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HABER

YAZ KURSLARINDA YABANCI DİL FIRSATI

Küçükçekmece Belediyesi Hayat 
Okulları kapsamında Cennet 
Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
açtığı yaz dönemi kurslarında 
İngilizce, Almanca ve Fransızca 
başta olmak üzere toplam 7 
yabancı dil eğitimi veriliyor.

Rusça, Arapça, İspanyolca ve İtalyanca’nın 
da aralarında olduğu dil kurslarının yaz 
dönemi sona ermek üzere ama aynı dil 
kurslarının güz kayıtları da devam ediyor. 
Küçükçekmeceli vatandaşlar tarafından 
yoğun ilgiyle karşılanan kurs kayıtlarının 
bir kısmında yer kalmamış. Diğer dillerde 
kayıt yaptırmak ve güz kurslarına yetiş-
mek isteyen vatandaşlar hala kayıt olabi-
lirler. Bunun için Cennet Kültür ve Sanat 
Merkezlerine uğramak yeterli olacak.
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YAZ SPOR OKULLARI
ÖDÜL TÖRENİ
2015 Yılı Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni’ni 
gerçekleştirdik. Yaz Spor Okullarımızda 21 farklı 
branşta toplam 5914 öğrencimize eğitim verdik.

KIŞ GELİYOR
KEDİ EVLERİMİZİN
SAYISI ARTIYOR
Küçükçekmece Belediyesi’nin sokakta yaşayan 
hayvanlar için başlattığı kedi evi projesi tüm hızıyla 
devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekip-
ler ilçedeki farklı noktalara ‘Kedi Evi’ yerleştiriyorlar.

NURETTİN ŞEN PARKI’NIN 
ADI MECLİS KARARI İLE
BELİRLENDİ
Belediye binamızın alt kısmında yer alan parkımızın adı 
meclis kararı ile “Nurettin Şen Parkı” oldu. Küçükçek-
mece eski Belediye Başkanımız Merhum Nurettin Şen’in 
eşi Sayın Ayşe Şen teşekkür ziyaretinde bulundular.

PORTATİF HAVUZLARDA YÜZME 
ÖĞRENEN MİNİKLERE ÖDÜL
Yaz tatilinin verimli geçmesi adına okul bahçe-
lerine kurduğumuz portatif havuzlarda, çocuklar 
hem eğleniyor hem de yüzmeyi öğreniyorlar.

DİKKATLİ OLUN
CANINIZDAN OLMAYIN
Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı ve İlk-
yardım Eğitmeni Dr. Sibel Güllüçayır denize girenleri 
her türlü deniz canlısının sokmasına ve zehirlemesi-
ne karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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TARİH MÜZESİ
ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR

ATAKENTLİ ÇOCUKLARDAN
MİNİK DOSTLARA ZİYARET
Atakentli çocuklar Küçükçekmece Belediyesi Hayvan Barına-
ğı’ndaki minik dostlarını ziyaret etti. Her canlının yaşam hak-
kına saygı duyan ve sahip çıkan Küçükçekmece Belediyesi, 
bu alandaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Halkalı’daki belediye binamızda yer alan Küçükçekme-
ce Belediyesi Tarih Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya 
devam ediyor. Mehmet Akif Bilgi Evi öğrencileri ilçele-
rinin tarihini merak etmişler, müzeyi ziyarete geldiler.

İnsan odaklı belediyecilik anlayışının en başarılı örnek-
lerinden birine Hayat Okulu projesiyle imza atan Küçük-
çekmece Belediyesi, yaz boyunca 2100 öğrenciye ücretsiz 
sanat ve meslek kursundan faydalanma imkanı sağladı.

HAYAT OKULUNDA
YETENEKLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR

HALKALI MEYDANI ÇEVRE
DÜZENLEME TAMAMLANDI
Küçükçekmecemiz’e hayırlı olsun.

KÜÇÜKÇEKMECEYE
YENİ AMFİ TİYATRO
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakent 
Mahallesi Eda Camii karşısında yapımı devam etmekte olan 
Küçükçekmece Amfi Tiyatro’nun; Tribün basamaklarında 
400 kişi ve 12 kişi engelli oturma kapasiteli, ayrıca tribün 
arkası yamaçta 64 kişilik oturma kapasitesi bulunuyor.

KISA KISA
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BU ÇOCUKLARIN OYUNLARI FARKLI
ETKİNLİK

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri, yaz 
boyunca Küçükçekmeceli çocuklara hizmet 
vermeye devam ediyor. Sinema saatleri, top 
sektirme, su taşıma, bardak kaydırma gibi ya-
rışmalarla çocuklar eğlenceli vakit geçirirken, 
geleneksel çocuk oyunları bilgi evleri sayesin-
de tekrar hayat buluyor. 

“EVDE TEK OTURMAK
YERİNE, BURADA HEP
BERABER OYUN OYNUYORUZ”
Geleneksel oyunların eğitici özelliklerine dik-
kat çeken Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz, ‘’Çocuklarımız bilgisayar ve 
teknolojinin esiri olmamalı. Unutulmaya yüz 
tutmuş geleneksel oyunlarımızla, onların ku-
rallara uyma, liderlik ve paylaşma gibi özel-
likleri kazanmalarını istiyoruz’’ diye konuştu.

Ebeleme, saklambaç, yılan oyunu, halkayı he-
defe sokma, elma yeme gibi geleneksel oyun-
lar oynayan çocukların keyiflerine ise diyecek 
yok. Arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 
Dicle As (12), en çok bardak kaydırma oyunu-
nu sevdiğini belirterek, “Eskiden yaz mevsimi 
bizim için çok sıkıcıydı. Şimdi ise bilgi evine 

geliyoruz ve çok eğleniyoruz” dedi.
Kaan Türkmen (13) ve Belinay Özer (10) de ar-
kadaşlarının sözlerini destekleyerek, “Buraya 
gelerek evde tek başımıza oturmaktan kurtu-
luyoruz. Burada çok güzel arkadaşlarımız oldu. 
Çok mutluyuz. Belediyemize çok teşekkür edi-
yoruz” diye konuştu. Ayrıca Küçükçekmece 
Belediyesi Bilgi Evleri’nde kitap okuma ve 
güvenli internet saatleri de çocukların hizme-
tinde. Öte yandan öğrenci ve veliler için yaz 
boyunca planlanan takvime göre geziler de 
düzenleniyor.  

