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Yoğun katılımla gerçekleşen açılış programın-
da; “Usta Fotoğrafçıların Objektifinden Tür-
kiye” isimli sergi sanatseverlerle buluşurken 
Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyetler Sesi 
korosu da unutulmaz bir konsere imza attı.

USTA FOTOĞRAFÇILARIN 
ESERLERİ YER ALIYOR
Türkiye’nin usta fotoğrafçılarının, Türkiye’nin 
tarihine ışık tutacak fotoğraflarının yer aldığı 
serginin açılışını AK Parti Istanbul Milletve-
kili Harun Karaca, Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, sanatçılar ve çok 
sayıda sanatsever katıldı.

BİRLİK MESAJI
Açılış programında birlik ve beraberlik me-
sajı veren AK Parti İstanbul Milletvekili Ha-
run Karaca, “Gözlerimiz farklı renklerde olsa 
da gözyaşlarımız aynı renk. Allah birliğimizi 
bozmasın” dedi.

KÜLTÜR VE SANATLA
KAYNAŞIYORUZ
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Ka-
radeniz ise Küçükçekmece’de kültür sanat 
çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini 
vurguladığı konuşmasında, “Bizler; bu ilçe-
de Boşnağı, Arnavutları, Bulgar Göçmeni, 
Karadenizlisi, doğusundan batısına Anadolu 
insanıyla çok güzeliz. Bu renkliliği seviyoruz. 
Kültür ve sanatın insanları yakınlaştıracağını 
biliyoruz. Bize olan desteğiniz için teşekkür 
ederim” diye konuştu.

BURADA SEÇKiN BIR
SANAT KADROSU VAR
Sergide eseri bulunan fotoğraf sanatçısı ve 
İstanbul Fotoğraf Müzesi Kurucu Küratörü 
Gültekin Çizgen de Küçükçekmece’de çok ka-
liteli bir sanat kadrosunun yer aldığını ifade 
ederek, sergide bulunan fotoğrafların kendi 
koleksiyonundan biraraya getirildiğini söyledi.

MEDENIYETLERİN
SESİ ETKİLEDİ
Açılış özel gecenin ikinci etkinliğinde ise 
Medeniyetlerin Sesi Korosu 10 farklı dilde 
söylediği türkülerle dinleyenleri mest etti.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE
KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI

Küçükçekmece Belediyesi 2015-2016 Kültür Sanat sezonu görkemli bir programla açıldı.
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GENÇLERE KARİYER 
PLANLAMASI TAVSİYESİ
Uzman Psikolojik Danışman-Yazar Mehmet Konuk, 
Küçükçekmeceli gençlere kariyer planlaması ve okul 
hayatlarında başarılı olmaları konusunda bilgi verdi.

EBRU ÜSTADI MUSTAFA 
DÜZGÜNMAN ANILDI
Ebru Sanatının büyük üstadı Mustafa Düzgünman, 
vefatının 25’nci yılı kapsamında düzenlenen bir dizi 
özel etkinlikle anıldı.

DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜNDE 
ANLAMLI DAVRANIŞ
Küçükçekmece Belediyesi Yaşlılara Hizmet 
Merkezi personeli, 1 Ekim Dünya Yaşlılar 
Günü’nde belediyeye gelen yaşlı vatandaşlara 
çeşitli ikramlarda bulunarak, günlerini kutladı.

MEME KANSERİNDE İLGİNÇ
PAROLA; ‘’HER AYIN 10’U
10 DAKİKA’’
Küçükçekmece Belediyesi ve Avrupa Şafak Hastanesi’nin 
işbirliği ile düzenlenen söyleşi programına katılan Op. Dr. 
Cem Yılmaz, Meme Kanserinde erken teşhis konusunda 
bilgi verdi.

KALBİNİZİ SENEDE BİR DEFA 
KONTROL ETTİRİN
Uzm. Dr. Füsun Küçükbasmacı, Küçükçekmeceli 
vatandaşları ‘Kalp Krizi ve Artış Sebepleri’ konusunda 
bilgilendirdi.

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Arslan, Küçükçekmeceli ebeveynlere 
‘Yeni Doğan Hastalıkları’ hakkında bilgi verdi.

YENİ DOĞAN HASTALIKLARINDA 
KUSMA VE KİLO
ALMAMAYA DİKKAT

MİNİKLER FUTBOL
TURNUVASI AÇILDI
Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Amatör 
Spor Kulüpleri Destekleme Derneği işbirliği ile 
düzenlenen 9.Minikler Futbol turnuvası başladı.

ŞEKER VE TANSİYON 
HASTALARINA UYARI
Dahiliye Uzmanı Doktor Dilek Calap, Küçükçekmeceli 
vatandaşları, şeker, kolesterol ve tansiyon hastalıkları 
konusunda bilgilendirdi.

KÜÇÜKÇEKMECELİ
BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ AÇILDI
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın 
katıldığı, Küçükçekmece Beşiktaşlı Taraftarlar 
Derneği’nin açılışı renkli görüntülere sahne oldu.

MİNYATÜR SANATÇILARINDAN 
GENÇLERE TAVSİYELER
Kültür-sanat faaliyetleri kapsamında geleneksel 
sanatlara da sahip çıkan Küçükçekmece Belediyesi, 
‘Minyatür Sanatında Tasarım’ başlıklı bir söyleşi 
düzenledi.

KISA KISA
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2016 YILI MALİ BÜTÇESİ
KABUL EDİLDİ

İSKENDER PALA ŞİİR,
MESEL VE MESELELERİ ANLATTI

HABER HABER

Belediye Meclis Başkanı Zekeriya Kurtul baş-
kanlığında gerçekleştirilen oturumda, 2016 yılı 
mali yılı performans programı ve 2016 yılı büt-
çesi kabul edildi.

“2016 BÜTÇESİ  410 MİLYON”
Toplantıya katılan Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, “Stratejik planı-
mız ve performans planlarımız ortada. Bu 
yıl ki bütçemiz 410 milyon olarak öngörüldü. 
Gerçekleşecek bir bütçe. Bundan önceki büt-
çemizde gerçekleşme oranımız yüzde 93’ ler 
seviyesinde. Bu da ayağımızın yere bastığını 
gösterir. Küçükçekmece’de sürdürülebilir bir 
belediyecilik arzu ediyoruz” diyerek, yapılma-
sı planlanan projelerin ihale süreçleriyle ilgili 
soruları cevapladı.

Toplantıda, ilgili müdürlüklerin bütçe ve per-
formans programları tek tek oylanarak kabul 
edildi.

Küçükçekmece Belediye 
meclisi, 2016 yılı Mali Yılı 
Performans Programı ve 
2016 Mali Yılı Bütçesini 
görüşerek karara bağladı.

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde ger-
çekleşen ‘Şiir, Mesel ve Meseleler’ başlıklı 
söyleşide konuşan Pala, Osmanlı şiir gele-
neğindeki meseleler, nükteler ve meselleri 
birbirinden ilginç hikayelerle örnekleyerek 
anlattı.
 
