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Her dönem öğrencilerde karşılaşılan okul 
kaygısıyla alakalı, Küçükçekmece Belediyesi 
Ailem Aile Danışma Merkezi Koordinatö-
rü Psikolog Neil Serem Gülenay, ailelere ve 
öğretmenlere konuyla ilgili önemli mesajlar 
verdi:

“DAHA ÖNCE SORUMLULUK 
ALMADIYSA”
Özellikle anne babadan daha önce hiç ayrıl-
mamış ve anaokuluna gitmemiş çocukların 
okulun ilk haftalarında zorlandığına dikkat 
çeken Gülenay, okul kaygısını şu sözlerle 
açıkladı:

“Çocuklara daha önce sorumluluk verilmediy-
se, şimdiye kadar annesi tuvalete götürmüş, 
saçını anne toplamış, yemeğini anne yedir-
mişse o çocuk daha büyük kaygılar yaşıyor. 
Çünkü tek başına kalacak ve neyle karşıla-

şacağını kendi dünyasında bilemiyor. Okul 
onun kafasında, ‘yeni bir çevre, kendim tek 
başıma nasıl baş ederim kaygısı, annem şim-
diye kadar hep yanımdaydı, yanımda olmalı’ 
düşüncelerini beraberinde getiriyor. Bazı ço-
cuklar fiziksel olarak büyüyorlar ancak ruhsal 
olgunluk büyümeye eşlik edemiyor. O zaman 
çocuk olgunlaşamadığı için okulda tek başına 
kalmakta zorlanıyor.”

“ANNEDEN AŞAMALI 
OLARAK AYRILMALI”
Psikolog Neil Serem Gülenay bu durumda 
çocuğun anneden aşamalı olarak ayrılması 
gerektiğini ifade ederek çocukların zorla çe-
kiştirerek veya şiddetle okula götürülmesine 
karşı uyardı. Gülenay, “Çocuğu zorla götürür-
seniz, hasta olabilir, midesi bulanır, kusar. 
Bunlar sık duyduğumuz rahatsızlıklar. Bizim 
okul kaygısına karşı yapmamız gereken ço-
cuğumuza, ‘oyun oynayacaksın, arkadaşların 
olacak, ders yapacaksınız’ ifadelerini kul-
lanarak, okulu gerçekçi biçimde tanıtmak. 
Ona sorumlulukları olacağını söyleyin. 
Öncesinde okulunu gezdirin. Hatta 
imkan varsa, öğretmeniyle tanıştı-
rın” dedi.

“YAŞI KÜÇÜK DİYE 
OKULDAN ALMAYIN”
Okul kaygısı uzun süren çocukların 
‘yaşı küçük’ düşüncesiyle okuldan 
alınmasının da yanlış olduğunu dile 
getiren Gülenay, bir uzmandan yar-
dım alınması gerektiğini söyledi.

ANNELER VE 
ÖĞRETMENLER
TİTİZ DAVRANMALI
Gülenay, özellikle birinci sınıf öğ-
rencilerinin ‘anneleri gitme-
sin’ diye ağlamasıyla çok 
sık karşılaştıklarını ve 

bu gibi durumlarda annelerin ve öğretmen-
lerin yapması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Bu çocuklar genelde, anneleri tarafından 
‘yaramazlık yaparsan seni bırakır giderim. 
Annen olmam artık. Hastalanırım’ diyerek 
korkutulmuş çocuklar. Öncelikle çocuk ağ-
lıyorsa annesini yanında istiyorsa, anne ilk 
önce yanında durmalı, sonra kapının önün-
de onu bekleyeceğini söylemeli ve orada 
durmalı. Ancak, gerçekten beklemeli. Gider-
se ve çocuk onu bulamazsa güveni kırılır ve 
toparlamak zor olur. Çünkü o çocuk önceden 
korkutuldu. Anneler, çocuk ağlıyorsa; ‘biraz 
korktun galiba, ben buradayım, yanındayım, 
sen hazır hissettiğinde gideceğim merak 
etme’ diyerek çocuğu sakinleştirmeli. Öğret-
menler de anlayış göstermeli.”
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ÇOCUĞUNUZDA OKUL KAYGISI VARSA!
Yeni eğitim öğretim yılında 1,5 milyondan fazla ilk öğretim birinci sınıf öğrencisi okula 
‘merhaba’ dedi. Özellikle yeni başlayan çocuklar için okulun ilk zamanları büyük 
önem taşıyor.
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HEMŞİRELER, DÜNYA KALP 
GÜNÜ İÇİN BULUŞTU
Dünya Kalp Günü etkinlikleri kapsamında düzenle-
nen 3. Hemşirelik Sempozyumu Küçükçekmece Bele-
diyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

SURİYELİ MÜLTECİ YUSUF, 
‘’AYLAN’I GÖRÜNCE AĞLADIM’’
Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden 
Küçükçekmece Belediyesi Mülteciler Masası 
ilçede ikamet eden Suriyeli başta olmak üzere 
pek çok mülteci aileye yardım elini uzatıyor.

OBEZİTEYLE MÜCADELEDE 
ÖNEMLİ ADIM
Çağın hastalığı obezite ile mücadele kapsamında 
diyetisyen hizmeti vermeye başlayan Küçükçekmece 
Belediyesi’nin ücretsiz beslenme danışmanlığı 
projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

HALKALI MEYDANI’NDA
VATANDAŞLARLA
BAYRAMLAŞMA
Küçükçekmece Belediyesi’nin Halkalı Meydanı’nda ilk kez 
düzenlediği bayramlaşma programına, Küçükçekmeceliler 
yoğun ilgi gösterdi.

ÖZEL YETENEK SINAVI
VATANDAŞLAR TARAFINDAN
İLGİ GÖRDÜ
Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi özel yetenek 
sınavı seçmeleri Küçükçekmeceli vatandaşlarımız 
tarafından büyük ilgi gördü.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz,Mavi 
Bulutlar Anaokulu’nu ziyaret ederek minik öğrencilere 
başarılar diledi.

BELEDİYE BAŞKANI
TEMEL KARDENİZ
MAVİ BULUTLAR ANAOKULU’NU
ZİYARET ETTİ

ÜCRETSİZ KUDUZ AŞISINA 
BÜYÜK İLGİ
Her canlının yaşam hakkına sahip çıkan ve saygı 
duyan Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları 
Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi sahipli ve sa-
hipsiz kedi ve köpeklere ücretsiz kuduz aşısı yapıyor.