“AMAÇ GELECEK
KUŞAKLARA GELENEKSEL 
OYUNLARI AKTARMAK”
Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri’nin 
hayata geçirdiği, ‘Sokaklar Hayat Bulsun, 
Geleneksel Çocuk Oyunlarımız Yok Olmasın’ 
projesiyle, çocuklar sosyalleşerek, yaşıtlarıyla 
paylaşımda da bulunuyor. Küçükçekmece Be-
lediyesi, kültürümüzün önemli bir parçası olan 
fakat günümüzde unutulmaya yüz tutmuş ge-
leneksel çocuk oyunlarını çocuklarımıza yeni-
den öğreterek gelecek kuşaklara aktarılmasını 
ve başka kültürlerce tanınması amaçlanıyor.

Küçükçekmece’de çocuklar yazı ‘Elma Yeme, Su Taşıma, Bardak Kaydırma’ gibi geleneksel 
oyunlar oynayarak geçiriyor.
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GSA ÖĞRENCİLERİNDEN BÜYÜK BAŞARI

Emeklerinin meyvelerini toplamaya başlayan öğrenciler 
İstanbul İmam Hatip Liseleri arasında gerçekleştirilen 1. 
Bilim- Kültür ve Sanat yarışmalarında dereceye girerek 
büyük bir başarıya imza attı. Ebru sanatı dalında 3. olan 
Nurcan Yıldırım, “Ebru sanatıyla ilk kez Geleneksel Sa-
natlar Akademisi’nde tanıştım. İki dönem eğitim alarak, 
yarışmaya katıldım. Sürekliliği olan bir yarışma ve aka-
demide eğitimime devam edip yarışmalara katılmaya 
devam edeceğim’’dedi.

HOBİ OLARAK BAŞLADIK
Geleneksel Sanatlar Akademisi’nde ebru, tezhip 
ve minyatür sanatında eğitim alan bazı öğrenciler 
de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi’ni tam ve yarım burslu olarak 
kazandı. Yetenek sınavına karakalem çalışmasıyla 
katılan öğrenciler, “Burada, ebru, tezhip, minyatür 
sanatı ve bilimsel bitki üzerine ders alıyoruz. İlk 
hobi olarak başladık. Okulda da bu bölümleri tercih 
ettik. Fikir sahibi olmamız ve yüksek öğretimimiz 
için Geleneksel Sanatlar Akademisi çok iyi bir kay-
nak oldu. Sene içerisinde de eğitimlerimize devam 
edeceğiz‘’ diyerek, kendilerine bu imkanı veren 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e 
teşekkür ettiler.

PEK ÇOK DALDA EĞİTİM İMKANI
Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar 
Akademisinde yaz ve kış dönemlerinde; hat, Türk 
tezhip sanatı, minyatür, ebru, klasik Türk cilt sa-
natı, Türk çini sanatı, kaligrafi, kağıt konservas-
yonu, katı’ sanatı, bilimsel bitki illüstrasyonu, Os-
manlıca, Arapça ve temel sanat eğitimi veriliyor.

Geleneksel sanatların pek çok dalında öğrenci yetiştiren Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel 
Sanatlar Akademisi öğrencileri, başarılarıyla göz dolduruyor.

HABER
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YENİ YAPACAKLARI BİNAYA 
ÖRNEK TEŞKİL EDECEK
Raylı sistemlere bağlı olarak yapılması 
planlanan depo alanına örnek teşkil et-
mesi amacıyla yapılan gezide, 10 kişilik 
uzmanlar, binanın yağmur suyu arıtma, 
güneş enerjisi depolama özelliklerini ti-
tizlikle inceleyerek, meclis salonunu da 
gezdi.

Binanın hava kalitesini çok iyi buldukla-
rını ifade ederek, Türkiye’de yeşil binalar 
kategorisinde Küçükçekmece Belediye-
si’nin en iyi örneklerden olduğunu belir-
ten mimarlardan oluşan uzmanlar, ken-
dilerine ziyarette eşlik eden Özel Kalem 
Müdürü Ömer Keser’e teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Avrupa Bölge Müdürlüğü ekipleri, Türki-
ye’nin ilk yeşil sertifikalı kamu binasına sahip olma özelliği taşıyan Küçükçekmece Beledi-
yesi’ni gezerek, incelemelerde bulundu.

İBB RAYLI SİSTEMLER EKİBİNDEN,
YEŞİL SERTİFİKALI BELEDİYE BİNASINA ZİYARET

ZİYARET
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Küçükçekmece Nikah Sarayı’nda Küçük-
çekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece 
Belediyesi ile Küçükçekmece Sanayici ve 
İş Adamları Derneği (KSIAD) işbirliğiyle 
gerçekleşecek fuarda, Küçükçekmece’nin 
iş dünyası ve KOBİ’ler birbirlerini çok 
daha yakından tanıma şansına sahip 
olacak, profesyonellerle ve vatandaşlarla 
buluşacak.

“KÜÇÜKÇEKMECE’DEKİ TÜM 
İŞLETME VE KURUMLARI 
BEKLİYORUZ”
Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, 
Küçükçekmece Expo sayesinde Küçükçek-
mece ilçesindeki iş hacminin genişlete-
cek birçok işbirliği yapılacağına değindi. 

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz de Küçükçekmece Expo’da sa-
nayicilerle küçük, büyük birçok esnafın 
buluşacağını belirterek, “İlçemiz için bir 
ilk olacak bu etkinliklerde Küçükçekme-
celi tüm işletme ve kurumlarla bir arada 
olabilmeyi diliyoruz” dedi.

29-31 EKİM TARİHLERİ
ARASINDA KAPILARINI AÇIYOR
Küçükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren 
akaryakıttan beyaz eşya ve mobilyaya 
kadar pek çok firmaya kapılarını açan 
Küçükçekmece Expo’ya giriş ücretsiz olup 
etkinlikler herkese açık olacak. Küçükçek-
mece Expo’ya Küçükçekmece ilçesinde 
faaliyet gösteren tüm kurum ve işlet-

meler katılabilecek. 29-31 Ekim tarihleri 
arasında kapılarını açacak Küçükçekmece 
Expo’da stant açmak isteyen firmalar ya 
da ziyaretçiler http://www.kucukcekmece-
expo.com web adresinden bilgi edinebilir 
ve davetiye alabilir.

Akaryakıt, Asansör Sistemleri, Eğitim, 
Elektrik – Elektronik, Geri Dönüşüm, Güm-
rük Müşavirliği, Kırtasiye, Lojistik, Matbaa, 
Metal, Mobilya, Otomotiv, Sigorta, Sağlık, 
Tekstil, Tekstil Aksesuarları, Turizm, İnşa-
at, İthalat ve ihracat alanlarında katılımcı 
bekleyen Küçükçekmece Expo 2015, Alış-
veriş Festivali kapsamında da Beyaz Eşya, 
Eğitim, Güzellik Merkezi, Hizmet, Neşriyat 
ve Optik alanlarına da yer veriyor.