“MECNUN GAM ESİRİYDİ,
O YÜZDEN ÖLÜMSÜZLEŞTİ”
Fuzuli’nin beyitlerinden örnekler veren 
Pala, “Fuzuli’nin Leyla ile Mecnun beyitle-
rinde Shakspeare’den daha güzel hikayeler 
var. Shakspeare Müslüman olsaydı ya da 
Müslüman bir ülkede yaşasaydı eminim ki, 
olmak ya da olmamak yerine bulmak ya da 

bulmamak diyecekti” dedi. Pala eserler-
de geçen insanlık ve aşk kavramlarına da 
dikkat çekerek, “Ben Divan edebiyatında 
sürekli aşkı anlattım. Aşk bir magazin ha-
beri değildir. Aşk kendinden vazgeçmektir. 
Sen, ben yoktur aşkta. Sadece sen vardır. 
Leyla’nın sevdiği Mecnun gam esiriydi, o 
yüzden ölümsüzleşti” diye konuştu.

“BORCUMU ÖDEMEK İÇİN 
MEMLEKETİMİ ANLATTIM”
Gençlere tavsiyelerde de bulunan İskender 
Pala, “Bürokrat mı olacaksınız, en iyisi-
ni olun. Neden sizde bir Shakspeare gibi 

yazdıkları tüm dünya dillerine çevrilen bir 
yazar olmayasınız. Bunun için çok okuma-
nız gerekiyor. Shakspeare’den ne eksiğiniz 
var. İnanıyorum ki, ileride sizlerin içinden 
de işini en iyi şekilde yapıp dünyaya adını 
duyurmuş kişiler çıkacak. Bunun olması için 
bana söz verin. Ben burslu okudum, şimdi 
bana burs veren insanları arayıp borcumu 
ödeyemem ancak ben yıllarca memleketimi 
anlattım” dedi.

Söyleşi sonunda ise Küçükçekmece Bele-
diyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih 
Nurettin Çevik, İskender Pala’ya teşekkür 
ederek çiçek verdi.

Prof. Dr. İskender Pala, Küçükçekmece Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen söyleşide Küçükçekmeceli hayranlarıyla bir araya geldi.
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Başkanı Temel Karadeniz, Muharrem ayı 
dolayısıyla aşure dağıtarak, vatandaşların 
mübarek ayını ve Hicri yılbaşını tebrik etti.
Küçükçekmece Belediyesi tarafından gele-
neksel hale getirilen aşure dağıtımı bu yıl 
da devam ediyor. Sefaköy’de açılan stantta 
AK Parti İstanbul Milletvekili Nureddin Ne-
bati ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kor-
kut ile birlikte vatandaşlara aşure dağıtan 
Başkan Karadeniz, vatandaşların talep ve 
beklentilerini de dinledi. Karadeniz, aşure 
dağıtımında çocuklarla da yakından ilgilendi.
Bu mübarek ayın paylaşma ve muhabbet 
ayı olduğunu vurgulayan Karadeniz, vatan-
daşların Hicri Yılbaşı’nı da tebrik ederek, 
‘Bu mübarek günlerin birlik ve beraberli-

ğimize vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz 
ediyorum’ diyerek dua etti.
 
AŞURE DAĞITIMI 10 GÜN 
BOYUNCA DEVAM ETTİ
Küçükçekmece Belediyesi 10 gün boyunca 
aşure dağıtımına ilçenin belli noktalarında 
devam etti. Küçükçekmece ve Tepeüstü 
Meydan, ArenaPark AVM karşısında da ya-
pılacak olan dağıtımlarla, toplamda 100 bin 
adet aşure dağıtımı gerçekleşti.

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçek-
leşen söyleşide Sağlık Eğitim Uzmanı Derya 
Demirci, çocukluktan yetişkinliğe adım atılan 
dönem hakkında dinleyicilerini bilgilendirdi.

“ERGENLİK, ÇOCUKLUKTAN
YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞ
DÖNEMİDİR”
Ebeveynleri ergenlik hakkında bilgilendiren 
Derya Demirci, ‘’Ergenlik, çocukluktan 
yetişkinliğe geçiş dönemidir. Ya-
şamın ikinci on yılını içine alan 
bu süreç fiziksel, cinsel ve ruhsal 
açıdan gelişme ve olgunlaşmanın 
görüldüğü dönemdir. Ergenlik döne-
minde, cinsel gelişme kızlarda 10-12, 
erkeklerde 12-14 yaş civarında başlar. 
Çevresel, yapısal ve kalıtsal etken-
lere bağlı olarak her çocukta 
farklı şekilde seyredebilir’’ 
dedi.

“ERGENLİKTE OTURUŞ 
TARZINA DİKKAT EDİN”
Çocukların gençliğe geçiş döneminde vücut-
larında değişime dikkat etmeleri gerektiğini 
söyleyen Demirci, ‘’Ergenlik dönemindeki 
hızlı boy ve kilo artışı ile vücut boyutları-
nın hızlı değişimi ve duruş bozuklukları bu 
dönemde kamburlaşma, bel ve sırt 
ağrıları sık görülmesine yol açar. 
Dolayısıyla oturuş tarzlarımıza 
çok dikkat etmeliyiz’’dedi.

“ERGENLİK DÖNEMİ ÇOK 
RİSKLİ BİR DÖNEMDİR”
Ergenlik döneminin çok riskli bir dönem 
olduğunu vurgulayan Demirci, ‘’Çok riskli ve 
çok dikkat edilmesi gereken bir dönemdir. 
Ergenlik dönemindeki büyük risklerin ba-
şında, sigara kullanımı, alkollü içki içilmesi, 
madde kullanımı, güvensiz cinsellik, silah 
taşıma, çeteleşme ve şiddet olaylarına kar-
şı ailelerin daha dikkatli olması gerekiyor’’ 
diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Sağlığı Koruma Hizmetleri ile Küçükçekmece 
Belediyesi işbirliğiyle ‘’Bedenimde Neler Oluyor’’ isimli söyleşi düzenlendi.

BAŞKAN KARADENİZ,
VATANDAŞLARA AŞURE DAĞITTI

AŞURE

AİLELERE DİKKAT ÇEKEN
ERGENLİK TAVSİYELERİ

HABER

Küçükçekmece Belediyesi
geleneksel hale getirilen
aşure dağıtımı bu yıl da 
devam etti. Küçükçekmece 
Belediyesi ilçenin belirli
noktalarında 10 gün boyunca 
100 bin aşure dağıttı.
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Sefaköy Anadolu Sokak’ta yer alan Sultan-
murat Meydan Düzenlemesi, Kapalı Pazar 
Yeri ve Yeraltı Otoparkı projesinin temel 
atma töreni gerçekleştirildi.

TÖRENE YOĞUN KATILIM
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, 5.700 metrekare alanda ger-
çekleştirilecek olan projelerin startını, İlçe 
Kaymakamı Harun Kaya, İlçe Müftüsü Mus-
tafa Temel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa 
Korkut ve muhtarlar ile birlikte düğmeye 
basarak verdi. Törene Küçükçekmeceliler 
de yoğun ilgi gösterdi.

“BİZİM LÜTFUMUZ DEĞİL, 
GÖREVİMİZ”
Törende konuşan Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, bu yeni yatırımın 
Sultanmurat ve Fevzi Çakmak Mahalles’ne 
hayırlar getirmesini temenni ederek, ilçede 
yapılacak olan diğer projeleri vatandaşlarla 

paylaştı. Karadeniz,” Kapalı pazar yerleri-
mizle ilçemiz daha modern bir görünüme 
kavuşacak. Sokak arasındaki pazar yerleri 
ilçemize yakışmıyor. Pazarcı esnafımız da 
mağdur edilmeyerek, yeni pazar yerinde 
öncelik onların olacak. Bu alanın inşaatı 
sırasında komşularımıza vereceğimiz rahat-
sızlıktan dolayı özürdileriz. Alan tamam-
landığında buraya dinlenme alanı, spor 
kompleksi, kapalı pazar yeri ve otopark 
kazandırılmış olup, meydan düzenlemesi de 
yapılmış olacak. 19 milyona mal olacak bu 
alan, sizin alınterinizle vergilerinizle yapı-
lıyor. Bizim lütfumuz değil, görevimiz “diye 
konuştu.