ŞİİR AKŞAMLARINDA
USTA ŞAİR ARİF AY
KONUŞULDU
Şiir dostlarını bir araya getiren ‘4. Göl 
Saatleri Şiir Akşamları’ Arif Ay özel 
etkinliği geniş bir katılımla gerçekleşti.

İLÇE PROTOKOLÜNDEN 
MÜFTÜ’YE HAYIRLI OLSUN
ZİYARETİ
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 
ilçeye yeni atanan müftü Mustafa Temel’i ziyaret 
ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

TEKNE BAŞINDA
GEÇEN BİR ÖMÜR
Küçükçekmece Belediyesi, Ebru Sanatının 
büyük üstadı Mustafa Düzgünman’ı vefatının 
25’nci yılında özel bir sergi ve panelle anıyor.

KISA KISA
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HABER

Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
tarafından, Küçükçekmece ilçesinde bulunan 
okulların (ilkokul, ortaokul, lise) bakım onarım 
ve yenileme işleri yapıldı.

‘ÇOCUKLARIN İYİ ŞARTLARDA 
EĞİTİM ALMASI ÖNEMLİ”
Bu konuda konuşan Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz,  “Küçükçekmece 
Belediyesi olarak öğrencilerimizin eğitimine 
destek olmaya devam ediyoruz. Öğrencileri-
mizin iyi şartlarda eğitim alması bizim için çok 
önemli. Çocuklarımız bizim için çok önemli çün-
kü geleceğimizi onlara emanet edeceğiz” dedi.

KAPI KOLUNDAN, PARKEYE 
KADAR YENİLENDİ
Şu ana kadar ilçede bulunan tüm okulların 
bakım onarımı kapsamında, 60 ton demir 
malzeme, 90.518 metrekarelik alana boya-
ma, 900 metrekareye pencere, 800 met-
rekareye ise laminat parke yapıldı. Ayrıca, 
500 metre kare alana 200 kapı da takılarak 
okullar yeni eğitim öğretim yılı için hazırlan-
dı. 150 bin öğrencinin bulunduğu Küçükçek-
mece ilçesinde ayrıca ‘Bilgi Evleri’ ve ‘Kültür 
Merkezleri’ nde etüt çalışmaları başta olmak 
üzere müzik, dans gibi branşlarda eğitimler 
de veriliyor.

Küçükçekmece Belediyesi ilçedeki okulların bakımlarını yaparak, yeni eğitim-öğretim 
yılına hazırladı.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ’NDEN 
EĞİTİME TAM DESTEK
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‘‘Küçükçekmece İlçesindeki İkitelli, Halkalı ve 
Sefaköy bölgelerinde planlı alanlar tip imar 
yönetmeliği ile binaların bodrum katlarının 
iskan edilmesine ilişkin getirilen kısıtlamalar 
01.01.2016 tarihi itibariyle uygulanmaya baş-
lanılacağından mağduriyetlerin önlenebilme-
si, 6306 sayılı afet riski altındaki alanların 
dönüştürülmesi hakkındaki kanun doğrultu-
sunda kentsel yenilenmenin teşvik edilmesi, 
bodrum katlarının iskan edilmesi halinde 
su taşkınlarıgibi oluşabilecek risklerin de 
ortadan kaldırılması ve daha sağlıklı yaşam 
alanlarının oluşturulması amacı ile bölgenin 
nüfus yoğunluğunda herhangi bir artış geti-
rilmeden mevcut planlarda 3 kat yapılaşma 
getirilmiş olan parsellerde 4 kat yapılaşma 
hakkı getirilmek üzere plan çalışması yapıl-
mış, yapılan plan Küçükçekmece Belediye 
Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Mec-
lisi tarafından onaylanması yönünde karar 
alınmış olup plan sürecinin tamamlanmasına 
müteakiben uygulamalara başlanılacaktır.’’

“NEREYE GİDİYORUM DİYE 
KENDİNİZE SORUN”
Küçükçekmece Anadolu Lisesi’nde Küçük-
çekmece Belediyesi’nin katkılarıyla düzenle-
nen ‘Bu Yol Senin’ başlıklı söyleşiye katılan 
Mehmet Konuk, ünlü Fransız düşünür Mon-
taigne’in ‘Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüz-
gardan hayır gelmez’ sözünü hatırlatarak, 
“Eğer sen sendeki potansiyeli nasıl kullana-
cağını bilirsen o zaman başarıya ulaşırsın. 
Bir gergedan bile suya ulaşmak için 2,5 
kilometre yol yürümek zorunda kalıyor. Ben 
bu yolun sonunda nereye gidiyorum diye 
kendinize sorun. Eğer 10 yıl sonrasını hesap 
ederseniz bir yıl sonra hangi üniversiteye gi-
deceğinize daha rahat karar verirsiniz” dedi.

“HEDEF BELİRLEME 
KONUSUNDA MAZERET 
ÜRETMEYİN”
Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemsettin 
ile olan konuşmasını da öğrencilere anlatan 
Mehmet Konuk, “Alınıp satılamayan tek şey 
zamandır. Unutmayın bizler, geç yaşlardaki 
ürünlerimizi genç yaşlarda ekiyoruz. Bu ne-

denle hedef belirlemek konusunda kendi-
nize mazeret üretmeyin” diye konuştu.

Mehmet Konuk gençlere birçok başarı 
öyküsü de izlettiği konuşmasını Küçük-
çekmece Belediyesi’ne teşekkür ederek 
sonlandırdı. Okul müdürü Nadir Kaya da 
Uzman Psikolojik Danışman, Yazar Mehmet 

Konuk’a teşekkür ederek çiçek takdim etti. 
Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürü Salih Nurettin Çevik ise Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Temel Kara-
deniz’in gençlere verdiği önemden bahse-
derek, Küçükçekmece’de gençlere yönelik 
gençlik merkezi kurmayı planladıklarını 
söyledi.

HABER

KÜÇÜKÇEKMECE’DE
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

GENÇLERE KARİYER
PLANLAMASI TAVSİYESİ

İLAN

Uzman Psikolojik Danışman-Yazar Mehmet Konuk, Küçükçekmeceli gençlere kariyer
planlaması ve okul hayatlarında başarılı olmaları konusunda bilgi verdi.
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BAŞKAN KARADENİZ, GAZİLER VE AİLELERİNİ AĞIRLADI
HABER

Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, 
‘’Gaziler Günü’’ dolayısıyla 
düzenlenen yemekte
önemli mesajlar verdi.
Küçükçekmece Nikah Sarayı’nda gerçekleşti-
rilen yemeğe, Küçükçekmece Kaymakamı Ha-
run Kaya, Başkan Karadeniz, Küçükçekmece 
Cumhuriyet Başsavcısı Ali Doğan, İlçe Emniyet 
Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, Garnizon ko-
mutanı Kurmay Albay Nurullah Zeki Atmaca, 
gaziler ve aileleri katıldı.