Küçükçekmece Belediyesi bir ilke daha imza atarak, ‘Küçükçekmece Expo 2015’ Sanayi 
etkinliğiyle birlikte ‘Alışveriş Festivali’ni de düzenliyor.

İŞ DÜNYASI İLE ESNAF KÜÇÜKÇEKMECE 
EXPO’DA BULUŞACAK

HABER
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Başkan Karadeniz’e İlçe Kaymakamı Harun Kaya da eşlik etti. Ziyarette, 
protokol üyeleri, ilçede görev yapan polislere de anlamlı bir hediye tak-
dim etti. Küçükçekmece’de yeni göreve atanan Emniyet Müdürü Ahmet 
Cengiz Koçak’ı tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Ka-
radeniz ve Kaymakam Harun Kaya, ilçeyle ilgili bilgiler verdi.

“ACINIZ, ACIMIZDIR”
Kaymakam Harun Kaya ve Başkan Karadeniz, ilçe emniyet teşkilatını 
altınla ödüllendirerek, vatandaşı korumak adına gösterdikleri emek için 
teşekkür etti. Kaymakam Harun Kaya polislere, ‘‘Her daim sizinleyiz. 
Acınız acımızdır. Sevinciniz sevincimiz. Rabbim sizi korusun inşallah’’ 
sözleriyle teşekkürlerini iletti.

“BİZLER İÇİN ÇEKTİĞİNİZ STRES,
TAKDİRE ŞAYAN”
‘Küçükçekmece halkının teşekkürünü iletmek istedik’  diyerek polislere 
hediye edilen altının sembolik bir ifade taşıdığını belirten Başkan Ka-
radeniz ise ‘‘Küçükçekmeceliler yanınızdadır. Bu size bir madalya ve na-
zarlıktır. Bizler için çektiğiniz stres takdire şayan. Rabbim sizleri, ailenizi 
ve tüm vatandaşlarımızı korusun’’ diye konuştu. Ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getiren polisler de protokol üyelerine teşekkür etti.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, ilçeye yeni atanan Emniyet Müdürü 
Ahmet Cengiz Koçak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Karadeniz;
‘Küçükçekmeceliler her zaman yanınızdadır’ dedi.

BAŞKAN KARADENİZ’DEN
İLÇE EMNİYETİNE ANLAMLI ZİYARET
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KERİM YILMAZ’DAN BÜYÜK BAŞARI
HABER

Küçükçekmece Belediyesi Spor Okulları ve Belediye Spor Kulübünden yetişen Kerim Yılmaz, 
Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından Sırbistan’da düzenlenen Avrupa 
Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nın beşinci gününde,  grekoromen stilde min-
dere çıkan VE Türkiye’yi temsil eden Kerim Yılmaz, gümüş madalyanın 
sahibi oldu.

YILDIZ GÜREŞÇİDEN BÜYÜK BAŞARI
Sırbistan’ın Subotica şehrinde devam eden organizasyonda ay yıldızlı 

mayo giyen milli güreşçimiz, beşinci günde de kürsüde yer almayı başardı. 
69 kiloda mindere çıkan yıldız güreşçi Kerim Yılmaz, ilk tur maçında Uk-
raynalı Vladyslav Bokatov’u 5-1, ikinci tur maçında ise İsviçreli rakibi Ra-
mon Betschart’ı 9-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Romen sporcu 
Samuel Ojog Niju’yu 3-1 ile geçerek yarı finale yükselen Yılmaz, Ermeni 
güreşçi Voskan Hakhoyan’ı da 9-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı. 
Finalde Rus rakibi Aleksandr Komarov’a 9-0 mağlup olan Kerim Yılmaz, 
gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.
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Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bakım 
onarım atölyesini güçlendirerek, 1 yılda, beledi-
ye bünyesinde hizmet veren 330 aracın bakım 
ve onarımını gerçekleştirdi.

Filosunda bulunan iş makineleri ve araçları da 
yenileyen Küçükçekmece Belediyesi, öz kay-
naklarını hizmete dönüştürerek, halka sunma-
ya devam ediyor.

“TALEP ÜZERİNE
ULAŞIM HİZMETİ”
Bu kapsamda, ilçede ikamet eden vatandaşla-
rın talebi üzerine şehir dışına da hizmet veren 
araçlarla toplam 558.218 km yol yapılarak, 
13691 kişi şehir dışına taşındı. Şehir içinde taşı-
nan kişi sayısı ise son bir yılda 56.455 olarak 
belirlendi.
Küçükçekmece Belediyesi, sosyal belediyecilik 

hizmetleri kapsamında; ilk ve orta dereceli 
okullarla, üniversitelerin, öğrencilerin, öğret-
menlerin, engelli vatandaşların, sivil toplum 
kuruluşlarının, cenaze yakınlarının talebi üze-
rine de vatandaşlara ulaşım hizmeti sunuyor. 

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Kara-
deniz, ulaşım konusunda da halkın her zaman 
yanında olduklarını ifade ederek, en iyi şekilde 
hizmet vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Küçükçekmece Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, şehir dışı hizmetleri kapsamında 
558 bin km. yol katetti.

HABER

KÜÇÜKÇEKMECE BİR YILDA DÜNYAYI
14 KERE DOLAŞTI
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ETKİNLİK

BİLGİ EVİ ÖĞRENCİLERİ
ŞEHİTLERİMİZ İÇİN KURAN OKUDU

Etkinlik ilk kez Kur’an-ı Kerim öğrenip okumaya 
geçen öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.Fatih 
Bilgi Evi tarafından düzenlenen programda, duy-
gusal anlar yaşandı.

Anma programına 30 öğrenci öğretmenleriyle 
birlikte katıldı. Bilgi evi öğrencilerinden Kaan 
Türkmen ve Deniz Can, etkinlikte ‘şehit’ isimli şiiri 
de seslendirdi. 