İlçe Kaymakamı Harun Kaya ise yapılan 
hizmetlerden dolayı Başkan Karadeniz’e te-
şekkür ederek, projelerin Küçükçekmece’yi 
her geçen gün güzelleştirdiğine dikkat çek-
ti. Törende açılışın hayırlara vesile olması 
adına kurban da kesildi.

Yatırım dahilinde; Sultanmurat Meydanı, 
500 tezgahlık kapalı pazar yeri, kurban ke-
sim alanı, dinlenme, gezi ve spor alanları, 
kafeler ve 360 araç kapasiteli yeraltı oto-
parkının yapımı tamamlanarak, Küçükçek-
meceliler’in hizmetine sunulacak.

Başkan Karadeniz’e ziyaretinde İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Metin Nari eşlik etti.

‘DAHA EĞİTİMLİ NESİLLERE 
İHTİYACIMIZ VAR’
Anaokulu heyecanı gözlerinden okunan 
minikler, Başkan Karadeniz’i okul kapısın-
da çiçeklerle karşıladı. Yeni eğitim- öğre-
tim yılının tüm öğrencilere hayırlı olması 
temennisinde bulunan Karadeniz, “Bizle-
rin, bizden daha eğitimli nesillere ihtiyacı 
var. Çocuklarıyla ilgilenen veliler olduğu 
sürece yarınlardan eminiz. Çocuklarımıza 
birbirlerinin kardeşi olduğunu öğütleme-
liyiz. Tüm olumsuzluklar daha iyi yetişti-
rilmememizden kaynaklanıyor. Birbirine 
olumsuz bakan, elini sıkmaktan aciz top-
lumlar, iyi yerlere gelemezler. Ben bugün 
küçük çocuklarımızın dilsiz dualarından 
istifade etmek için buradayım. Onların yü-
reklerindeki heyecanı paylaşmak istedik” 
sözleriyle seslendi.

ÖĞRENCİLERE
HEDİYELER DAĞITTI
Son on yılda Küçükçekmece’ye 52 okulun 
kazandırıldığını belirten Başkan Karade-
niz,  okul bahçelerine anaokulları yapmayı 
planladıklarını da ifade ederek eğitime 
verdikleri önemin altını çizdi. Konuşma-
sının ardından anaokulu öğrencilerine 
boya, boyama kitabı, renk kartları, kalem 

ve defter hediye eden Başkan Karadeniz, 
öğrenciler ve velilerle sohbet etti.

‘BAŞKAN’A TEŞEKKÜR’
TOKİ Kardelen Anaokulu Müdürü Murat 
Duman da “Belediyemiz okulumuzun alt 
yapı, çevre ve yeşil alan düzenlemesinde 
destek oldu. Her anlamda desteğini esir-
gemeyen Başkan Karadeniz’e ziyaretlerin-
den dolayı da teşekkür ederim” dedi.

HABER HABER

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE
MOTİVASYON HEDİYESİ

Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, 
İlköğretim Haftası
kapsamında Küçükçekmece 
Atakent Mahallesi’nde 
eğitim veren TOKİ Kardelen 
Anaokulu’nu ziyaret ederek, 
minik öğrencilere hediyeler 
dağıttı.

KÜÇÜKÇEKMECEYE DEV YATIRIM

Küçükçekmece Belediyesi projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu projelerden 
birinin daha temeli bugün atıldı.
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AK Parti belediyelerinin yüz akı olduğunu 
ifade ettiği konuşmasında, “Muharrem Ayı 
İslam dünyasının tarihinde acı olaylarla 
karşılaştığı bir ay. Alevi kardeşlerimin ve 
tüm Müslümanların ayını tebrik ediyorum. 
O, acılar birdaha yaşanmasın” diyerek, birlik 
ve beraberlik mesajı verdi.

“HZ. ALİ CAMİ’NİN
SAĞ ELİNDE ZÜLFİKAR”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa 
Ataş da “Böyle bir ayda, Hz. Ali Cami’nin sağ 
elinde Zülfikar’ın olduğu güzel bir parkı ilçe-

ye kazandıran Başkan Karadeniz’e teşekkür 
ederim” diyerek Zülfikar Parkı’nın Küçük-
çekmecelilere hayırlı olması dileklerini iletti. 
Ataş, 10 Ekim’de gerçekleştirilen Ankara’da 
ki terör saldırısına da dikkat çekerek, bu 
olayın Türkiye’nin demokrasisine yapılan bir 
saldırı olduğunu belirtti.

Koşu parkuru, birbirinden farklı çocuk oyun 
alanları, fitness alanı, havuz, futbol, basket-
bol, voleybol sahasıyla hizmete açılan Zülfi-
kar Parkı, bölgesindeki yeşil alan ihtiyacına 
da önemli ölçüde cevap verecek.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Ataş, AK Parti MKYK üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, AK Parti İl Başkan 
Yardımcısı Av. Celal Erdoğan, Küçükçekme-
ce Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz, AK Parti 
Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anaokulu öğrencilerinin de oyun alanlarını 
keşfetmesi amacıyla katıldığı açılış renkli 
görüntülere sahne oldu. Protokol üyeleri 

hep birlikte kurdele keserek parkın açılışını 
gerçekleştirirken, çocuklar ve vatandaşlarla 
da yakından ilgilendi.

“YENİ PARKLAR
KAZANDIRMAYA
DEVAM EDECEĞİZ”
Açılışta konuşan Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, “Hz. Ali Camii’nin 
yanında açtığımız bu parka, onun kılıcının 
ismini verdik. Atakent’te yeşil alan anlamın-
da kısa süre zarfında pek çok park alanı 
hizmete soktuk. Yeni parklar kazandırmaya 

da devam edeceğiz. Tüm Müslüman alemi-
nin ve Alevi vatandaşların Muharrem ayının 
hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.  

Bu alanda, 10 gün süreyle Alevi vatandaşla-
rımızın iftar programlarımız açık frekanstan 
çeşitli televizyonlardan yayınlanacak” diye 
konuştu.

ŞENTOP’TAN BİRLİK VE
BERABERLİK MESAJI
Ak Parti MKYK üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Şentop da Küçükçekmece Belediyesi’nin 

Küçükçekmece Belediyesi’nin, Atakent Mahallesi Hz. Ali Camii’nin yanındaki 8 dönümlük 
arazide hayata geçirdiği Zülfikar Parkı, düzenlenen görkemli bir törenle hizmete girdi.

HABER HABER

ZÜLFİKAR PARK’A
GÖRKEMLİ AÇILIŞ
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Açılışa, Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker, Küçükçekmece AK Parti 
İlçe Başkanı Mustafa Korkut, GİYAD Başkanı 
Serkan Kaya, STK üyeleri ve çok sayıda va-
tandaş katıldı.