“HASSAS BİR DÖNEMDEYİZ”
Programda konuşan İlçe Kaymakamı Harun 
Kaya, Türkiye’nin hassas bir dönemden geç-
tiğine dikkat çekerek, “Şehit cenazelerinin 
yüreklerimizi yaktığı, dimağlarımızı dağladığı 
bir dönemdeyiz.  Gaziler gününü sizlerle daha 
coşkulu bir programla kutlamak isterdik. 
Ancak, buruğuz. Davetimize katıldığınız için 
hepinize teşekkürlerimi sunuyorum” diye 
konuştu.

“BAYRAMLARI 
KUTLUYORSAK, SİZLER 
SAYESİNDEDİR”
Başkan Karadeniz de yemekte yaptığı konuş-
mada, ‘’Çok şükür ülkemizde büyük bir duyar-
lılık var. Şehitlik vurgusu bizim inancımızda bir 
teselli değildir. O bir inanç vesilesidir. Rabbimiz, 
‘Onlara ölü demeyin, onlar diridir. Ancak siz 
bilmezsiniz’ buyuruyor. Biz onların ölmediğini 
biliyoruz. Daha yüzlerce şehide mal olsa bile 
bu ülkenin topraklarını kimseyi vermeyiz. De-
ğerli gazilerimiz için ne konuşsak az. Ülkemiz 
için gösterdikleri üstün cesaretle bu önemli 
mertebeye ulaştılar. Bizler; sevinçlerimizi, 
bayramlarımızı sizlerin sayesinde kutluyoruz. 
Evlerimizde rahatça oturuyor, çocuklarımızın 
ellerinden tutup dolaşabiliyoruz. Bunlar şehit-
lerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum” dedi. Daha sonra pro-
tokol üyeleri yemeğe katılan gazi ve aileleriyle 
yakından ilgilenerek, taleplerini dinledi.
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Bu kapsamda Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Temel Karadeniz ve PAGDER Genel 
Başkanı Reha Gür, geri dönüşüm konusunda 
farkındalık oluşturması planlanan ve sokak 
hayvanlarını sıcak bir yuvaya kavuşturacak 
olan protokolü imzaladı.

İmzalanan protokolle, PAGDER’in ‘Sıcak Bir 
Yuva Her Canlı’nın Hakkı’dır’ sloganıyla baş-
lattığı Yuvaya Dönüşen Plastikler kampan-
yası çerçevesinde kış mevsiminin kendisini 
yavaş yavaş hissettirmeye başladığı bu gün-
lerde sokak hayvanlarının plastik kulübeler-
de barındırılması amaçlanıyor.

‘ÇEVRECİLİĞİ İÇSELLEŞTİRMİŞ 
YÖNETİCİLERLE ÇALIŞIYORUZ’
Küçükçekmece Belediyesi’nin kendileri için 
ayrı bir önemi olduğunu belirten PAGDER 
Genel Başkanı Reha Gür, “ Küçükçekmece 
Belediye binasına girince çok etkilendim. 
Yeşil sertifikalı bir kamu binası. Çevreciliği 
içselleştirmiş yöneticilerle çalışmak benim 
için çok anlamlı. İnsanın aynası iştir lafa bak-
mamak gerekir. Sorumlu endüstri, sorunsuz 
çevre mantığıyla çalışmak zorundayız. Emeği 
geçenlere teşekkür ederim’’ diye konuştu.

“KÖPEK ZEHİRLEMEYİ
BELEDİYECİLİK
ZANNEDERDİK”
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz ise böyle bir sorumluluğa katkı 
sunan sanayicileri tebrik ederek, “Çevre 
bilincine katkı sağladığı için bu işi önem-
siyoruz. Bu proje, plastik malzemelerin geri 
dönüşümüne katkı sağlayacak.  Bizler yıl-
larca sokak hayvanlarına çok kötülük ettik. 

Bundan önemli bir zaman önce hayvanlar 
ve belediye dendiğinde aklımıza belediye 
itlaf ekipleri gelirdi. Vatandaş şikayet eder, 
belediye zehirlerdi. Bu belediyecilik zanne-
dilirdi.  Artık bu algıdan kurtulduk. Hay-
van dostlarımızız olması gerektiğini kabul 
etmek zorundayız. Bir sonraki aşama ise 
toplayıp izbe bir yere saklamaktı. Artık, te-
davilerini tamamladıktan sonra alıkoymak 
bile bir suç oldu. Bir toplum hayvanlarının 

haklarını gözetir hale geldiyse bu bizim in-
sanlığımızı gösterir. Bu proje; hayvan hakları, 
çevre bilinci, sosyal sorumluluk projesi üçge-
ninde bir projedir.  Sosyal sorumluluk projesi 
olması her şeyin üzerindedir” dedi.

“KÜÇÜKÇEKMECE
BELEDİYESİ FARKINDALIK 
OLUŞTURACAK, PAGDER 
KULÜBE BAĞIŞLAYACAK”
Protokol kapsamında bilinenin aksine de-
falarca geri dönüştürülebilen ve geri dönü-
şümle başta iplik ve elyaf olmak üzere ticari 
kullanım alanları yaygın olan battaniye dahi 
üretebilen plastikler artık sokak hayvanları 
için birer yuvaya dönüştürecek. Toplanacak 
olan plastikler, sokak hayvanlarının kış mev-
siminin sert koşullarından koruyacak.

Küçükçekmece Belediyesi, bilinçlendirme 
ile ilgili görselleri atık kutularına giydirerek, 
önemli bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. 
PAGDER ise ilçedeki hayvan barınağına köpek 
ve kedi kulübeleri bağışlayacak. 

İmza törenin ardından PAGDER Genel Baş-
kanı Reha Gür, aslen Sivaslı olan Başkan 
Karadeniz’e Sivas’ın plaka numarası olan (58) 
adedince, ağaç diktiklerini ifade ederek, ser-
tifikasını takdim etti.