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri, terör saldırılarında hayatını kaybeden kahraman 
Mehmetçikler ve polislerimiz için düzenledikleri etkinlikte, Kuran-ı Kerim okuyarak, dua etti.
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Proje kapsamında Türkiye’ye gelen gençlerle 
akşam yemeğinde buluşan Küçükçekmece 
Belediye Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğ-
lu, Küçükçekmece’yi katılımcılara tanıtarak, 
böylesine anlamlı bir projeye katkı sağla-
maktan dolayı duydukları memnuniyeti dile 
getirdi. Müftüoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: 

“BU TÜR PROJELERE
HER ZAMAN DESTEK
VERECEĞİZ”
“İstanbul’un en yoğun nüfusuna sahip olan 
ilçesi Küçükçekmece’de sizleri ağırlamak-
tan dolayı onur duyuyoruz. İlim müminin 
yitik bir malıdır. Bizler de Sabahattin Zaim 
Üniversitesi ve Hayrat Vakfı’nın bu güzel 
teşebbüsüne bir nebze de olsun katkıda 
bulunduğumuz için çok mutluyuz. Küçük-
çekmece’deki dostlarla birlikte Küçükçek-
mecelilerin daha iyi noktaya gelebilmesi için 
çalışıyoruz. Eğitim alanındaki bu tür proje-
lere ise her zaman destek vereceğiz” dedi. 
Akşam yemeğinde ayrıca Hayrat Vakfı Genel 
Koordinatörü Metin Uçar Besim Müftüoğ-
lu’na katkılarından dolayı plaket takdim etti.

‘’HAYRAT GENÇLİK FORUMU’’
KÜÇÜKÇEKMECE’DE

Küçükçekmece Belediyesi, Hayrat Vakfı Gençlik Forumu tarafından düzenlenen ‘İslam Medeniyetinin 
İzinde’ başlıklı konferans kapsamında 50 farklı ülkeden gelen 120 genci akşam yemeğinde ağırladı.
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“İSLAM MEDENİYETİNİN YOLUNDA VAKARLI 
İNSANLAR OLMALIYIZ”
Hayrat Vakfı Başkanı Ahmet Semiz de Küçükçekmece Belediyesi’ne 
katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Bizler İslam gibi bir fazilet mede-
niyetinin insanlarıyız. Avrupa medeniyetlerinin bize yaptıkları zulümler 
yetmezmiş gibi onları taklit etmeye çalışmak son derece şuursuzca bir 
davranış. Biz bu dünyanın faniliğini kabul ederken, onlar bu dünyadaki 
zevkleri için yaşıyorlar. Bize düşen İslam medeniyetinin istikametinde 
vakarlı insanlar olmaktır” diye konuştu. 

Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği ve Hayrat Vakfı işbirliğinde düzen-
lenen, akademi ve siyaset dünyası ile 50 farklı ülkeden gelen gençleri 
bir araya getiren Hayrat Gençlik Forumu’nda 50 ülkeden gelen 120 genç 
İslam Uygarlığı üzerine düşünce ve çalışmalarını paylaşıyor. Kültür ve 
medeniyet sahasından yetkin isimlerin konuşmalarını ve farklı ülkeler-
den gelen gençlerin sunumlarını gerçekleştireceği forum 5 gün sürecek. 
Ortak İslam Medeniyeti anlayışı zemininde Hayrat Gençlik Forumu’nda 
bir araya gelecek Müslüman gençler, daha iyi bir İslam dünyasına katkıda 
bulunmak için çalışmalarını hayata geçirecek.
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Minikler, Bayanlar, Karma ve Erkekler katego-
rilerinde müsabakaların yapıldığı turnuvada, 
35 takım dereceye girebilmek için mücadele 
etti. Sadece Atakent sakinlerinin katılabildiği 
ve bir hafta süren turnuvaya Atakentliler yo-
ğun ilgi gösterdiler. 

Turnuvanın Organizatörü Atakent Evimiz yet-
kilileri, bu etkinliği düzenlemelerinde üç amaç 

olduğunu ifade ettiler: Birinci’si turnuvaya 
katılım sadece Atakent içinden sağlanmakta, 
dışarıdan oyuncu katılamamakta. Bu da ama-
tör katılımcı sporcularımızın, komşuların ve 
ailelerin bir biriyle tanışmasını, kaynaşmasını 
ve dostluk havasında bir turnuva geçirilmesini 
sağlamakta.      

İkinci sırada ise Atakent sakinlerini aile boyu 
spora teşvik ediyoruz. Mesela karma gurupta 
baba-kız, baba-oğul yarışmaya katılan grupla-
rımızda yer aldı.

Üçüncüsü ise, Atakent Beach Volley Turnuva-
sının Finali her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı 
kapsamında düzenlenmektedir. Final müsa-
bakaları ve 30 Ağustos Zafer Bayramı birlikte 
kutlanmakta. Böylece hem Final coşkusu, 
hem de Zafer Bayramı Coşkusu bir arada ya-
şanıyor ve yaşatılıyor.

GÖSTERİ MAÇI BELEDİYE 
BAŞKANIMIZ TEMEL
KARADENİZ’İN SERVİSİ
İLE BAŞLADI…
Atakent Bosphorus City’nin Ev sahipliğini 
yaptığı, 3. Atakent Beach Volley turnuvasının 
finaline Belediye Başkanımız Sayın Temel Ka-
radeniz, Kaymakamımız Harun Kaya, Bospho-
rus Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, 
Atakent Mahalle Muhtarı V. Atakent 2. Etap 
T.Y.Y.K. Başkanı, Kardelen Evleri Sitesi Y.K Baş-
kanı, Atakent Siteler Birliği Derneği Başkanı, 
Sporcular,  Bosphorus Sitesi Sakinleri ve Da-
vetliler katıldılar.  

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel KA-
RADENİZ ve İlçe Kaymakamı Harun KAYA’nın 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Voleybol Ta-
kımı oyuncuları ile yaptıkları gösteri maçının 
ardından final maçları sona erdi.

HABER

Atakent Evimiz ve Atakent 
Elit Spor Kulübü tarafından 
organize edilen ve bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen
Atakent Beach Volley
Turnuvası 22-30 Ağustos 
tarihleri arasında
Bosphorus City’de yapıldı. 

3. ATAKENT BEACH VOLLEY
TURNUVASI DÜZENLENDİ
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ENGELSİZ BİNA,
İŞARET DİLİYLE TANITILDI

HABER

Engellilerin etkin bir şekilde hizmet alabileceği 
binanın tanıtımı, Küçükçekmece Belediyesi 
Kültür Müdürlüğü’ne bağlı olarak eğitim veren 
İşaret Dili Öğreticisi Ayşe Köksal Alamehmet 
tarafından gerçekleştirildi.

BİNANIN ÖZELLİKLERİNE 
DİKKAT ÇEKİLDİ
Tanıtım filminde binanın özelliklerine dikkat 
çekilerek, ‘şu anda buradasınız’ uyarıları, sesli 
uyarı sistemleri ve yerlerde kullanılan kabart-
ma tekniğine sahip olduğunun altı çizildi. Mini 
prodüksiyon, bina içerisinde, trafik parkında 
ve ilçede hizmet veren kültür merkezleri ile 
bilgi evlerinde  yer alan kapalı devre yayın 
sistemlerinde vatandaşlara tanıtılacak.

