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Arkadaşlar!
23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramımız
hepimize kutlu olsun
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Hakan Abi’den 
Mektup Var

Sevgili çocuklar!
Her şey sizin için

Hakan Tütüncü
Kepez Belediye Başkanı

Bilmelisiniz ki siz, bizlere verilmiş birer ar-
mağansınız. Tıpkı baharda açan çiçekler, bu-
lutlardan boşalan yağmur damlaları gibi...

Biliyor musunuz? Dünya sizlerle var oluyor,
sizlerle yenileniyor. 

Siz sadece anne ve babalarınıza değil, bu
dünyaya, bu büyük ülkeye ve bu şirin şehre
güzellikler, sevinçler katmak için de varsınız.

Bizler ise, sizi bu dünyanın zorluklarına karşı
hazırlamakla görevliyiz. Hatta buna mecburuz. 

Çok yakında, sizler de birer yetişkin olacak,
ve omuzlarımıza yüklenen bu ağır ama harika
görevi bizden alacaksınız. Sonra siz çabala-
yacaksınız geleceğin yıldızlarını parlatmak
için... Sizden sonra gelen çocuklara sevgi dolu
bir dünya bırakmak için, bizim yaptığımızdan
daha fazlasını yapacaksınız hiç şüphesiz.

Sevgili Çocuklar,
Bütün çabamız ve heyecanımız size mü-

kemmel bir gelecek sunmak ve sizi yarınlara
en mükemmel şekilde hazırlamak içindir. 

Sizin için büyük hayallerimiz var. 
Siz de büyük hayaler kurun, çok çalışın ve

gerisini bize bırakın. Hayallerinizin peşinden
koşarken, bilin ki biz hep yanıbaşınızda ola-
cağız. Size sunduğumuz imkanları, teknolojiyi,
iletişim araçlarını, bilimi ve büyük fırsatları
görün ve onları iyi kullanın! Bütün gücünüzle,
yeteneklerinizle ve sevginizle yürüyün! Bil-
melisiniz ki, her çabanın mutlaka bir ödülü
vardır.

Çocuk Meclisi’miz, Çocuk Kulübümüz ve
sizlerle birlikte yaşatıp büyüteceğimiz Çocuk
Dergimiz, bu büyük yolculukta size yardım
edecek ve rehberlik yapacaktır. 

İnanıyorum ki, bu ülke sizin omuzlarınızda
yükselecek ve her şey çok daha güzel olacak.

Sevgiyle kalın

3Antalyalı Çocuk
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Sivil düşünceye büyük önem veren Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, önce "Ke-
pez Kent Konseyi"ni kurdu. Daha sonra kon-
sey bünyesinde "Kadın Meclisi" ve "Gençlik
Meclisi"nin kurulmasını sağladı. Son olarak,
41 büyük projesinden biri olan "Çocuk Mec-
lisi"ni de hayata geçirdi.

Antalya’da bir ilk olan "Kepez Çocuk Meclisi"
Kepez Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü'nün desteği ile kuruldu. Kepez Çocuk
Meclisi, tüzük çalışmasını tamamladıktan
sonra ilk resmi toplantısını yaptı. İlçedeki
ilkokul 4. sınıf başkanlarından ve ortaokul
7. sınıf başkanlarından seçilen 550 üye ile
Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde toplanan
Kepez Çocuk Meclisi, 9 komisyona üye
seçti. İlk toplantıda "Meclis Başkanı" adayları
da belirlendi.

Toplantıda konuşan Kepez Belediye Başkanı
Hakan Tütüncü “Büyük Atatürk, 23
Nisan'ı, çocuklar ülkenin geleceğinde söz
sahibi olsunlar diye  bayram ilan etti. Çocuk
Meclisi'ni kurmamızdaki vizyonel düşüncenin
arkasındaki bakış açısı, Atatürk’ün bakış
açısıdır" dedi. Kepez Çocuk Meclisi’nin 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı’nda açılacağını belirten Tütüncü "Açılışa
katılacak davetliler, Çocuk Meclisi'nde ge-
leceğin Antalya’sını, Türkiye’sini, belediye
başkanlarını, başbakanlarını, bakanlarını ve
milletvekillerini görecekler" dedi.