PROJE

SOKAK HAYVANLARI İÇİN
ÖNEMLİ PROJEDE İMZALAR ATILDI

Küçükçekmece Belediyesi, 
PAGDER (Türkiye Plastik 
Sanayicileri Derneği) ile 
birlikte sokak hayvanları 
için önemli bir sosyal
sorumluluk projesini
hayata geçirdi.
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“GÜVENLİ PİSTLERDE 
YAPILINCA TEHLİKESİ YOK”
Drift yarışını izleyen Ali Oymak ise, “En dikkati-
mi çeken şey güvenliği oldu. Çok heyecan verici 
bir spor. Volkan Arısoy ile birlikte bende araca 
binme şansını yakaladım. Harika kullanıyordu. 
Gençlere tavsiye ediyorum. Güvenli pistlerde 
yapılınca hiçbir tehlikesi yok” diye konuştu. 
Okul bahçesinde, Kıbrıs Şampiyonu İbrahim 
Yücebaş, yurt dışı yarışlarda kupa kazanan Ba-
ran Akbay, Uğur Aydın, Timur Pomak, Mahmut 
A. Erbil ile Volkan Arısoy drift gösterisi sergiledi.

AMAÇ RESMİ DRİFTİN 
GÜVENLİLİĞİNİ GÖSTERMEK
Küçükçekmece Belediyesi’nin desteğiyle yapı-
lan Drift Şovu ile amaçlanan; caddelerde ve 
asfalt alanlarda gençlerin kendi araçlarıyla 
yaptığı driftin tehlikesine dikkat çekerek, bu 
motor sporunun resmi olarak yapıldığında 
ne kadar güvenli olduğunu kanıtlamak. Öte 
yandan drift otomobillerinin caddelerde kulla-
nılan sıradan otomobillerden farklı olduğunu 
göstermek ve bu konuda eğitim almış yarışan 
lisanslı pilotları Küçükçekmece’de yaşayan 
gençlere tanıtmak. Küçükçekmece Belediyesi 
ayrıca, Ekim ayı içerisinde gerçekleşecek olan 
Uluslararası Rallicross yarışı ile aynı gün yapı-
lacak Intercity İstanbul Park’taki drift yarışına 
da destek veriyor.

PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bah-
çesinde kurulan özel pistte gerçekleşen drift 
şovunu Küçükçekmece Belediye Başkan Yar-
dımcısı Besim Müftüoğlu da Küçükçekmeceli 
vatandaşlarla birlikte izledi.

GENÇLERE 
KÜÇÜKÇEKMECE’YE ÖZEL 
DRIFT PİSTİ MÜJDESİ
Yakın gelecekte özel bir pist oluşturarak Kü-
çükçekmece ilçesinde bu sporu yapan genç-
lere destek olacakları müjdesini veren Besim 
Müftüoğlu, “Genç arkadaşlarımız geç saatlerde 
boş yollarda bu sporu yapmaya çalışıyor. Biz 
bu tehlikeye kamuoyunun dikkatini çekmek 
istedik. Tüm sporcu arkadaşlara başarılar di-
lerim” dedi.

“NORMAL ARAÇLARDAN
KAT KAT DAHA GÜVENLİ”
Drift pilotu Timur Pomak otomobil sporlarının 
hangi güvenlik önlemleriyle yapılması gerek-
tiğini göstermek amacıyla burada olduklarını 
söyleyerek, drift sporu hakkında bilgi verdi: 
“Yaptığımız sporun adı drift. Japonya’dan ge-
liyor. Otomobilin arkasını kaydırarak, duman 

çıkartarak yapılıyor. Yarışmada ise iki araç 
yakın bir şekilde birbirini takip ederek bunu 
yapıyor. Normal trafikteki arabalardan kat kat 
daha güvenli bu arabalar. Ancak çevreye zarar 
vermemek adına sadece özel pistlerde kulla-
nıyoruz. Bizim aracımız 450 beygir gücünde, 
aşırı beslemeli turbo bir araç. Defansı kilitli. 
Çok sert yarış için hazırlanmış araçlar bunlar.”

Küçükçekmece Belediyesi, 
gençlerin boş caddelerde 
yaptığı drift sporunu
sokaklardan güvenli
pistlere taşıdı. Bu
kapsamda profesyonel
pilotların yaptığı drift
şovunu izleyen
Küçükçekmeceliler
heyecanlı dakikalar yaşadı.

DRIFT ŞOVDA BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI
HABER
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Küçükçekmece’nin en güzel parklarından biri 
olan alana, meclis kararıyla Küçükçekmece’de 
1994- 1999 yılları arasında belediye başkan-
lığı yapmış olan merhum Nurettin Şen’in adı 
verildi. Açılışa; CHP İstanbul 3. Bölge Millet-
vekili Bihlun Tamaylıgil, Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Temel Karadeniz, Avcılar Bele-
diye Başkanı Handan Toprak Benli, merhum 
Nurettin Şen’in eşi ve çocukları ile çok sayıda 
vatandaş katıldı.

“ ÇOK ÖZLÜYORUM,
ÇOK SEVİYORUM”
Açılışta konuşan merhum Başkan Nurettin 
Şen’in oğlu Doç. Dr. Erdal Şen, babasına olan 
özlemini dile getirdiği konuşmasında onu şu 
sözlerle anlattı:

“5 yıl çok zor geçti. Duygulandık ağladık ama 
babam hep gülerdi. Babam hayat mücadele 
derdi. Her babanın oğluna verdiği öğütlerde 
olduğu gibi, büyüdükçe onun doğruluğunu 
anlıyorum. Hoşgörülü, temiz, saf, bütün kö-
tülüklere iyilikle cevap veren, bütün zorluklar 

karşısında çalışmaktan, okumaktan insana 
inanmaktan başka hiçbir şey bilmeyen, çok 
sağlam bir Atatürkçü, çok iyi bir insan, kimse-
yi ötekileştirmeden ezilenin yanında olan bir 
insandı. 63 yaş Hz. Peygamberin dünyadan 
ayrılışının yaşı. Eskiler haddimizi aştık der-
lermiş. Babam haddini de aşmadı. Çok sevi-
yorum. Çok özledim. Başta Temel Karadeniz 
olmak üzere, bu ismi onaylayan, imza atan 
herkese gönülden saygılar. ”

EDA ŞEN GÖZYAŞLARINA
HAKİM OLAMADI
Konuşurken, gözyaşlarına hakim olamayan; 
Nurettin Şen’in kızı Eda Şen ise “5 yıldan 
sonra ilk kez yüzümün güldüğünü, kalbimin 
attığını hissettim. İyi ki hayattayım dedim 
bugün” sözleriyle mutluluğunu ve heyecanını 
dile getirdi. Eda Şen duygusal anlar yaşarken, 
açılışta ona bir de sürpriz yapıldı. Başkan Ka-
radeniz ve protokol üyeleri, Eda Şen’in doğum 
gününü pasta keserek kutladı. Başkan Ka-
radeniz, Eda Şen’i tebrik ederek bir de çiçek 
takdiminde bulundu.

