla
gerçeklefltirilen birçok projeye
ra¤men kendimizi hala yolun
bafl›nda görüyor ve büyük bir
flevkle çal›fl›yoruz. Zira daha
yapacak çok iflimiz var...

Küçükçekmece Belediyesi,
de¤erlerinden hiçbir zaman
vazgeçmeden, kültüre sanata

duydu¤u önemle ve her zaman
alt›n› çizerek vurgulad›¤›m›z alt›n
de¤erindeki projeleri ile ilçemizin
y›ld›z›n› en üst seviyede tutmaya
devam etmifltir ve edecektir. Yerel
yönetimlerin bafll›ca görevleri
olarak farz edilen alt ve üst yap›
sorunlar›n›n ötesine geçerek, her
ihtiyaca cevap veren bir ilçe haline
gelmek kaderin de¤il önemli bir
eme¤in sonucudur. Kültüre ve
sanata yap›lan yat›r›mlarla adeta
bir “Kültür Adac›¤›” haline gelen
güzel ilçemiz, bu yönüyle ç›tas›n›
oldukça yükseltmifl ve örnek
belediyecilik anlay›fl›n› ortaya
koymufltur.

Bilginin, kültürün, sanat›n ve
vizyon projelerin oda¤› ilçemize
hizmet etmekten ve sizlerle yan
yana yürümekten son derece
mutluluk duyuyoruz. 

Biliyoruz ki “Küçükçekmece
hepimizin...”

Temel Karadeniz
Küçükçekmece Belediye Baflkan›

Baflkan’dan
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Dünyaya hiç çocuk gözünden bakt›n›z m›? Aran›zda 5-6 yafllar›nda neler
yapt›¤›n› hat›rlay›p gülümseyenleriniz oluyor mu? Sanm›yorum... Çünkü asl›na
bakarsan›z bunu ben de beceremiyorum ço¤u zaman. Ne vakit çocuk
oldu¤umuzu nas›l da çabuk unutuyoruz... 

Hemen büyümeyi arzulayan bünyemizi çocukluktan kurtarmak için
u¤rafl›yoruz küçük yafllarda. Yafl›m›z ilerleyince de tad›n› ç›karamad›¤›m›z o en
saf halimize duydu¤umuz özlem, yak›yor genizlerimizi... Kocaman insanlar
olmak engel olam›yor sokakta sek sek oynayan çocuklara olan hasetimize.
Gerçi sokaklarda sek sek oynayan çocuklar da kalmad› denecek kadar az.
Zamane çocuklar›n›n hepsi flimdi elektronik afl›¤›... Ödevlerini de, oyunlar›n› da
bilgisayar ile halledebiliyorlar. 

Ne ac› asl›nda... 6 yafl›nda bir o¤lum var ve bunlar› içimden ço¤u zaman
geçirsem bile onun bir yetiflkin gibi davranmas› iste¤ime engel olam›yorum.
Yetiflkin bir insan gibi konuflmas›n›, durmas› gerekti¤inde durmas›n›, benle
olgun zamanlar geçirmesini bekliyorum. O bir çocuk ve çocuklar bu dönem-
lerde sadece oyun oynamal›, içinden geleni yapmal› en saf halleriyle. B›raksak
dünyam›z› rengârenk boyayabilecek çocuklar›m›z› dar alanlarda, büyümeye
teflvik ediyoruz. Bafllar›nda bekliyoruz oyun oynarlarken bir yere zara ver-
mesinler, koltu¤u boyamas›nlar, ödev yaparlarken gözleri baflka yere kaymas›n
diye... Oyun mu? Evet, karne hediyesi ald›¤›m›z tabletlerde milyonlarca fliddet
aras›ndan seçiyorlar oyunlar›n›. Bu durumu tam anlam›yla fark etti¤imden bu
yana içimde duydu¤um derin vicdan azab›yla çareler ar›yorum. S›k s›k d›flar›ya
ç›k›yorum onunla birlikte, kayd›raktan onunla birlikte kay›yor, bisikletinin zin-
cirini birlikte tamir ediyorum, ka¤›tlar› kesmesine, parmak boyas› yapmas›na ve
hatta evin içinde sulu deneyler yapmas›na dahi izin veriyorum. ‹çimden
sevgiyle bak›yor, parlak gözlerindeki mutlulukla huzur buluyorum. fiansl›y›m(z).

Bir de madalyonun baflka bir yüzü var ki, anlatmaya ne yüre¤im yetiyor, ne
de söylemeye dilim var›yor! Bunca ayr›nt› içinde unuttu¤umuz savafl çocuklar›...
Dünyan›n dört bir yan›nda zulüm gören, annesi ve babas› gözlerinin önünde
öldürülen, bayram ayakkab›s› yerine kanl› çoraplar› her gün giymek zorunda
b›rak›lan küçük gözlü, flanss›z çocuklar. Sebepsiz yere kocaman insanlar
taraf›ndan canlar›na k›y›lan küçük gözlü, büyük yürekli çocuklar...

Düflündükçe akl›m›n k›vr›mlar›n›n s›zlad›¤›, asla anlayamad›¤›m bir nefret
çemberi...Dedim ya, çocuklardan erken olgunlaflmas›n› bekliyoruz diye; baz›lar›
bu durumu çok yanl›fl anlamal› ki, ölüm ça¤›na geldi¤ini düflünüp k›y›yor
çocuklara. Oysa onlar›n yafl› sadece parmak boyas› ve sek sek kadar. Kayd›rak-
tan kaymal› ve bisiklet zinciri de¤ifltirmeli anne ve babalar›yla. Çocuklar›n
gözünden bakmal› dünyaya; gerçek dünya onlar›n gözlerinde... Büyüklerin
dünyas›n› onlar sevmiyor, benim içimdeki çocuk da...!

Hiçbir çocu¤a ölümün insan elinden olmas›n› aç›klamak zorunda kalmamal›
anne babalar, çünkü ölmemeli çocuklar...
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Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an
11.’inci Cumhurbaflkanl›¤› için aday ol-
du¤unu aç›klad›. AK Parti’nin 331 mil-
letvekilinin imzas› ile aday olan Baflba-
kan Erdo¤an ilk kez halk›n oylar› ile se-
çilen Cumhurbaflkan› olma özelli¤ine
sahip olacak. 10 A¤ustos’ta yap›lacak
ilk tur oylamada %50’nin üzerinde oy
alarak Cumhurbaflkanl›¤› koltu¤una
oturmas› beklenen Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an, CHP ve MHP’nin ortak
aday› Ekmeleddin ‹hsano¤lu ve
HDP’nin aday› Selahattin Demirtafl ile
yar›flacak. Baflbakan olarak görev yap-
t›¤› yaklafl›k 12 y›ll›k süre içinde Türki-

ye’nin çehresini de¤ifltiren, dünyada li-
der ülke haline getiren ve girdi¤i her se-
çimden zaferle ayr›lan Baflbakan Erdo-
¤an’›n, ilk turda rakiplerini geride b›ra-
karak, Cumhurbaflkan› seçilmesi bekle-
niyor. “Milli ‹rade, Milli Güç” slogan›yla
seçim çal›flmalar›na bafllayan Baflba-
kan Erdo¤an her f›rsatta, bunun bir ay-
r›l›k olmad›¤›n› ve hizmete en üst ma-
kamda devam edece¤ini söylüyor. Hal-
k›n gitti¤i her yerde büyük ilgisi ile kar-
fl›laflan Baflbakan Erdo¤an, ilk kez hal-
k›n oyuyla seçilecek olmas› nedeniyle
baflkanl›k sistemine geçiflin de yolunu
açm›fl olacak.

Baflbakan, Cumhurbaflkan› aday›

Dünyan›n en büyük havaliman› olacak
3. havaalan›n›n temel atma töreni Baflba-
kan Recep Tayyip Erdo¤an’›n kat›l›m›yla
yap›ld›. Kemerburgaz mevkiine infla edi-
lecek 3. havaliman› gerçekten hem tu-
rizm, hem de ‹stanbul’a kataca¤› art›lar
nedeniyle çok önemli. Yap›m maliyetinin
10 milyar 247 milyon euro olmas› öngörü-
len havaliman›n›n tamam› 2018’in so-
nunda tamamlanacak. Yeni havaliman›
tamamland›¤›nda 165 yolcu köprüsü, ter-
minaller aras›ndaki ulafl›m›n rayl› sistem-
le yap›ld›¤› 4 ayr› terminal binas›, 3 teknik
blok ve hava trafik kontrol kulesi, 8 kon-
trol kulesi, her türlü uçak tipinin operasyo-

nuna uygun müstakil 6 pist, 16 taksi yolu,
500 uçak park kapasiteli toplam 6,5 mil-
yon metrekare büyüklü¤ünde apron, fle-
ref salonu, kargo ve genel havac›l›k ter-
minali, devlet konuk evi, yaklafl›k 70 bin
araç kapasiteli aç›k ve kapal› otopark,
havac›l›k t›p merkezi, oteller, itfaiye ve
garaj merkezi, ibadethaneler, kongre
merkezi, güç santralleri, ar›tma ve çöp
bertaraf tesisleri gibi yard›mc› tesislerden
oluflacak. ‹lk bölümü 29 Ekim 2017’de aç›-
lacak havaalan›n ihalesinde 25 y›ll›k kira
bedeli için en yüksek teklifi, 22 milyar 152
milyon euro ile Limak-Kolin-Cengiz-Ma-
pa-Kalyon Ortak Giriflim Grubu vermiflti.

Türkiye ekonomisine yönelik iyi ha-
berlerden biri de iflsizlik rakamlar›ndan
geldi. TU‹K nisan ay› iflsizlik rakam›n› %9
olarak aç›klad›. ‹flsiz say›s› 2014 y›l› Ni-
san döneminde 2 milyon 579 bin kifli ol-
du. ‹flsizlik oran› ise yüzde 9 seviyesinde
gerçekleflti. ‹flsizlik oran› erkeklerde yüz-

de 8,4, kad›nlarda ise yüzde 10,2 oldu.
Ayn› dönemde; tar›m d›fl› iflsizlik oran›
yüzde 10,8 olarak tahmin edildi. Nisan
döneminde yeni istihdam edilenlerin
say›s› 400 binden fazla oldu. Böylece
iflsizlik oran› bir önceki aya göre 0.7
puan azalm›fl oldu.

Üçüncü havaalan›n›n temeli at›ld›

‹flsiz say›s›ndaki azalma devam ediyor

Dolarda ve eurodaki yükseliflin önüne
geçmek için faiz oranlar›n› bir anda yük-

selten Merkez Bankas›, hem dolarda,
hem eurodaki düflüsün ve sakin-

li¤in ard›ndan faiz indi-
rimlerine bafllad›.
Borç verme faiz oran-

lar› %10 iken ard arda yap›lan iki indirim-
le birlikte gecelik borç verme faiz oran› %
8.5’a düfltü. Ancak, hükümet faiz oranlar›-
n›n hala çok yüksek oldu¤u görüflünde.
Uluslararas› piyasalardaki sakinleflme ile
birlikte Merkez Bankas›’n›n faizleri eski se-
viyelere çekmesi için bask› var.

Merkez Bankas› faiz indirimlerine bafllad›

TÜRK‹YEforum
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Osmanl› Devleti'nde okçular›n talim yap-
mas› için aç›lan ve Büyükflehir Belediye-
si’nin gayretleriyle asl›na sad›k kal›narak
yeniden infla edilen Okçular Vakf› ve Spor
E¤itim Tesisi, e¤itim gören ö¤rencilerini ve
ailelerini iftarda a¤›rlad›. Okçuluk e¤itimi
gören ve Kur’an e¤itimi alan ö¤rencilerin
aileleriyle kat›ld›¤› iftara Büyükflehir Beledi-

ye Baflkan› Kadir Topbafl’›n yan› s›ra  Be-
yo¤lu Belediye Baflkan› Ahmet Misbah De-
mircan, Okçular Vakf› Baflkan› Haydar Ali
Y›ld›z, Okçular Vakf› Kurucu Mütevelli He-
yet Üyesi Bilal Erdo¤an da kat›ld›. ‹ftardan
önce masalar› ayr› ayr› gezerek vatandafl-
larla selamlaflan Baflkan Kadir Topbafl va-
tandafllar›n yo¤un ilgisiyle karfl›laflt›.

Baflkan Topbafl, Okçular Tekkesi’nde

Avrupa Aç›k Deniz Yüzme Yar›fllar› yap›ld›

Temiz Tüneller, Temiz ‹stanbul

Süryani Patrik Vekilinden, Topbafl’a ziyaret

‹STANBUL

Su Temini, ‹çmesuyu ve At›ksu Ar›t-
ma, Laboratuar, Faturalama, Tahsilat
ve Abonelik gibi tüm ifllemlerinde geli-
flen teknolojiyi yak›ndan takip eden ve
kullanan ‹SK‹ e-çevre projeleri dal›nda
uluslararas› birincilik ödülüne lay›k gö-
rüldü. Ödülü Büyükflehir Belediye Bafl-
kan› Kadir Topbafl’a Bilgi Teknolojileri
ve ‹letiflim Kurumu Baflkan› Tayfun

Acarer verdi. Birleflmifl Milletlerin deste-
¤iyle organize edilen WSIS Proje Yar›fl-
mas›'na Almanya, ‹talya, Japonya,
‹ran, Malezya, Hindistan gibi 44 farkl›
ülkeden toplam 141 adet proje kat›ld›.
Yar›flmaya ‹SK‹ 10 Proje ile kat›ld›. 3 pro-
je ile finale kalan ‹SK‹, "Su ve At›ksu
Analizi için Bilgi Tekonolojisi Kullan›m›
Projesi" ile e-çevre dal›nda birinci oldu.

Temiz ve sa¤l›kl› bir ‹stanbul için gece
gündüz demeden çal›flan ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi, ‹stanbul genelinde
1015 ana arter ve meydanda toplam
249 araç ve 1011 personelle kent temizli-
¤i çal›flmalar›n› yap›yor. Günlük ortala-
ma 3 milyon 700 bin m2 alanda temizlik
çal›flmalar› gerçeklefltiren Büyükflehir

ekipleri, bu kapsamda alt geçit ve tünel-
lerin de bak›m›n› yap›yor. ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi At›k Yönetim Müdür-
lü¤ü ekipleri tünel y›kama çal›flmalar›n›,
Trafik Müdürlü¤ü’nün tünellerde yapa-
ca¤› bak›m günleri baz al›narak haz›rla-
nan program çerçevesinde koordineli
olarak gerçeklefltiriliyor.

Süryani Kadim Kilisesi Patrik Vekili
(‹stanbul Ankara Süryani Dini Lideri)
Yusuf Çetin, Süryani Kadim Vakf› Bafl-
kan› Sait Susin ile birlikte Büyükflehir
Belediye Baflkan› Kadir Topbafl’› Sa-
raçhane Belediye Saray›’nda ziyaret
etti. Baflkan Topbafl’› 3. kez ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Baflkan› seçilme-

sinden dolay› kutlayan Yusuf Çetin,
‹stanbullular›n Ramazan ay›n› da
tebrik etti. Ziyaretten duydu¤u mem-
nuniyeti dile getiren Baflkan Topbafl
da ‹stanbul’un zenginli¤i olarak gör-
dükleri farkl› din ve medeniyetlerin,
bar›fl ve huzur içinde bir arada yafla-
malar›na önem verdiklerini hat›rlatt›.
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‹SK‹’ye Uluslararas› Birincilik ödülü

Büyükflehir Belediyesi’nin katk›s›yla
Yedikule koyunda oluflturulan dörtgen
parkurda düzenlenen 5 kilometrelik
Avrupa Aç›k Deniz yar›fl›na, Türkiye’nin
yan› s›ra Bulgaristan, Fransa, ‹srail, ‹tal-
ya, Portekiz, Polonya, Macaristan, Rus-
ya ve ‹sviçre’den 15 yafl üzeri, 30’u ka-

d›n toplam 64 sporcu kat›ld›. Erkeklerde
ilk iki s›ray› ‹talyan sporcular paylafl›r-
ken, Mario Sanzullo, 1 saat 45 saniye 53
saliselik derecesiyle birincili¤e ulaflan
isim oldu. Dario Verani ikinci, Frans›z
Yohann Aubry ise üçüncü s›rada
yar›flmay› tamamlad›.



KÜÇÜKÇEKMECE

Küçükçekmeceli engelliler, Küçük-
çekmece Belediye Baflkan› Temel
Karadeniz’i makam›nda ziyaret et-
ti. Halkal›’ da bulunan belediye bi-
nas›nda, Küçükçekmece Belediyesi
Sosyal Yard›m ‹flleri Engelliler Ma-
sas› taraf›ndan organize edilen zi-
yarette engelli vatandafllar› dinle-
yen Temel Karadeniz, çözüm öneri-
lerini anlatt› ve projelerini
paylaflt›. Küçükçekmece
Belediyesi olarak engelsiz
bir Küçükçekmece için ça-
l›flt›klar›n› belirten Karade-
niz, herkesin bu konuda
elinden geleni yapmas›

gerekti¤ini söyledi. Kara-
deniz ayr›ca, “Ülke zen-
ginledikçe, insanlar

farkl›laflt›kça daha güzel çözümler
sunaca¤›z. Nas›l eskiden minibüs-
lerde sigara içiliyordu, flimdi içilmi-
yor. ‹leride de olmas›n› istedi¤iniz
tüm haklara sahip olacaks›n›z.”de-
di. Ziyaret sonunda engelli vatan-
dafllarla tek tek ilgilenen Temel Ka-
radeniz, vatandafllarla birlikte top-
lu hat›ra foto¤raf› çektirdi.

forum

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT6

Engelsiz Küçükçekmece için bulufltular

Küçükçekmece Belediyesi’nden
giriflimcilere büyük destek

Küçükçekmece Belediyesi, KOS-
GEB, ‹fiKUR ve ‹stanbul Ayd›n Üni-
versitesi iflbirli¤i ile ‘Giriflimcilik’ e¤iti-
mi verecek.

Küçükçekmece Belediyesi Sosyal
Yard›m ‹flleri Müdürlü¤ü ‹stihdam
Masas› taraf›ndan düzenlenen Giri-
flimcilik dersleri ‹stanbul Ayd›n Üni-
versitesi  Florya, Befliktafl ve Kad›köy
yerleflkelerinde Nisan - Aral›k 2014
tarihleri aras›nda toplamda 1200 ki-
fliye verilecek. Baflvuruda bulunan
iflsiz adaylara ‹fiKUR taraf›ndan gün-

lük 20 TL cep harçl›¤› verilirken, kur-
siyerler e¤itim boyunca 9 gün, 70
saat ders görecek. 