Kepez Belediyesi, Antalya’da ilk 
Çocuk Meclisi’ni kurdu. Çocuk 
Meclisi, ilkokul 4. sınıf başkanların-
dan ve ortaokul 7. sınıf başkanların-
dan seçilen 550 üye ile ilk toplantısını
yaptı. Meclis’in açılışı ise 
23 Nisan’da yapılacak. 
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Hakan abiciğim;Ben Avni Çöllü İlköğretim okulu 6’ncı sınıf

öğrencisiyim. Sizin öğrencileri çok sevdiğini-

zi biliyorum. Bizim okulumuza gelmiş ve sı-

nıfımıza girmiştiniz. Biz de çok sevinmiştik.

Bize “Çok çalışın ve hayaller kurun” dediği-

nizi hiç unutmadım.Geçen yıl bizi sinemaya da götürmüştünüz.

Bunu da hayatım boyunca unutmayacağım.

Çünkü sizin sayesinizde ilk defa sinemaya

gittim. İlk defa beyaz perdede film izledim.

O kadar mutlu oldum ki anlatamam.

Bir çok insanın isteğini yaptığınızı, bir çok

öğrenciye yardım ettiğinizi biliyorum. Benim

de sizden bir isteğim var. Ben bu güne kadar

hiç Kepez’in dışına çıkmadım. Benim gibi bir

çok arkadaşım var. Bizi, öğretmenlerimizle

birlikte Kepez dışına da geziye götürmenizi

istiyoruz. Böylece bizi çok mutlu

edersiniz. Piknik yaparız, eğleni-

riz, hem de öğreniriz. Siz de bi-
zimle gelirseniz çok daha iyi olur.

Elerinizden öperim.
YILMAZ DEMİRCİ

Hakan Abi’ye
Mektup Var

Antalyalı Çocuk 6
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Canan Anne ile 

Kelebekler 
Vadisi’ne  gidiyoruz
Size bugün pek de

uzağımızda olmayan
bir yeryüzü cenne-
tinden bahsedece-

ğim... Rengarenk ke-
lebeklerin yaşadığı

ve henüz insanların
kirletemediği bir

vadi burası

Sevgili çocuklar,
Dünyamız her geçen gün biraz daha kirle-

niyor, güzellikleri her geçen gün biraz daha
azalıyor. Oysa, bu güzellik sadece bizlere ve-
rilmiş değil. Bizler onu koruyup, bizden
sonraki nesillere aldığımızdan daha güzel bı-
rakmakla görevliyiz.

Peki görevimizi yapıyor muyuz? Bu soruyu
her zaman kendinize sormanızı istiyorum. Ve
cevabınızın hep “evet” olmasını bekliyorum.
Doğal zenginliklerimize gözünüz gibi bakma-
lısınız ki, Dünya hep güzel kalsın.

Muğla ilinin Fethiye ilçesi’nde “Kelebekler
Vadisi” denilen bir “yeryüzü cenneti” var.
Ölüdeniz beldesi sınırları içerisinde bulunan
bu doğal hazine 1995 yılından bu yana ko-
ruma altında tutuluyor. Burası aynı zamanda
“Kaplan Kalebeği” adı verilen bir kelebek tü-
rünün doğal yaşam alanı.  “Yaşam” dedimse,
öyle yıllarca yaşamıyor kelebekler… Ömürleri
en fazla 1 ay. Sadece 2 gün yaşayan kelebek
türleri de var. Kelebekler bu kısacık ömürlerini
huzur içinde geçirsin diye, çevre gönüllüsü
bir avuç insan gecesini gündüzüne katıp bu
güzel vadiyi koruma mücadelesi veriyor. 

Siz de hayvanları, bitkileri, tüm canlıları ya-
şatmak için çalışın. Ve bir gün yolunuz
düşerse, bu yeryüzü cennetinde kelebeklerin
konuğu olun..

Doğaya yolculuk
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Sizlerden
gelecek
haberleri
bekliyoruz
Arkadaşlar!.. Bu sayfayı
sizler için “Duvar gazetesi”
olarak ayırdık. Okulumuzla
ilgili etkinlik haberlerini, du-
yuruları, yarışma sonuçları-
nı, sevinçlerimizi, üzüntüle-
rimizi burada arkadaşları-
mızla paylaşabiliriz. Sizler-
den gelecek haberleri bura-
da önem sırasına göre ya-
yınlayacağız. Bize yazın.
Varsa fotoğraf da göndere-
bilirsiniz. Adresimiz şöyle:
Kepez Belediyesi
Çocuk Kulübü
Kepez-Antalya