 “BU BİR VEFA ÖRNEĞİDİR”
Duygulu ve gururlu olduğunu ifade eden Av-
cılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli 
ise, Başkan Karadeniz’e teşekkür ettiği konuş-
masında, “Burada bir vefayı gördük, belediye 
başkanı arkadaşım Temel Karadeniz, daha ön-
ceden burada belediye başkanlığı yapmış olan 
Nurettin Şen’e vefasını onun ismini bu parka 
vererek yaşatacak. Bir de, örnek aldığımız bir 

‘’Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın yanındaki 36 bin metrekare alana yapılan Nurettin 
Şen Parkı’nın resmi açılışı, görkemli bir törenle gerçekleştirildi.’’

HABER

insanın elim bir şekilde hayatını kaybetmesinin 
yarasını bir kez daha hissettik. Nurettin Şen’in 
eşi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü olarak 
Avcılar da bizimle çalışıyor. Biz burada onunla 
çalışmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Bihlun Ta-
maylıgil ise dostluk mesajı verdiği konuşma-
sında, Başkan Karadeniz’e teşekkür etti.

“DÜNYAYA BİRDAHA
GELSEM, YİNE ONUNLA
EVLENİRİM”
Açılışta Nurettin Şen’in eşi Ayşe Şen’in konuş-
ması da katılımcılara duygusal anlar yaşattı. 
Ayşe Şen, eşini; “Onun hayat felsefesinde 
sevginin büyük önemi vardı. Biz birbirimize 
aşıktık. Dünyaya bir daha gelsem yine onunla 
evlenirdim” sözleriyle anlattı.

“NURETTİN ŞEN’İN İSMİ
HER DAİM YAŞAYACAK”
Programda ev sahibi Başkan Karadeniz ise 
Nurettin Şen’i saygıyla andığını ifade ede-
rek, “Aramızdan menfur bir saldırı sonucu 
ayrılmasının burukluğunu yaşıyorum. Onu 
sevenler burada biliyorum. Ayşe Şen Hanımla, 
Nurettin Şen Parkı olarak burayı isimlendire-
ceğimiz dönemde tanıştık. O, Nurettin Şen’i 
anlatırken, beni çok etkiledi. Allah herkese 
bizleri bu kadar seven eşler nasip etsin. Ben 
bu duyguyu yaşatabilmiş olmaktan dolayı 
şanslıyım. Bu aileyi tanımak benim için onur-
du. Nurettin Şen ismi her daim yaşayacak. 
Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri kur-
dele keserek parkın açılışını gerçekleştirirken, 
Nurettin Şen adına da bir ıhlamur ağacını 
toprakla buluşturdular.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ’NDEN ESKİ BAŞKANA VEFA
NURETTİN ŞEN PARKI AÇILDI
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Dr. İsmet Birgül İlkokulu’nda gerçekleşen 
eğitim-öğretim açılış yılı programına Küçük-
çekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, okul 
müdürü Şenay Muslu Atıcı, hayırseverler Dr. 
İsmet ve Doğan Birgül, öğretmenler, veliler 
ile öğrenciler katıldı. 

“OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 
KONUSUNDA DESTEK 
BEKLİYORUM”
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 
günün anlam ve önemine ilişkin konuşması-
nı gerçekleştiren Küçükçekmece Kaymakamı 
Harun Kaya, eğitimin değerini bilen insan-
larla birlikte olmanın kendisini umutlan-
dırdığını belirterek, “Öğrencilerimizin layık 
oldukları şekilde eğitim görüyor olması beni 
çok mutlu ediyor. Velilerimizden de okul ön-
cesi eğitimin artırılması konusunda yardım 
bekliyorum. Eğitime destek veren herkese 
minnetlerimi sunuyorum. Özellikle belediye 
başkanımıza okullarımızı fiziksel olarak iyi 
hale getirdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

“AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ YAD 
ETMEDEN GEÇEMEYECEĞİM”
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Kara-
deniz de açılış töreninde yaptığı konuşmada, 
‘’Bizim rahat yaşayabilmemiz, eğitim alabilme-

miz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi 
bir defa daha rahmet ve minnetle anıyorum. 
Onları burada yad etmeden geçemeyeceğim. 
Belediye olarak eğitime yaptığımız yatırımın 
geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu biliyo-
ruz. İlçemizdeki tüm okulların ihtiyaçlarını en 
iyi şekilde karşılıyoruz. Daha iyi eğitim almış 
nesiller ve çocuklarımıza daha iyi bir dünya 
bırakmak için için hizmet ediyoruz” diye ko-
nuştu. İnsana yapılan yatırımın yardımların 
içinde en hayırlısı olduğunu kaydeden İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da eğitime 
destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

KİTAPLARINI PROTOKOL 
ÜYELERİNDEN ALDILAR
Konuşmaların ardından okul öğrencileri şiir-
ler okuyarak, Artvin ve Karadeniz yöresine 
ait halk oyunları gösterilerini sundu. Renkli 
geçen ilköğretim haftası kutlamalarında ilko-
kul öğrencilerinin heyecanı gözlerinden oku-
nurken, öğrenciler protokol üyelerine çiçek 
takdim etti. Ayrıca aynı güne denk gelen Dr. 
İsmet Birgül İlkokulu’nun açılışı da kurdele 
kesimiyle gerçekleşti. Programın ardından 
protokol üyeleri okulu gezerek birinci sınıf 
öğrencilerine kitaplarını dağıttı. Dördüncü 
sınıf öğrencileri ise birinci sınıftaki minikle-
rine çiçek vererek onları yüreklendirdi.

Küçükçekmece 
Kaymakamlığı, 
Küçükçekmece 
Belediyesi ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğiyle düzenlenen 
2015-2016 eğitim öğretim 
yılı açılış programı, Dr. 
İsmet Birgül İlkokulu’nda 
yapıldı.

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA
GÖRKEMLİ AÇILIŞ
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Huzur, güven ve disiplini sağlamak adına ge-
cesini gündüzüne katan zabıtaları kutlamak 
amacıyla Zabıta Müdürü Musahmettin Yazıcı’yı 

ziyaret eden Temel Karadeniz ve Başkan Yar-
dımcısı Besim Müftüoğlu, zabıta memurlarıyla 
tek tek tokalaştı. 