Bu kapsamda verilen e¤itimlerde
Sosyal Yard›m ‹flleri Müdürlü¤ü ‹stih-
dam Masas›na müracaatta bulunan
bölge içi ve d›fl›nda oturan vatan-
dafllardan, Nisan ay›ndan itibaren
yaklafl›k 550 kifli baflar› elde ederek
sertifika almaya hak kazand›. Kendi
iflini kurmak isteyenler için ise 30 bin
lira karfl›l›ks›z hibe deste¤i almak
için KOSGEB’e giriflimler bafllad›.



Drama tekni¤i ile ‹ngilizce ö¤retiyorlar

KÜÇÜKÇEKMECE

‹nternet ba¤›ml›l›¤›nda bilinmesi gerekenler

‹brahim Afl›k’›n Akrilik çal›flmalar› HKSM’de

Oryantiring heyecan› yafland›
Küçükçekmece Belediyesi’nin Küçük-
çekmece Milli E¤itim Müdürlü¤ü ile or-
taklafla düzenledi¤i ‘Oryantiring Yar›flla-
r›’ renkli görüntülere sahne oldu. Florya
Atatürk Orman›’nda, harita ve pusula
yard›m›yla her türlü arazide yön bul-
maya ve kontrol noktalar›na en k›sa sü-

rede ulaflmaya dayal› bir spor olan Or-
yantiring’e Küçükçekmeceli ö¤renciler
büyük ilgi gösterdi. Ormanl›k alanda
birbirleriyle k›yas›ya mücadele eden
ö¤rencilere ö¤retmenleri ve ebeveynleri
de efllik etti. Dereceye giren ö¤rencilere
ve okullara madalya verildi.

Küçükçekmece Belediyesi Halkal› Kül-
tür ve Sanat Merkezi Ressam ‹brahim
Afl›k’›n kiflisel resim sergisine ev sahip-
li¤i yapt›. ‹nsana özgü hümanizmi,
umutlar›, herkesin duyumsayamad›¤›
nesnelerdeki nefesi renklerle ve be-
neklerle göstermeyi hedefleyen res-
sam, Gebze - Eskihisar’da Osman

Hamdi Bey Müzesindeki resim atölye-
sinde “Yakamozlar” resim grubuna sa-
nat dan›flmanl›¤› ve e¤itmenlik yap›-
yor. Halkal› Kültür ve Sanat Merke-
zi’nde 42 adet resim çal›flmas›n› sanat-
severlerin be¤enisine sunan ‹brahim
Afl›k’›n eserleri s›radan- gündelik ha-
yattan izler tafl›yor. 

Küçükçekmece ‹stihdam Masas›, ilçedeki
Suriyeli mültecilerin istihdam›na yönelik
yapt›¤› sosyal projeyle ad›ndan söz ettiriyor.
Gezer Terlikleri ve Evkur firmalar›yla görüfl-
meler gerçeklefltiren yetkililer, yaklafl›k 100
kifliyi ifle yerlefltirdi. Küçükçekmece Beledi-
ye Baflkan› Temel Karadeniz, Suriyeli s›¤›n-

mac›lar›n ma¤duriyetlerini önemsediklerini
belirtirken, istihdam çal›flmalar›n›n devam
edece¤ini de sözlerine ekledi. 58 kiflinin Ge-
zer Terlikleri firmas›nda ifle bafllamas›n› sa¤-
layan yetkililer, EVKUR firmas›yla yap›lan
görüflmelerde de 35 kifliyi ça¤r› merkezi gö-
revlisi olarak ifle yerlefltirdi.

Ö¤rencilerin ‹ngilizce konuflma pratiklerini
gelifltirmek için bafllat›lan çal›flma kapsa-
m›nda Sabahattin Zaim Üniversitesi ‹ngiliz-
ce Ö¤retmenli¤i 3. s›n›f ö¤rencileri, Bilgi Evi
ö¤rencilerine Drama Tekni¤i’yle ‹ngilizce
ö¤retiyor. Haftada 2 saat, süren dersler
kapsam›nda, tiyatro e¤itimine benzer bir

yöntemle hem sosyal bir ortam yarat›l›yor,
hem de ö¤rencilerin ‹ngilizce pratiklerine
katk›da bulunuluyor. 10 hafta devam ede-
cek olan e¤itim sonunda ö¤renciler, Sefa-
köy Kültür ve Sanat Merkezi’nde Shakes-
peare’in Romeo ve Juliet isimli oyununu
sahneleyerek, ö¤rendiklerini sergileyecek. 

Psikolog Simla Metiner, Küçükçekmece Beledi-
yesi taraf›ndan ‹BB Kad›n ve Aile Sa¤l›¤›n› Koru-
ma Hizmetleri katk›lar›yla düzenlenen ’‹nternet
Ba¤›ml›l›¤› ve Sosyal Medya’’ konulu söyleflide
ebeveynlerle bulufltu. Sefaköy Kültür ve Sanat
Merkezinde gerçeklefltirilen söyleflide Metiner,
internet ba¤›ml›¤›n›n çocuklara etkisini anlata-
rak, ailelere tavsiyelerde bulundu. Metiner, tek-
nolojinin getirdi¤i ba¤›ml›l›klar› anlatarak,  ‘Kifli,
interneti olumsuz duygulardan kaçmak için kul-
lan›yorsa, internet kullan›m› imkans›z hale gel-

di¤inde kifli hofl olmayan duygular hissediyorsa
ve internet kullan›m› kiflinin baflkalar› veya
kendisiyle çat›flmas›na neden oluyorsa, ba¤›m-
l›l›k olas›l›¤›n› düflündürebilir.’’diyerek, ba¤›ml›l›-
¤›n geliflim sürecini anlatt›.Ba¤›ml›l›ktan kurtul-
mak için ise, insanlar›n ihtiyaçlar›n›n fark›nda
olmas› gerekti¤ini belirten Metiner, ‘Teknolojiyi
öyle bir kullanal›m ki bize zarar vermesin, hem
sokakta oynayal›m, hem de bilgisayarda oyna-
yal›m. Fakat sokakta oynarken telefonumuzda
sürekli elimizde olmas›n. ’ dedi.

‹stihdam f›rsatlar› devam ediyor
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Babalar ve çocuklar
uçurtma flenli¤inde
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Çocu¤uyla, genciyle, yafll›s›yla binlerce vatandafla gün boyu e¤lenme
f›rsat› sunan Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenledi¤i 11. Uluslararas›

Uçurtma fienli¤i, bu y›l yine coflku ve e¤lencenin adresi oldu.
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etkinlik

‹stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kam-
püsü’nde gerçeklefltirilen flenli¤e, Ak Parti ‹stan-
bul Milletvekili Harun Karaca, Küçükçekmece
Kaymakam› Harun Kaya, Küçükçekmece Bele-
diye Baflkan› Temel Karadeniz, ‹lçe Emniyet
Müdürü Murat O¤uzhan K›l›ç ve binlerce Kü-
çükçekmeceli kat›ld›. Küçükçekmece Belediyesi
taraf›ndan, 5 bin uçurtman›n da¤›t›ld›¤› flenli¤e
çocuklar›yla birlikte kat›lan babalar da unutul-
maz bir Babalar Günü yaflad›.

‘BUGÜN YARINLARA B‹RER ANI OLARAK KALACAK’
fienlikte Küçükçekmece Belediye Baflkan› Te-

mel Karadeniz, vatandafllarla birlikte uçurtma
uçurdu. Baflkan Karadeniz, tüm babalar›n gü-
nünü kutlayarak, ‘‹nsan kaç yafl›nda olursa ol-
sun, babas› hayattaysa her zaman çocuktur.
E¤er babas›n› kaybetmiflse yetimdir. Vefat eden
babalar›m›za Allah’tan rahmet diliyorum. Rab-
bim onlar› cennetinde güldürsün. Bizler burada
babalar ve çocuklar› buluflturdu¤umuz için
mutluyuz. Bugün çocuklar babalar›n elinden
daha s›k› tutacak, babalar da çocuklar›na da-
ha s›k› sar›lacak. Bu gün, yar›nlara birer an›

olarak kalacakt›r. Küçükçekmece’yi elele verip
yar›nlara haz›rl›yoruz. fienli¤e yo¤un kat›l›m›n›z-
dan dolay› tüm vatandafllar›m›za teflekkür ede-
rim.’ diye konufltu.

‹spanya ve Hollanda’dan profesyonel uçurt-
mac›lar›n da kat›ld›¤› flenlikte, Act›on T›me’›n
basketbol gösterisi ve Küçükçekmece Bilgi Evleri
Ö¤renci Korosu’nun Babalar Günü  özel mini
konseri de ilgiyle izlendi.
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AL‹fiAN BABASIYLA B‹RL‹KTE SAHNEDE
Küçükçekmece semalar›n› renklere boyayan

uçurtma flenli¤ine, sanatç› Aliflan’›n verdi¤i kon-
ser damga vurdu. fienlikte sahne alan ünlü flark›-
c›, uzun y›llar Küçükçekmecespor da kaptanl›k
yapm›fl olan babas› Hanefi Tektafl’› sahneye da-
vet ederek, elini öptü ve Babalar Günü’nü kutlad›.

AL‹fiAN’DAN TEMEL KARADEN‹Z’E EVL‹L‹K SÖZÜ
Repertuar›nda Sivas’›n yollar› türküsünü de yer

veren Aliflan’›n, Aslen Sivasl› olan Küçükçekmece
Belediye Baflkan› Temel Karadeniz’le birlikte ha-
lay çekmesi de renkli görüntüler oluflturdu.Bafl-
kan Karadeniz’in ‘ Aliflan’› babas›yla birlikte bu-
rada görmekten mutluluk duyduk. ‹nflallah, Ali-
flan’›n kendi o¤luyla da bu sahnede tekrar bir
araya geliriz’ sözleri üzerine sanatç› Aliflan, Bafl-
kan Karadeniz’e evlilik sözü verdi. Konser sonun-
da Karadeniz, ünlü flark›c›ya günün an›s›na çi-
çek vererek, teflekkür etti.
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Mezuniyetlerini
Yusuf Güney
konseri ile
kutlad›lar
Küçükçekmece
Belediyesi ve ‹lçe Milli
E¤itim Müdürlü¤ü
Türkiye’nin en büyük
kültür ve sanat merkezi
Yahya Kemal Beyatl›
Gösteri Merkezi’nde
ilçede lise e¤itimini
tamamlayan binlerce
ö¤renci için mezuniyet
töreni düzenledi.  
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2013-2014 e¤itim ö¤retim y›l› kapan›fl progra-
m›na sanatç› Yusuf Güney’in verdi¤i konser
damga vurdu. Programa, Küçükçekmece Kay-
makam› Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye
Baflkan› Temel Karadeniz, ‹lçe Milli E¤itim Mü-
dürü Cemal Y›lmaz, Küçükçekmece Emniyet
Müdürü Murat O¤uzhan K›l›ç ve ö¤renciler de
kat›ld›. 

L‹SE B‹R‹NC‹LER‹NE TEfiEKKÜR BERATI
Törende, protokol üyeleri taraf›ndan ilçedeki

liselerden birinci olarak mezun olan ö¤rencilere
teflekkür beratlar› verilerek, kitap seti hediye
edildi. Ayr›ca, ‹stanbul genelinde çeflitli proje
yar›flmalar›nda Küçükçekmece’yi temsil ederek,
derece giren okullar›n yöneticilerine de plaket

ve hediyeleri Küçükçekmece Belediye Baflkan›
Temel Karadeniz taraf›ndan verildi.

BAfiKAN KARADEN‹Z, YGS’DE BAfiARILAR D‹LED‹
Ö¤rencileri tebrik eden Küçükçekmece Bele-

diye Baflkan› Temel Karadeniz,  ‘Moral ve moti-
vasyon olmas› amac›yla sizlere böyle bir prog-
ram haz›rlad›k. Tüm ö¤rencilerimizi çok seviyo-
ruz. Hafta sonu gerçeklefltirilecek olan YGS’de
hepinize baflar›lar diliyorum.’diye konufltu.

‘B‹ZLER‹N UMUDUSUNUZ’
Gençlerin gelece¤in teminat› oldu¤unu ifade

eden Küçükçekmece Kaymakam› Harun Kaya
ise, ‘ Yaflamlar› boyunca kendilerine rehber ola-
cak bilgi birikimiyle soran, sorgulayan, özgürlü-
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¤üne düflkün , milli manevi de¤erlerin savunu-
cusu olacak olan sizler, bizlerin umudusunuz. Siz-
leri, en az bir spor dal›yla ilgilenen, bir yabanc›
dil bilen, bir müzik aleti kullanabilen kifliler ola-
rak görmek istiyoruz’ diyerek, ö¤rencileri tebrik
etti.

YUSUF GÜNEY EN GÜZEL fiARKILARINI
MEZUNLAR ‹Ç‹N SÖYLED‹

Mezuniyet töreninin sonunda gençler, flark›c›
Yusuf Güney’in verdi¤i konserle coflku dolu saat-
ler yaflad›. Ünlü pop sanatç›s›n›n söyledi¤i flark›-
larla mezuniyetlerini kutlayan ö¤renciler, konser
boyunca doyas›ya e¤lendi. Konser sonunda Kü-
çükçekmece Belediye Baflkan› Temel Karadeniz
ünlü sanatç›ya çiçek vererek, teflekkür etti.
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Konferansa AB Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s› Öz-
lem Kavalal›, ‹stanbul Vali Yard›mc›s› Kaz›m Tekin,
Küçükçekmece Belediye Baflkan› Temel Karadeniz,
AB Parlamentosu 4.ve 5. dönem Milletvekili Ozan
Ceyhun,  AB ile Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› temsil-
cileri konuflmac› olarak kat›ld›.

Küçükçekmece Belediye Baflkan› Temel Karade-
niz’in aç›l›fl konuflmas›n› gerçeklefltirdi¤i konferansta,
Baflkan Karadeniz;  çevre temizli¤i konusuna fantezi
kültürüyle yaklafl›ld›¤›na dikkat çekerek, bu konu-
daki ihmalleri kat›l›mc›larla paylaflt›.

‘KEND‹M‹ZDEN BAfiLAMALIYIZ’
Çevre duyarl›l›¤›n›n geliflmesi ve bir yaflam flekli

haline getirilmesi  için çaba gösterilmesi gerekti¤ini
ifade eden Karadeniz, ‘ Çevreyle ilgili güzel fleyler
söyleyen insanlar, bireysel olarak bak›ld›¤›nda çev-
reyi korumakla ilgili zaaflar içindeler. Öncelikle bizler
kendimize dikkat etmeliyiz. Örne¤in sigara kullanan
bir birey, kendi ci¤erlerini düflünmüyor. Dolay›s›yla
çok çevreci olmas›n› da beklemiyorum. Biz belediye
olarak, yeni dönemde stratejik planlar›m›zda önemli
yaklafl›mlara yer verece¤iz. Bu konuda özendirme
ve teflvik çal›flmalar› yapmay› planl›yoruz. Çevreyle
ilgili bütçemize bakt›¤›m›zda Küçükçekmece’yi te-
mizlemek hiç bu kadar pahal› olmam›flt› diyorum. ‹s-
tiyoruz ki çöpü bir de¤er olarak görelim. Çünkü ne
kadar zengin olursak olal›m, 1 liram›z yere düfltü-
¤ünde onu e¤ilip al›yoruz. Çöplerimizi de savurma-
mal›y›z. Gelecek nesil çocuklar›m›z, torunlar›m›z klo-
zet temizlemek için içme suyu kullan›rlarsa, bunun
sorumlusu yine bizler olaca¤›z. Bu yüzden al›flkanl›k-
lar›m›z› de¤ifltirmek zorunday›z.’diye konufltu.

‘YALNIZCA BELED‹YELER SORUMLU DE⁄‹L’
‹stanbul Vali Yard›mc›s› Kaz›m Tekin ise, konfe-

rans›n faydal› olaca¤›na dikkat çekerek, ‘ Yerel yö-
netimler olarak bakt›¤›m›zda bu konuda belediyeleri

sorumlu görüyoruz. Ancak çevreyi kirletmemek he-
pimizin görevidir. ‹nan›yorum ki, bu program bilinç-
lenmek için çok anlaml› olacakt›r.’ diyerek, kat›l›mc›-
lara teflekkür etti.

‘KÜÇÜKÇEKMECE ATIK DÖNÜfiÜMÜNDE 1. SIRADA’
AB Parlementosu 4. ve 5. Dönem milletvekili

Ozan Ceyhun ise yapt›¤› konuflmada, Küçükçekme-
ce’nin at›k dönüflümü konusunda ‹stanbul belediye-
leri aras›nda birinci oldu¤una dikkat çekerek, Bafl-
kan Karadeniz ve ekibini tebrik etti. Ceyhun, Türki-
ye’nin AB yolunda emin ad›mlarla ilerledi¤ini belir-
terek, ‘Türkiye’nin AB’ye girmesini tabi ki çok önemsi-
yoruz. Ancak daha önemlisi AB standartlar›na ulafl-
makt›r.’ dedi.

20 P‹LOT ‹LDE PROJE SÜRDÜRÜLÜYOR
Çocuklu¤unun Küçükçekmece’de geçti¤ini ifade

ederek sözlerine bafllayan AB Bakanl›¤› Müsteflar
Yard›mc›s› Özlem Kavalal› da ‘Valiliklerde AB iflleri
için kapasite oluflturulmas› projesi’ ile ilgili kat›l›mc›la-
r› bilgilendirerek, ‘ Bu proje AB’nin mali yard›mlar›n-
dan bir k›sm›n›n belediyelere aktar›lmas› için önemli
bir proje. 20 pilot ilde projemiz sürdürülüyor. AB
mevzuat› dinamik bir mevzuat. Her anlamda bu
standartlara ulaflmay› çok önemsiyoruz. Önümüzde-
ki dönemde de çevre ve at›k yönetimi konusunda
kararl›l›kla yürüyece¤imizi düflünüyorum.’ diyerek
eme¤i geçenlere teflekkür etti.

ATIK YÖNET‹M‹NE DA‹R HERfiEY KONUfiULDU
Gün boyu devam eden konferansta, ‘AB’nin Çev-

re Politikas› ve TR-AB Müzakare Sürecinde Çevre
Fasl›, Belediyelerde At›k Yönetimi, ‹stanbul Deniz
Çöpleri Stratejik Eylem Plan› ve AB Uyum Sürecinde
‹stanbul’da At›k Yönetimi Uygulamalar›’ konular›
alan›nda uzman isimler taraf›ndan sunumlarla anla-
t›ld›. 