‘BU KARDEŞLİĞE SAHİP
ÇIKMAMIZ GEREKİYOR’
Açılışta konuşan, Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Kutbettin Arzu; ‘‘Bugün İstanbul 
dünya kenti. İstanbul 3.bölge nüfusun %13’ü 
İstanbul doğumlu iken kalan %87’si, ülkenin 
diğer kesimlerinden gelen kardeşlerimizdir. 
Yani tüm kardeşlerimiz, İstanbul’da birlikte 
yaşamayı benimsemiştir. Bu kentteki bütün 
Anadolu insanı bu birlik ve beraberliğe, kar-

deşliğe her zaman sahip çıkması gerekiyor” 
diyerek, beraberlik mesajı verdi.

‘BAŞKAN’DAN
GÜMÜŞHANELİLERE ÇAĞRI’
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Kara-
deniz ise ‘’Bizler Gümüşhanelilerle buluşmak 
için buradayız. Gümüşhaneli kardeşlerimiz 
bize her anlamda her daim destek olan va-
tandaşlarımızdır.

Nüfusları Küçükçekmece ilçesinde çok fazla 
olmasa bile kendi nüfusları içerisinde çok 
büyük bir oranda bizleri desteklediklerini 
biliyorum. Bizim için dualarınızı bekliyoruz. 
Açılışımız hayırlı olsun” diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı ve AK 
Parti 3’üncü Bölge Milletvekili Adayı Mehmet 
Mehdi Eker; ise güzel bir Türkiye inşa etmek 
için çok çalıştıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ta-
rafından kurdele kesilerek derneğin açılışı 
yapıldı.

Dernek açılışının ardından, dernek binasının 
yanıbaşında yer alan Gümüşpark’ın açılışı 
da gerçekleştirildi. Gümüşpark’ın çevre dü-
zenlemesi ve park alanı haline getirilmesi 
Küçükçekmece Belediyesi tarafından gerçek-
leştirildi.

HABER HABER

BAKAN ARZU, BAŞKAN
KARADENİZ’LE BİRLİKTE
‘GİYAD’IN AÇILIŞINI YAPTI

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu 
ile birlikte, Gümüşhane İktisadi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (GİYAD)’nin açılışını yaptı.
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“BİZE ADAP,
PEYGAMBER SEVGİSİ,
KARDEŞLİK KALDI”
Osmanlı’dan geriye bize kalan en önemli un-
sur adap olduğunu ifade eden Coşkun Yılmaz, 
peygamber sevgisi, kardeşlik ve yardımse-
verliğin de o dönemlerden bugüne kaldığını 
söyleyerek, “Bugün Türkiye Afrika’ya uzanabi-
liyor ise, Osmanlı kültürüyle bu anlayışla uza-

nabiliyordur. Dünyanın hiç bir şehri Osmanlı 
İstanbul’unun ağırladığı kadar farklı inanç, 
farklı mezhep, farklı ırk, farklı coğrafya, farklı 
meslek mensubu insanları bir arada ve huzur 
içinde barındırmadı’’ diye konuştu.

“BU TOPRAKLARA
SAHİP ÇIKMALIYIZ”
Prof.Dr.Erhan Afyoncu ise ‘’Osmanlı’dan günü-
müze biz kaldık ve biz bunu baştan kabul et-

medik” diyerek, bu topraklara sahip çıkmalıyız 
diye konuştu. Afyoncu, “ bu topraklara layık 
olduğumuz sürece, topraklar da bize cevabını 
verecektir” dedi.

Program sonunda ise en iyi soruyu soran 
öğrenciye, Vahdettin Engin’e ait ‘’Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e Tarihi Devamlılık’’ kitabı hediye 
edildi.

Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde geniş bir ka-
tılımla gerçekleşen lansmanda, Mehdi Eker’in 
yanı sıra Küçükçekmece Kaymakamı Harun 
Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, kitabın yazarı Hasan Soydan ve 
pek çok akademisyen de hazır bulundu.

“SERVETİMİZİN
BÜYÜK KISMI TARIM
TARİHİNDE YATIYOR”
Programda bir konuşma gerçekleştiren Mehdi 
Eker, “Biz Osmanlıca’da yayınlanmış metin-
leri bugünün insanının anlayabileceği şekle 
sokmalıyız. Servetimizin büyük bir kısmının 
tarım tarihinde yattığına inanıyorum. Tarımın 
kültürle, coğrafyayla, ekonomiyle ilişkisi var. 
Biz tarım tarihinin yazılmasına, korunmasına 
çok önem verdik ve hala da veriyoruz. Atılan 
ilk adım çok önemli çünkü bu ileride atılacak 

büyük adımların habercisidir” dedi.

“TÜRKİYE AVRUPA’NIN 
BİRİNCİSİ OLDU”
Türkiye’nin tarım konusunda ilerlemesin-
den de bahseden Eker, “Biz son 12 yılda 
Türkiye’nin tarımsal faaliyetini 23 milyar 
dolardan, 61 milyar dolara çıkardık. Türkiye 
Avrupa’nın dördüncüsüyken şu anda birincisi 
oldu. Bilgi, teknoloji ve mekanizasyonu daha 
fazla kullandık. 117 bin çeşit tohum örneğini 
tohum bankasında saklıyoruz. Bunların hep-
si Türkiye’nin imkanlarıdır” diye konuştu.

“TÜM GEÇMİŞE YÖNELİK BİR 
ÇALIŞMA YAPMAK İSTEDİM”
Hasan Soydan da kitabı yazarken bugün 
tarımda kullanılan bilgilerin aslında Osmanlı 

zamanında da kullanıldığını anladığını söy-
ledi. Soydan, “Osmanlı arşivlerini tarayarak, 
bütün geçmişe yönelik bir çalışma yapmak 
istedim. Sabahattin Zaim Üniversitesi Os-
manlı zamanında Baytar ve Ziraat mektebi 
olduğu için burada bulunmaktan çok mut-
luyum” dedi.

Etkinlikte Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 
Prof. Dr. Ayten Altıntaş, Bilim Tarihçisi Prof. 
Dr. Sevtap Kadıoğlu, araştırmacı-yazar Beşir 
Ayvazoğlu da birer konuşma gerçekleştirdi. 
Program sonunda ise Mehdi Eker, Hasan 
Soydan’a, Sabahattin Zaim Üniversitesi rek-
törü Prof. Dr. Mehmet Bulut Eker’e plaket 
takdim etti. Ayrıca programa katılanlara 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafın-
dan Zirai Matbuat eseri hediye edildi. 

HABER HABER

Küçükçekmece Belediyesi
Sefaköy Kültür ve Sanat
Merkezi’nde gerçekleşen
‘’Osmanlı’dan Günümüze Ne 
Kaldı?’ ‘ konulu söyleşide 
akademisyen yazarlar Doç.
Dr.Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr. 
Erhan Afyoncu dikkat çeken 
açıklamalar yaptı.

OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE
NE KALDI? 

‘’ZİRAİ MATBUAT’’ KİTABININ
LANSMANI YAPILDI

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, ‘’Zirai Matbuat’’ isimli kitabın lansman 
programına katıldı.
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“BİZ ETLE TIRNAK GİBİ BİR 
VÜCUDUN AYRILMAZ
PARÇALARIYIZ”
İstanbul Cemevi Başkanı Gazi Aslan da, 
Kerbela’da yaşanan savaşın günümüzde de 
devam ettiğini vurguladığı konuşmasında 
şunları söyledi: “İnandığımız Allah, peygam-
ber, kutsal kitap birdir. Bizler et ve tırnak 
gibiyiz; bir vücudun ayrılmaz parçaları gibiyiz. 
Biz Alevi toplumu olarak milletimizin birlik ve 
beraberlik içerisinde olması için çalışacağız.”