“EN İYİ İÇİN HİZMET 
ETMELİYİZ”
Belediye denilince öncelikle akla zabıtaların 
geldiğini vurgulayan Başkan Temel Karadeniz, 
“Sizler bizim yüzümüz durumundasınız. Bu ne-
denle sizin başarınız, bizim başarımız demek. 
Küçükçekmece Belediyesi olarak vatandaşları-

mıza çözüm odaklı hizmet veriyoruz. Sizlerde 
kendi görev alanınızda Küçükçekmeceliler’in 
problemlerine en kısa sürede cevap vererek, 
çözüme kavuşturuyorsunuz. Bu anlamda he-
pinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Zabıta Müdürlüğü adına zabıta müdürü Mu-
sahmettin Yazıcı da Başkan Karadeniz’e teşek-
kür ederek, günün anlam ve önemine binaen 
çiçek takdim etti. Öte yandan Zabıta Haftası 
dolayısıyla zabıta müdürlüğünde çalışanlara 
çikolata hediye edildi.

BAŞKAN KARADENİZ’DEN ZABITAYA ZİYARET

Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, 
zabıtanın kuruluşunun 189. 
yılını Küçükçekmece Zabıta 
Müdürlüğü’nü ziyaret
ederek kutladı.

YAŞAM

HAYAT OKULUNDA
YETENEKLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR

HABER

İnsan odaklı belediyecilik 
anlayışının en başarılı 
örneklerinden birine Hayat 
Okulu projesiyle imza atan 
Küçükçekmece Belediyesi, 
yaz boyunca 2100 öğrenciye 
ücretsiz sanat ve meslek 
kursundan faydalanma 
imkanı sağladı.
Küçükçekmece Belediyesi’nin geçtiğimiz 
yıl hayata geçirdiği Hayat Okulu projesi 
kapsamında, Cennet ,Sefaköy ve Atakent 
Kültür ve Sanat Merkezleri’nde uzman 
eğitmenlerden pek çok branşta sanat ve 
meslek eğitimi alan kursiyerler, yetenek-
lerini geliştirerek, meslek sahibi oldu.

Yaz dönemi boyunca, Atakent, Cennet, 
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezleri’nde 
açılan kurslardan toplamda 2100 vatan-
daş yararlandı.

GÜZ DÖNEMİ
KAYITLARI BAŞLADI
Proje kapsamında; İngilizce, Fransız-
ca, Almanca, Rusça, Arapça, Diksiyon, 
Temel Muhasebe, İşaret Dili, Bilgisayar 
Kullanımı, Ofis Programları, Grafik ve 
Animasyon, Fotoğraf Çekimi, Emlak Da-
nışmanlığı gibi meslek kurslarının yanı 
sıra,    Gitar, Keman, Bağlama, Piyano, 
Resim, Drama, Uygulamalı Tiyatro ve 
Halk Oyunları branşında sanat kursları 
da uzman eğitmenler tarafından veriliyor.

Kültür ve sanat merkezlerinde aynı bran-
şlarda güz dönemi kayıtları da başladı. 
Kendilerini ve yeteneklerini geliştirmek 
isteyen vatandaşlar, kayıtlarını Kültür 
Merkezleri danışmalarından yaptırabilir.
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PORTATİF HAVUZLARDA
YÜZME ÖĞRENEN MİNİKLER
ÖDÜLLENDİRİLDİ

‘’ÇOCUKLAR HEPİMİZİN
EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİDİR’’
İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından söz 
alan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz yaptığı konuşmada, yüzme eğitim-
lerine katılan tüm çocukları tebrik ederek, 
“Küçükçekmece Belediyesi için sizler gibi cıvıl 
cıvıl çocuk ve gençlere sahip olmamız büyük 
bir avantaj. Çocuklar hepimizin büyük zen-
ginliği. Bu nedenle onlar için önemli projeleri 
hayata geçiriyor, faydalı olmayı hedefliyoruz. 
Burada önemli olan çocuklarımızın neşesine 
ortak olmak. Kültür-sanat ve sporda öne çı-
kabilecek isimleri ülkemize kazandırmaktır” 
dedi. Daha sonra yüzme öğrenen öğrencilere 
madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.
Ayrıca çocukların tören için hazırladığı kareog-
rafi gösterileri büyük ilgi gördü. Serbest stil 
yüzme ve sırt üstü yüzme yarışları da ilgiyle 
izlendi.

7804 ÖĞRENCİ
YÜZMEYİ ÖĞRENDİ
2015 yılında 6 mahallede 8 okul bahçesine ku-
rulan portatif havuzlarda, öğrencilerin sportif 
etkinlikler aracılığıyla takım ve yardımlaşma 
ruhunu güçlendirmesi, onlara olimpiyat ru-
hunu yaşatmak, amatör olarak spor yapma 
alışkanlığı kazandırmak ve onları profesyo-
nelliğe bir adım daha yaklaştırarak geleceğin 
şampiyon sporcularını yetiştirmek amacıyla 
temel yüzme eğitimi verildi. Havuzlarda 32 
uzman eğitmen eşliğinde 7804 öğrenci yüz-
meyi öğrendi. Temel yüzme eğitimin yanında 
ayrıca öğrenciler aqua park oyun havuzları, 
masa tenisi, şişme oyun parkları ve trambolin 
alanlarında da eğlenceli vakit geçirdi.

Her zaman sporun ve 
sporcunun yanında olan 
Küçükçekmece Belediyesi, 
yaz mevsiminde okul
bahçelerine kurulan 
portatif havuzlarda yüzme 
öğrenen Küçükçekmeceli 
minikleri ödüllendirdi.

HABER

TOKİ Ertuğrul Gazi İlkokulu’nun bahçesinde 
gerçekleştirilen kapanış törenine, Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, AK 
Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkut, Okul Mü-
dürü Ergün Gürbüz başta olmak üzere bele-
diye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, okul 
müdürleri ve öğrenciler katıldı.
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İlçe sınırlarında ekipler tarafından toplanan 
kediler ve köpekler öncelikle barınağa geti-
rilerek, müşahade altına alınıyor. İlk muaye-
neleri gerçekleştirilen köpekler kuduz aşıları 
yapılarak, kafeslere alınıyor. Ancak barınağın 
asıl amacı, onlara sıcak bir yuva bulmak.