Baflkan Karadeniz, “Çevre ve
At›k Konferans›”nda konufltu

Avrupa Birli¤i Bakanl›¤›’n›n ‘Valiliklerde AB ‹flleri ‹çin Kapasite Oluflturulmas›
Projesi’ kapsam›nda;  AB Bakanl›¤›, ‹stanbul Valili¤i ve Küçükçekmece Belediyesi
iflbirli¤iyle Courtyard Marriott Istanbul International Airport Hotel’de ‘Çevre ve

At›k Yönetimi’ konulu konferans düzenlendi.
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Beflir Atalay 
Küçükçekmece’de

Baflbakan
Yard›mc›s› Beflir

Atalay
Küçükçekmece

Belediyesi’ne
gelerek

Küçükçekmece
Belediye Baflkan›
Temel Karadeniz’i

ziyaret etti.
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Baflbakanl›k Afet ve Acil Durum Yönetimi Bafl-
kanl›¤› (AFAD) ve Milli E¤itim Bakanl›¤› iflbirli¤iy-
le yürütülen ‘Afete Haz›r Türkiye Projesi’ kapsa-
m›ndaki ‘Afete Haz›r Okullar’ kampanyas› lans-
man› için Küçükçekmece’de bulunan Beflir Ata-
lay, Halkal›’daki Küçükçekmece Belediyesi’nin
Türkiye’nin ‹lk Yeflil Sertifikal› kamu binas›n› ziya-
ret etti. 

KÜÇÜKÇEKMECE’Y‹ YAKINDAN TANIDI
Küçükçekmece Belediye Baflkan› Temel Kara-

deniz’in makam›nda a¤›rlad›¤› Beflir Atalay, Kü-
çükçekmece ilçesi, projeler ve belediye binas›
hakk›nda bilgiler ald›. Temel Karadeniz’i baflkanl›-

¤›ndan dolay› da tebrik eden Atalay, Küçükçek-
mece’nin her zaman yan›nda olaca¤› ve Küçük-
çekmece’yi destekleyece¤i sözünü verdi. Bu ziya-
retle Küçükçekmece’yi daha yak›ndan tan›ma f›r-
sat› buldu¤unu da belirten Atalay, belediye per-
sonelinin çal›flmas›ndan ve disiplininden duydu-
¤u memnuniyeti dile getirdi. Binan›n kullan›m ko-
layl›klar› ve yeflil binan›n avantajlar›n› Beflir Ata-
lay’la paylaflan Temel Karadeniz ise, “Sizleri a¤›r-
lamaktan dolay› çok mutlu olduk.”dedi. Beflir Ata-
lay, mimarisi, altyap›s›, verimli enerji kullan›m› ile
do¤a dostu olan Küçükçekmece Belediye binas›n›
da gezerek; Temel Karadeniz ve çal›flanlar›yla
birlikte ö¤le yeme¤i yedi.
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Pop müzi¤in sevilen ismi;

opüler müzi¤in
son dönemde ye-
tifltirdi¤i en önem-
li sanatç›lardan bi-
ri Ferhat Göçer.
Her flark›s› insan›
derinden etkiler.
Bu¤ulu sesi ile bir-
lerce insan› peflin-

den koflturur. Cerrahl›ktan
gelip, müzik dünyas›nda ken-
dine önemli bir yer edinen
Ferhat Göçer’le keyifli bir
sohbet yapt›k.

P
Sevgili Ferhat Göçer; manevi

dünyan›zda sizi üzen ve mutlu
eden konular› bizimle paylafl›r
m›s›n›z?

Asistanl›k zaman›mda ilk kay-
betti¤im olay beni çok etkilemifl-
tir. Abidin'di ismi. 6 kez mide
ameliyat› geçiren bir hastamd›.
Abidin öldükten sonra Abidin'e
uzun bir fliir yazd›m. O fliir hala
duruyor. Mavi gözleri, beyaza ça-
lan k›v›rc›k saçlar› vard›. Öyle bir
fley ki arkadafl gibi olmufltuk.
A¤›r operasyonun sonunda kurta-
ramad›k. Ailesiyle tan›flt›rm›flt› be-

ni, ona flark› söylüyordum. Öldük-
ten sonra baya¤› bir sars›ld›m.
Ben Abidin'i ellerimde kaybettim.
Kelime-i flehadet getirdi yan›mda.

Say›lar› her geçen gün man-
tar gibi patlayan piyasa flark›c›-
lar› ve bu flark›c›lar›n yorumlar›
hakk›nda düflünceleriniz neler-
dir?

Herkes kendi yolunu kendi
yapmal›. Benim için kaymak gibi
olan bir yol bir baflkas›na enge-
beli gelebilir, o yolda düflebilir.
Ben sadece flunu söyleyebilirim.
Ses özelse, sahne performans›
iyiyse bunlar›n yan›nda ille de
yap›lmas› gereken flunlar var:
Çok s›k› flark›lar bulunmal›, PR ve

imaj çal›flmalar› çok iyi yap›lmal›,
sosyal iliflkiler çok iyi olmal›. Bun-
lar›n sonucunda h›zl› tüketim orta-
m›ndan korunacak bir atmosfer
oluflturulmal›. Bütün bunlar çok s›-
k› çal›flan bir ekiple gerçekleflebi-
lir. Belki de gerçekten çok iyi
olanlar, özel sesler; sanatç›l›k mer-
tebesine ulaflacak. Belki de do¤ru
olan budur. “Ben albüm ç›kar-
d›m, video klip çektim, star ol-
dum” dönemi belki de kapan›yor.
Y›ld›z olabilmek için kombine sa-
natç› olmak gerekiyor.

Popülerli¤i majör seviyede
olan "Cennet" isimli flark›n›z,
"Götür Beni Gitti¤in Yere" "Kalp
Kalbe Karfl› Derler" ve di¤erle-

RÖPORTAJ
n HAKAN CERRAHO⁄LU

Ferhat GöçerFerhat Göçer
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ri... Hemen hemen sizin söyledi¤iniz bütün flark›-
lar neden bu kadar popüler oluyor?

Söyledi¤iniz parçalar benim de keyifle okudu-
¤um flark›lar. Zannedersem benim zevk ve de¤erle-
rimle toplumun be¤eni durumunun ortak bir nokta-
da buluflmas›yla alakal› bir fley. Herkes taraf›ndan
bu flekilde sevilmesi beni de oldukça mutlu ediyor. 

fiark› seçerken nas›l bir yönteminiz var?
Bir kere sözler birbirine girift olmal›, söz melodiyi

desteklemeli. Alt›nda bir hikaye olmal› flark›n›n.
fiark›lar iceberg gibi görünüyor, ama alt›nda büyük
yaflanm›fll›klar vard›r.

Size çok be¤endiniz bir flark› geldi¤inizde ne
hissediyorsunuz?

Sa¤ omzum tirrer, hafif bir ürperti oluflur.fiark›
vücuduma, bedenime iflledi¤inde, tamam budur
derim.O flark› mutlaka patlar.

Hayatta yapaca¤›m her fleyi yapt›m diyebilir
misiniz? ‹leriye yönelik yeni projeleriniz var m›?

Anadolu ezgilerini evrensel senfonik dünya mü-
zi¤i ile kaynaflt›rarak; farkl› ve keskin tarzlar›n, duy-
gusal çat›flmalar›n›n bütünlü¤ünü ortaya ç›karmak
istiyorum. ‘ Anadolu Aryalar› ’ adl› proje ile ‹stan-
bul'dan, Diyarbak›r'a, Gaziantep’ten ‹zmir’e, Anka-
ra'ya uzanan konserler gerçekleflti. Bu yaklafl›m›
Anadolu’da olgunlaflt›rd›ktan sonra, dünyaya sun-
may› planl›yorum.

Futbol ve tenis maçlar› yapt›¤›n›z› biliyoruz.
Spor alan›nda baflka hangi sporlara yak›n ve ilgili-
siniz?

Tenis oynamay› seviyorum. Çok yo¤un bir tem-
poda çal›fl›yorum. Bunun d›fl›nda çok fazla zaman
bulup baflka sporlar ile ilgilenemiyorum. Ara s›ra
futbol oynad›¤›m›z bir grup da var.

���

Müzik tükenmez bir hazinedir. 
Dünyaya bir daha gelsem sevgilim
Arar bulurum yine seni severim
Cenneti de¤iflmem saç›n›n teline
Ömrümün yetti¤i kadar seni severim

Yukar›daki dörtlükte yaz›ld›¤› ve flark›s›nda da
söyledi¤i gibi “Sevdas› Cennet” olan Sevgili Ferhat
Göçer, en güzel flark›larla süsledi¤i sanat›n›, ekmek
paras›n› helalinden kazananlar›n atölyesinde ö¤-
renmifl.

Güneflin çiçekleri renklendirmesi gibi, yorumuy-
la da hayata renk katm›fl. 

Sanat afl›¤› müzikseverler de kendisini yaln›z b›-
rakmay›p, alk›fllar›yla onu ödüllendirmifl.

Aflk›n gönüllerde ›rmak oldu¤u, duygulu kalple-
rin arma¤an› olarak...



KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT 23

‹stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu
Küçükçekmece Belediye Baflkan› Te-
mel Karadeniz’e hay›rl› olsun ziyaretin-
de bulundu. 

Vali Mutlu, Küçükçekmece Beledi-
yesi’nin Halkal›’da ki Türkiye’nin yeflil
sertifikal› kamu binas› olma özelli¤ine
sahip yeni binas›n› da gezerek, bilgi
ald›, be¤enilerini dile getirdi.  

Küçükçekmece’nin ‹stanbul’un ikin-
ci büyük ilçesi olmas›na dikkat çeken
Mutlu,  Baflkan Karadeniz’i tebrik et-
mesinin ard›ndan Küçükçekmece’ye
güzel hizmetler yapaca¤›na inand›¤›n›
ifade ederek, yeni görevinde baflar›lar
diledi. 

Temel Karadeniz’de Vali Mutlu’ya,
ziyaretinden dolay› memnuniyetini ifa-
de ederek, teflekkür etti.

Vali Mutlu’dan, Baflkan
Karadeniz’e tebrik ziyareti
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etkinlik

Küçükçekmece'de ki 111 okuldan 100 binin üzerinde ö¤-
rencinin kat›l›m sa¤lad›¤› ödül töreninde, okuma yar›flmas›
sonucunda dereceye giren ö¤renciler ödüllendirildi.

Programa ‹stanbul ‹l Milli E¤itim Müdürü Dr. Muammer
Y›ld›z, Küçükçekmece Kaymakam› Harun Kaya, Küçük-
çekmece Belediye Baflkan Yard›mc›lar› M. Besim Müftüo¤-
lu, Recep fiencan ve Sibel Güllüçay›r, ‹lçe Milli E¤itim Mü-
dürü Cemal Y›lmaz, yazarlar, okul müdürleri ve çok say›da
ö¤renci kat›ld›.

‘7’DEN 70’E HERKES OKUMALI’
Türkiye’nin geliflmesine paralel biçimde okuma kültürü-

nün yayg›nlaflt›r›lmas› için yazar-okur projesi gibi okumaya

Küçükçekmece Kaymakaml›-
¤›, Küçükçekmece Belediyesi,
ve ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü-
¤ü  iflbirli¤iyle toplumun her
kesimine okuma al›flkanl›¤›
kazand›rmak amac›yla düzen-
lenen ‘Küçükçekmece Bir Mil-
yon Kitaba Kofluyor’ projesi-
nin finali Sefaköy Kültür ve
Sanat Merkezi’nde yap›ld›.

Küçükçekmece
1 milyon kitapla bulufltu
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yönelik projeleri hayata geçirdiklerini ve destekle-
diklerini ifade eden ‹stanbul Milli E¤itim Müdürü
Muammer Y›ld›z, ‘Milli e¤itimde ‹stanbul’da oku-
may› artt›rmaya yönelik ne yapabiliriz sorusuna
el atmay› müfredat›n parças› haline getirmek isti-
yoruz. Çok okuyan, çok bilir, çok yazar.7’den 70’e
herkes okumal›.’ diye konufltu.

‘OKUYAN GENÇL‹K GELECE⁄‹M‹Z‹N TEM‹NATIDIR’
Küçükçekmece Kaymakam› Harun Kaya ise

insanlar›n okuyarak kendilerini gelifltirece¤ini ifa-
de ederek, ‘Çok okumak bilgi birikimi sa¤lar. Ufku
aç›k, demokrasinin üstünlü¤üne inanan, kendi

kararlar›n› vermede edindi¤i bilgilerden yararla-
nan, araflt›ran, sorgulayan bir gençlik için oku-
mak gerekir. Okuyan gençlik gelece¤imizin temi-
nat›d›r ‘dedi.

‘‹LÇEM‹ZDEK‹ 200 B‹N Ö⁄RENC‹ ‹Ç‹N
BU PROJELER‹ ÖNEMS‹YORUZ’

‘‹nanç medeniyetinin insanlar› olarak,  ilçemiz-
deki 200 bin ö¤rencinin hayata daha iyi haz›rlan-
mas› için bu projeleri çok önemsiyoruz’ diyen Kü-
çükçekmece Belediye Baflkan Yard›mc›s› Besim
Müftüo¤lu da projede eme¤i geçenlere teflekkür
etti. Konuflmalar›n ard›ndan protokol üyeleri ilko-
kul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleflen yar›fl-
mada dereceye girenlere ödüllerini verdi.Yar›fl-
mada birinciler laptop, ikinciler netbook üçüncü-
ler ise tablet bilgisayarla ödüllendirildi.

Törende, projede eme¤i geçenlere de protokol
üyeleri taraf›ndan plaket takdim edildi. Proje çer-
çevesinde Küçükçekmece'de 1 milyon 65 bin ki-
tap okunarak, May›s ay›n›n ikinci haftas› itibar›y-
la 317 okur-yazar buluflmas› gerçeklefltirildi.
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etkinlik

2. Geleneksel Bilim Kültür
ve Sanat fienli¤i yap›ld›
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Nasrettin Hoca Ortaokulu’nda  gerçekleflen bi-
lim flenli¤i program›na ‹lçe Kaymakam› Harun
Kaya, ‹lçe Milli E¤itim Müdürü Cemal Y›lmaz,
Küçükçekmece Belediye Baflkan Yard›mc›s› Sibel
Güllüçay›r ö¤renciler ve çok say›da veli kat›ld›.

‘ALLAH’TAN RAHMET D‹L‹YORUM’
Soma’da kaybetti¤imiz iflçilerimiz ad›na 1 da-

kikal›k sayg› durufluna ard›ndan ‹stiklal Marfl›
okundu. Programda konuflan Küçükçekmece Be-
lediye Baflkan Yard›mc›s› Sibel Güllüçay›r, ’’‹na-
n›n karfl›mda gözlerinden zeka f›flk›ran p›r›l p›r›l
gençler görüyorum. Sevgili gençler sizler bizim
gelece¤imizin teminat›s›n›z. Bu gençli¤i yetiflti-
ren, onlar›n gelece¤ine flekil veren k›ymetli ö¤-
rencilerimize teflekkürlerimi sunuyorum. Bugün
ayn› anda hem sevinci hem de ac›y› yafl›yoruz
ama hayatta böyledir zaten ayn› anda hem ac›-
y›, hem de sevinci yaflat›r. Sevinçler paylaflt›kça
ço¤al›r, ac›lar paylaflt›kça azal›r. Soma’da kay-
betti¤imiz vatandafllar›m›z için Allah’tan rahmet
diliyoruz. ‘’dedi.

‘GÜZEL AHLAK SAH‹B‹ ‹NSAN OLMAK GEREK’
Küçükçekmece Milli E¤itim Müdürü Cemal

Y›lmaz; ‘’Maalesef hepimizin yüre¤ini yakan bir
felaketle karfl› karfl›yay›z. Evlerimize, ocaklar›m›-
za ve yurdumuza atefl düfltü.” diyerek, Sadece
akademik çal›flmalarda  baflar›l› olman›n yetme-
di¤ini, iyi insan, iyi sporcu, iyi akademisyen, ve
güzel ahlak sahibi insan  olmak gerekti¤ini söy-
ledi.

Etkinlikte okul ö¤rencileri taraf›ndan haz›rla-
nan Bilim, Kültür, Matematik, Fen Teknoloji Ta-
sar›m, Sa¤l›k, Spor, Sosyal Bilgiler, Müzik ve Gör-
sel Sanatlar› alan›nda haz›rlad›klar› projeler ser-
gilendi. Bilim flenli¤i program›nda 4 branfltan
200’ü aflk›n proje sergilendi. Küçükçekmece Bele-
diyesi de ‘’Hayata Sa¤l›kl› Gülümse ‘’ stand›nda
difl temizli¤i seti hediye etti.
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etkinlik

Anneler
gününe
özel konser

Anneler
gününe
özel konser
Küçükçekmece
Belediyesi
Anneler
Gününü Bilgi
Evleri Türk
Halk Müzi¤i
Çocuk
Korosu’nun
konseriyle
kutlad›. 
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Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekle-
flen etkinli¤e, Küçükçekmece Belediye Baflkan›
Temel Karadeniz ve Baflkan Yard›mc›lar› baflta ol-
mak üzere birçok Küçükçekmeceli anne ve çocuk
kat›ld›. 

‘BÜTÜN ANNELER MELEKT‹R’ 
Törende Bilgi Evi ö¤rencilerinin anneleri için

haz›rlad›¤› video gösteriminin ard›ndan söz alan
Temel Karadeniz, kendi annesiyle yaflad›¤› bir
hat›ray› kat›l›mc›larla paylaflt›: “Benim annem 82
yafl›nda. Bir bayram günü anneme ne kadar
mutlusun de¤il mi? Bütün çocuklar›n, torunlar›n
yan›nda dedim. O da bir ah çektikten sonra ‘Kefl-
ke annemde yan›mda olsayd›’ dedi. Kaç yafl›nda
olursak olal›m, her zaman anne yoklu¤u hissedi-
lir. Anneleri toprak alt›nda olan herkese baflsa¤l›-

¤› diliyorum.” Temel Karadeniz ayr›ca bütün an-
nelerin bir melek oldu¤unu belirterek, tüm anne-
lerin anneler gününü kutlad›. 