Engelli vatandaşlara pozitif
ayrıcalıklar sağlayan,
Türkiye’nin ilk yeşil sertifikalı 
kamu binası olma özelliğine 
sahip Küçükçekmece
Belediyesi hizmet binası,
hazırlanan kamu spotuyla 
engelli vatandaşlara tanıtıldı.
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İnşaat sektörünün farklı noktalarda hayata
geçirdiği projeler Küçükçekmece’yi yatırımın
merkezi haline getirdi. Kısa sürede hayata geçmesi 
beklenen Marmaray, Havaray, metro ve hızlı tren 
hatları ile bölge değerine değer katacak.

İnşaat ve Gayrimenkul sektörünün merkezi olmaya devam eden İstanbul, her böl-
gesiyle yeni yatırım fırsatları sunuyor. İstanbul’un en kalabalık ikinci ilçesi olan Kü-
çükçekmece, konumu itibarıyla son yılların gözde yatırım bölgesi olarak öne çıkıyor.
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, her şeyi vatandaşların daha iyi 
koşullarda yaşamasını sağlamak için yaptıklarını belirterek, çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. 

Kentleşme adına büyük atılımlar yapmış bir ilçe konumunda olduklarını belirten 
Başkan Karadeniz: “Vatandaş en güzel ilkleri bizimle yaşadı. Bundan sonrası için 
de yine vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaşam sürmesi için çalışmalarımıza de-
vam ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin son büyük projeleri de bu açıdan ilçemiz 
için çok önemli. Halkalı- Üçüncü havaalanı ve Halkalı- Çatalca metro hatları ilçemizi 
ulaşım üssü haline getirecek. Metro ile Küçükçekmece’den İstanbul’un en uç nok-
talarına kadar gidebileceğiz” diye konuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE, DEĞERİNE DEĞER KATACAK
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İLÇEMİZİN KATMA DEĞERİ 
ARTIYOR
Halkalı Caddesi’nde Havaray’ın olacağına 
da dikkat çeken Başkan Karadeniz: “Be-
şiktaş’tan gelen metro projesi, Küçükçek-
mece’ye uğrayacak. Marmaray’ın uzantısı 
da yakında Küçükçekmece’yle buluşacak. 
Hızlı tren bağlantılarıyla da sadece İstan-
bul içinde değil, birkaç saatte Türkiye’nin 
önemli şehirlerine ulaşabileceğiz. Her 
geçen gün şehircilik ve yaşam anlamında 
katma değeri artan ilçemiz, bu gelişmeler-
le değerine değer katacak” dedi. 

Modern kent olma yolunda hızla ilerledik-

lerini de ifade eden Karadeniz: “Bir za-
manlar kimsenin oturmak istemediği Hal-
kalı’da şimdi devasa projeler yükseliyor. 
Halkalı- Atakent Bölgesi şimdilerde estetik 
ve modern görünümüyle örnek gösterili-
yor. Gayrimenkul yatırımcılarının projeleri-
nin yükseldiği Küçükçekmece artık gelecek 
vaat ediyor. İlçemizde markalı projeler bir 
bir hayata geçerken arz talep dengesinde 
de sirkülasyon o kadar fazla. Satıcı gay-
rimenkulüne iki günde alıcı bulabiliyor. 
Küçükçekmece emlak satışlarının en kısa 
sürede el değiştirdiği bölge olarak dikkat 
çekiyor. Emlak değeri sürekli artan ilçemize 
yeni yatırımcılarımızı bekliyoruz” dedi.

PROJE

KÜÇÜKÇEKMECE, DEĞERİNE DEĞER KATACAK



20 * KÜÇÜKÇEKMECE BÜLTEN

Cennet ve Sefaköy Kültür Merkezleri’nde Kü-
çükçekmece Belediyesi İstihdam ve Kariyer 
Merkezi tarafından gerçekleştirilen toplu 
mülakatlarda 100’e yakın kişi, Atatürk Hava 
Limanı Çelebi Hava Servisi A.Ş. ve Karaca A.Ş. 
bünyesinde çalışmak üzere işe alındı.

“İŞ BULDUĞUM İÇİN ÇOK 
MUTLUYUM”
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Ka-
radeniz, gençlere her konuda destek olmaya 
çalıştıklarını belirterek, “Gençlerimizin meslek 
hayatlarına devam etmeleri, başarılı bir kari-
yer yapmaları bizim için çok önemli. Biz Kü-
çükçekmece Belediyesi olarak kültür-sanat, 
spor alanlarında olduğu gibi bu alanda da 
gençlerimizin yanındayız” dedi. Küçükçekme-
celi vatandaşlar ise işe alım mülakatlarından 
yüzleri gülerek çıktı. Karaca A.Ş.’ ye alınan 
Özkan Berk (27) Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz’e teşekkür ederek, 
iş bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. 

Küçükçekmece Belediyesi İstihdam ve Kari-
yer Merkezi, Küçükçekmece ilçesinde ikamet 
eden, çeşitli nedenlerden dolayı işinden ayrıl-
mak zorunda kalmasına rağmen iş hayatını 
sürdürmek isteyen vatandaşlara iş bulmaları 
konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Vatan-
daşların işverenlerle buluşmasını sağlayan 
İstihdam Masası ayrıca vatandaşların İŞKUR 
şubelerine gitmeden kayıt işlemlerini, işsizlik 
maaşı başvurularını gerçekleştirerek kariyer 
planlamalarını yapıyor.

Küçükçekmece
Belediyesi İstihdam 
Masası Küçükçekmece
ilçesinde yaşayan 
100’e yakın kişiyi iş 
sahibi yaptı.

İSTİHDAM MASASI
KÜÇÜKÇEKMECELİ İŞSİZLERİ
SEVİNDİRDİ

HABER
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Bu kapsamda Küçükçekmece Belediyesi, bu 
aracı; parklar, fiziksel binalar, hizmet binaları 
ve kültürel faaliyetlerde açık havada çekim 

yapmak için kullanmaya başladı. Helikopter 
çekimlerinin yerini alan Drone, 4K video çe-
kim özelliği ile 1000 metre yükseklikte çekim 
yapabiliyor.