Bilgi Evi’nde
internete
ücretsiz 
giriyoruz

Kepez Belediyesi’nin, eğitimde fırsat eşitliği sağ-
lamaya yönelik bir çalışması olan “Bilgi Evleri”
ilköğretim okulu öğrencilerine kitap okuma,
ders çalışma ve ücretsiz internet gibi geniş im-
kanlar sunuyor. Bilgi evlerinin kardeşlerimize
sunduğu başka önemli bir hizmet ise “Rehber
öğretmenler”. Bilgi evlerinde sürekli hizmet ve-
ren rehber öğretmenler, ders çalışmamıza ve
bilgiye ulaşmamıza yardım ediyor.
İlki Yeşiltepe mahallesindeki İsmet İnönü Par-
kı’nda hayata geçirilen ve sayıları hızla artan
Bilgi Evleri’nde, bilgisayarlar ve kitaplar bizleri
bekliyor. Bilgi evleri, yeni arkadaşlar edinmemi-
ze ve sosyalleşmemize de olanak sağlıyor. Bu
güzel ortamı bizlere sunduğu için Başkanımız
Hakan Tütüncü’ye teşekkür ediyoruz.

Arkadaşlar!

Antalyalı Çocuk 8
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Nasrettin Hoca
barışa maya çalıyor

NASRETTİN HOCA KEPEZ’DE
ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR

Türkiye’de Nasrettin Hoca ile tanışma şansını elde eden
kaç çocuk vardır sizce. Onunla konuşup kendi fıkralarını
kendi ağzından dinlemek kaç çocuğa nasip olmuştur
acaba? İşte bu şans biz Kepezli çocukların ayağına geldi.
Kepezli çocuklar, eşeğine ters binip okullarına kadar
gelen Nasrettin Hoca ile sohbet etme şansını yakaladı.

İşte biz bu şansı, Kepez belediye Başkanı Hakan Tütüncü
sayesinde yakaladık. Bizi Nasrettin Hoca ile tanıştıran ve
onu okullarımıza kadar getiren Kepez Belediye Başkanı
Hakan Tütüncü’ye ne kadar teşekkür etsek azdır. Kepez
Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Abdullah Sü-
rekli’nin usta oyunculuğu ile hayat bulan Nasrettin Hoca,
Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde “Barışa Maya”oyunuyla
da bizlere sevgi ve barış mesajları veriyor. Nasrettin Hoca,
kendisini yakından  görmek ve daha iyi tanımak isteyen
çocukları tiyatroya bekliyor.

“Nasrettin Hoca
hem eğiten hem

de eğlendiren bir
tiyatro oyunuyla

biz Kepezli ço-
cuklara çevre ve

barış mesajları
veriyor. “Barışa

Maya” çocukları
eski zamanlara

götürüyor.
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Kepez Belediyesi, Yeşiltepe Mahalle-
si’ndeki “Trafik Eğitim Parkı”nda ço-
cuklara teorik ve pratik olarak “trafik”
eğitimi veriyor. Biz de katılalım.

Haydi biraz da 
araba kullanalım

TRAFİK  EĞİTİMİ İÇİN...

Antalyalı Çocuk 10
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Ne yazık ki, ülkemizde her yıl binlerce insanız
trafik kazalarında yaralanıyor, sakat kalıyor ya
da hayatını kaybediyor.  Bu durumu değiştirmek
için elbette bize de düşen bir takım görevler
var.  Trafik kurallarını iyi öğrenmemiz ve bunları
iyi uygulamamız gerekiyor. 

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, işte
bunu da düşünmüş ve bizler için bir“Trafik
Eğitim parkı” kurmuş.  2,5 dönümlük büyük bir
alanda kurulu olan bu merkez, ilköğretim öğ-
rencilerini, “Trafik kuralları” konusunda bilgi-
lendiriyor ve hayat kurtaran dersler veriyor.
Antalya İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
de, buradaki eğitime önemli katkılar veriyor. 

Trafik Eğitim Parkı’na gelen kardeşlerimiz
önce parktaki sosyal tesislerde  “Trafik kural-
ları”nın anlatıldığı çizgi filmler izliyor.  Öğrenciler,
çizgi filmlerde öğrendikleri kuralları daha sonra
uygulamaya koyuyor. Öğrencilere, bir trafik
polisi de yardımcı oluyor...

Eğitim oyuncak arabalarla devam ediyor.

Minyatür alanında gerçek sürüş yapılıyor...

Önce öğrencilere teorik eğitim veriliyor.