BABALARI DA UNUTMADILAR 
Programda Erdal fiafak’›n flefli¤inde sahne

alan Bilgi Evleri Türk Halk Müzi¤i Çocuk Korosu
birbirinden güzel eserleri kendi anneleri ve tüm
anneler için seslendirirken, babalar da unutulma-
d›. Bilgi Evi ö¤rencilerinin solo okudu¤u ‘Bana bir
masal anlat baba’ parças› herkesi duyguland›r›r-
ken, koro flefi Erdal fiafak seslendirdi¤i Azeri türkü-
sü Ayr›l›k ile büyük alk›fl ald›. 

Program sonunda Temel Karadeniz, Erdal fia-
fak’a teflekkür ederek çiçek verirken; Küçükçek-
mece Belediyesi taraf›ndan tüm kat›l›mc›lara ka-
ranfil da¤›t›ld›.
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etkinlik

Babalar
gününde
Soma
madencileri
an›ld›

Babalar
gününde
Soma
madencileri
an›ld›
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Küçükçekmece Belediyesi
bünyesinde hizmet veren Bilgi
Evleri’nin düzenledi¤i ‘Türk
Halk Müzi¤i Çocuk Korosu So-
ma Özel Etkinli¤i’ Sefaköy Kül-
tür ve Sanat Merkezinde ger-
çekleflti.

Küçükçekmece Belediye
Baflkan Yard›mc›s› Hamza Gö-
nenç ve yüzlerce ö¤rencinin
kat›l›m›yla gerçeklefltirilen
program,  Bilgi Evleri ö¤renci-
lerinin oluflturdu¤u Türk Halk
Müzi¤i Çocuk Korosu konseriy-
le bafllad›. Programda veliler
ve ö¤renciler duygusal anlar
yaflad›.

DUYGUSAL ANLAR YAfiANDI
Fatih Üniversitesi Türk Müzi-

¤i Konservatuar›’nda Ö¤retim
Görevlisi olan Erdal fiahin’in
yönetti¤i koro taraf›ndan, So-
ma’da ölen madenciler için
okunan mektup büyük alk›fl
al›rken, izleyiciler gözyafllar›na
engel olamad›.

‘SOMA’DA HAYATINI KAYBEDEN 
BABALARI RAHMETLE ANIYORUZ’

Küçükçekmece Belediye
Baflkan Yard›mc›s› Hamza Gö-
nenç, Soma’da hayat›n› kay-
beden maden iflçilerini and›¤›
konuflmas›nda; ‘ Öncelikle, ve-
fat eden babalar› rahmetle
yad ediyoruz. Ve tüm babala-
r›n gününü kutluyorum. Bilgi
Evleri ö¤rencilerimiz, bu özel
gün için anlaml› bir program
haz›rlam›fllar.’diyerek, eme¤i
geçenlere teflekkür etti. Konser
sonunda, Baflkan Yard›mc›s›
Hamza Gönenç Erdal fiahin’e
çiçek takdim etti. Programda
Bilgi Evleri Türk Halk Müzi¤i
korosunda yer alarak, 2013-
2014 e¤itim-ö¤retim y›l›nda
takdir ve teflekkür belgesi al-
maya hak kazanan ö¤rencile-
re madalya takdim edildi.
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etkinlik

Engelli vatandafllar
Çanakkale’de

Sosyal Yard›m ‹flleri Müdürlü¤ü Engelli-
ler Masas› taraf›ndan organize edilen ge-
zide, 200 bedensel, görme ve iflitme en-
gelli Küçükçekmeceli vatandafl rehberler
eflli¤inde Çanakkale’yi gezdi. 

SEY‹T ONBAfiI ‹LE FOTO⁄RAF ÇEKT‹RD‹LER 
Conk Bay›r›, Çanakkale An›t› ve fiehit-

li¤i ziyaret eden engelli vatandafllar da-

ha sonra hayvanat bahçesine de gide-
rek, ö¤le yeme¤i yedi. Seyit Onbafl› hey-
kelinin önünde hat›ra foto¤raf› da çekti-
ren vatandafllar, müzeleri gezerek Çanak-
kale savafl› hakk›nda bilgi edindi. 

4 otobüs ve 2 asansörlü arac›n tafl›d›¤›
engellilere herhangi bir sa¤l›k sorunu ya-
flanmas›n diye ambulanslar da efllik etti.

Küçükçekmece Belediyesi Engelliler Haftas›
dolay›s›yla Çanakkale Gezisi düzenledi. 
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etkinlik

Halk oyunlar›
flampiyonlar›
ödüllendirildi

‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi ve Türkiye
Halk Oyunlar›
Federasyonu iflbirli¤i
ile düzenlenen “Halk
Oyunlar› Türkiye
fiampiyonas›”
Küçükçekmece
Belediyesi Yahya
Kemal Beyatl›
Gösteri Merkezi'nde
gerçekleflti.
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etkinlik

Yahya Kemal Beyatl› Gösteri
Merkezi’ndeki programa; ev sahibi
Küçükçekmece Belediye Baflkan›
Temel Karadeniz, Türkiye Halk
Oyunlar› Federasyonu Baflkan›
Hayri Gürhan Ozano¤lu, Spor A.fi.
Genel Müdürü ‹smail Özbayraktar,
Ankara Büyükflehir Belediyesi Kül-
tür ve Sosyal ifller Daire Baflkan›
Selma Okuro¤lu, Arhavi Belediye
Baflkan› Coflkun  Hekimo¤lu kat›ld›.

TÜRK‹YE'N‹N FOLKLOR
MOZA‹⁄‹ SAHNELEND‹

Türkiye Halk Oyunlar› fiampiyo-
nas›’na Türkiye’nin çeflitli bölgele-
rinde gerçeklefltirilen grup müsaba-
kalar›nda birinci olan tak›mlar ka-
t›ld›. Geleneksel Düzenlemeli ve
Geleneksel Düzenlemesiz dallar›n-
da yar›flan tak›mlar, gecede Türki-
ye’nin folklor mozai¤ini sergiledi.

Türkiye Halk Oyunlar› Federas-
yon Baflkan› Hayri Gürhan Ozano¤-
lu programda yapt›¤› konuflmada
eme¤i geçenlere teflekkür ederek,
'Kat›l›mc› ekiplerimiz, il yar›flmalar›-
n› ve grup yar›flmalar›n› geçtiler ve
3.basamakta bu görsel flölende biz-
lere muhteflem bir sunum gerçek-
lefltirdiler. Bu kapsamda, Türki-
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ye’nin en güzel salonunu bize açan Küçükçekme-
ce Belediye Baflkan› Temel Karadeniz’e flükranla-
r›m› arz ediyorum’’ dedi.

'KÖKLER‹M‹Z SA⁄LAM, HALK OYUNLARIMIZ ZENG‹N'
Küçükçekmece Belediye Baflkan› Temel Kara-

deniz ise halk oyunlar›n›n önemine ve güzelli¤ine
dikkat çekti¤i konuflmas›nda, ‘’Eminim gençleri-
mizin oyunlar›n› çok be¤endiniz, hepsi birbirin-
den güzel hepsi birbirinden renkli. Bizim kökleri-
miz çok sa¤lam ve Türkiye 'de ne kadar büyük

ve zengin  halk danslar›n›n oldu¤unu sevgili kar-
defllerimiz hepimize bir kez daha gösterdi. ’’diye-
rek  eme¤i geçenlere teflekkür etti. 70 ilden 80 ku-
lübün kat›ld›¤› yar›flma: Y›ld›zlar, Gençler ve Bü-
yükler kategorilerinde geleneksel düzenlemeli dal
ve geleneksel düzenlemesiz dal olarak gerçeklefl-
tirildi. 2.250 sporcunun kat›l›m›yla gerçekleflen
yar›flma sonunda, flampiyonlara ödülleri protokol
üyeleri taraf›ndan verildi. Programda Federasyon
Baflkan› Hayri Gürhan Ozano¤lu, Baflkan Temel
Karadeniz'e plaket takdim etti.
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etkinlik
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‘Halk Oyunlar› Türkiye fiampiyonas›’ için
Hakkari ve Diyarbak›r’dan ‹stanbul’a gelen
ekipler Küçükçekmece Belediye Baflkan› Te-
mel Karadeniz’i ziyaret etti. Yahya Kemal Be-
yatl› Gösteri Merkezi’nde Halk Oyunlar› Fede-
rasyonu taraf›ndan düzenlenen Halk Oyunla-
r› Türkiye fiampiyonas› Finalleri’ne kat›lan
ekipler Baflkan Karadeniz’e teflekkür ziyaretin-
de bulundu. 

K‹TAP SET‹ HED‹YE ED‹LD‹
Halkal›’ daki Küçükçekmece Belediyesi bi-

nas›nda Baflkan Karadeniz ile buluflan ekip-
ler, Türkiye’nin En Büyü¤ü olan Yahya Kemal
Beyatl› Gösteri Merkezi’nden çok etkilendikleri-
ni belirterek, kendilerine ve spora olan destek-
lerinden dolay› Baflkan Karadeniz’e minnetle-
rini dile getirdi. Karadeniz de kendisini ziyare-
te gelen ekipleri baflar›lar›ndan dolay› tebrik
ederek, kitap seti hediye etti. Finallere kat›lan
ekiplerden Hakkari yöresi halk oyunlar› ekibi
daha sonra Küçükçekmece Belediyesi taraf›n-
dan organize edilen tekne gezisiyle ‹stanbul
Bo¤az›’n› ve tarihi yerleri gezdi.

Halk oyunlar›
ekibinden
Baflkan
Karadeniz’e
ziyaret
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‹stanbul Korea
Art Show
CKSM’de

Küçükçekmece

Belediyesi Cennet

Kültür ve Sanat

Merkezi, Koreli ve

Türk ressamlar›n

eserlerinden oluflan

resim sergisine ev

sahipli¤i yapt›.
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‘‹stanbul-Korea Art Show’ isimli serginin aç›l›fl›n›
Küçükçekmece Belediye Baflkan› Temel Karade-
niz ve  Kore ‹stanbul Baflkonsolosu Taedong Jeon
birlikte gerçeklefltirdi.

Aç›l›flta yapt›¤› konuflmada, Türkiye ve Kore
aç›s›ndan kültür paylafl›m› ad›na sergiyi çok
önemsediklerini ifade eden Baflkan Temel Kara-
deniz, ‘Sanat;  dostlu¤un geliflimi için de katk›
sa¤layan çok yönlü bir alan. Böyle bir sergiye ev
sahipli¤i yapmaktan mutluluk ve heyecan duyu-
yoruz. Türkiye ve Kore aras›nda zaten var olan
ekonomik ve diplomatik iliflkilerin, kültürel aç›dan
da geliflmesi için bu sergi büyük önem tafl›yor. ‘

diyerek, tüm sanatç›lar› tebrik etti.

BÜYÜK ‹LG‹ GÖRDÜ
Kore ‹stanbul Baflkonsolosu Taedong Jeon ise,

serginin Küçükçekmece’de aç›lmas›ndan duydu-
¤u memnuniyeti dile getirerek, gösterdikleri ilgi-
den ve misafirperverlikten dolay› Baflkan Karade-
niz ve ekibine teflekkür etti. 80 koreli sanatç›n›n
eserlerinin yer ald›¤› sergide, 8 Türk sanatç›n›n da
tablolar› bulunuyor. Toplamda 250 esere ev sa-
hipli¤i yapan ve soyut çal›flmalardan oluflan ser-
gi, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilendi
ve Küçükçekmeceliler’den büyük ilgi gördü..



KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT42

röportaj

‹nönü Mahallesi’nin
emektar muhtar›;

Niyazi Sar›soy
Sefaköy Kültür Merkezi, Bil-
gi Evi, parklar›, aile hekim-
likleri, sa¤l›k oca¤›, posta-
hanesi ile modern bir mahel-
lede bulunmas› gereken her
türlü hizmete sahip ‹nönü
Mahallesi. Üçüncü kez seçi-
len Niyazi Sar›soy, 12 y›lda
Küçükçekmece’deki en bü-
yük de¤iflimi ‹nönü Mahalle-
si’nin yaflad›¤›n› söylüyor...



KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT 43

Küçükçekmece AK Parti döneminde büyük de-
¤iflime ve geliflime sahne oldu. ‹stanbul’un en yafla-
nabilir ilçelerinden biri haline geldi. Ald›¤› hizmet-
lerle dikkatleri üzerine çeken ‹nönü Mahallesi’ni zi-
yaret ettik. Üçüncü kez muhtar seçilen Niyazi Sar›-
soy’a mahalleyi, Küçükçekmece’yi ve hizmetleri
sorduk...

- Üçüncü kez seçilmenizdeki s›r nedir? Kaç
adayla yar›flt›n›z?

6 aday daha vard›, halk bizi tercih etti. Seçil-
memde, insan ay›rt etmeden, düzgün hizmet et-
mek, her insana eflit mesafede olmak etkili oldu.
E¤er birinin, bir sorunu varsa, kendi sorunum gibi
sahiplendim. Bu mahallede 81 ilden insan yafl›yor.
Hepsini her zaman kucaklad›m. Yasal flartlar içinde
bir iste¤i olan kimseyi geri çevirmedim. Baflar›m›z-
da Aziz Yeniay baflkan›n pay› büyüktür. Bu mahal-
leyi hizmete doyurdu. Ne istedikse yerine getirdi.
Halk›m ad›na ona teflekkür ediyorum. Ayr›ca Bü-
yükflehir Belediye Baflkan›m›z Kadir Topbafl’a da te-
flekkür ediyorum. O da her zaman bize destek oldu.

- Mahalleye sizin döneminizde ne gibi hizmetler
yap›ld›?

Bir kere Sefaköy Kültür Merkezi yap›ld›. O çok
büyük bir hizmet. 14 bin çocuk orada e¤itim al›yor.
Bilgi Evi yap›ld›, çocuklar bayram etti. Emniyet Mü-
dürlü¤ü geldi, aile hekimlikleri geldi, sa¤l›k oca¤›
ve postahane yenilendi.

- Kültür Merkezi’ne halk›n talebi nas›l?
Burada halk yo¤un ilgi gösteriyor. Kültür Merke-

zi’nin ne kadar gerekli oldu¤unu her oyunda, her
etkinlikte bilet kalmamas›yla gösteriyorlar.

- Eskiden buralara Filistin deniliyormufl!
Buran›n hemen afla¤›s›na deniliyordu. 12 y›l

önce buralar gerçekten rezaletti. Bu caddede pa-
zar vard›. Mahalle çöplük gibiydi. Her türlü kötü-
lük buralardayd›. fiimdi görüyorsunuz, p›r›l p›r›l.
Geçti¤imiz y›llarda bir Bitlisli bana geldi. ‘Seni teb-
rik ediyorum muhtar. E¤er, buralara bu hizmeti
getirmesen, buralar› yaflan›l›r hale getirmesen,
buras› Gazi Mahallesi’nden daha beter olurdu’ de-
di. Hizmet geldikçe insan kalitesi de yükseldi. 

- Yeni dönem hizmetler devam ediyor mu?
AK Parti’ye Küçükçekmece’de seçimi hep biz

kazand›r›yoruz. Burada 135 bin insan yafl›yor. 50
bin seçmen var ve en çok oyu AK Parti hep bizim
mahellemizde al›r. Aziz Yeniay’a da seçim kazan-
d›rd›k, yeni baflkan›m›z Temel Karadeniz’e de. Hiz-
mette bir s›k›nt› yok. Yeni baflkan›m›z da ayn›
flevkle, ayn› h›zla hizmete devam ediyor.

- Mahalleye yeni dönem için getirmek istedi¤i-
niz hizmet var m›?

Yapt›rmadan söylemek istemiyordum. Ama,
bir noter ile bir kad›n s›¤›nma evine ihtiyac›m›z
var. Onlar› yeni dönemde yapt›rmak istiyorum.

- Tekrar aday olacak m›s›n›z?
Nasip. Allah izin verir, halk da teveccüh göste-

rirse, bakar›z.
- Eklemek istedi¤iniz bir fley var m›?
Adam gibi adam Recep Tayyip Erdo¤an’a

Cumhurbaflkanl›¤›’nda baflar›lar diliyorum. Ona
yine bu mahalleden en çok oy ç›kacak.Belediye-
mize de hizmetlerinden dolay› bir kez daha teflek-
kür ediyorum.

Sefaköy Kültür Sanat Merkezi
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Küçükçekmece Belediyesi’nin ‹stanbul geneli il-
kokul, ortaokul ve liseler aras›nda bu y›l dördün-
cüsünü düzenledi¤i ‘Benim Küçükçekmecem’ bafl-
l›kl› resim yar›flmas› sonuçland›.  Yar›flmada dere-
ceye giren ö¤renciler ödüllendirildi.

Resmi seven çocuklara Küçükçekmece’yi gez-
mek ve ilçenin tarihini ö¤renmek için f›rsat sunan
yar›flmada; jüri üyeleri Asl› K›ratl› Akb›y›k, Zülfiye
Demir, Hakan Koçyi¤it ve Erkan Do¤anay’›n de-

¤erlendirmesi sonucu 20 resim sergilenmeye hak
kazand›.

Ö⁄RENC‹LER ÖDÜLLEND‹R‹LD‹
Ö¤rencilerin Küçükçekmece’ye dair beklenti

ve hayallerini tuvale yans›tt›¤› pek çok çal›flma
aras›ndan yap›lan elemeler sonucunda; ilkokul,
ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye girenler
ödüllendirildi.

Hayallerdeki
Küçükçekmece tuvalde
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etkinlik

Kad›n ve çocuk
ayn› sempozyumda

Küçükçekmece Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl›¤›, ‹stanbul
Sabahattin Zaim Üniversitesi iflbirli¤iyle ülkemiz kad›n ve çocuklar›n›n

sorunlar›na ›fl›k tutuyor.



KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT 47

Bu kapsamda ‹stanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi (‹SZÜ) Halkal› Yerleflkesi’nde düzenlenen
‘1. Disiplinler Aras› Çocuk ve Kad›n’ bafll›kl› sem-
pozyumun aç›l›fl›na, Küçükçekmece Kaymakam›
Harun Kaya, TC. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
l›¤› Müsteflar› Nesrin Afflar Çelik,  Küçükçekmece
Belediye Baflkan› Temel Karadeniz, Baflkan Yar-
d›mc›s› Sibel Güllüçay›r, ‹SZÜ Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Bulut, ‹SZÜ Sempozyum Efl Baflkanlar›
Doç. Dr. Candan Öztürk ve Yrd. Doç. Dr. fiebnem
Cansun ile pek çok akademisyen kat›ld›. 