GÖRÜNTÜLER ANINDA
İZLENEBİLİYOR
Hava trafiğini etkilememesi için kullanıcılar 
tarafından 120 metre yükseklikte sınırlandı-
rılan Drone sayesinde; kumanda üzerindeki 
dahili mobil tutumuyla entegre edilip çekilen 
görüntüler anında izlenebiliyor. Ayrıca cihazın 
1 batarya ile 25 dakika çekim yapma özelliği 
var. 4K video çekim özelliği olan Drone’nin,  12 
mp fotoğraf çekim özelliği de mevcut. 

Küçükçekmece
Belediyesi Bilgi İşlem
Müdürlüğü gelişen ve
yenilenen teknoloji ile 
birlikte ‘Drone’ isimli 
uzaktan kumandalı
kameralı hava aracını 
faaliyete soktu.

KÜÇÜKÇEKMECELİLER
DRONE İLE TANIŞTI
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İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın desteği 
ile Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve 
Kalkınma Vakfı ve Küçükçekmece Belediyesi 
Strateji Geliştirme Müdürlüğü işbirliğinde bir 
yıldır devam eden “Yüksek Güvenli Küçükçek-
mece Yerel Uygulama Kapasitelerinin Yenilikçi 
Mühendislik Teknikleri – Alternatif Modellerle 
Artırılması” Projesi Halkalı Meydan’da gerçek-
leştirilen Mobil Alternatif Eğitim TIR’ı Teslim 
Töreni ile sona erdi.

Afetlerin yıkıcı etkilerinin azaltılması bilincinin 
toplumda yer bulabilmesi amacıyla hazırlanan 
proje çerçevesinde oluşturulan ‘Gezici Afet TIR’ı, 
ilçedeki mahallelerde vatandaşları,engellileri;  
okullarda ise öğrencileri bilgilendirmek için 
yola çıkıyor. 

Projenin kapanış toplantısına Uluslararası Mavi 
Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Başkanı 
Recep Ülker, Küçükçekmece Kaymakamı Harun 
Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yıl-
maz, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“GEZİCİ MOBİL TIR İLE HALKIMIZI 
BİLİNÇLENDİRECEĞİZ”
Toplantıda konuşan Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, projenin afetlere 
karşı bilinçlenme konusunda önemli bir baş-
langıç olduğunun altını çizerek, “Afetler bütün 
ülkeler için tehdit. Deprem kuşağında yer alan 
bir ülke olmamız sebebiyle önemli hazırlıklar 
yapmalıyız. Yaşadıklarımızı çabucak unutuyo-
ruz. Mobiliteyi sağlayacak bu TIR ile afetlerle 
ilgili bilgilendirme çalışması yapacağız. Vakfı-
mızın işbirliğiyle yapmış olduğumuz çalışmayla 
ilçemiz önemli bir işleve sahip Mobil Alternatif 
Eğitim TIR’ına kavuştu. Eylül ayında okulları-
mızda öğrencilerimize, mahallelerimizde ise 

vatandaşlarımıza afetle ilgili gerekli bilgileri 
aktaracağız. Bu kapsamda emeği geçenlere 
teşekkür ederim” dedi.

“AFETİN FARKINDA OLAN 
NESİLLER YETİŞECEK”
Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya da, TIR 
içerisinde yapılacak simülasyon çalışmasıyla 
öğrencilerin bilgilenip, ailelerine öğrendiklerini 
aktaracaklarını ve afete karşı hazırlıklı nesiller 
yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. “ANAHTAR, BAŞKAN

KARADENİZ’E TESLİM EDİLDİ”
Konuşmaların ardından Uluslar Arası Mavi Hilal 
İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı’nın katkılarıy-
la ilçeye kazandırılan Mobil Alternatif Eğitim 
TIR’ ının anahtarını Vakıf Başkanı Recep Ülker, 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Kara-
deniz’e teslim etti.

Protokol üyeleri, alanda kurulan ilçedeki engelli 
öğrencilerin gözünden afet algısı konulu resim 
sergisini de gezdi.

Gezici Afet TIR’ı; herhangi bir afet anında ofis 
gibi kullanılmaya, eğer bir yardım dağıtımı 
yapılacaksa yardımın ilgili noktaya ulaştırıl-
ması, yine gıda, hijyen, giysi, ilk yardım sağlık 
yardımı gibi müdahalelere olanak tanıyacak. 
Eğitim TIR’ı iç ekipmanı monitörler, jeneratör, 
klima, eğitim masaları, bilgisayar düzeneklerini 
ve aydınlatma gibi tüm teknik donanımları da 
içerisinde barındırıyor.

MOBİL AFET TIRI
YOLA ÇIKIYOR

Küçükçekmece Beledi-
yesi, olası bir afet öncesi 
önemli bir projeyi va-
tandaşlarla buluşturdu.

PROJE
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PROJE
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YAKINI VEFAT EDEN VATANDAŞLARA 
BÜYÜK HİZMET

Sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen Küçükçekmece Belediyesi 
verdiği hizmetlerle, Küçükçekmece’de ikamet eden vatandaşlara cena-
ze işlerinde büyük kolaylık sağlıyor. Küçükçekmece Belediyesi cenaze 
evlerine etli pilav ikramı yapıyor; masa, sandalye veriyor, şehir içine 
ya da dışına taşıyor. 

“ACILI GÜNLERİNDE DE
VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ”
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise her zaman va-
tandaşlara yardımcı ve onların yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, 

“Vatandaşlarımıza eğitimden, sanata hemen her konuda yardımcı ve 
destek olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın acılı günlerinde de onla-
rın yüklerini hafifletmeliyiz. Bu nedenle sadece ulaşımda değil, yemek 
ve malzeme konusunda da vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz” dedi. 

Sosyal İşler Müdürlüğü Küçükçekmece İyilik Merkezi tarafından son 
bir yılda cenaze evlerine 36 bin 637 kişilik etli pilav verilirken, Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ise 1120 masa,  5242 sandalye ve 27 
çadır cenaze evlerinde kullanılmak üzere vatandaşlara verildi. Ayrıca 
Ulaşım Müdürlüğü tarafından da 2097 araç tahsis edilerek, şehir dışı 
ve şehir içine de son bir yılda 70 bin 146 kişi taşındı.

HABER

Vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaç edinen Küçükçekmece Belediyesi yakınlarını 
kaybeden vatandaşlara ulaşımdan, yemek ikramına kadar pek çok alanda hizmet veriyor.
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Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nin bahçesin-
deki TIR’da gerçekleştirilen eğitimde, proje 
sorumlusu afet uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kubi-
lay Kaptan, Küçükçekmece ilçesinde ikamet 
eden engelli vatandaşlara, doğal afetler ve 
Küçükçekmece Belediyesi Gezici Afet Eğitim 
TIR’ı hakkında bilgi verdi. 