‘‘TEK İHTİYAÇLARI
SICAK BİR YUVA’’
Bu kapsamda sahiplendirme çalışması yü-
rüten Küçükçekmece Belediyesi Hayvan 
Barınağı, pek çok kedi ve köpeği ailesine ka-

vuşturuyor. Barınaktan bir köpek sahiplenen 
ilçe sakini Mustafa Akduran, bir can kurtar-
manın manevi hazzını yaşadığını dile getire-
rek, hayvan severlere, “Ben gerçek bir hayvan 
severim. Burada barınakta da hayvanlara çok 
iyi bakılıyor. Ancak, onların sıcak bir yuvaya 
ihtiyacı var. Bunlar hepsi bir can. Onlara sa-
rıldığımda iyi ve sevgi dolu hissediyorum. 
Barınaklardan hayvan edinin. Sezonluk değil. 
Sokağa atmayın onları” sözleriyle seslenirken, 
Küçükçekmece Belediyesi’ne de teşekkür etti.

‘AŞI TAKİPLERİ BELEDİYE 
TARAFINDAN YAPILIYOR’
Küçükçekmece’de ikamet eden Funda Yazıcı 

ise barınaktan bir kedi sahiplendiğini ifade 
ettiği konuşmasında, “Bir pet shoptan değil, 
barınaktan sahiplenmek istedim. Çünkü onlar 
ıslak betonlarda uyuyor. Hepsinin sıcak bir 
yuvaya ihtiyacı var. Küçükçekmece Belediyesi 
bize bu imkanı sağladığı gibi, onların aşı ta-
kiplerini de bırakmıyor. Bu kapsamda, ilçede 
hayvanlar için yapılan su istasyonları, mama 
kapları ve kedi evleri projeleri için Başkan 
Karadeniz’e sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi hayvan barınağın-
dan kedi ya da köpek sahiplenmek isteyen va-
tandaşlar, ikametgah ve kimlik fotokopileriyle 
Altınşehir–Kayabaşı yol ayrımında bulunan 
barınağa gelerek, başvuruda bulunabilirler.

Sezon açılışı renkli görüntülere sahne olur-
ken, İFA Spor küçükler futbol takımları ve 
kareteciler gösterilerini sergiledi.
Açılışa; Başkan Karadeniz’in yanı sıra, İFA 
Spor Kulubü Başkanı Aydın Aydeniz, Türkiye 
Caferileri Lideri ve İFA Spor Onursal Başkanı 
Selahattin Özgündüz, Küçükçekmece Kulüp-
ler Birliği Başkanı Seymen Gençtürk, AK Parti 
Milletvekili Adayı Müzemmil Hevadpal ve va-
tandaşlar katıldı.

‘SPORUN HER DALI
DESTEKLENMELİ’
Türkiye Caferileri Lideri ve aynı zamanda 
İFA Spor Kulübü Onursal Başkanı Selahattin 
Özgündüz konuşmasında ülkenin bölünmez 
bütünlüğü içerisinde yaşanan terör olaylarını 
kınayarak, kardeşlik vurgusu yaptı. Selahat-
tin Özgündüz ayrıca sporun her dalının des-
teklenmesi gerektiğini dile getirdi.

BAŞKAN’DAN
BİRLİK MESAJI
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Kara-
deniz ise terör olaylarını kınayarak birlik ve 
beraberlik mesajları verdi. Başkan Karadeniz, 
İFA Spor Kulübü ve diğer tüm amatör sporlara 
desteklerinin devam edeceğini de vurgulaya-

rak, İFA Spor Kulübü’nün tesislerinde bulunan 
tribünlerin kapatılacağı müjdesini de verdi.
Açılış programı bağış kampanyası ve plaket 
takdiminin ardından sona erdi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) temsilcimiz İFA Spor’un 2015-2016 yılı sezon açılışı,
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’in de katılımıyla yapıldı.

İFA SPOR SEZONU AÇTI
HABER HABER

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyan 
Küçükçekmece Belediyesi, bünyesindeki hayvan barınağında yaşamını sürdüren kedi ve 
köpekleri de sahiplendiriyor.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
KEDİ VE KÖPEKLERİ AİLE SAHİBİ YAPIYOR
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ULUSLARARASI ÖDÜL
Küçükçekmece Belediye binası, Türkiye’nin 
ilk BREEAM sertifikalı kamu binası olma 
özelliğini taşıyor. Binanın cephe aydınlatma-
sı, belediyenin çalışmasındaki şeffaflık anla-
yışına referans veriyor. Işıklandırma tasarımı 
binanın özel niteliklerini, geometrik şeklini 
ve cam kabuğu etrafındaki kütleleri ön pla-
na çıkarmayı hedefliyor.

Bu sayede iç ışıklar kullanılarak etkileyici bir 
ön cephe aydınlatması ile bina içinin dışa 
aktarımı sağlanıyor. Üç daire formunun yan 
yana gelmesi ve onları çevreleyen çift ka-
buklu cephesi vasıtasıyla Belediye Binasının 
iç mekânlarında daha homojen bir aydınlık 
sağlanıyor. Binanın şeffaf kabuğu iç yüzeyi 
gün boyu görünür kılıyor. Bu şekilde bina-
nın camdan yapılmış dış cephesi içinde, iç 
cephelerin karanlıkta parlayan bir kandil gibi 
algılanmaları sağlanıyor. Gün ışığının olmadı-
ğı zamanlarda da bina içi ortak alanlardaki 
görsel seviye arttırılmış oluyor.

Dünya  aydınlatma sektörünün önemli yayın 
kuruluşlarından ‘MondoArc’ dergisi önderli-
ğinde yapılan yarışmada Küçükçekmece Be-
lediyesi Hizmet Binası, ‘Düşük Bütçeli Cephe 
Aydınlatması’ tasarımı  kategorisinde dünya 
üçüncüsü oldu.

‘’ÜLKEMİZ ADINA DA
GURUR DUYDUK’’
Sektörün önemli tasarımcılarından oluşan 
jürinin ön seçimi sonrasında finale kalarak, 
dünya üçüncüsü olan Küçükçekmece Beledi-
yesi binasının aldığı ödül hakkında konuşan 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Ka-
radeniz, “Küçükçekmece Belediye binası ile 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Böyle bir ödüle layık gö-
rülmemiz nedeniyle ayrıca ülkemiz adına da 
gurur duyduk’’ dedi.

KÜÇÜKÇEKMECE,  DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Türkiye’nin ilk yeşil 
sertifikalı kamu binası 
olma özelliğine sahip 
Küçükçekmece Belediyesi 
hizmet binası, ‘’Uluslar 
arası Aydınlatma Tasarım 
Yarışması’’nda dünya 
üçüncüsü oldu.