‘KADIN DE⁄‹L ERKEK SORUNU’ 
Sayg› duruflu ve ‹stiklal Marfl›’n›n ard›ndan söz

alan Temel Karadeniz tüm kat›l›mc›lara ve sem-
pozyumda eme¤i geçenlere teflekkür ederek, “Ül-
kemizde kad›n ve çocuktan ziyade erkek sorunu
var. Burada erke¤i do¤ru tan›mlamak gerekiyor.
Yuvay› difli kufl yapar ama biz o kuflun kanatlar›-
n› k›r›yoruz. Neden sabr› sadece kad›na tavsiye
ediyoruz? Erke¤in kad›n› hayat arkadafl› olarak
gördü¤ü toplumlarda çok daha sa¤l›kl› çocuklar
yetifliyor. Kad›nlar›m›z hem iyi bir anne hem iyi
bir efl hem de iyi bir birey olma üçgeninde s›k›fl›p
kal›yor. Bu nedenle kad›nlar çok ac› çekiyor” 
dedi. 

‘KADIN VE ÇOCUK AYRILAMAZ’ 
‹lçe Kaymakam› Harun Kaya da yapt›¤› aç›l›fl

konuflmas›nda kad›n ve çocuk gibi önemli bir ko-
nunun farkl› disiplinler üzerinden ele al›nmas›n-
dan duydu¤u memnuniyeti dile getirdi. Bakanl›k
Müsteflar› Nesrin Afflar Çelik ise kad›n ve çocuk
kavramlar›n›n hiçbir zaman birbirlerinden ayr›la-
mayaca¤›n› ifade ederek, tek bafl›na kad›n›n her
fleyden soyutlanarak de¤erlendirilmesinin çözü-
me götüren bir yaklafl›m olmad›¤›n› söyledi. 

‘B‹R ‹LKE ‹MZA ATTIK’
Kad›n ve çocuk konusunun disiplinler aras› bir

boyutta incelenecek olmas› nedeniyle bir ilke im-
za att›klar›n› belirten ‹SZÜ Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Bulut da konuflmas›nda, Küçükçekmece Bele-
diyesi’ne ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl›¤›’na
desteklerinden dolay› teflekkür etti. Bulut ayr›ca,
“Her birimiz filin ayr› bir yerini, filmifl gibi tarif edi-
yoruz. Halbuki bizler bütüncül bakmak zorunda-
y›z” diye konufltu. 

Sempozyumun aç›l›fl toplant›s›n›n sonunda ise,
tüm konuflmac›lara ‹SZÜ taraf›ndan hediye verilir-
ken, toplant› sonunda kat›l›mc›lar hat›ra foto¤raf›
çektirdi. ‘Türkiye’de Çocuk ve Kad›n Olmak’, ‘Ço-
cuk ve Kad›nlar›n E¤itim, Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet-
lere Eriflimi’, 'fiiddet Sarmal›nda Çocuk ve Kad›n,
‹fl Yaflam›nda Çocuk ve Kad›n' gibi ana bafll›kla-
r›n ele al›naca¤› sempozyumda farkl› flehirlerden
ve ülkelerden 17 konuflmac› söz alacak.



gezi
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Yeflille mavinin dans etti¤i
f›nd›¤›n baflkenti olan flehir;

Karediniz illerimiz içinde yaylalar› ile öne ç›kan Giresun,
küçük bir il olmas›na ra¤men, Türkiye’de f›nd›k denilince
akla gelen ilk flehirdir. Yeflille mavinin dans etti¤i, h›rç›n
Karadeniz’in en bol plajlar›n›n oldu¤u Giresun’u gezerken
hem gözünüz, hem de mideniz bayram edecek.

G‹RESUNG‹RESUN
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Yaz aylar›nda akl›n›zda serin yaylalar varsa, Gire-
sun tatili tam size göredir. Bir çok önemli ve güzel yay-
laya sahip olan Giresun, Karadeniz’den hemen yükse-
len da¤lar›, yeflili, bol dereleri, yemek kültürü ile dikkat
çekiyor. Türkiye’de f›nd›k denilince akla gelen ilk il olsa
da asl›nda kiraz›n da en önemli yetifltirme yerlerinden
biridir. Giresunlular, kiraz›n anavatan›n›n Giresun oldu-
¤unu söylerler. Ordu ve Giresun’un aras›na yap›lacak
havaalan› ile Giresun’un popüllerli¤i h›zla artacakt›r.
Çünkü, herkes henüz çok öne ç›kmam›fl inan›lmaz gü-
zel yaylalara sahiptir. Gümbet art›k Türkiye’de bilinir
hale gelse de, Gümbet kadar pek çok güzel yaylaya
sahiptir. Yaz aylar›nda binbir türlü çiçekle donat›lm›fl,
serin yaylalarda buz gibi sular, insan› kendinden geçi-
rir. Yeflilin her tonunu görebilece¤iniz bu yaylalar›n bir
k›sm› a¤aç s›n›r›n›n üzerinde oldu¤u için yemyeflil ve
çiçeklerle donanm›fl haldedir. Bu yüzden de yöre halk›
hayvanc›l›k art›k çok azalsa da, yaz›n nemli havas›n-
dan kurtulmak için yaylalar› tercih eder. Yaylalarda
art›k elektrik ve yol sorunu kalmam›flt›r. Evler de yayla
evlerinden çok yazl›k haline dönüflmüfltür.

Giresun Yemek kültürü aç›s›ndan da kendine özgü
tatlara sahiptir. Hamsi ve bal›k her Karadeniz ilinde ol-
du¤u gibi Giresun’da da öndedir. M›s›r, kara lahana,
et yemekleri, pideleri, sebze yemekleri çeflit çeflittir.

Gelin flimdi bu güzel ilimizi birlikte gezelim ve tan›-
yal›m...

� Giresun Adas›:
Karadeniz’in tek adas› olan Giresun Adas› k›y›dan

bir mil aç›kta yer almaktad›r. 40.000 metrekare alana
sahip olan ada, Aksu flenliklerinde ve yaz aylar›nda
özel seferlerle ziyaret edilmektedir.

� Geleneksel Giresun evleri 
Kalenin güneydo¤usunda yer alan ve Zeytinlik

Mahallesi ad›n› alan semt eski tarihi Giresun evlerin-
den oluflur. Korunmaya al›nm›flt›r ve ziyaretçilerin u¤-
rak yeridir. Eski evlere merakl› olanlar için gezilip görü-
lecek ilginç bir semttir.

� Giresun Kalesi
Oldukça zengin bir tarihi kültüre sahip olan kale,

flehrin merkezine kurulmufltur. Kalede Milli Mücadele
Kahraman› Topal Osman A¤a’n›n an›t mezar›, tarihi
saray kal›nt›lar›, ma¤aralar, kaba tafllarla örülmüfl sur-
lar ve tafl kabartmalar görülebilecek önemli noktalar-
d›r.

� Katolik Kilisesi
Ç›narlar mahallesinde Çocuk Kütüphanesi olarak

gezi
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hizmet veren bina 18. yy. gotik mimarisi tarz›nda infla
edilmifltir. Günümüze kadar özgün yap›s›n› korumufltur.

� Seyyit Vakkas Türbesi 
Kapu Mahallesi’nde bulunan 19. yy.dan kalma bir tür-

bedir. Fatih Sultan Mehmet zaman›nda büyük yararl›l›k-
lar gösteren ve bir çat›flma s›ras›nda flehit düflen uç beyi
Seyyit Vakkas’a aittir. Kendisi 15.yy.da yaflam›fl olmas›na
ra¤men türbesi 19. yy.da yapt›r›lm›flt›r

� Plajlar
Giresun kentinin do¤u ve bat›s›ndaki sahiller kilometre-

lerce uzay›p giden do¤al plajlar durumundad›r. Kent
merkezine yaklafl›k 5 km. uzakl›kta yer alan, Arif Kumafl,
Giresun, Belediye, Emniyet, Tabya ve Jandarma plajlar›
Giresun’un bafll›ca plajlar›d›r. Giresun’da kamping yap›la-
cak plajlar Arif Kumafl, Bulancak Belediye, Keflap Düzköy
Belediye Plaj›, Tirebolu Plaj›d›r. Ayr›ca yaz aylar›nda Gire-
sun Adas› ile Giresun Liman› aras›nda her akflam Mavi
Tur düzenlenmektedir.

� Kapl›calar
Giresun do¤al maden sular› ile de ünlüdür. ‹nifldibi

Madensuyu, Çalda¤ Maden Suyu; Batlama Deresi üzerin-
dedir. fiiflelenmesi yap›larak pazarlanan bu maden sular›,
böbrek tafllar›na iyi gelmekte, hazm› kolaylaflt›rmaktad›r.

P›narlar Maden Suyu, fiebinkarahisar yolu üzerinde Ku-
lakkaya yol ayr›m›nda bulunmaktad›r.

� Mesire yerleri
Giresun-Trabzon sahil yolu üzerinde ve Giresun kent

merkezine yaklafl›k 4 km. mesafede bulunan Aksu Deresi
A¤z›’nda da gezi e¤lenme ve dinlenme amac›yla binler-
ce kifli bir araya gelir. Halen her y›l 20-23 May›s tarihleri
aras›nda tertiplenen “Aksu fienlikleri” ile yüzlerce y›ll›k
geçmifle sahip May›s Yedisi gelene¤i yaflat›lmaya çal›fl›l-
maktad›r.

� Sportif etkinlikler
Giresun’a 60 km. uzakl›ktaki Karagöller da¤ silsilesi yü-

rüyüfl sporu için çok elverifllidir. En önemli parkurlar; E¤ri-
bel-Çoban Ba¤›rtan, Turna Ovas›-Kümbet, E¤ribel-Avflar
Obas›-Sa¤rak Gölü, K›rklar Tepesi-Karagöl Tepesi-Ayg›r
Gölü-Elmal› Obas›. Yürüyüfl parkurlar› rak›m› 2.250 metre-
nin üzerindedir.

� Müzeler
Gogora Kilisesi – Müze: 18. yüzy›lda yap›lm›fl olan ve

halen müze olarak kullan›lan kilise flehrin karayolu kena-
r›nda bulunmaktad›r. Müzenin içinde antik eserler, tafl
kabartmalar, eski tarihlerde kullan›lan silah, giysi ve para
örnekleri sergilenmektedir. Kuvâ-y› Milliye Ve Osman
A¤a Müzesi: Milli Mücadelede Giresunlu Kuvâ-y› Milliye
kahramanlar›m›z›n an›lar›n› yaflatacak resim, büst ve bel-
geler bulunmaktad›r. Müzede tarihi Giresun foto¤raflar›,
Atatürk’ ün Muhaf›z Alay› Komutan› Topal Osman A¤a
ve Giresun uflaklar›n›n foto¤raflar› ile Giresunlu flehitlerin
foto¤raflar› yer almaktad›r. Ayr›ca Topal Osman A¤a’n›n
ve Binbafl› Hüseyin Avni Alpaslan’›n büstleri ile tarihi tü-
fek, tabanca ve kitaplar bulunmaktad›r.

� Kümbet Yaylas›
Kümbet Yaylas›, Do¤u Karadeniz bölgesinde, 1640

metre rak›ml› yayla Do¤u Karadeniz’in en meflhur ve tu-
ristik yaylalar›ndand›r.

� Sis Da¤› Yaylas›
Giresun ‹li Görele ‹lçesinin sahile 40 km. mesafedeki en

büyük da¤› olan Alada¤’›n en yüksek tepesi Alimeydan
(Sis) Da¤› 2182 metre yüksekliktedir.

� Yemeden dönme
Giresun mutfa¤› oldukça zengindir. Giresun’dan yu-

murtal› ya¤l› pide, kabak kabu¤u kavurmas›, hafl›l, so-
¤an k›zartmas›, fasulye turflusu, hamsi bu¤ulama ve
hamsi k›zartma yemeden dönmeyin.

� Almay› unutma
Giresun’a özgü do¤al pestil, köme ve dut pekmezin-

den, Kazanc›lar Çarfl›s›’ndan hediyelik el yap›m› eflyalar-
dan ve Do¤u Karadeniz kad›n›n›n bugün bile kulland›¤›
giyim eflyas› pefltamaldan almay› unutmay›n.
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tören

Spor yapt›lar
ödülleri kapt›lar

Küçükçekmece Belediyesi ve ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü iflbirli¤iyle dü-
zenlenen 2013-2014 E¤itim-ö¤retim y›l› Sportif Müsabakalar 2.ödül tö-

reni Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleflti.

Ödül törenine Küçükçekmece Belediye Bafl-
kan Yard›mc›s› Recep fiencan, Küçükçekmece
Milli E¤itim Müdürü Cemal Y›lmaz ve çok say›-
da ö¤renci kat›ld›.

Törende, 16 branflta (futbol, basketbol, voley-
bol, hentbol, masa tenisi, badminton, satranç,
puanl› atletizm, engellilerde puanl› atletizm, or-
yantiring, yüzme, anaokulu atletizm oyunlar›,
tenis, ö¤retmenler aras› turnuvalar ve kros yar›fl-
lar›) dereceye giren ö¤rencilere kupalar› proto-
kol üyeleri taraf›ndan takdim edildi.

‘S‹ZLER B‹RER CEVHERS‹N‹Z’
Küçükçekmece Milli E¤itim Müdürü Cemal

Y›lmaz törende yapt›¤› konuflmada, ‘Sizler birer
cevhersiniz. O yüzden k›ymetinizi bilmemiz la-
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z›m.  Enerjinizi bundan sonrada faydal› biçimde
kullanarak, spordan kopmay›n.’diye konufltu.

‘SPOR FAAL‹YETLER‹ TÜM HIZIYLA DEVAM ED‹YOR’
Küçükçekmece Belediye Baflkan Yard›mc›s› Re-

cep fiencan ise Küçükçekmece’de spor faaliyetleri-
nin tüm h›z›yla devam etti¤ine dikkat çekti¤i konufl-
mas›nda ö¤rencileri de tebrik etti.  fiencan, ’’‹lçemiz-
de bulunan gençlerimizin en az bir spor dal›nda
baflar›l› çal›flmalar yapmas›, tak›m ve ekip ruhunu
kavramas› ve gelece¤in olimpiyat flampiyonlar›n›n
yetiflmesi bizi mutlu ediyor.’diyerek, tüm ö¤rencileri
yaz spor okullar›na davet etti.

Programda Türkiye ve ‹stanbul flampiyonalar›n-
da dereceye giren ö¤renciler de ödüllendirildi.
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etkinlik

Do¤al çevrenin korunmas›na dikkat çekmek
amac›yla Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde hiz-
met veren Bilgi Evleri’nden yaklafl›k 100 ö¤renci Kü-
çükçekmece Hürriyet Caddesi’nde ‘çevre ve geri dö-
nüflüm’ konulu çevre yürüyüflü gerçeklefltirdi.

1500 ADET FESLE⁄EN DA⁄ITILDI
Küçükçekmece Belediye Baflkan› Temel Karade-

niz, Ak Parti Küçükçekmece ‹lçe Baflkan› Mustafa
Korkut,  Belediye Baflkan Yard›mc›lar› Dr. Sibel Güllü-
çay›r, Hamza Gönenç ve Mustafa Kuzugüden’in de
kat›ld›¤› yürüyüflte, Baflkan Karadeniz; mahalle sa-
kinlerinin ve esnaf›n çevre haftas›n› kutlayarak, fesle-
¤en da¤›tt›.

‘ÇEVREM‹Z‹ HER DA‹M KORUMALIYIZ’
Do¤al çevrenin korunmas›na yönelik çal›flmalar›

çok önemsediklerini ifade eden Baflkan Karadeniz,
“Tek bir dünyam›z var. Sadece çevre haftas›nda de-
¤il, her daim çevremizi korumam›z gerekiyor. Gele-
cek nesillere daha yaflan›labilir bir dünya b›rakmak
en öncelikli görevlerimizden bir tanesi. Küçükçekme-
ce Belediyesi olarak hizmet verdi¤imiz binam›zdan
bafllad›k. Türkiye’ nin yeflil sertifikal› ilk kamu binas›n-
da hizmet veriyoruz. Yüzde 35 enerji tasarrufu sa¤l›-
yor. Y›lda yaklafl›k 350 ton daha az karbon sal›n›m›
sa¤layan bir bina. Her malzeme geri dönüflümlü ola-
rak tasarlan›p, hayata geçirildi. Vatandafllar›m›za da
çevreye olan duyarl›l›klar›ndan dolay› teflekkür edi-
yorum” diye konufltu.

Atakent Mahallesi’nde yer alan park alan›nda
devam eden etkinlikte, Bilgi Evleri ö¤rencileri protokol
üyeleri ile birlikte 100 adet erguvan, sedir ve selvi fi-
dan›n› toprakla buluflturdu.