Okunan akşam ezanıyla 3 bin kişinin hep 
birlikte oruç açmasının ardından Alevi de-
delerinden Mustafa Cemil Kılıç Kuran-ı Kerim 
tilaveti okurken, Salih Şahin de lokma dua-
sını yaptırdı. Ufuk Uzun ise muharrem ayını 
anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Sanatçı 
Lokman Demirkıran’ın deyiş ve nefesleri de 
büyük ilgi gördü.

Halkalı meydanda gerçekleşen birlik ve kar-
deşlik sofrasına, AK Parti İstanbul Milletvekili 
Halide İncekara, Küçükçekmece Kaymakamı 
Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başka-
nı Temel Karadeniz, Küçükçekmece Emniyet 
Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, Küçükçekmece 
Müftüsü Mustafa Temel, AK Parti Küçükçek-
mece İlçe Başkanı Mustafa Korkut, İstanbul 
Cemevi Başkanı Gazi Aslan, Alevi kurum ve 
kuruluş temsilcileri, Tokat dernekleri ve bin-
lerce vatandaş katıldı.

‘’BU TOPRAKLARDA
KİMSE ÇOCUĞUNA
YEZİD ADINI KOYMADI”
İftar programında konuşan Küçükçekmece 
Kaymakamı Harun Kaya tüm Alevilerin ma-
temini tebrik ederek, “Bugün aranızda bulun-
mak benim için mutluluk. Bu Anadolu top-
rakları Pir Sultan Abdalları, Yunus Emreleri, 
Hacı Bektaş-ı Velileri yetiştirdi. 1376 yıl önce 
bir acı yaşandı. O günden beri bu topraklarda 
yaşayan hiç kimse çocuğuna Yezid adını koy-
madı. Bu topraklarda yaşayan herkes birlik ve 
beraberliğini kanıtladı” dedi.

“MUHARREM AYI İFTAR 
PROGRAMLARI SENEYEDE 
DEVAM EDECEK’’
Temel Karadeniz ise, Küçükçekmece Beledi-
yesi olarak ilkleri gerçekleştirdiklerini belirte-
rek, “Bu sene Cem Evleri’nin de katılımlarıyla 
11 gün boyunca muharrem ayı iftarı verdik. 
İnşallah seneye daha geniş katılımlarla iftar 
programları düzenleyeceğiz. Kişi bilmediğinin 
düşmanıdır. Belediye Başkanı olarak benim 
tek görevim yollar, kaldırımlar yapmak de-
ğil. İnsanları birbirlerine yakınlaştırmak. Bu 

ancak birlikte vakit geçirerek sağlanabilir. 
Bu yakınlaşmaya katkı sağladığınız için çok 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HABERHABER

Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Cemevi, Muharrem ayının 11. gününde, ‘’Oruç Açma 
Lokması’’ olarak adlandırılan iftar programı düzenledi.

BİRLİK SOFRAMIZDA BİR OLDUK
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Konuşmaların ardından protokol üyelerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen kurdele kesimiyle, 
EXPO 2015 Sanayi Etkinliği ve Alışveriş Festi-
vali’nin açılışı yapıldı. KSİAD Başkanı Ekrem 
Özen ise Başkan Temel Karadeniz ve Harun 
Kaya’ya plaket takdim etti. Protokol üyeleri 
daha sonra stantları gezdi. 

Program sonunda ise, Ekrem Özen moderatör-
lüğünde, ‘’Sanayi ve Kent İlişkisi’’ semineri dü-
zenlendi. Seminerde, KSİAD Federasyon Başka-
nı Mehmet Sandal, Başkan Temel Karadeniz ve 
Harun Kaya birer konuşma yaptı. Fuar 31 Ekim 
tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Küçükçekmece Nikah Sarayında düzenlenen 
açılışa, AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç, 
AK Parti Milletvekili Tülay Kaynarca, CHP 
Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, İstanbul Valisi 
Vasip Şahin, Küçükçekmece İlçe Kaymakamı 
Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz, Küçükçekmece İlçe Emniyet 
Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, Küçükçekmece 
AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkut, KSİAD 
Başkanı Ekrem Özen, sanayiciler ve iş adam-
ları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“SANAYİCİLERLE HALKI
BULUŞTURMA PROJESİ”
Bu festivalin sanayicilerle halkı buluşturma 
projesi olduğunu dile getiren Küçükçekmece 

Kaymakamı Harun Kaya; ‘’Sanayicilerin özel-
likle üretim kısmında dikkat ettiği konu ne 
kadar çok üretmekten ziyade, ne kadar çok 
satabilecekleridir. Sanayicilerin en az maliyet-
le en çok faydayı elde edebilecekleri bir mü-
cadelenin içinde olmaları gerektiğini hepimiz 
biliyoruz. Bizim amacımız Küçükçekmece’deki 
sanayicileri ve iş adamlarını halk ile buluştur-
maktır. Üretmeden ve eğitmeden kalkınma 
olmaz. Emeği geçen herkese çok teşekkür 
ediyorum’’dedi.

“ÜRETİM İÇİN BİRLİK VE 
BERABERLİK ŞART”
Türkiye’nin sanayi ve üretim anlamında her 
geçen gün daha büyük işler başardığını dile 

getiren Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz de ’’Yapmış olduğumuz bu 
çalışmayla Küçükçekmece’deki üreticilerimizi 
bir araya getirdik. Üreticilerimizin birbirini 
tanımasına vesile olduk.  Yarınlarda daha 
güzel şeyler üretebilmemiz için önce birlik 
ve beraberlik içinde olmamız gerektiğini vur-
guluyoruz. Sanayicilerimiz, özellikle iş adam-
larımız Türkiye’nin nasıl gelişeceğini çok iyi 
biliyor. Üretmeden bu iş olmaz. Bu noktada 
her anlamda dünden daha iyi olduğumuzu 
biliyoruz’’ dedi.

“SANAYİ ÜRÜNLERİNİ İHRAÇ 
EDEN BİR ÜLKE OLDUK”
KSİAD Başkanı Ekrem Özen ise ‘’Tarihi ve 
doğal güzellikleri bakımından da son derece 
şanslı bir ilçe olan Küçükçekmece’de sanayi 
ve kent birbiriyle uyumlu bir biçimde birbirini 
besleyerek varlıklarını sürdüreceklerdir. Sana-
yi, ülkemizin gelişimi ve önümüze koyduğu-
muz hedeflere ulaşabilmemiz adına belki en 
önemli unsurlardan bir tanesidir. Son yıllarda 
sanayi alanında dışa bağımlılığımızın oldukça 
azalması sanayi ürünleri ithal eden bir ülke 
olmaktan çıkarak sanayi ürünleri ihraç eden 
bir ülke haline gelmemiz son derce sevindirici 
ve umut vericidir.’’ diyerek başkan Karade-
niz’e teşekkür etti.