11Antalyalı Çocuk
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Baraj İlköğretim Okulu, örnek bir uy-
gulama ile derslerine gayretle çalışan
ve başarılı olan öğrencileri, hayırsever-
lerin hediye ettiği bisikletlerle ödüllen-
diriyor. Belediye Başkanımız Hakan Tü-
tüncü de ayın öğrencileri seçilen Lamiya
Karadayı ve Mehmet Akif Ünal’ın bisikletlerini
vermiş ve başarılarından dolayı tebrik etmişti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tü-
tüncü, Antalya’daki ilköğretim öğ-
rencilerini Kepez Belediyesi’nde mi-
safir ediyor ve onlara Belediye ile ilgili
bilgiler veriyor. Geçen yıl başlayan bu
örnek uygulama bu yıl da bütün hı-
zıyla devam ediyor.

Kepez’de Öğrenci
Günleri sürüyor Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 80. Yıl Cum-

huriyet İlkokulu ile 100. Yıl İlköğretim Okulu’nun  3. ve 4.
sınıflarında eğitim gören 76 minik kardeşimizi, Belediye
Hizmet Binası’nda  misafir etti. Öğrencilere yerel yöne-
timler konusunda bilgiler veren Hakan Tütüncü 2012-
2013 eğitim-öğretim yılında  68 ortaokuldan 3 bin 264
öğrenciyi konuk ettiklerini söyledi. 80. Yıl Cumhuriyet
İlkokulu ve 100. Yıl İlkokulu öğrencileri belediyenin hiz-
met birimlerini gezerek yetkilerle sohbet de etti.

2 okuldan 76 öğrenci daha geldi
HAKAN TÜTÜNCÜ AĞIRLADI

Ayın öğrencisine
bisiklet ödülü

Antalyalı Çocuk 12
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Kepez Belediyesi Antalya Ço-
cuk Senfoni Orkestrası “Tür-
kiye’nin en genç ve en ilginç
orkestrası” olarak biliniyor. Ku-
rulduğun günden 8 ay sonra
konserler vermeye başlayan
Orkestra, yaşları 3 ile 16 ara-
sında değişen 105 yetenekli
kemancıdan oluşuyor. 

Orkestranın bir başka özelliğ
ise “Çok uluslu” renkli bir ya-
pıya sahip olması. Çünkü genç
müzisyenler arasında bir çok
milletten müzisyen var. Türkiye,
Amerika, Rusya, Kazakistan,
Ukrayna ve Güney Koreli 105
yetenekli çocuk, dostlukları ve
konserleri ile dünyaya çok
önemli bir “Barış” mesajı da
veriyor. Müziğin evrensel dili
ile konuşan orkestra üyeleri,
verdikleri konserlerde ayakta
alkışlanıyor. Orkestrayı Şef Dr.
Muhammed Raouf, yardımcısı
Şef Engin Belsek ve Piyanist
Julia Ercan eğitiyor…

Yaşları 3 ile 16
arasında değişen
105 kişilik orkes-
trada 6 milletten

çocuk görev 
yapıyor.

Dünyanın tek Çocuk 
Senfoni Orkestrası

Kepez Belediyesi kurdu

BEN DE KEPEZLİYİM
BEN DE BU ORKESTRADA 

ÇALMAK İSTİYORUM!... 

13Antalyalı Çocuk
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Caretta caretta

Antalyalı Çocuk 14

ANCAK BU KADAR 
YÜREKTEN OKUNABİLİR

iSTiKLAL MARŞI
ÖĞRENCİLER YARIŞTI 

Kepez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü'müzün, “Anaokulları”, “İlköğretim okulları”,
“Ortaokullar” ve “Liseler” olmak üzere dört kate-
goride düzenlediği “İstiklal Marşı Okuma” yarış-
ması, bir duygu seline dönüştü. 5 bin yarışmacı
arasından finale kalan 20 öğrenci, milli marşımızı
büyük bir coşku ile okuyup herkesi duygulandırdı.

➟
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YÜREKTEN OKUNABİLİR

ONLARLA GURUR DUYDUK

İstiklal Marşı Okmuma Yarışması”na katılan
kardeşlerimiz, bizleri hem çok duygulandırdı,
hem de gururlandırdı. İstiklal marşımızı hepsi
de çok güzel okudu ve hepsi de gönüllerimi-
zin şampiyonu oldu.
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Sahneye önce “Anaokulu” kategorisinde
finale kalan öğrenciler çıktı ve milli marşı-
mızın 4 kıtasını ezbere okudu. Daha sonra
ilköğretim, ortaokullar ve liseler yarıştı. Bu
katagorideki yarışmacılar marşımızın 10
kıtasını ezbere okudu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
“Bir milletin iki tane nişanesi vardır. Bun-
lardan birisi bayrak bir diğeri de milli marştır.
Ay yıldızlı bayrağımızın ve  bağımsızlığımızın
destansı yönünü anlatan İstiklal Marşı’mızla
ne kadar iftihar etsek azdır” dedi. Bu ya-
rışmanın ikincisini düzenlediklerini belirten
Hakan Tütüncü “İstiklal Marşı’mızı yeni
nesle çok iyi anlatmak ve gönüllerine yaz-
mak istiyoruz” diye konuştu. 