Baflkan Karadeniz fesle¤en da¤›tt›

100 fidan toprakla bulufltu

Küçükçekmece
Belediyesi, ‘5
Haziran Dünya
Çevre Günü ve 5-
11 Haziran Çevre
Koruma Haftas›’
çerçevesinde iki
önemli etkinli¤e
imza att›.
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röportaj

Sedat fiencan’a Küçükçekmece’nin
yaflayan efsanesi dersek yanl›fl yap-
m›fl olmay›z. Çünkü, tam 55 y›ld›r Kü-
çükçekmece’de yafl›yor. fiu s›ralar
sa¤l›k sorunlar› u¤rafl›yor. Küçükcek-
mece’nin her soka¤›n› bilen, tozunu
yutan biri. Geçmiflte futbol oynam›fl,
sonradan kulüp baflkanl›¤› yapm›fl, si-
yasette uzun süre görev alm›fl... Kü-
çükçekmece denince, gözleri doluyor
ve bafll›yor anlatmaya;

“Küçükçekmece eskiden her türlü
pisli¤in oldu¤u, çamur deryas› içinde
yüzen, sokaklar› çöp y›¤›nlar› olan bir
ilçeydi. Ne zaman AK Parti Küçükçek-
mece’yi kazand›, ilçenin kaderi de¤ifl-
ti. Aziz Yeniay baflkan, Küçükçekme-
ce’yi bir Avrupa kenti haline getirdi.
Yap›labilecek her fleyi yapt›. Kültür
Merkezleri, çocuklar için bilgi evleri,
yüzme havuzlar›, ›fl›l ›fl›l caddeler,
yemyeflil parklar, tertemiz sokaklar,
dolay›s›yla de¤eri h›zla katlanan bir
ilçe haline geldik. Ben Çiler dönemi si-
yaset yaparken, sokaklar›, insanlar›
dolafl›rken çizmeyle giderdik, çamur
deryas› içindeydi her yer. fiimdi so-
kakta bir asfalt bozulsa, hemen gelip
yap›yorlar, çöpler düzenli toplan›yor,

Küçükçekmece’nin yaflayan efsanesi,
nam› de¤er;KEMPES

Sedat fiencan asl›nda bir Ma-
kedon göçmeni. 55 y›ld›r Kü-
çükçekmece’de yafl›yor. Küçük-
çekmece’nin dününü, bugünü-
nü biliyor. Çamurlu sokaklar-
dan, p›r›l p›r›l bir Küçükçekme-
ce’ye dönüflümü yak›ndan izle-
mifl. Geçmiflte çok iyi futbol
oynad›¤› için ünlü Arjantinli
futbolcu Kempes lakab› tak›l-
m›fl kendisine...
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kald›r›mlarda tafl yerinden ç›ksa, ara belediyeyi,
on dakika sonra gelip yaps›nlar. Göl kenar› flu an
‹stanbul’un en güzel yeri, Geçmiflte girilmiyordu
bile. Bunlar› halk görüyor. Yeni Baflkan›m›z Temel
Karadeniz’de ayn› yoldun devam ediyor. Temizlik
konusuna çok önem veriyor. Halkla sürekli iç içe.
3-4 proje yapt› m›, bir on y›l daha baflta kal›r. Sa-
¤olsun hem Aziz Baflkan, hem Temel Baflkan
hastal›¤›m s›ras›nda bana çok destek oldular...”

- Kempes lakab› nas›l tak›ld› size?
“Ben iyi futbolcuydum. 1974 y›l›nda Arjantin’te

Kempes rüzgar› eserken, zaman›n belediye Bafl-
kan› R›dvan Ünal bana Kempes ismini takt›. On-
dan sornra da herkes beni öyle hat›rlar oldu. Lan-
ga’da, Sefaköy’de, Bursa Merinos’ta, Küçükçek-
mece’de oynad›m. Bir çok kulüp istedi. Konya’ya
transfer olacakt›m, oturdu¤um mahalle nedeniyle
kominist diye söylemifller, oysa öyle bir fley yok.
Ben her zaman ortada oldum. Do¤ru Yol’da siya-
set yapt›m. Aziz Baflkan ile birlikte de AK Parti’li
olduk ve öyle devam ediyoruz. Yani Konya’ya
transferim bir söylenti nedeniyle gerçekleflmedi.”

- Yeni Baflkan, Temel Karadeniz’den ne gibi
beklentileriniz vvar?

“Temel Baflkan çok iyi çal›fl›yor. Böyle devam
etsin yeter. Bir çok proje haz›rlad›¤›n› biliyorum.
Onu çok seviyor ve her zaman destekliyorum. Ba-
flar›l› olaca¤›ndan kuflkum yok. Beklentimiz yok.

Zaten fazlas›yla her türlü hizmet veriliyor.”
- Eklemek istedi¤iniz bir fley var m›?
“Sa¤l›¤›m bozulunca flunu çok iyi anlad›m. Pa-

ran varsa, en iyi sensin. Eskiden yan›mda olan
pek çok kifliyi flimdi göremiyorum. Çok h›zl› ve ke-
yifli bir hayat yaflad›m. ‹nsanlara dostlar›n› iyi
seçmelerini tavsiye ediyorum. Bana yer ay›rd›¤›-
n›z için de teflekkür ediyorum.”

Tekrar geçmifl olsun. Umar›z en k›sa sürede
sa¤l›¤›n›za kavuflursunuz...



mekan
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Kurtulufl Savafl›’n›
üç boyutlu seyredin
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Zafer Müzesi
‹stanbul; her yeri tarih,

her yeri önemli eserlerle
dolu bir flehir. 2003

y›l›nda aç›lan Zafer
Müzesini gezerken, hem

kurtulufl savafl›n›, hem de
Çanakkale zaferini yeniden

yaflayacaks›n›z...
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mekan

Türkiye’nin en önemli müzelerinden biri
olan Zafer Müzesi, her Türk’ün mutlaka gezip
görmesi, çocuklar›na göstermesi gereken bir
müze.

Zafer Müzesi bir yandan kazan›lan savafl›
gözler önüne sererken di¤er yandan önemli
bir e¤itici fonksiyon üstleniyor. Fonda resim-
lenen Çanakkale ve Kurtulufl savafllar›ndan
seçilen sahneler, üç boyutlu maketler, ses ve
›fl›k unsurlar›yla bütünlenerek ortaya canl›
bir kompozisyon ç›k›yor. Böylece tarihimiz-
den önemli kesitler, adeta bir zaman tünelin-
den geçercesine gezilebilecek bir mekana
dönüflüyor. Cumhuriyet’imizin yak›n tarihi-
nin panaromik bir gerçeklikle yans›t›ld›¤› Za-
fer Müzesi’nde ayn› zamanda Atatürk foto¤-
raflar›n› da görmek mümkün. Miniaturk Pa-
norama Zafer Müzesi, 25 Aral›k 2003 tarihin-
de Cumhuriyet’imizin kuruluflunun 80. y›l›n-
da ulusal haf›zam›za da bir arma¤an olarak
aç›ld›. Kitaplardan okuyup ö¤rendi¤imiz sa-
vafl, bu kez, elinizi uzatsan›z dokunabilecek-
siniz, o günlere dal›p gidecekmiflsiniz gibi ya-
k›n›m›zda yap›l›yor sanki. 
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Zafer Müzesi’nde Milli Mücadele’yi sadece
cepheden, yani ölmekte olan askerlerin aras›n-
dan seyretmiyorsunuz. Cephe gerisinde süren
günlük hayat› da ses ve ›fl›k efektleri aras›nda
canlanan maketlerle izleyebiliyorsunuz. Ama
savafl, cephede oldu¤u kadar cephe gerisinde
de yaflan›yor. Yurdun her yan› adeta bir cep-
he, bir savafl alan›… 

Cumhuriyet’imizin yak›n tarihinin panaromik
bir gerçeklikle yans›t›ld›¤› Zafer Müzesi’nde ay-
n› zamanda Atatürk Foto¤raflar› sergisini de
gezmek mümkün. Sergiye, Atatürk’ün tarihe

ve gelece¤e yön veren sözleri de efllik ediyor.
Türkiye’nin Vitrini Miniaturk’te Panorama Zafer
Müzesi ile Türkiye’nin tarihine de tan›kl›k ediyo-
ruz. Miniaturk’u ziyaret eden herkes Kristal ‹s-
tanbul ve Zafer Müzesi'ni ücretsiz ziyaret edebi-
liyor.

Ziyaret Gün ve Saatleri
Miniatürk-Minyatür Türkiye Park› içerisinde

hizmet veren Kristal ‹stanbul Müzesi her gün zi-
yarete aç›kt›r.

Hafta ‹çi: 09:00 – 17:00
Hafta Sonu : 09:00 – 17:00
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yaflam›n içindeyiz



Toplum ve engelliler
n CENG‹ZHAN ERGÜL
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Mevcut durumlar› daha iyi anlayabilmek için
bilgileri sistematik hale getiririz. Bilgileri s›n›fland›-
r›r, mevcut s›n›fland›rmaya göre konular› anla-
maya, aç›klamaya çal›fl›r›z. Dezavantajl› kifliler
kavram›n›, toplum içinde herkesin benzer oldu¤u
varsay›m› ile yap›lan uygulamalardan zarar gö-
renler olarak ifade edebiliriz. Konunun kapsam›n›
ve s›n›rlar›n› belirleyebilmek için bu say›da deza-
vantajl› grup kavram›n› irdeleyece¤im. 

Öncelikle konunun tarihçesinden bahsedilme-
si, durumun nereden nereye geldi¤inin anlafl›l-
mas›na yard›mc› olacakt›r. Güçlerin savafl› olan
‹kinci Dünya Savafl›; tüm dünyada büyük y›k›ma
neden olmufl, milyonlarca insan ölmüfl ya da eski
yaflamlar›na dönemeyecek kadar engelli kalm›fl-
t›r. Bireyin eski sa¤l›¤›ndan çok farkl› bir bedenle
toplumsal yaflama dönmesi onlar›n destekleyici
bir yap›ya ihtiyaç duyulmas›n› gerektirmifltir. Bu
insanlar›n toplumla bütünleflmesi, yaralar›n›n sa-
r›lmas›, yaflamlar›n› devam ettirmeleri için rehabi-
litasyonlar› düflünülmüfl ve buna uygun çabalara
giriflilmifltir. Ancak rehabilitasyon hizmetleri kav-
ram›n›n henüz çok yeni olmas›, en az çaba ile en
fazla insana hizmet götürebilme güdüsü bireysel
farkl›l›klar› olan kiflileri güç duruma düflürmüfltür.
Ancak medikal olarak tedavi edilebilen bireylerin
yaflama kat›lmalar› düflünülmüfltür.

Peki ülkemizde engelli kavram›n› nas›l kullan-
maktay›z ve bize ça¤r›flt›rd›¤› kavram›n gerektir-
di¤i sorumluluklar nelerdir? 5378 say›l› Engelliler
Kanununda Engelli; fiziksel, zihinsel, ruhsal ve du-
yusal yetilerinde çeflitli düzeyde kay›plar›ndan
dolay› topluma di¤er bireyler ile birlikte eflit koflul-
larda tam ve etkin kat›l›m›n› k›s›tlayan tutum ve
çevre koflullar›ndan etkilenen birey olarak tan›m-
lanmaktad›r. Bu tan›m literatürdeki yaklafl›mdan
etkilenerek yaz›lm›flt›r.

Literatürde kavram iki flekilde inceleme alan›
bularak ele al›nmaktad›r. Medikal model ve sos-
yal model kavramlar›d›r. Medikal modelde; insa-
na ait organlar›n, uzuvlar›n fonksiyonalitesi tam
olarak yerine getirememesidir. Bu durumda birey
için olmas› gereken unsurlar tespit edilerek karfl›-
laflt›rmaya dayal› eksiklik tan›mlamas›na gidil-
mifltir. Sosyal modelde; bireyde engel yoktur en-
gelli olan çevredir. Çevresel alanlar›n oluflturul-
mas› s›ras›nda dikkate al›nmayan bireysel farkl›-

l›klar nedeniyle hizmetlerden tam anlam›yla ya-
rarlanamayan bireylerin düfltü¤ü durumlar engel
olarak tan›mlanmaktad›r. Engeli birey oluflturmaz
toplumdaki uygulamalar oluflturur. Bu nedenle
de engelli bireyler toplumdan soyutlanmak zo-
runda kal›r. Sivil Toplum Kurulufllar› sosyal mode-
le göre çal›flan kurumlard›r. Sosyal model kavra-
m›yla birlikte devletler kendi uygulamalar›n› tek-
rar de¤erlendirmek zorunda kalm›flt›r. 

Birleflmifl Milletlerin insan haklar› sözleflmesi ni-
teli¤indeki Engelli Haklar› Sözleflmesi sosyal mode-
li destekleyici en genel yaz›l› belgedir. Üye dev-
letlerin sözleflmenin gereksinimleri karfl›lamak için
gerekli önlemleri almalar› istenmifltir.

Y›llar önce ünlü bilim adam› Abraham Mas-
lov’un ihtiyaçlar hiyerarjisinde belirtti¤i son nokta
olan “Kendini Gerçeklefltirme” amac›na ulaflabil-
mek için e¤itimin bireyi kiflisel olarak gelifltirmesi,
insani de¤erlerinin zenginleflmesine katk› sa¤la-
mas› gerekmektedir. Burada karfl›m›za kendini
gerçeklefltirme amac›yla ilgili olarak, dezavantajl›
gruplar için mevcut e¤itimle ortaya ç›k›p ç›kama-
d›¤›n›n de¤erlendirilmesi gerekir. 

Sosyal d›fllanmaya u¤rayan bireylerin kendini
gerçeklefltirme amac›na ulaflmak bir yana birinci
aflamada bar›nma, yiyecek vb. hizmetlere eriflim-
de problem yaflamaktad›r. Bu nedenle hayat›n
her aflamas›nda özellikli insanlar dikkate al›nma-
l›d›r. Bireysel farkl›l›klar hayat›m›za de¤er katan
olgulard›r. Farkl›l›klara hofl görüyle bakarak ya-
flamlar›n› kolaylaflt›rmak hem temel insan hakla-
r›ndan biridir. 

Engelli ö¤rencinin servisle okula gidebilmesi,
okula gitti¤inde girifl rampas›n›n olmas›, hissedile-
bilir yüzeylerin konumland›r›lmas›, okulunda en-
gelli wc’sinin olmas›, okuldaki kantinden yararla-
nabiliyor olmas› yaflam için ola¤an bir durum
olarak kabul edilmelidir.

Sonuç olarak tüm bu de¤erlendirmelerim ›fl›-
¤›nda engelli bireyler halen dezavantajl› grupla-
r›n bafl›ndad›r. Temel e¤itim, sa¤l›k hizmetlerine
eriflimlerinde güçlükler vard›r. Nitelikli e¤itim ek-
sikli¤i nedeniyle istihdama eriflimde zorluklar var-
d›r. Ülkemizde her geçen gün bu durum olumlu
yönde de¤iflmekte, durum iyileflmektedir. Konu
ba¤›ms›z izleme, de¤erlendirme ve raporlama sü-
reçlerinin varl›¤› ile afl›lacakt›r.
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Binoküler görmenin geliflimi 10-12 yafla
kadar sürüyor ve sonras›nda beynin di¤er
birçok fonksiyonu gibi geliflimini tamaml›-
yor.

10-12 yafl›na kadar çocuklarda ortaya ç›-
kabilecek göz sorunlar›n›n ambliopiye yol
açabilece¤i unutulmamal›. fiafl›l›k da ço-
cuklarda ambliopiye yol açan sorunlar›n
bafl›nda geliyor. Bu bak›mdan çocuklarda
flafl›l›¤›n mümkün oldu¤unca erken yaflta
saptanmas›, tedavi edilmesi, estetik ve psi-
kososyal yararlar›ndan çok binoküler gör-
me geliflimi aç›s›ndan büyük önem tafl›yor. 

Gözlerde kayma oldu¤unu saptamak çok
kolaym›fl gibi görünse de d›fl görünüm al-
dat›c› olabildi¤i için ço¤u zaman flüphede
kal›nabilir. fiafl›l›¤›n saptanmas› ve tedaviye
bafllanmas›nda gösterilecek tereddüt ve ge-

cikmeler çocukta ileride telafisi
mümkün olmayan görme

kay›plar›na yol açabilir.

GÖZLÜK VE ORTOPED‹K 
TEDAV‹

En riskli flafl›l›k tür-
lerinden biri çocuk

do¤duktan sonra
ilk 6 ay içinde
bafllayan erken
flafl›l›klard›r. Ge-
nellikle baflka
bir göz sorunu
olmaks›z›n görü-
len bu tür kay-
malarda teda-
vide gecikildi-

¤inde binoküler görme kusurunun çok a¤›r
olabildi¤i biliniyor. Özellikle küçük bebekler-
de belli bir yafla kadar gözlerde biraz kayma
olmas›n›n normal oldu¤u gibi yanl›fl bilgi ve
inan›fllar yüzünden bu çocuklar›n hekime gö-
türülmesi ertelenmekte, tedavi gecikti¤inde
de ileride flafl›l›k kozmetik aç›dan düzeltilse bi-
le görme eksikli¤i giderilememektedir. 6. ay-
dan sonra bafllayan flafl›l›klarda gözdeki ileri
hipermetrop, miyop gibi kusurlar›n veya bafl-
ka faktörlerin etkisi bulunur. Bir k›s›m hastada
sadece gözlük ve ortoptik tedavilerle flafl›l›k
düzeltilebilirken bazen de bunlara ilaveten
bir veya birkaç ameliyat geçirmesi gerekebil-
mektedir.

Gözlerde kayma oldu¤unu saptamak çok
kolaym›fl gibi görünse de d›fl görünüm aldat›-
c› olabiliyor. Tedaviye bafllanmas›nda göste-
rilecek tereddüt ve gecikmeler çocukta ileride
telafisi mümkün olmayan görme kusurlar›na
davetiye ç›kart›yor.

fiafl›l›k, tek bafl›na önemli bir
rahats›zl›k oldu¤u gibi, baflka göz

sorunlar›yla birlikte sonucu
de¤iflebilir. ‹leri yafllarda bafllayan

flafl›l›klar hem estetik bir kusur hem
de çift görmeye neden olarak

rahats›zl›k yarat›rken, çocukluk
ça¤›nda bafllayan flafl›l›klar ayr›ca

binoküler görme geliflimini bozuyor.

n PROF. DR. ACUN GEZER
Liv Hospital Göz Hastal›klar› Uzman›

Çocuklarda

flafl›l›k
ihmale gelmez!
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S›k s›k, az az yemek ve ye-
meklerden sonra düzenli ev içi
yürüyüfller haz›ms›zl›k sorununu
gideriyor. Diyabet, böbrek, yük-
sek tansiyon gibi kronik hastal›-
¤›n›z yoksa istedi¤iniz her g›day›
abart›ya kaçmadan yiyebilirsi-
niz. Özellikle protein ve posal› yi-
yecekler kab›zl›¤›n önlenmesini
sa¤l›yor. K›rm›z› et haftada iki

kez yenebilir.
Mümkünse bal›-
¤›n s›kl›kla tüketil-
mesi öneriliyor.
Sebze a¤›rl›kl› bes-
lenmeli ve kat›
ya¤dan uzak dur-
mal›s›n›z. Bu tip
beslenme al›flkan-
l›¤›n›n ömür boyu
devam ettirilmesi
kalp sa¤l›¤› aç›-
s›ndan oldukça
önemli. Ameliyat-
tan bir ay sonra
da, diyetisyen
kontrolünde “kar-
diyak diyet” uy-
gulamal›s›n›z.

‹LAÇ KONUSUNDA
HASSAS DAVRANIN

‹laçlar›n, do¤ru zamanda ve
dozlarda al›nmas› gerekiyor. Aç
karn›na ya da tok karn›na al›-
nacak ilaçlar konusunda hassas
davran›n. Hasta e¤er koroner
bypass ameliyat› geçirmiflse kan
suland›r›c›, kolesterol, ritim ve
tansiyon düzenleyici tedavisi,
aksi bir durum olmad›kça ömür
boyu devam etmeli. Kapak

ameliyat› geçirmifl hastalarday-
sa, gereken kan suland›r›c› te-
daviler ameliyat› gerçeklefltiren
hekim taraf›ndan detayl› bir fle-
kilde anlat›lmal› ve kontroller ih-
mal edilmemeli.