Küçükçekmece
Belediyesi, Küçükçekmece 
Kaymakamlığı ve
Küçükçekmece Sanayici 
ve İş Adamları Derneği 
(KSİAD) işbirliğinde bu yıl 
ilk kez düzenlenen, EXPO 
2015 Sanayi Etkinliği ve
Alışveriş Festivali yapıldı.

HABER

KÜÇÜKÇEKMECE EXPO 2015
SANAYİ ETKİNLİĞİ VE
ALIŞVERİŞ FESTİVALİ YAPILDI

HABER
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Küçükçekmece Belediyesi 
ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 
dolayısıyla Cumhuriyet 
Koşusu düzenledi.

ETKİNLİKETKİNLİK

Küçükçekmece Göl Kenarı’nda düzenlenen 
koşu öğrencilerin heyecanı ve kıyasıya rekabe-
tine sahne oldu.

Küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız 
erkekler, genç kızlar, genç erkekler kategorile-
rinde düzenlenen koşu boyunca, ambulans da 
olası bir duruma karşı hazır bekletildi. Koşu so-
nunda dereceye giren öğrencilere madalyaları 
öğretmenleri tarafından takdim edildi.

CUMHURİYET KOŞUSUNDA
BÜYÜK HEYECAN
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YAŞLI ÇINARLAR UNUTULMADI

Yaşlılar Günü’ne özel düzenlenen Hayat 
Ağacı projesi ile 65 yaş ve üzeri 50 ilçe sa-
kinin hayatına dokunan Küçükçekmece Be-
lediyesi, bu özel günde anlamlı bir etkinliğe 
ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Küçükçekmece 
Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve pek 
çok yaşlı vatandaş katıldı. Atakent Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlik 
kapsamında Hayat Ağacı isimli serginin 
açılışı gerçekleştirildi. Foto-röportaj tekniği 
ile hazırlanan sergide, geçmişten günümü-
ze kadar olan kuşaklar arasındaki tecrübe, 
günlük hayatın koşuşturmacasında unutu-
lan yaşlı hayatlara dokunularak, gençliğe 
aktarıldı. 

“TÜRKÜLERE HEP BİR
AĞIZDAN EŞLİK ETTİLER”
Ardından, Altınova Balkan Göçmenleri 
Sosyal Yardımlaşma Derneği öncülüğünde 
kurulan yaşları 40 ile 85 arasında değişen 
Kadınlar Korosu söyledikleri türkülerle din-
leyenlere türkü ziyafeti sundu. Vatandaşlar 
türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.

“ONLAR BEREKETTİR”
Başkan Karadeniz, projeye katılan yaşlı va-
tandaşlara teşekkür ettiği konuşmasında, 
“Hepinizin bu anlamlı gününü kutlarım. Bi-
zim kültürümüzde bereket diye bir kavram 
var. Bereket istatistikten sayılardan fark-
lıdır. Yaşlılar da bizlerin bereketidir. Tüm 

büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Onları 
ihmal etmeyelim. Onların dua ve zikirle, 
kıpır kıpır olan dudaklarından dökülecek 
dualarına ihtiyacımız var. Allah tüm yaşlıla-
rımıza uzun ömürler nasip etsin” dedi.

Kaymakam Harun Kaya da yaşlıların günü-
nü kutlayarak, onlara minnet ve saygısını 
ifade ederken, anlattığı fıkralarla da katı-
lımcıları kahkahaya boğdu. Protokol üyeleri, 
programda ilçedeki tüm yaşlıları temsilen 

projeye katılan yaşlı vatandaşlara çiçek tak-
dim etti.

Projeye katılan Cumhuriyet Mahallesi sakini 
Bayram Yaman ve Arslan Akyol isimli va-
tandaşlar da Başkan Karadeniz’e bu günde 
kendilerini unutmadığı için teşekkür ede-
rek, hayata dair tecrübelerini katılımcılarla 
paylaştı. Yaşlı vatandaşların keyifle dinledi-
ği konser sonunda, Başkan Karadeniz koro 
şefi Yasin Koçman’a çiçek vererek, teşekkür etti.

HABER

Küçükçekmece Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde Küçükçekmece’nin yaşlı
çınarlarını unutmadı.

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde ger-
çekleşen sergide, Zohouri mülteci sorununu 
çocuklar üzerinden ele aldı. Bu kapsamda 
İstanbul Fatih Sulukule’ de yaşayan Suriyeli 
aileleri ve çocukları gözlemleyen Zohouri, 
altmış civarında fotoğraf karesi ile mülteci 
çocukların gözlerindeki umutları, hayal kı-
rıklıklarını, yoksunluklarını anlattı. 

“ÇOCUKLAR BÜYÜKLERİN 
GÜNAHLARINI ÇEKİYOR”
Sergi açılışına katılan Küçükçekmece Be-
lediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, 
dünyada yaşanan mülteci sorununa dikkat 
çeken Bahman Zuhuri’ye teşekkür Etti. Şen-
can, ‘’ Maalesef masum çocuklarımız bü-
yüklerin günahlarını çekiyor. Gönül isterdi 
ki bu çocuklar bizim ülkemize gezmek için 
gelsin. Ben bir yetişkin olarak Suriyeli ço-

cuklardan özür diliyorum. Tek bir fotoğraf 
karesi ciltlerce kitabın anlatamadığını an-
latır. İnşallah biz çocuklara iyi bir gelecek 
bırakabiliriz” dedi.

“SURİYELİ ÇOCUKLAR
BİZDEN BİRİ OLDULAR”
Bahman Zohouri de Küçükçekmece Be-
lediyesi’ne katkılarından dolayı teşekkür 
ederek, “Bu proje 2 yıl önce başladı. Eski-
den yanlarına gittiğimde yabancı olarak 
görüyorlardı beni. Korku vardı gözlerinde. 
Şimdi ise bizden biri oldular. Süleymaniye 
Cami’nin arka tarafında yaşayan mülteci ço-
cukların fotoğrafını çektim. Çok zor şartlar-
da yaşıyorlar. Oturdukları evlerde cam yok. 
Keşke böyle bir dram olmasaydı da fotoğraf 
malzemesi olmasaydı bu çocuklar. Savaş çok 
kötü bir şey. Allah yardımcıları olsun” dedi.

“AYLAN BİR FOTOĞRAFÇILIK 
BAŞARISIYDI”
Bahman Zohouri dünyayı etkileyen Aylan’ın 
fotoğrafını da şu sözlerle değerlendirdi:
“Aylan Kurdi fotoğrafı çok çarpıcı bir ka-
reydi. Bir fotoğrafçılık başarısıydı. Çarpıcı 
olmasının nedeni üzerinde kırmızı t-shirt 
olmasıydı. Başka fotoğraflarda vardı ancak 
Aylan’ın fotoğrafı kadar dikkat çekmedi. O 
çocuğun yatış tarzı, üzerindeki kıyafetleri, 
fotoğrafın çekildiği açı hepsi hayatı temsil 
ediyor. Canlı bir çocuk orda yatıyordu. Ben 
fotoğrafçılık açısından değerlendiriyorum.”

Sergiyi gezen Küçükçekmeceli vatandaşlar 
sergiye büyük ilgi gösterdi. Küçükçekme-
ce’de ikamet eden mülteci çocuklar da ser-
giyi ziyaret etti.

İranlı fotoğraf sanatçısı 
Bahman Zohouri,
Küçükçekmece
Belediyesi’nin ev
sahipliğinde açılan
sergide, İstanbul’da 
yaşayan Suriyeli mülteci 
çocukların trajedisini 
gözler önüne serdi.