Yarışma şöyle sonuçlandı:

ANAOKULU
1. Burçak Kılıç
2. Hilal Ören
3. Tuana Yılmaz
4. Efe Demirer 
5. Teslime Kübra Koç

İLKOKUL
1. İrem Karadal
2. Ayça Aksoy
3. Zahide Altun
4. Nusra Sude Duman
5. Saliha Gülse Akay

ORTAOKUL
1. Tuğba Çakmak
2. Özge Çabuk
3. Eylem Türü
4. A. Pelin Sandıkçı
5. İrem Kurcan

LİSE
1. Asım Fuat Çite
2. Fatma Nur Erzor
3. Buse Toprak
4. Merve Güneş
5. Merve Cinoğlu

Yarışmanın finalini Kepez Kaymaka-
mı Mehmet Ali Özyiğit, Kepez Beledi-
ye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural
ve çok sayıda davetli izledi.

ÖDÜLLERİMİZİ ALDIK

İYarışmada dereceye giren kardeşle-
rimiz ödüllerini Milli Eğitim Müdü-
rü, Belediye Başkanı ve protokoldeki
değerli konukların elinden aldı.
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Hem tatlı suda, hem de denizde ya-
şayabilen Carette Carettalar’ın 85
milyon yıldır dünyada oldukları tah-

min ediliyor. Genellikle yosun ve balık yi-
yerek beslenen bu sevimli kaplumbağaların
Antalya’ya  yakın bir bölgede yaşadıklarını
biliyor muydunuz? Mart ve Nisan
aylarında Muğla’nın Or-
taca İlçesi’ne bağlı Dal-
yan Beldesi’ndeki “İz-
tuzu” plajında topla-

nan Caretta Carettalar, burayı yumurtlama
ve çoğalma bölgesi olarak kullanıyor. İztuzu
Kumsalı Caretta Carettalar’ın nesillerini
sürdürebilmeleri açısından çok önemli. Bu
yüzden uzman ekipler Caretta Carettalar’ın

yaşama alanlarını özenle koru-
yor ve bu bölgede yapı-
laşmaya izin vermiyor.
Bir gün yolunuz düşer-
se, siz de İztuzu plajında

onları görebilirsiniz.

85MİLYON
yıldır dünyada

CARETTA CARETTALAR

BEN DE GİDİP 

BU DOĞAL GÜZELLİKLERİ 

GÖRMEK İSTERİM
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Haydi boyayalım

Hayvan isimlerini sayılara karşılık 
gelecek şekilde  yukarıdan aşağıya 
yazın... Cevabı bulun...

CEVAP:
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Geleceğin yıldızları
Kepez’de yetişiyor

Kepez’de her yaş-
tan kardeşimizin
yetenekli olduğu

ya da ilgi duyduğu
bir dalda ücretsiz

spor yapma 
imkanı var

Kepez Spor Okulları’nda çocuklar
12  ay spor yapabiliyor.  Amatör sporun
merkezi haline gelen Kepez’de, tam 9
branşta “Yaz” ve “Kış Spor Okulları”
açılıyor. Kepez’in spor oklularında fi-
lenin sultanları, potanın perileri ve ge-
leceğin şampiyonları yetişiyor. Tür-
kiye’deki bir çok turnuvada şampiyon
olan Kepez’in genç sporcuları, kendi-
lerine sunulan sınırsız ve modern spor
imkanlarından oldukça memnun. Be-
lediye Başkanımız Hakan Tütüncü

“Kepez’de spor yapmak ücretsiz. Spor
yapmak isteyen öğrencilerimizin tüm
masraflarını biz karşılıyoruz. Onlardan
sadece yetenekli oldukları branşlarda
başarılı olmalarını ve kendilerini ge-
liştirmelerini bekliyoruz” diyor. Kepez
Spor Okulları’nın bir çok başarılı spor-
cu yetiştirdiğini ve bunların bir kıs-
mının turnuvalarda şampiyonluk kür-
süsüne çıktığını hepimiz biliyoruz.
Gururlanıyoruz ve spor yapmak için
daha çok istek duyuyoruz.

KEPEZ’DE ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ SPOR İMKANI
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