
15 Temmuz Millet Bahçesi’nde 
7’den 77’ye herkes yaz aylarının 
keyfini çıkardı.

Esenler’e emek vermiş, hizmet 
etmiş işinin ustaları hikâyelerini 
anlatıyor...

“Esenlik” bir şehir için, dur durak bil-
meden, sokak sokak gezerek mahalle 
tarama çalışmaları yapıyoruz.

ESENLER BELEDIYESI’NIN GERI DÖNÜŞÜM GELIRLERINDEN ELDE ETTIĞI DEFTERLER 
ILE TEKERLEKLI SANDALYELERIN TESLIMINI, CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYIP 
ERDOĞAN’IN EŞI EMINE ERDOĞAN YAPTI. ESENLER, 10 YILDA 76 BIN 604 TON ATIK 
KÂĞIT TOPLAYARAK, 1 MILYON 85 BIN 378 AĞACI KESILMEKTEN KURTARDI.

FİYATI: 1 TL.EKİM 2019 SAYI: 58

5 MiLYONUNCU DEFTER
EMiNE ERDOĞAN’IN ELiNDEN

8-9’da

56 BiN KONUT YENiLENDi
TÜRKIYE’YE ÖRNEK OLAN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇA-
LIŞMALARIYLA VE ESENLER’DE KURULACAK TÜRKI-
YE’NIN ILK “AKILLI VE GÜVENLI ŞEHRI” ILE ESENLER 
ÂDETA BIR MARKA ŞEHIR HÂLINE GELIYOR.

Esenler’de gerçekleştirilen riskli yapıların dönüştü-
rülmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 

İlçemizde 10 yılda, 98 bin 160 riskli yapının 56 bini yeni-
lendi.      12-13’te

Esenler Belediye Baş-
kanı Mehmet Tevfik 

GÖKSU, Esenler 
için nasıl bir gele-
cek hayal ettiğini 
Kentim Esen-
ler Gazete-
si’ne anlat-
tı...     3’te

ESENLER         RİSKİNDEN ARINIYORDEPREM

MiLLET BAHCESi’NDE 
YAZ COSKUSU

ESENLER’E EMEK
VERENLER... DURMAK YOK

10 Yılda
5 Milyon Defter

Çöpten Çıktı!

ESENLER iCiN

GELECEĞiN iNSÂSI,
TOPLUMUN iHYÂSI 
iCiN CALISIYORUZ

11 1404 DEVAMI DEVAMIDEVAMI DE TEDE



DEVRAN KOLEJi 
ANA SINIFI iLKOKUL ORTAOKUL! ANADOLU LiSESi F.EN l!iSESi 

Esenler Belediyesi ve Gençlik ve Spor Mildilrli.igil'niln ortaklaşa yOrOttOgO,
Spor Toto Teşkilat1'mn sponsor olarak destek verdigi Esenler'de Sokak Basketbolu organizasyonu 9er9evesinde

okulumuzda ortaokul ogrencilerimize yonelik Survivor Devran etkinligi dOzenlendi. 
YOzden fazla öğrencinin sekiz ayn kategoride k1yas1ya mOcâdelesine sahne olan yan�malar sonunda

dereceye giren 32 ogrencimiz basketbol topu, madalya ve formalarla odOllendirildi. 

S?ORTOTO 
TEtlKILAT BAtlKANLICI --



10 yıldır Esenler Belediye Başkanısı-
nız. Sizi hep siyâsi kimliğiniz ve yap-

tığınız hizmetlerle tanıdık. Kişisel ola-
rak kendinizden bahseder misiniz? Bu 
derece başarılı olmanızın arkasındaki 
sebepler nelerdir?