İRANLI ZOHOURİ,
MÜLTECİ ÇOCUKLARIN
DRAMINI FOTOĞRAFLADI

HABER
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sevgisi olmadan da Kur’an ve İslam olmaz. 
Müslümanlar olarak yapmamız gereken 
Allah’ın ipine sarılmaktır. Ancak bu şe-
kilde birlik ve beraberlik içinde olabiliriz” 
diye konuştu. 

GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Gözyaşlarının sel olduğu programda, ‘Leb-
beyk Ya Hüseyin’ denilerek, Peygamber 
Efendimizin (SAV) matemine ortak olundu. 
İstanbul’un dört bir yanından gelen Caferi 
vatandaşlar, Kerbela şehitleri için okunan 
mersiye ve ağıtlara ağlayarak eşlik etti. 
Zeynebiye Gençlik Tiyatrosu da ‘Kerbela’nın 
Dolunayı’ adlı tiyatro oyununu sahneledi.

HABER HABER

Küçükçekmece Belediyesi’nin ev sahipli-
ğinde CAFERİDER tarafından Yahya Kemal 
Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen 
‘Evrensel Aşura Matem Merasimi’ne Kü-
çükçekmece İlçe Kaymakamı Harun Kaya, 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, Küçükçekmece İlçe Müftüsü 
Mustafa Temel, Türkiye Caferileri Lideri 
Selahattin Özgündüz, CAFERİDER Başkanı 
Av. Sinan Kılıç, CABİR Başkanı Hasan Ka-
rabulut, AVF Başkanı Remzi Akbulut, Eh-
libeyt Kültür ve Dayanışma Derneği Baş-
kanı (EHDAV) Ali Yeral, İlahiyatçı-yazar 
Ali Bulaç, Seyyid Taleh Boradigahi başta 
olmak üzere binlerce vatandaş katıldı.

“VATAN HAİNİNİN İPİNİ
BEN ÇEKERİM”
Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgün-
düz, ehlibeyt sevdalılarını selamlayarak 
“Biz bu ülkenin fedaileriyiz. Bu camianın 
içinde vatan haini biri çıkarsa ipini ben 
çekerim. Özgürlük, eşitlik içerisinde yaşa-
yan bir dünya istiyoruz. Bu vatana ihanet 
etmeyen her TC vatandaşı eşit vatanda-
şımızdır. Başımızın üzerinde yeri vardır. 
Biz milletçe Hüseyin’in tarafındayız. Allah 
şahittir” dedi. CAFERİDER Başkanı Av. Si-
nan Kılıç da Aşura’nın önemine değindiği 
konuşmasında, “Aşura sadece belirli bir 

gün anılacak bir şey değildir. Aşura bize 
evrensel bir mesaj sunmaktadır. Aşura 
o gün zulmün karşısında kaybetseler de 
mazlumların inandıkları değerleri onurla 
korumaları ve gönüllerde sonsuza kadar 
kazanmalarıdır” dedi.

“EHLİBEYT SEVGİSİ
ABDEST GİBİDİR”
Törende söz alan Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz ise “Bedir’den 
Kerbela’ya, Kerbela’dan Çanakkale’ye 
tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
anıyorum. Ehlibeyt sevgisi abdest gibidir. 
Nasıl ki abdestsiz namaz olmaz, ehlibeyt 

HALKALI’DA AŞURA MATEMİ

Halkalı’da Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından 
‘2015 Evrensel Aşura Matem Merasimi’ düzenlendi.
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Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde ‘Yüzü-
müzü Güldürenler’ başlıklı programda Veysel 
Diker’in sorularını yanıtlayan Fersoy, başarılı 
olmasının sebebini işini aşkla yapmasına 
bağladı.

“SAHNEDE BAŞKA BİRİ
OLUYORUM”
Veysel Diker tiyatroyu bir yalanı samimi 
bir şekilde oynayarak seyirciye inandırmak 
olarak tanımlarken, Fersoy şunları söyledi: 
“Ben normal hayatta yalan söyleyemiyo-
rum. Yalan söylediğimi vücut hareketle-
rimden hemen anlıyorlar. Ancak sahneye 
çıkınca bu durum değişiyor.”

“YILMAZ ERDOĞAN
BANA ÇOK ŞEY KATTI”
Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy başarılı olma-
sını işini aşkla ve severek yapmasına bağ-
layarak, “Ben çok güzel insanlarla çalışma 
fırsatı buldum. Bu nedenle şanslı olduğu-
mu düşünüyorum. Yılmaz Erdoğan’la BKM 
Mutfak’ta 3,5 yıl geçirdim. Yine Çocuklar 
Duymasın’da oynadım. Bunlar bana çok şey 
kattı.  Amacım sadece para kazanmak değil. 
Güzel şeyler yapmak” dedi.

“BENİ SEÇMEMELERİ
HAYATIMIN DÖNÜM
NOKTASIYDI”
Hayatının dönüm noktası olarak Fenerbah-
çe Spor Kulübü tarafından seçilmemesini 
gösteren Fersoy, “9 yıl futbol oynadım. Beni 
FB Spor Kulübü transfer etmek için izleme-
ye gelmişti. Ama transfer etmediler. Futbola 
küstüm. Bu hayatımın dönüm noktasıydı. 
Oyunculuk daha sonra başladı” dedi.

“CAFEDE ÇALIŞTIM
OYUNCULUĞU BIRAKMADIM”
Oyunculukta her sezon her hafta bir iş 
olmadığını da hatırlatan Fersoy, “Ben iş 

yapmadığım zamanlarda cafede, restoran-
da çalıştım. Ama oyunculuğu bırakmadım. 
Oradaki deneyimlerimi de cebime koyarak 
yoluma devam ettim” diyerek gençlere sev-
dikleri şeyin peşinden gitmelerini öğütledi.

Program sonunda Küçükçekmece Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu da 
Ceyhun Fersoy ve Veysel Diker’e teşekkür 
ederek çiçek verdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 
programa Küçükçekmece İlçe Kaymakamı 
Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başka-
nı Temel Karadeniz, Küçükçekmece İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Küçükçekmece 
Müftü Vekili Ayhan Okur, okul müdürleri ve 
çok sayıda öğrenci katıldı.

“GENÇLERİMİZE BÜYÜK 
GÖREVLER DÜŞÜYOR”
Küçükçekmece İlçe Kaymakamı Harun Kaya 
gençlere hitap ettiği konuşmasında, “Şehit-
lerimizi rahmetle anıyorum. Çok hassas bir 
dönemdeyiz. Ülkemizin birçok yerinde canlar 
yanıyor, fidanlar devriliyor ve yürekler yanı-
yor. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılması, 
bu ülkenin korunması adına mücadele şevki-
mizin artması daha da önemlisi gençlerimizin 
de bunun farkında olmaları gerekiyor ’’dedi.

“MÜCADELE ETMEK
ZORUNDAYIZ”
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Ka-
radeniz ise “Tarih boyunca herkesin gözü 
bu topraklarda oldu. Olmaya da devam 
edecek. Aslında jeopolitik konumumuz zan-
nettiğimiz gibi bir avantaj değil dezavantaj. 
İnşallah jeopolitik konumumuz bir avantaj 
haline gelecek. Bugüne kadar bu topraklar-
da yaşamış olmanın dezavantajlarını gördük. 
Kurtuluş Savaşları’yla, Çanakkale ile yani bu 
topraklarda hep gözü olan insanlarla meşgul 
olduk, uğraştık. Dün olduğu gibi yarın da bu 
mücadeleyi vermek zorundayız. Rabbim İs-
tanbul’unda Türkiye’nin de kadrini kıymetini 
bilmeyi nasip etsin inşallah ‘’dedi.