“TÜRKİYE’DE BİR İLK
GERÇEKLEŞTİ”
Türkiye’de hiçbir belediyenin böyle bir Afet 
Eğitim TIR’ına sahip olmadığını kaydeden Yrd. 
Doç. Dr. Kubilay Kaptan, “Küçükçekmece Be-
lediyesi bu konuda bir ilki gerçekleştiriyor. Bu 
nedenle Küçükçekmeceliler olarak çok şanslı-
sınız. Bu Afet Eğitim TIR’ı sayesinde hem do-
ğal afetler konusunda eğitim verilecek hem 
olası bir afet zamanında yardım malzemeleri 
dağıtılabilecek hem de afet sırasında gerekli 
ekipmanlar burada tutularak, TIR kriz masası 

olarak da kullanılabilecek” dedi.

8 YAŞINDAKİ KAAN
KOÇDEMİR: AFET BENİM
Gezici Afet TIR’ı teslim töreninde ‘Çocukların 
Gözünden Afet Algısı’ isimli bir sergi çalışma-
sı da yapıldı. İlçedeki zihinsel ve bedensel 
engelli öğrencilere ait resimlerin bulunduğu 
sergide, 8 yaşındaki Kaan Koçdemir’in çizdiği 
resim büyük ilgi gördü. Çizdiği resimde afet 
kavramını kendi bedensel engeli üzerinden 
anlatan Koçdemir herkesi duygulandırdı. Koç-
demir çizdiği resimle ilgili olarak, “Benim için 
afet, benim bedenimdeki engelim. İyileşmek 
istiyorum. Annemin elini tutup yürümek en 
büyük hayalim” diye konuştu. 

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın deste-
ği, Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve 
Kalkınma Vakfı ve Küçükçekmece Belediyesi 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü işbirliği ile ha-
yata geçirilen “Yüksek Güvenli Küçükçekmece 
Yerel Uygulama Kapasitelerinin Yenilikçi Mü-
hendislik Teknikleri – Alternatif Modellerle 
Artırılması” Projesi kapsamında afetlerin 
yıkıcı etkilerinin azaltılması amaçlanıyor. Kü-
çükçekmece Belediyesi ‘Gezici Afet TIR’ında 
mahallelerde vatandaşlara, engellilere;  okul-
larda ise öğrencilere eğitim verilecek. 

Gezici Afet TIR’ı; herhangi bir afet anında ofis 
gibi kullanılmaya, eğer bir yardım dağıtımı 
yapılacaksa yardımın ilgili noktaya ulaştı-
rılmasına, yine gıda, hijyen, giysi, ilk yardım 
sağlık yardımı gibi müdahalelere olanak 
tanıyor. Eğitim TIR’ı iç ekipmanı monitörler, 
jeneratör, klima, eğitim masaları, bilgisayar 
düzeneklerini ve aydınlatma gibi tüm teknik 
donanımları da içerisinde barındırıyor.

‘Yüksek Güvenli
Küçükçekmece’ projesi
kapsamında hayata geçirilen 
‘Gezici Afet Eğitim TIR’ında ilk 
eğitim Küçükçekmece’de ya-
şayan engelli vatandaşlara 
verildi. Gezici Afet Eğitim
TIR’ına ilk defa bir belediye
olarak Küçükçekmece
Belediyesi sahip oldu.

KAPILARINI İLK ENGELLİLERE AÇTI
HABER
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HABER

KÜÇÜKÇEKMECE
BELEDİYESİ’NDEN
GENÇ SPORCULARA
YENİ SAHA
Amatör ve profesyonel sporcuların yanı sıra, Küçükçekmece ilçesinde ikamet eden tüm vatandaşlara kapısını açan Halkalı 
ve Yeşilova Kemal Aktaş Statları, Küçükçekmece Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenilendi.

Sporun destekçisi 
ve sporcunun dostu 
Küçükçekmece 
Belediyesi, ilçede 
bulunan Halkalı ve 
Yeşilova Statları’nı 
yenileyerek, yeni 
sezona hazırladı.
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HABER

“NİCE ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRECEĞİZ”
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de spor ya-
panların her zaman yanında olduklarını belirterek, “Pek çok 
amatör ve profesyonel spor kulübüne hizmet veren bu statların 
yenilenmesi bizim için çok önemli. Biz Küçükçekmece ilçemizde 
nice başarılı sporcular ve dünya şampiyonları yetiştirmek istiyo-
ruz. Bu nedenle statlarımızı genç sporcularımız için hazırladık. 
Onlara her zaman daha iyi imkanlar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

ÇİM SAHADAN HAKEM ODASINA
KADAR YENİLENDİ
Yapılan yenileme çalışması kapsamında, Halkalı Stadı’nda, ze-
mindeki sentetik çim futbol sahasının, saha etrafındaki 350 
metrelik koşu parkurunun zemin kauçuğu yenilenirken; Yeşi-
lova Stadı’na ise ilave trübün yapılarak, mevcut trübün revize 
edildi. Ayrıca, futbol sahasının çimleri yenilendi, zemin izolas-
yon ve drenaj, soyunma ve hakem odası, çevre tel çitleri, saha 
aydınlatmaları yapıldı.

Küçükçekmece ilçesinde bulunan Yeşilova ve Halkalı Statları’n-
dan ise pek çok spor kulübü, vatandaşlar (yürüyüş amaçlı), okul 
takımları, spor akademisi öğrencileri, kurum takımları, engelli-
ler özel atletizm takımları yararlanıyor.
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HABER

Bahçe sahipleriyle kahvaltıda buluşan Kara-
deniz, vatandaşlarla sohbet etti. Kahvaltının 
ardından hobi bahçesini ziyaret eden Başkan 
Karadeniz, ürünlerini toplamaya başlayan va-
tandaşların hasadına ortak oldu.

Vatandaşlar, bahçelerinde yetiştirdiği elma ve 
karpuzu Başkan Karadeniz’e ikram ederek, 
kendi  meyve ve sebzelerini yetiştirmenin 
mutluluğunu dile getirdi.

KENDİ SEBZE-MEYVELERİNİ 
YETİŞTİRİYORLAR
Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde top-
lam 40 bin metrekarelik alana kurulu olan 

bahçelerde keyifli vakit geçirdiklerini ifade 
eden vatandaşlar, “Yeşillikler içerisinde kendi 
sebze ve meyvelerini yetiştirmek isteyen Kü-
çükçekmeceliler olarak  burada ailelerimizle 
hoşça vakit geçiriyoruz. Bize şehrin göbeğin-
de organik tarım yapma imkanı veren Başkan 
Karadeniz’e teşekkür ederiz” diye konuştu. 