BANYODAN SONRA
KURULANIRKEN D‹KKAT

Cinsel yaflama iki-üç haftadan
sonra bafllayabilirsiniz. Bu konu-
da taburcu olmadan önce dok-
torunuzdan bilgi almal›s›n›z. Her
gün banyo yapabilirsiniz. Fakat
oturarak ve ›l›k su ile yap›lan
banyo sonras› kurulan›rken ya-
ra yerlerine temiz ve vücudun
baflka bir yerine de¤memifl hav-
lular kullanmaya özen göster-
melisiniz.

YÜRÜYÜfi MESAFES‹
YAVAfiÇA ARTIRILMALI

Kemik yaklafl›k iki ayda iyile-
fliyor. Efor s›ras›nda e¤er verilmifl
ise gö¤üs korsenizi takmal› ve
varis çoraplar›n›z› mutlaka giy-
melisiniz. Yürüyüfl mesafenizi
yavaflça artt›rmal› ve havalar›n
iyi oldu¤u günlerde mutlaka d›-
flar›da yürüyüfller yapmal›s›n›z. 

Bafllang›çta günde yaklafl›k 10
dakika yürüyüfl yeterli olur. Has-
ta kendi performans›na göre bir-
kaç gün aralarla yürüyüfl mesa-
fesini art›rabilir ve bir ay›n so-
nunda bir saat yürüyüfl yapabi-
lecek duruma gelebilir.

Kalp ameliyat›
sonras› yaflam

Kalp
ameliyatlar›ndan
sonra kendimizi

iyi hissediyor
oluflumuz,
tamamen

iyileflti¤imiz
anlam›na

gelmiyor. Bu
süreçte özellikle
dikkat edilmesi
gereken önemli

noktalar var.

Kalp Damar Cerrahisi Uzman›
n DOÇ. DR. AHMET ÖZKARA
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Ananas
Mucize meyve

Diyet yapanlar›n en büyük yard›mc›s› olan
Ananas içerdi¤i vitaminler nedeniyle kansere
karfl› en önemli koruyucu meyvelerden biridir.

Türkiye’de ananas kullan›m› son y›llar-
da h›zla artm›flt›r. Tropikal bir meyve
olan ananas içerdi¤i vitaminler nedeniy-
le gerçek bir mucizedir. Avrupa ve Türki-
ye’de son y›llarda keflfedilen bu meyve
oldukça lezzetlidir ve mutlaka bol bol tü-
ketilmelidir.

Ananas, tropikal bir meyve oldu¤u
için s›cak iklimlerde yetiflir. Bafll›ca Ha-
wai, Honduras, Costa Rica, Fildifli, Gana,
Tayland ve Malezya gibi tropik iklim ül-
kelerinde bolca üretilir. Meyveyi ilk yetifl-
tiren ünlü kaflif Kristof  Kolomb’dur. 

Vücudumuz için gerekli olan birçok mi-
neral ve vitamini bol miktarda içermesi
ile ananas çok yararl› bir meyvedir. Bol
miktarda  demir, kalsiyum, vitamin A-
B-C içerir. Ayr›ca di¤er g›dalarda nis-
peten az bulunan bir mineral olan
manganezi bol miktarda içerir ki bu
mineral kemiklerin geliflmesinde ve
yara iyileflmesinde gereklidir, cilt sa¤l›-
¤›nda önemlidir, kan flekerini düzenler,
çok önemli bir anti-oksidand›r ve ba¤›-
fl›kl›k sistemimizin sa¤l›kl› olmas›nda
çok önemlidir.

Ananas›n Genel Faydalar›
Lokalize iltihap ve fliflkinlikleri giderir.

Proteinlerin sindiriminde rol oynayan bir
enzim olan bromelain sayesinde hem
sindirime yard›mc› olur hem de iltihap
ve fliflkinlikleri de etkili bir biçimde
önler. Ayr›ca ananas suyu anti-inf-
lamatuvar özellik gösterir, bu
da romatizmal hasta-
l›klardan korun-
mada, ek-
lem ilti-
hap-
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lar› ve fliflkinliklerinin önlenmesinde faydal›d›r.
Yerel halk aras›nda sinüzit, tonsilit, gut hastal›¤›,
eklem iltihaplar› ya da yaralanma sonucu flifl-
melerinde bol bol ananas tüketilir.

Kan› suland›r›r: 
Bromelain enzimi ayn› zamanda kan p›ht›lafl-

mas›nda rol alan trombositlerin birbirleriyle ya-
p›flkanl›¤›n› azaltt›¤› için kan inceltici görevi gö-
rür. Bu nedenle özellikle aspirin, heparin ve war-
farin gibi kan suland›r›c› ilaç kullananlar çok
fazla ananas yememeli. Buna karfl›l›k ailesinde
erken damar t›kan›kl›¤›, varis öyküsü olanlarda

ise oldukça yararl› bir meyvedir.

Saç ve Cildi Güzellefltirir
Bol miktarda  B-C ve A  vitamini içerir

ki buda saç ve cilt sa¤l›¤› için çok ya-
rarl›d›r. 

Kanserden Korur: 
Ananasda bulunan ‘bromelain’ en-

zimindeki CCZ adl› bir molekülünün
ba¤›fl›kl›k sistemini kanser hücrelerini
yok etmek için harekete geçirdi¤i,
CCS molekülünün de kanser türleri-

nin yüzde 30’unda ifllevi
bozulan bir proteini blo-
ke etti¤i saptanm›flt›r.
Özellikle meme, akci-
¤er, ba¤›rsak, over ve
cilt kanseri türlerinde
etkili oldu¤u yönünde
veriler gelmektedir.

Bromelain, vücuttaki
proteinleri sindiren bir
enzimdir ve böylelikle
hazm› kolaylaflt›r›r, mide

asidini düzenler. Bu ne-
denle baz› Avrupa ülkele-

rinde haz›ms›zl›k için ana-
nas bitkisel preparatlar› piya-

saya sunulmak üzere ruhsat alm›flt›r.
Ananas ayn› zamanda idrar söktürücü etkiye

de sahiptir. Ananas suyunda ayr›ca ya¤lar›
yakan baz› enzimlerde vard›r ve bu yönüyle
selülitde çok faydal› bir meyvedir. 

C vitamini deposudur:
Bir bardak ananas suyu günlük C vitamini

ihtiyac›n›n yaklafl›k ortalama %40’n› ve man-
ganez ihtiyac›n›n hemen tamam›n› karfl›lar.
Böylece saç ve deri daha sa¤l›kl› olur, ba¤›fl›k-
l›k sistemi güçlenir, kanser ve birçok hastal›¤a
neden olan oksidan maddelerle savafl›l›r, ke-
mik dokusu güçlenir.

Ananas’› Nas›l Tüketelim?
Meyve olarak tüketilebilece¤i gibi meyve su-

yu fleklinde de tüketilebilir. Meyvenin kabukla-
r› çabuk soyuluyorsa ve parma¤›n›z› bast›rd›¤›-
n›zda hafifçe içe gömülüyor ve kokusu hissedi-
liyorsa olgunlaflm›fl demektir. Özellikle lif alma-
n›z› da sa¤lad›¤›ndan kavun gibi dilimleyip
yemeniz daha avantajl› olsada suyu da çok
yararl›d›r.

Zayf›lamaya da
çok yard›mc›

Vücudumuzun ihtiyaç duydu¤u
birçok vitamin ve minerali içerir.
Ananas ayr›ca bol suludur ve bu
su vücut ya¤›n› etkili bir flekilde
eritir. Zay›flamak isteyen herkese
her gün en az bir bardak ananas
suyu tüketmelerini öneririz.
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Hem lezzetli, hem de sinir ilac›

Kuflkonmaz otu

Yaz aylar› geldikçe
sebze ve meyve
çeflitleri ço¤al›r.
Türkiye’de bolca
yetiflmesine
ra¤men son y›llara
kadar pek fazla bi-
linmeyen kuflkon-
maz, yavafl yavafl
Türk mutfa¤›ndaki
yerini al›yor.
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Tarihin en eski sebzelerin-
den biri olan kuflkonmaz Türk
mutafa¤›ndaki yerini son y›l-
larda almaya bafllam›flt›r. Sa-
r›ms› yeflil renkte çiçekler
açan, meyvelar› k›rm›z› otsu
bir bitki olan kuflkonmaz bit-
kisi daha çok ›l›man iklimler-
de ve sulak yerlerde yetiflir.
Süs bitkisi olarak da kullan›-
lan Kuflkonmaz ayn› zaman-
da A, B1, B2 ve C vitaminleri
ile protein ve mineraller bak›-
m›ndan zengin bir besindir.

Kuflkonmaz›n Faydalar›: 
‹yi bir idrar söktürücü olan

kuflkonmaz, idrar yollar›n› te-
mizler ve vücutta oluflan
ödem fliflliklerini gidermeye
yard›mc› olur. Hazm› kolay-
laflt›r›r. Sinirleri kuvvetlendirir
ve zihin yorgunlu¤unu gide-
rir. Difl a¤r›s›n› hafifletir. Gözle-
ri ve kalbi kuvvetlendirir. Ka-
raci¤er ve böbreklerin düzenli
çal›flmas›na yard›mc› olur.
Kan› temizler. Kandaki fleker
oran›n› düflürür. Egzama ve
sivilcede faydal›d›r. Cilde
canl›l›k verir.

Kuflkonmaz Nas›l Kullan›l›r? 
Kuflkonmaz›n gövdesi, kö-

kü ve tomurcuklar› kullan›l›r.
Kuflkonmaz suda kaynat›la-
rak çorbas› içilirse el ve ayak-
lardaki fliflliklerle karaci¤er flifl-
li¤ini indirmeye yard›mc›
olur. Fazla miktarda kullan›l›r-
sa idrar yollar›n› tahrifl edebi-
lir. Bu nedenle özellikle böb-
rek rahats›zl›¤› olanlar fazla
tüketmemelidir. Kuflkonmaz
tazeyken tüketilmelidir. Çi¤
olarak, bu¤ulanarak, hafifçe
k›zart›larak, ya¤da k›zart›la-
rak veya di¤er sebzelerle ka-
r›flt›r›larak ya da kümes hay-
vanlar› ve bal›kla birlikte pifli-
rilebilir.

Buharda piflirilen kuflkon-
maz; limon, eritilmifl tereya¤›
ve permesan peyniriyle bir-
likte Frans›z mutfa¤›nda
önemli bir yer al›r.

Yeflil so¤an ve kuflkonmaz›,
ceviz ya¤›yla birlikte hafifçe
k›zart›rsan›z çok lezzetli ve

sa¤l›kl› bir tat elde edersiniz.

Nas›l seçilir ve
saklama koflullar›:
� Uçlar› kapal›, aral›ks›z ve s›-
k› olan parlak yeflil kuflkon-
mazlar› seçilmelidir
� E¤er uçlar› biraz solmuflsa,
so¤uk suda bekleterek taze-
lefltirilir.
� Taze kuflkonmaz, kullan›la-
cak zamana kadar ›slak mu-
hafaza edilmelidir.
� Kuflkonmazlar dondurula-
bilir ama piflirmeden önce
buzunun çözülmemesi daha
iyi olacakt›r.
� Kuflkonmaz› eve getirdi¤i-
nizde, ayn› gün kullanmaya-
caksan›z, dibinden biraz›n›
kesin ve içine biraz su koydu-
¤unuz kaba dik olarak yerlefl-
tirin. Daha uzun saklamak
için, filizleri kâ¤›t havluya ve-
ya kuru ve temiz bir kurula-
ma bezine sar›n, daha sonra
plastik poflete yerlefltirerek,
buzdolab›n›z›n sebzelik bölü-
mün de en fazla befl gün sak-
lay›n.

Malzemeler:
� 10 ad taze kuflkonmaz
� 3 yemek kafl›¤› meksika

fasulyesi (Tukafl)
� 3 yemek kafl›¤› kuru  domates
� 4-5 dal maydanoz
� 4-5 ad sar›msak turflusu
� Tuz
� Limon
� Zeytinya¤›

Yap›l›fl›: Kuflkonmazlar y›kan›r,
kal›n saplar›  kesilir (çorba yap-
mak için ayr›l›r) ve derin bir ten-
cereye konur bir tatl› kafl›¤› tuz
eklenerek 15 dk  hafllan›r. Haflla-
nan kuflkonmazlar›n renkleri
kaybolmas›n diye ayr› bir kapta
haz›rlanm›fl buzlu suyun içine sü-
zülerek al›n›r. Di¤er tarafta derin
bir kasede meksika  fasulyesi,
kuru domates kar›flt›r›l›r. Mayda-
noz ve sar›msak turflular› k›y›la-
rak eklenir. Harmanlan›r. Servis
taba¤›na al›n›r. Üzerine parmak
uzunlu¤unda kesti¤imiz kuflkon-
mazlar yerlefltirilir. Tuz , limon su-
yu ve s›zma zeytinya¤› kar›flt›r›l›r.
Üzerine dökülerek servis yap›l›r.

Taze kuflkonmaz salatas›
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Adem
Günefl
NesilYay›nlar›

Efl, efli ya terapi eder ya da terapiye
muhtaç eder.

Günümüzde efller birbirlerini
varoldu¤u hali ile kabul etmedikleri
içindir ki, evlilikler incitici bir mücadele
alan›na dönüflüyor. Kifliler birbirlerini
de¤ifltirmek, dönüfltürmek ve
baflkalaflt›rmak için mücadeleye 
girerken, koca bir yaflam,
y›pranm›fll›klar içinde geçip gidiyor.

Kimi zaman, kad›n erkeklefltikçe,
erkek pasiflefliyor; erkek pasiflefltikçe,
kad›n agresiflefliyor. Kimi zaman ise,
erkek agresiflefltikçe, kad›n
çaresizlefliyor; kad›n çaresizlefltikçe
arada çocuklar eziliyor.

Halbuki mutlulu¤un temel esas›
koflulsuz sayg› ve kiflinin varoldu¤u hali
ile kabul edilmesidir.

Ve insan gördü¤ü, bask› ve zorla-
malar kadar de¤il, kendi olmas›na izin
verildi¤i kadar insand›r.

Sa¤l›kl› çocuk da, ceza ile korkutu-
larak veya mükâfat ile yönlendirilerek
davran›fl kazand›r›lm›fl çocuk de¤ildir.
Sa¤l›kl› çocuk; bir davran›fl yanl›fl
oldu¤u için o davran›fltan uzak dura-
bilecek iradeyi kazanm›fl çocuktur.

‹flte bu kitap bütün bunlardan
bahsediyor. Belki de, aile içinde pozitif
bir yaflam için gözden kaç›r›lan
ayr›nt›lar› sunuyor.

Allah de 
ötesini b›rak

U¤ur
Koflar
Destek Yay›nlar›

Allah her fleyden haberdard›r, san-
may›n ki size yap›lan haks›zl›¤a kay›ts›z
kal›yor. O, size bir annenin evlad›na
yaklaflt›¤› merhametten daha fazla
merhamet duyand›r. 

Duan›n karfl›l›¤›n› takip etmeden
Allah de ötesini b›rak. Kul Rabbini imti-
han etmez. Ona tevekkülle
yaklaflt›¤›nda rahmetini tüm
hücrelerinde hissedeceksin. Karfl›nda o
kadar çok maskeli insan var ki onlar›
tan›mak için yoruluyorsun. fiayet dikkat
edersen güzel olan bir fley var; o senin
hakk›n› ald›kça, sen onun
sevaplar›ndan kazan›yorsun. O halde
kaybettim diye üzülme, biraz daha
derin bakarsan, asl›nda kazand›¤›n›
fark edeceksin!.. 

Afl›k olcaks›n evet ama kalbini Allah
aflk›yla yakacaks›n... Dünyan›n geçici
oldu¤unu, bitece¤ini ‹DRAK edeceksin;
sadece sonsuz kudrete ba¤lanacaks›n.
ALLAH'A ba¤l› yaflayacaks›n. 

Eksik olan parçalar› yitirdi¤ini
düflünen ve bunlar› arayarak ç›kma-
zlara giren ve bunun da d›flar›da
oldu¤unu sanan çok büyük bir
ço¤unluk çeflitli psikolojik sorunlarla ruh
sa¤l›klar›n› bozmufltur. 

‹flte U¤ur Koflar bu kitap da sana
herkes gibi Allah'› anlatm›yor O'nu
adeta hissettirip yaflat›yor!.. 

kitap
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Çocuk e¤itiminde
pozitif iletiflim



‹lhan fieflen, 7 y›l aradan sonra 5. solo
albümü "Gel" ile müzikseverlerle yeniden
bulufltu. Albümün ç›k›fl parças› olan "Ac›d›r
Aflk" dahil albümdeki tüm eserlerin söz ve
müzikleri ‹lhan fieflen'e ait. Ayr›ca albümde
daha önceki solo çal›flmalar›ndan farkl›
olarak gitar a¤›rl›kl› akustik bir sound tercih
edildi. Geçti¤imiz y›llarda talihsiz bir flekilde
aram›zdan ayr›lan genç ve yetenekli
müzisyen Serhan fieflen'in düzenlemesini
yapm›fl oldu¤u "M›fl Baba" isimli flark› ise
üzerine sadece vokal eklenerek, aranjesine
dokunulmadan ilk hali ile albümde yer
al›yor. Vokalleri anlaml› k›lan di¤er bir özel-
lik; Grup Gündo¤arken üyeleri Burhan,
Gökhan ve ‹lhan fieflen'in çocuklar› ile bir-
likte "fieflen Ailesi" olarak Serhan'›n an›s›na
flark›y› seslendirilmifl olmalar›.
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‹lhan
fieflen: Gel

Masalla gerçe¤i birlefltiren bir
eserdir. Geçmifli temsil eden dede ile
gelece¤i temsil eden çocuk aras›nda
dramatik bir iliflki kurarak insan duygu
ve düflüncelerine kendine has yorumlar
getirilir. Ad› eserde hiç geçmeyen
çocu¤un saf ve temiz dünyas›ndan,
hayat›n ac› ve ç›plak gerçe¤ine
uzanan bir roman kurgusu meydana
ç›kar›l›r. 