“ŞEHRİMİZİN ŞANINA
YAKIŞIR ŞEKİLDE ÇALIŞALIM”
Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal 
Yılmaz ise “Bizim için vatanımız ve özgürlü-
ğümüz söz konusu olduğunda geçmişteki 
binlerce yıllık tarihimizde gördüğümüz gibi 
gözümüzü kırpmadan seve seve canımızı 
verdiğimizi bütün dünya biliyor. Onun içinde 
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rah-
metle, minnetle yad ediyoruz. Ben şehrimizin 
şanına yakışır bir şekilde çalışmamız gerek-
tiğini bir kez daha öğrencilere hatırlamak 
istiyorum ‘’dedi.

Kutlamada, okul öğrencileri tarafından hazır-
lanan İstanbul’un tarihini ve güzelliklerini an-
latan belgesel ve slayt gösterileri yayınlanır-
ken, Türkçe öğretmeni Sinem Çelik eşliğindeki 
‘’Söz Korosu’’ sahne aldı.

Programın sonunda okul öğretmenleri tara-
fından Bedri Rahmi Eyüpoğlu’na ait İstanbul 
Destanı isimli şiir seslendirildi. Program so-
nunda okul öğrencileri tarafından protokol 
üyelerine çiçek takdim edildi.

KÜLTÜRHABER

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşiye katılan Ceyhun Fersoy, sanat 
hayatının ilginç dönüm noktasını açıkladı.

Küçükçekmece Belediyesi ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğiyle düzenlenen
İstanbul’un Kurtuluşu’nun 
92. Yıldönümü programı 
Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu’nda yapıldı.

İSTANBUL’UN KURTULUŞU’NUN
92.YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

SEMPATİK OYUNCU CEYHUN
FERSOY’DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR



30 * KÜÇÜKÇEKMECE BÜLTEN KÜÇÜKÇEKMECE BÜLTEN  * 31

Uyuşturucuya karşı mücadele kapsamında 
geçtiğimiz eğitim -öğretim yılında gerçek-
leştirilen pilot çalışmalarıyla Küçükçekme-
ce’de büyük ses getiren proje, yapılan lans-
man toplantısıyla başladı.

Toplantıya Küçükçekmece Kaymakamı Ha-
run Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkan 
Yardımcıları Besim Müftüoğlu, Sibel Güllüça-
yır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, 
İlçe Müftüsü Mustafa Temel, proje ortakları, 
okul müdürleri öğretmenler ve öğrenciler 
katıldı.

“UYUŞTURUCUYA
HAYIR DEYİN”
Proje ile Küçükçekmeceli öğrencilere uyuş-
turucuya karşı hayır demeyi öğretmeyi 
amaçladıklarını belirten Kaymakam Harun 
Kaya gençlere, “ Şimdi hayır derseniz, yarın 
kazanacaksınız. Lütfen uyuşturucuya hayır 
deyin, bir kereden bir şey olmaz demeyin. 
Bizler, uyuşturucu satıcılarını, teröristlerle 
eş değer tutuyoruz.  Onlarla mücadelemiz 
devam edecek” diye konuştu.

“YARINLARDAN EMİN
GENÇLER YETİŞTİRMEYİ
ARZULUYORUZ”
Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı 

Besim Müftüoğlu ise “ Bu projeye lojistik ve 
mekan desteğinin yanı sıra her türlü desteği 
sağlıyoruz. İlçemizdeki gençleri çok önemsi-
yoruz.  Ana paydamız, temiz bir toplum. Ya-
şanabilir Küçükçekmece’de yarından emin 
gençler için çalışıyoruz. Emeği geçenlere 
teşekkür ederim” dedi.

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ
SAĞLAYACAĞIZ”
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz mad-
de bağımlılığının tüm dünyanın başının be-
lası olduğunu vurgulayarak, uyuşturucudan 
gençleri kurtarmak ve önlem almak adına 
ellerinden gelen her türlü desteği bu proje 
için vereceklerinin altını çizdi.

MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI 
ADIM ADIM MÜCADELE
12 ay boyunca Küçükçekmece’de uygula-
nacak olan proje ile öncelikle, öğrencilerin 
madde kullanımına bakış açıları, kullanan 
öğrenci sayısı, maddeye ilişkin algıları ya-
pılan ön testle tespit edilecek. Daha sonra 
projenin paydaş kurumlarıyla işbirliği içinde 
okul müdürlerine ve öğretmenlere seminer-
ler verilecek. Ardından olumlu modelleme-
ler ve öğrencilerin sosyal hayata iştirakleri 
sağlanacak. Kapalı devre yayın sistemlerin-
de ilgili kamu spotlarıyla öğrenciler bilgilen-
dirilecek. 244 milyar, 685 bin TL’lik projenin 
yüzde 75’lik bütçesi, İstanbul Kalkınma 
Ajansı tarafından karşılanıyor.

HABER ETKİNLİK

SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ’NDE
YENİ AKADEMİK YIL HEYECANI

Programa; Küçükçekmece Kaymakamı 
Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye 
Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu, ilçe 
Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, İZU 
Rektörü Prof.Dr. Mehmet Bulut, Mütevelli 
Heyet Başkanı Prof. Dr.Ramazan Evren, 
akademisyenler ve çok sayıda öğrenci 
katıldı.

Programda konuşan İstanbul Sabahat-
tin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Bulut, öğrencilere yeni eğitim 
öğretim yılında başarılar dileyerek, üni-
versitenin vizyon ve misyonunu özetledi.

Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Rama-
zan Evren’de “Üniversitemiz, Mehmet 
Akif azmine sahip, Sabahattin Zaim şere-
fine sahip bir okuldur. Akademik kadro-
su, bir üniversiteyi üniversite yapan tüm 
unsurlarıyla, öğrenci profiliyle, eğitim 
sistemiyle iyi bir eğitim yuvasıdır. Küresel 
çapta rekabete hazır bir üniversite olma-
yı amaçlıyor, yeni dönemde tüm öğren-
cilere başarılar diliyorum” diye konuştu.

“GURURLUYUZ”
Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya 
da ilçe sınırlarında böyle bir eğitim yu-
vası olmasının gururunu yaşadıklarını 
belirttiği konuşmasında, “Buradan Saba-
hattin Zaim gibi onun ilkelerine hizmet 
edecek bireyler yetişiyor olması çok 
güzel, tüm akademik kadroya teşekkür 
ederim” dedi.

Programda 2015-2016 eğitim öğretim 
yılında üniversitenin çeşitli bölümlerine 
birinci olarak giren öğrencilere protokol 
üyeleri ödül takdim etti.

İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi, 2015-2016 
akademik yılı açılış
programı, pek çok
akademisyen ve
öğrencinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HEDEF;
‘’TEMİZ OKUL, TEMİZ TOPLUM’’

Küçükçekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından hayata geçirilen ‘Temiz Okul, Temiz Toplum, Çözüm Sensin’ projesinin
bilgilendirme toplantısı Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.



Temel
Karadeniz


