
Başkanlığını Logo Yazılım Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Tuğrul Tekbulut’un eşi Leyla Tek-
bulut’un yaptığı Bütün Çocuklar Bizim Derneği 
(BÇBD) , Gebze’de bulunan okullara kütüphane 
açmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kiraz-
pınar Alpaslan İlkokulu’nda bir kütüphane açan 
dernek, son olarak dün de  Gebze Cumhuriyet 
Mahallesi’nde bulunan Bilgi İ lkokulu’na bağışçı-
lar yardımı i le bir kütüphane yaptırdı. 2021 yı-
l ında aramızdan ayrılan ünlü sinema sanatçısı 
Müjde Ar ’ın kardeşi  oyuncu ve tiyatro sanatçısı 
merhume Mehtap Ar adına yaptırı lan Mehtap Ar 

Kütüphanesi, dün okulda düzenlenen Bayrak tö-
reni sonrası düzenlenen bir törenle öğrencilerin 
hizmetine açıldı. Etkinliğe, Gebze Kaymakamı 
Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur 
Büyükgöz, Mill i  Eğitim Müdürü Şener Doğan, 
Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Selamet 
Güner, eski Kültür Bakanlarımızdan Ercan Kara-
kaş, merhum sanatçı Mehtap Ar ’ın oğlu Söz Ar, 
Bütün Çocuklar Bizimdir Derneği Yönetim Kuru-
lu Başkanı Leyla Tekbulut, yönetim kurulu üyesi 
Mine İnal, Bilgi İ lkokulu Müdürü Dursun Doğan 
ve öğretmenler  katıldılar.

ÇOCUKLAR ÇOK DEĞERLİ
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, kütüphane ile 
i lgil i  Dernek Başkanı Leyla Tekbulut ve bağış-
çılar adına eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş’a 
teşekkür ederken, katıl ımcılarla birl ikte kütüp-
hanenin açıl ış kurdelesini kestiler. Açılışta gö-
rüşlerini aktaran Karakaş, ‘Çocuklar Bizim için 
çok değerli .  Bu güzel i lçemizin, bu güzel i lçesi-
ne bu kütüphane çok yakıştı .” Dedi. Kaymakam 
Mustafa Güler daha sonra, eski Bakan Karakaş 
ile birl ikte  öğrenciler i le kitap ve okuma üzerine 
sohbet ettiler.

KARAKAŞ’TAN GAZETEMİZE AÇIKLAMA 
Kütüphane için bağışçı olan merhum sanat-
çı Mehtap Ar ’ın oğlu Söz Ar adına gazetemize 
açıklama yapan eski Kültür Bakanlarımızdan 
Ercan Karakaş, “ Bütün Çocuklar Bizim Derne-
ği’nin okullara kütüphaneler kurduğu bilgisini 
aldık. Bu proje çok hoşumuza gitti .  Dernekle 
irtibata geçtik ve Gebze’de bulunan bu okulu-
muzda kurulacak olan  kütüphane için destek-
çi olmak istedik. Bil iyorsunuz merhum Mehtap 
Ar bir tiyatrocuydu, çocuk tiyatrosu oynuyor-
du, Anadolu’nun her yerinde tiyatro oynuyordu. 
230 ilçede çocuk oyunları oynadı. Çocukları da 
çok seviyordu. Onun hayatı tiyatro ve çocuktu.  
Derneğin bu sosyal sorumluluk projesini duyun-
ca destek olmak , sponsor olmak istedik. Baş-
ka okullarda da bu destekleri yapacağız. Çok 
memnun kaldık. Güzel bir kütüphane olmuş.  

Mehtap’ın  da burada ismi yaşayacaktır. Okulla-
rımızda kültür-sanata çok önem vermek lazım, 
çünkü  çocukları daha çok motive ediyor, daha 
çok uygarlığa yaklaştırıyor.  Güzel bir şey Geb-
ze’de bunun yapılması. Hedef bütün okullarda 
bu tür kütüphanelerin olması. Eski bir Kültür 
Bakanı olarak kütüphanelerle birl ikte okullarda 
sanat etkinliklerinin de daha çok  geliştiri lme-
si gerektiğini söylemek istiyorum. Başta Leyla 
hanım olmak üzere bizi böyle bir projeye dahil 
ettikleri için Bütün Çocuklar Bizim Derneği eki-
bine, yönetimine teşekkür ediyorum.” Dedi. 
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Sanayi ve Teknoloji Kocaeli İl Müdürü İlhan Aydın ve 
Bölgemiz iş kadınları Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda 
Yavuz’un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve eşi, KOÜ’den  
Prof.Dr. Nilgün Fıglalı, Prof. Elif Karagün , Vali Sed-
dar Yavuz ve eşi Selda Yavuz’un himayelerinde baş-
latılan Büyükşehir Belediyesi  ve Kocaeli Üniversi-
tesi’nin  destekleriyle Sevgi Evlerindeki çocukların 
üniversiteli gençlerle buluştuğu “Umuttepe’de Eğ-
lenceli Buluşmalar” Festivaline katıldılar.  
GÖNÜL DOSTLARI SEVGİ EVLERİ  ÇOCUKLARIYLA
Umuttepe Atletizm Sahasında gerçekleştirilen et-

kinliğe Gebze Belediyesi eski başkan yardımcıların-
dan Nilay Ayran, Polin Group Kurumsal İletişim ve 
Pazarlama Direktörü Şöhret Pakiş’in yanı sıra ‘Gönül 
Dostları’ yer aldı. Protokol konuşmaları ile başlayan 
etkinlik,  Sevgi evlerinde kalan çocuklar ile Üniversi-
teli gençlerden  oluşan ekip liderlerinin yönetiminde 
gruplara ayrılarak pek çok farklı tema ve içeriklerle 
hazırlanan eğlenceli etkinliklerle eğlenerek öğrendi-
ler.  Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın ve berabe-
rindeki ‘Gönül Dostları’ da  çocukların bu etkinlikle-
rine eşlik ettiler, onların hoşça vakit geçirmelerine 
katkı sağladılar. Festival  günün ilerleyen saatlerine 
kadar büyük bir coşkuyla devam etti. 

BÇBD’ den Bilgi İlkokulu’na Kütüphane

İlhan Aydın ve ekibi 
Sevgi’de buluştu
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