Aytmatov'un, edebiyat âleminde
genifl akisler uyand›ran, uzun y›llar
tart›fl›lan, verilmek istenen mesajla
yarat›lan tiplerin büyük bir uyum
sa¤lad›¤› eserlerinden biridir.

Dünyan›n en önemli yazarlar›ndan
biri olan Cengiz Aytmatov’un bu
kitab›n› okurken, herkes kendisinden bir
parça bulacak, kitab› bir solukta bitire-
cektir. 
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MÜZ‹K

Beyaz
Gemi

Cengiz Aytmatov
Ötüken Neflriyat

Mutfa¤›n› Karatay Mutfa¤›na çevi-
renler sa¤l›k bulacak zay›flayacak ve
kilosunu koruyacak. Bunu yaparken de
hiç strese girmeyecekler. 

Türkiyeyi zay›flatan profesör olarak
ünlenen ve ilk iki kitab› sat›fl rekorlar› k›-
ran Prof. Canan Efendigil Karatay bu
kez sizin için kal›c› kilo verdiren do¤al
ve lezzetli yemek tariflerini seçti. Kara-
tay Mutfa¤› Türk mutfa¤›n›n en güzel
örneklerini Karatay prensiplerine göre
revize ederek sunuyor. Kitap adeta bir
sa¤l›kl› yaflam prospektüsü niteli¤inde
Do¤al ve temiz malzeme seçimi sa¤l›kl›
piflirme yöntemleri yo¤urt tereya¤› gibi
evde yap›labilecek do¤al ürünlerin ta-
rifleri… 

Ve çorbalardan salatalara mezeler-
den yumurtal› yemeklere zeytinya¤l›lar-
dan et ve bal›k yemeklerine tamam›
denenmifl onlarca leziz tarif. 

Karatay
Mutfa¤›

Canan Karatay
Hayy Kitap



pratik bilgiler
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Sivrisinek
gecenizi
mahvetmesin
Yaz aylar›n›n en büyük
kabusudur sivrisinekler. Hele
hele küçük çocuklar için tam
bir kan emicidir. Küçük
önlemlerle sivrisinek hasar›n›
azaltmak mümkün...



Sivrisinekler yazla birlikte kendile-
rini göstermeye bafllad›lar. Son y›llar-
da di¤er canl›lara zarar vermesi ne-
deniyle havadan ilaçlamalar›n sona
ermesi ile art›fl gösteren sivrisinekler,
geceleri zehir etmeye devam ediyor-
lar. Pek çok kifli kimyasal silahlarla
sivrisineklerle mücadele ederken, bu
kimyasallar›n zararlar›na kendileri de
maruz kal›yor. Bu yüzden sivrisinek-
lerden do¤al korunma yollar›n› arafl-
t›rd›k. Hem kendinizi, hem de çocuk-
lar›n›z› bu kan emicilerden korumak
için alabilece¤iniz pratik önlemleri
aç›kl›yoruz...

Genellikle nemli ve serin ortam
larda yaflayan sivrisinekler minik kan
emicilerdir... 

Genellikle geceleri uykular› sabote
eden sivrisinekler vücut ›s›s›na ve ge-
ce uyurken ç›kan karbondioksite ge-
lir. Bu nedenle genellikle v›z›lt›lar› ku-
la¤›m›z›n dibinde biter. Erkek sivrisi-
nekler ›s›rmaz, difli sivrisinekler kan
depolar. 

Yaz günlerinde giyece¤iniz koyu
renkli k›yafetler onlar için tam anla-
m›yla bir bar›nakt›r. Aç›k renkli k›ya-
fetler giymeye özen gösterin.

Terli nemli bölgeler sivrisineklerin
özellikle tercih etti¤i bölgelerdir. S›k
s›k dufl al›n.

Bahçe ve balkonunuzda sodyum
lambalar› bulundurun. Sivrisineklerin

daha az gelmesini ve elektrik tasarru-
fu yapman›z› sa¤lar. Ayr›ca camlar›-
n›za sineklik takt›rmak en kolay ve
pratik çözümlerden biri olacakt›r.

Karanfil ya¤›, lavanta ya¤› ve
portakal kabu¤unun kokusundan
hofllanmazlar. Yaz akflamlar›nda
hem hofl bir vücut losyonu olarak kul-
lanabilece¤iniz bu ya¤lar sizi sivrisi-
nek sald›r›lar›ndan da koruyacakt›r.

Çay a¤ac› ya¤›, okaliptüs ve na-
ne ya¤› ›s›r›lan bölgeye sürüldü¤ün-
de kafl›nt›y› birkaç saniye içinde ala-
cakt›r ve o bölgeyi h›zl› bir flekilde
onaracakt›r.

Saf vanilya da sineklerden korun-
ma olarak kullan›labilecek yöntem-
lerden birisi. Nab›z noktalar›na sürü-
len vanilya ya¤› bir anlamda sizi gö-
rünmez k›lacak ve ›s›r›klardan kaç›n-
man›z› sa¤layacakt›r.

Yeflil limonun üstüne yerlefltirece-
¤iniz karanfiller de sinekleri evinizden
uzak tutman›za yard›mc› olacakt›r.

Evinizin cam kenarlar›na fesle¤en
ve lavanta saks›lar› yerlefltirin. Fesle-
¤en ve lavantan›n sivrisinekleri kovu-
cu do¤al etkisi vard›r.

Son olarak teknolojinin nimetlerin-
den faydalan›n! Sinek kovar yaz›l›m›
yükleyebilece¤iniz cep telefonunuzda
geceleri ya da akflamüstü program›
çal›flt›r›n ve s›cak yaz akflamlar›n›n
tad›n› ç›kart›n!
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� Zorunlu olmad›kça, s›cakl›¤›n en
belirgin oldu¤u 11.00-15.00 saatleri
aras›nda d›flar›ya ç›k›lmamal›d›r.
Çocuklar, yafll›lar, kalp ve fleker gibi
kronik hastal›¤› olanlar›n buna özel-
likle dikkat etmeleri gerekir.

� Kapal› alanlar›n havaland›r›l-
mas›na, yeterli bir hava ak›m› sa¤-
lanmas›na özen gösterilmeli. (müm-
künse klima kullan›lmal›)

� Bol s›v› ve mineral içeren içe-
cekler tüketilmelidir. Kalp hastal›¤›
veya hipertansiyonu olup tuzsuz di-
yet alan kifliler d›fl›nda g›dalarla tuz
al›m› artt›r›lmal›d›r. Tuz k›s›tlamas›
olanlar ise s›v› ve tuz kayb› yönün-
den çok dikkatli olmal›d›r. (Susama-
m›fl olsan›z bile s›k s›k su için çünkü
susamak vücudunuzun su ihtiyac›n›
belirten güvenli bir iflaret de¤ildir.)

� Serinlemek için alkollü içecekler
kullanmay›n bunlar once serinletir,
sonra vücudun su kayb›n› artt›r›rlar.

� Hafif yemekler, sulu yiyecekler

(meyva, salata, çorba vb.) yenmeli.
Ya¤l› a¤›r yemeklerden ve t›kabasa
yemekten kaç›n›lmal›.

� ‹nce, aç›k renk, bol giysiler giyil-
meli. Giysiniz günefl ›fl›¤›n›n sizi yak-
mas›n› önlesin ama terletip su kay-
bettirmesin.

� Genifl kenarl› flapka giyin yüzü-
nüz do¤rudan günefl alt›nda kalma-
s›n.

� S›k s›k dufl al›p serinleyin.
� Kapal› ve park edilmifl araç için-

de hiçbir canl› b›rak›lmamal›.
� D›flar›da aktif olarak çal›flmas›

gerekenlerin mümkün oldukça gü-
nefl alt›nda korunmas›z kalmamaya
a¤›r eforlardan kaç›nmaya ve s›k
s›k, bol bol s›v› tuzlu g›dalar almaya
daha çok dikkat etmeleri gerekir.

� S›cak çarpmas› ve bitkinli¤i be-
lirtilerini bilip bu belirtilere karfl› uya-
n›k olunmal› al›nan önlemlerle has-
ta düzelmezse doktora haber veril-
melidir.

Afl›r› s›caklara dikkat!



sinema&tiyatro
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Maymunlar
Cehennemi: fiafak Vakti
KÜNYE
Yönetmen: Matt Reeves
Senaryo: Rick Jaffa
Oyuncular: Andy Serkis,
Jason Clarke, Gary Oldman
Tür: Bilimkurgu, Aksiyon

Genleri de¤ifltirilmifl, isyanc› maymun
Caesar'›n kaç›fl›n›n üzerinden on sene
geçmifltir. Genetik evrim geçirerek daha
da zekileflen Caesar, kendisi gibi olduk-
ça ak›ll› olan di¤er maymunlarla birlik-
te büyük bir maymunlar ordusu kurma-
y› baflarm›flt›r. Caesar'›n önderlik etti¤i
bu maymunlar 10 y›l öncesinde yay›-
lan ölümcül bir virüs salg›n›ndan kurtul-
may› baflaran bir grup insanla karfl›
karfl›ya gelir. Ve her iki türün de tek bir
amac› vard›r, yeni dünya düzenini olufl-
turan ve söz sahibi olan tür olmak! 
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T‹YATRO

Ali Baba, kar›s› ve o¤luyla
yaflayan yoksul bir oduncudur.
Bir gün ormanda dolafl›rken, bir
ma¤araya ggizlice girip ç›kan
k›rk haramileri görür. K›rk hara-
miler h›rs›zl›k yaparak elde et-

tikleri hazineeleri bu ma¤aran›n
içinde saklarlar. Ali Baba onlar›
bir süre izler ve haramiler ç›kt›k-
tan sonra maa¤araya girer. Y›l-
lard›r hayalini kurdu¤u zengin-
lik karfl›s›nda durmaktad›r.
Ama Ali Baba çal›naraak elde
edilmifl bu zenginli¤e aldanma-
yacak ve oyunun sonunda ha-
ramilere gereken dersi verecek-
tiir. ‹yi - kötü çat›flmas›n› konu
alan oyun, e¤lenceli müzikal
formuyla çocuk izleyicisiyle bu-
lufluyorr.

Ali Baba ve K›rk Haramiler

K›fl
Uykusu
KÜNYE
Yönetmen: Nuri Bilge
Ceylan
Senaryo: Nuri Bilge Ceylan
Oyuncular: Haluk Bilginer,
Melisa Sözen, Demet
Akba¤
Tür: Dram

Ayd›n emekli bir tiyatrocudur;
Kapadokya'ya babas›ndan kalan
butik oteli iflletmek için geri döner.
Ayd›n o günden sonra bafllayan
k›fl uykusu bu gözlerden ›rak otelin
içerisindeki gündelikleriyle, kah
yerel bir gazeteye köfle yaz›lar› ya-
zarak kah her zaman niyetlendi¤i
ancak bir türlü bafllayamad›¤› ti-
yatro tarihi kitab›n› yazmay› düflü-
nerek geçer. Tüm bu süreçte ha-
yat›nda iki kad›n vard›r: Kendisi-
ne her anlamda uzak ve so¤uk
davranan genç kar›s› Nihal ve k›z
kardefli Necla... K›fl›n bast›rmas›
bu küçük taflrada en çok Ayd›n'›n
sinirlerine dokunur ve onu uzakla-
ra gitmeye teflvik eder... 

Transformers:
Kay›p Ça¤
Transformers:
Kay›p Ça¤

Autobot ve De-
cepticon'lar aras›n-
da yaflanan son sa-
vafl›n ard›ndan dört
y›l geçer. Savaflta
Chicago flehri yerle
bir edilmifl ve bin-
lerce insan öldürül-
müfl olsa da dünya
ve insanl›k büyük
bir tehditten kurtul-
mufl olur. ‹nsanl›k yaralar›n› sar-
maya çal›fl›rken Amerikan hükü-
meti de Autobotlar ile aras›ndaki
iliflkiye iyice koparm›fl, hatta ha-
yatta kalanlar› yok etmeleri için
CIA'de özel bir birim dahi kurul-
mufltur. Teksas'ta kendi halinde bir
tamirci olan Cade Yeager, eline
geçen hasarl› bir kamyoneti, par-
çalar›n› satma umuduyla kabul
eder. Ne var ki bu kamyonetin

yaral› bir Optimus
Prime'dan baflkas›
olmad›¤›n› anla-
mas› uzun sürmez.
Optimus Prime'dan
ald›klar› sinyallerle
yola ç›kan CIA
ajanlar›yla bafl›n›n
derde girmesi de
çok yak›nd›r. Ca-
de Yeager bir fle-

kilde Optimus Prime'› Chicago'ya
ulaflt›rmak ve di¤er Autobotlar ile
iletiflime geçmesini sa¤lamak zo-
rundad›r. Zira dünyay› tehdit eden
güçlü bir düflman yola ç›kmak
üzeredir. Optimus Prime ve Auto-
botlar, Cade Yeager baflta olmak
üzere kendilerine destek olan in-
san toplulu¤unun yard›m›yla bafl-
lar›na gelen en korkutucu düfl-
manla yüzleflmek zorundad›r...

KÜNYE
Yönetmen: Michael Bay
Senaryo: Ehren Kruger
Oyuncular: Mark Wahlberg,
Stanley Tucci,
Kelsey Grammer
Tür: Aksiyon , Bilimkurgu
Ülke: ABD, Çin



internet
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Türkiye’nin en önemli internet sitelerinden biri
mynet.com. Haber, ekonomi, spor, magazin,
sa¤l›k, spor, oyun gibi pek çok konuda ziyaretçi-
lerine imkan sunuyor. ‹nternet kullan›m› h›zla
artt›kça siteler de kendilerini yenileyip,
alanlar›n› geniflletiyor. www.mynet.com zaten
bilinen bir site olmas›na ra¤men, yeniliklerle
dikkat çekiyor.

Haber konusunda önde

www.mynet.com

Ev han›mlar›n›n en büyük merak›d›r dekoras-
yon. Evlerini daha güzel, daha yaflanabilir hale
getirmek için ev han›mlar›n›n art›k en büyük
yard›mc›s› internet. Hem al›flverifl yap›yorlar,
hem de merak ettikleri sorular›n cevaplar›n› bu-
luyorlar. www.evdebir.com adl› internet sitesi ev
han›mlar›n›n merak etti¤i pek çok konuya aç›k-
l›k getiriyor.

Ev han›mlar› dikkat!

www.evdebir.com

Teknoloji merak› her geçen gün art›yor. Özellikle
ev han›mlar› internet konusunda çok merakl›
hale geldi. Ev ifllerinden artan zamanlar›n› bil-
gisayar bafl›nda internette geçiriyorlar.
Teknolojik geliflimleri de yak›ndan takip ediyor-
lar. www.teknomilk.com adl› internet sitesi bu
konuda merakl› olanlar›n sorular›na cevap
veriyor. 

Teknolojik yenilikler burada

www.teknomilk.com

Çocuklar tatilde ve bofl vakitlerinin büyük bölü-
münü bilgisayar bafl›nda geçiriyorlar. Çocuklar›-
n›z› bilgisayar konusunda mutlaka kontrol edin.
Onlar›n bilgisayar ba¤›ml›s› olmadan, oyun oy-
namalar›na imkan verin. Yani bir süre koyun.
‹nternetten oyun oynayabilecekleri bir site de
www.cocuk.oyunoyna.com. Bu sitede çocuklar
rahatl›kla oyunlar oynayabilir.

Çocuklara yeni oyunlar

www.cocuk.oyunoyna.com



RocketSkates adl› paten projesi genç-
ler taraf›ndan çok sevilece¤e benziyor.
Saatte yaklafl›k 12 km/h h›z yapabilen
RocketSkates’i isminden dolay› roketle
çal›flan bir paten olarak düflünebilirsiniz
ancak öyle de¤il. RocketSkates patenin

alt›nda bulu-
nan ufak bir
motorla çal›-
fl›yor. Daha
önce de böy-
le giriflimlerin
oldu¤unu bili-
yoruz. Di¤er
rakiplerinin
aksine, Roc-
ketSkates
yaklafl›k 3 kg

daha hafif ve 2 merkezi motor yerine 4
merkezi motor bulunduruyor. Böylece da-
ha h›zl› bir flekilde yol alabiliyorsunuz. Roc-
ketSkates’in en büyük art›s› ise rakiplerinin
aksine tamamen bildi¤imiz klasik patenler
gibi kullan›labilmesi. Yani ellerinizi özgür
b›rakarak yüksek h›zda ve daha az yoru-
larak yolculu¤unuza devam edebilirsiniz.

teknoloji
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Dinlenme korkusunu
bitirecek uygulama

Sade vatandafllardan üst
düzey yöneticilere kadar
hemen hemen herkesin yapt›¤›
ifl fark etmeksizin
endifle duydu¤u
telefon dinlenmesin-
den siz de korkuyor-
san›z bu uygula-
maya
bay›lacaks›n›z. Son
dönemde giderek
artan gizlilik
endiflesini f›rsata çeviren Wiper
sizlere ister mesajlafl›n ister

konuflun iletifliminiz s›ras›nda
gerçekleflen tüm veriler
görüflmenizin hemen ard›ndan

silen bir uygulama
sunuyor. Yani baflka
bir deyiflle bu uygula-
ma sayesinde ele
geçirilecek hiçbir veri
kalm›yor. Wiper,
iPhone için
AppStore’dan,
Android iflletim sistemli

telefonlar için ise Google Play
Store’dan ücretsiz indirilebilir.

Eski nesil robotlar› unutun
Bildi¤imiz gibi robotlar genellikle metal, plastik

gibi sert malzemelerden yap›l›r ve mevcut flekil-
lerinde de¤iflim olana¤› yoktur. Ancak y›llard›r
yap›lan araflt›rmalar sonunda flekil de¤ifltirebilen
ve bulundu¤u çevreye uyum sa¤layabilen bir
robot yap›m› malzemesi ortaya ç›kar›ld›.
Massachusetts Institute of Technology (MIT) bilim
adamlar› ve bir mekanik mühendisi olan Anette
Hosoi önderli¤inde yap›lan bu araflt›rma da
üretilen bu yeni robot malzemesi bal mumu ve
köpükten yap›lm›fl. Sonuç olarak son derece
esnek, yumuflak ve gerekti¤i kadar sert olabilen
bir malzeme elde edilmifl. Üretilen bu malzemeyi
ne kadar s›karsan›z s›k›n sonunda eski flekline
gelebiliyor. Yeni nesil robotlar çok farkl› olacak.

Bu patenler
çok baflka!
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