HABER
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Küçükçekmece Göl kenarında gerçekleştirilen 
ödül törenine Küçükçekmece Kaymakamı 
Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Temel Karadeniz, Küçükçekmece Ama-
tör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Seymen 
Gençtürk, meclis üyeleri ve pek çok Küçük-
çekmeceli öğrenci ile aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 
törende konuşan Küçükçekmece Kaymakamı 
Harun Kaya annelere ‘çocuklarınızla ne kadar 
övünseniz azdır’ diye seslenerek, “Çocuklar 
yaz spor okulları sayesinde zararlı bağım-
lılıklardan uzak kalıyor. Buralardan dünya 
şampiyonları yetiştirmeyi amaçlıyoruz” diye 
konuştu.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Ka-
radeniz ise Küçükçekmece Belediyesi olarak 
sporu ve sporcuları her zaman destekledikle-
rini ifade ederek, ‘’Başarılı olan gençlerimizi 
tebrik ediyorum. Ne kadar çok eğitimli, sağ-
lıklı ve sportmen bir genç nesil yetiştirirsek 
o kadar sağlıklı, mutlu ve başarılı bir toplum 
inşa etmiş olacağız. Umarım bu başarılarınız 
ömür boyu sürer” dedi.

5.914 ÇOCUK YARARLANDI
Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulla-
rı’ndan 2015 yılında, 31 tesiste 54 Eğitmen 
eşliğinde 5.914 öğrenci  yararlandı.

Törende, 21 branşta (futbol, futsal, yüzme, 
basketbol, voleybol, hentbol, badminton,  
masa tenisi, tenis, oryantiring, karate, ta-
ekwondo, aikido, güreş, cimnastik, binicilik, 
kürek, geleneksel okçuluk, hemsball, bisiklet 
ve atletizm) başarılı olan öğrencilere protokol 
üyeleri tarafından kupa ve madalyaları tak-
dim edildi.

Ödül töreninde katılımcılar akrobasi gös-
terileriyle keyifli anlar yaşadı. Öğrencilerin 
hazırladığı karate ve geleneksel okçuluk gös-
terileri de ilgiyle izlendi. Başkan Karadeniz ve 
Kaymakam Kaya’nın geleneksel okçularla bir-
likte, ok atması da renkli görüntüler oluşturdu.

Küçükçekmece Belediyesi ‘2015 Yaz Spor Okulları Turnuvası’nın kazananları belli oldu.

YAZ SPOR OKULU ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
HABER
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Küçükçekmece Balıkçı Adası’nda Türkiye Ya-
zarlar Birliği İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla 
gerçekleşen programa, Küçükçekmece Beledi-
ye Başkanı Temel Karadeniz,  Türkiye Yazarlar 
Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyık-
lı, onur konuğu şair Arif Ay ve pek çok ünlü 
şair katıldı.

Küçükçekmece Gölü’nün huzur dolu, etkileyi-
ci manzarasında gerçekleştirilen programın 
açılış konuşmasını yapan Küçükçekmece Be-
lediye Başkanı Temel Karadeniz, ‘’Edebiyat 
dünyasına verebileceğimiz ufacık katkılar bile 
bizim çok önem verdiğimiz değerler. Edebiyat 
dünyamız sadece çok satılan kitaplara, duygu 
dünyamız ise televizyonlardaki acıklı dizilere 
teslim edilmek isteniyor. Edebiyat, bir milleti 
öne çıkaran, farklı kılan kültürdür, ruhtur. Şa-
irlerimiz ve şiirlerimiz ise vazgeçemeyeceğimiz 
duygularımızdır. Edebiyata ve şiire olan ilgiyi 
arttırmamız gerekiyor’’ dedi.

 Göl Saatleri Şiir Akşamı programı öncesi Tür-
kiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde ger-
çekleştirilen basın toplantısında gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan ve kendisine teşekkür 
beratı takdim edilen programın onur konuğu 
Arif Ay da Başkan Temel Karadeniz’e teşekkür 
ederek, ‘’ Dünya çok karanlık dönemden ge-
çiyor.Özellikle islam dünyası büyük bir acının  
büyük bir felaketin içinde kan revan içinde 
kıvranıyor.Bu karanlıkta çıkmanın silahla yada 
başka unsurlarla olcağına ben şahsen inanmı-
yorum. Bir şair olarak dünden bugüne kadar 
gözlemlerim bu savaşın bu umutsuzluğun 
ortadan kalkmasında yine sanatın edebiyatın 
etkisinin olacağına inanıyorum.Bizim medeni-
yetimiz şiir medeniyetidir. Biz bu medeniyet 
içerisinde doğumdan ölümümüze kadar haya-
tımızın her alanını şiirle süslemişiz. Mimarimizi 
şiierle süslemişiz’ dedi.

ŞİİR ZİYAFETE DÖNÜŞTÜ
Şiir ziyafetinin yaşandığı program, pek çok 
ünlü şairi de ağırladı.  Gecede şairler; Adem 
Turan, Ali Ural, Ali Ayçil, Aykut Nasip Kele-
bek, Bestami Yazgan, Celal Fedai, Cemalettin 
Latiç, Hüseyin Akın, Hüseyin Atlansoy, Hüse-
yin Karaca, Mevlana İdris, Nurettin Durman, 
Recep Garip, Serdar Kacır, Sümeyye Betül, 

Şeref Akbaba, Turan Koç, Ömer Faruk Üna-
lan, Özcan Ünlü ve Zeynep Arkan kendi şiir-
lerini seslendirdi. Program sonunda Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 
katılımcı şairlere tek tek plaket takdim etti.

CENGİZ ÖZKAN
RÜZGARI ESTİ
Şiir ziyafetlerinin ardından sahne alan Müzis-
yen ve saz sanatçısı Cengiz Özkan dinleyicilere 
keyifli bir akşam yaşattı. ‘’Uzun İnce Bir Yolda-
yım, Vay Deli Gönül, Derdim Çoktur Hangisine 
Yanayım’’ eserlerini seslendirdi. Dinleti onun-
da ise Başkan Karadeniz, Cengiz Özkan’a çiçek 
takdim etti.

ETKİNLİK

Küçükçekmece
Belediyesi’nin geleneksel 
hale getirdiği ‘4. Göl
Saatleri Şiir Akşamı’
programı, göl kıyısında
şiir dostlarını buluşturdu.

ÜNLÜ ŞAİRLER
‘GÖL SAATLERİ’NDE BULUŞTU
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