Küçükçekmece Belediyesi, 40 metrekarelik 
parsellerden oluşan 266 adet bahçede, Kü-
çükçekmecelilere,  kendi yetiştirdikleri sebze 
ve meyveleri sofralarına götürme imkânı sağ-
lıyor. Hobi bahçelerinde engelli vatandaşlar 
da unutulmamış. Tüm parsellerden 11 adedi 
engelli vatandaşlar için özel olarak yükseltil-
miş ekim alanları şeklinde tasarlanmış. Hobi 

Bahçeleri’nde kullanıcılara ait olmak üzere 
üzeri gölgelikli ahşap malzeme sandıkları 
bulunuyor. Ayrıca her parselde kişiye özel 
kullanım için musluklar da mevcut.

DOĞA DOSTU BELEDİYE
Küçükçekmece Belediyesi’ni doğa dostu ya-
pan çalışmalardan bir tanesi de ilçede bu-
lunan ‘Meyve Bahçeleri.’ Toplam alanı 10 bin 
metrekare olan ‘Küçükçekmece Belediyesi 
Meyve Bahçesinde’ ise 8 adet nektarin, 54 
adet erik , 108 adet kiraz , 117 adet elma , 63 
adet kayısı, 6 adet armut , 40 adet ayva , 66 
adet badem , 4 adet ceviz, 5 adet ahududu , 
3 adet nar ve 25 adet hurma ağacı bulunuyor.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İstanbul’un göbeğinde vatandaşlara kendi 
sebze meyvelerini yetiştirme fırsatı veren Halkalı’daki Hobi Bahçesi’ni ziyaret etti.

BAŞKAN KARADENİZ,
VATANDAŞLARIN HASADINA ORTAK OLDU
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KÜLTÜR

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde alanında 
uzman hocalar tarafından verilen bağlama 
derslerine 8 yaşından büyük herkes katıla-
biliyor. Bağlama hocası Erkan Mengüş, “Bağ-
lama kurslarımız gençler tarafından oldukça 
ilgi görüyor. Küçükçekmece’de yaşayan vatan-
daşlarımızın bir enstrüman çalmasını istedik” 
diyerek herkesi bağlama kurslarına davet etti.

“GENÇLERİ TEHLİKELERDEN 
SANATLA KORUYORUZ”
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz ise “Biz gençlerimizin, çocukları-
mızın hepsinin başta amatör bir şekilde de 
olsa bir enstrüman çalmasını, müzikle ilgi-
lenmesini istedik. Herhangi bir sanatla bağ-
lantısı olan biri tehlikeli durumlara düşmez. 
Hayata daha sıkı tutunur” diye konuştu.
Küçükçekmece Belediyesi tarafından Cen-
net Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde 
8-14, 15-25, 25 ve üstü olmak üzere 3 farklı 
yaş grubundaki kursiyere profesyonel bağ-
lama dersi veriliyor. Ayrıntılı bilgi ve iletişim 
için 0212 411 08 05 numaralı telefon aranabilir.

Küçükçekmece Belediyesi 
kültür sanat alanındaki ça-
lışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. Bu kapsam-
da kültür merkezlerinde 
verilen bağlama derslerine 
gençlerin de ilgisi büyük.

BAĞLAMA
KURSLARINA
ÇOCUK VE
GENÇLERDEN
BÜYÜK İLGİ
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HABER

SICAK YAZ GÜNLERİNDE
SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADILAR

“MERHAMET DUYGUSU 
KAZANIYORLAR”
Çocuklara hayvan severlik ve merhamet 
duygusu kazandıran projeye katılan 
tüm öğrencilere teşekkür eden Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Temel Kara-
deniz, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza, 
her canlının bu dünyada bulunmasının 
bir sebebi, hikmeti bulunduğunu ve 
hayvanların korunmaya muhtaç canlı-
lar olduğunu anlatmalıyız. Bu konuda 
duyarlı olan tüm vatandaşlarımıza da 
ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“SUSUYORLAR,
SÖYLEYEMİYORLAR”
Fatih Bilgi Evi öğrencisi 12 yaşındaki 
Sena Ayhan, “Minik dostlarımız ko-
nuşamıyorlar, söyleyemiyorlar. Onları 
unutmamalıyız. Herkes kapısına bir kap 
su koyarsa, susuz kalmış hayvanlarımız 
için büyük bir iyilik yapmış oluruz. Bize 
bu bilinci aşılayan öğretmenlerimize 
teşekkür ederim” diye konuştu.

Küçükçekmece
Belediyesi Bilgi

Evleri öğrencileri, 
sıcak yaz günlerinde 
sokak hayvanlarının 

susuz kalmaması 
için harekete geçti.
Bu zamana kadar birbirinden 
farklı projelerle dikkat çeken 

Küçükçekmece Bilgi Evleri, 
büyük bir duyarlılık örneğine 

imza attı. Fatih Bilgi Evi 
öğrencileri sıcaktan bunalan 
minik dostları için evlerinde 
kullanılmayan kapları değer-

lendirdi. Öğrenciler, sokak 
hayvanları için bu kapları 

suyla doldurarak, mahalleleri-
nin çeşitli yerlerine bıraktılar.
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ETKİNLİK

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

Geniş bir katılımla gerçekleşen çelenk koyma törenine, Küçükçekmece 
Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Kara-
deniz, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ile Garnizon 
Komutanı Gökhan Mayil de katıldı.

“GAZİ VE ŞEHİTLERİMİZİ MİNNETLE
ANIYORUM”
Törende bir konuşma gerçekleştiren Temel Karadeniz, “Vatan toprağı-
mızın düşman işgalinden kurtuluşunu müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi’nin 
93. Yıldönümünü, hep birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Başko-

mutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, düşman kuvvetlerine 
karşı elde edilen bu büyük zaferde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, 
gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Halkımızın zafer bayramını bir 
kez daha kutluyor sevgi ve güzelliklerle nice bayramlara kavuşmasını 
temenni ediyorum” dedi.

Siyasi parti temsilcileri ve diğer kurum ve kuruluşların ilçe temsilcilerinin 
de katıldığı törende, protokol üyelerinin Atatürk Anıtı’na çelenk sunma-
sının ardından saygı duruşuna geçildi ve İstiklal Marşı okundu. Törenin 
ardından Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, protokol 
üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Küçükçekmece ilçe protokolü, Halkalı 
Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtına çelenk bıraktı.



Temel Karadeniz 

İyi  Bayramlar 

Küçükçekmece

BAYRAM
BİRLİKTE GÜZEL