Öncelikle ben çocukluğumdan 
beri hep siyâsî bir iklim 
içerisinde büyüdüm. 
Bundan dolayıdır 
ki ülke meselele-
rine, yaşadığım 
yerin meselele-
rine bakarım. 
Bunlara küçük 
yaştan beri kafa 
yoran biriyim. Bu 
bakış açısının elbette 
ki olaylara yaklaşımıma 
etkisi olmuştur. Bir sorun 
varsa onu ertelemek istemem, mümkün-
se hemen, değilse mümkün olabileceği 
en kısa zamanda çözülmesi için gayret 
sarf ederim. Bu hem ailemden aldığım 
terbiyenin hem de içinde yetiştiğim siyâsî 
iklimin bir sonucudur.

Böyle bir başarının arkasında mutlu bir 
aile tablosunun olduğunu düşünüyoruz. 
Aile hayatınızdan biraz bahseder misi-
niz?

Aile ilişkilerinde başarılı olamayan, si-
yasette başarı yakalayamaz. İnsan kendi 
evinde sorun yaşıyorsa, sosyal çevresinde 
de, işinde de sorun yaşar veya evinde var 
olan sorunları çözemiyorsa, toplumun 
sorunlarını da çözemez. 

Bu, belediyecilikte de böyle-
dir. Başarılı bir belediye 
başkanı olabilmek için 
huzurlu bir yuvası 
olması gerekiyor. Bi-
zim gibi bütün zama-
nını işine ayıranların 
evdeki huzurunun te-
mel unsuru ise eşidir. 
Bunun için kıymetli 
eşime ve çocuklarıma 
müteşekkirim. Ailem 
benim en büyük moti-
vasyon kaynağım. 

Çocuklarınızın da sizin gibi siyâsette 
yer almasını ister misiniz? 

O konuda benim bir yönlendirmem ol-
maz. Ben çocuklarıma ahlâklı olmayı ve 
öyle yaşamayı öğretmeye çalışıyorum. 
Bir de meslekleri olmasını önemserim 
tabiî ki. Bir kızım diş hekimi, diğer kızım 

avukat, büyük oğlum tıp fakültesin-
de okuyor. En küçüğümüz ise 

henüz ilkokulda. Mesleklerini 
en iyi ve insanlığa en faydalı 
şekilde yapmalarını isterim. 
Sonrası ise ne olur bilinmez. 
Siyâsette mi yol alırlar, bilim 
de mi bilemiyorum. Belki de 

çok iyi birer bilim insanı olarak siyaset 
yaparlar. Allah kerim.

Esenlerliler ile çok iyi bir gö-
nül bağı kurdunuz. Bunu 
neye borçlusunuz?

Bunu iki temel şeye borç-
luyum. Birincisi; yetiştiğim 
aile, çevrem ve anne baba-

mın bana öğrettiği çalışkanlık. Diğeri 
ise saygıdeğer eşim ve çocuklarımın 
oluşturdukları mesut aile ortamı. 

Bunların yanında eğitimimin 
de önemli olduğunu düşü-
nüyorum. Bir imam hatip 
mezunu olarak öncelikle 
mühendislik okudum. 
Mühendis olmam, 
olaylara anali-
tik bakış açımın 
oluşmasına bü-
yük katkı sağladı. 
Sonrasında eko-
nomi yüksek lisan-
sı yaptım. Hâliha-
zırda, devam eden 
bir sosyoloji doktora 
çalışmam var.

Bir belediye için olması gereken üç 
ayak nedir? Mekânın planlanıp yöne-
tilmesi, paranın yönetilmesi ve halkın 
ihtiyaçlarının tespit edilip karşılanması. 
Bu üç dalda da eğitim gördüm. Eskiler 
böyle farklı alanlarda eğitim alan kişi-

lere ‘Hezarfen’ derlerdi. 
Modern tâbirle ise ‘Multi 

Disipliner.’ Bunun farklı bir 
bakış açısı ve çözüm yolları 

sunduğunu düşünüyorum. Tabiî 
ki gönül bağı oluşabilmesi için gönül 

insanı olmak da gerekiyor. Ben bir gö-
nüle girmenin en ulvî makam olduğuna 
inanıyorum ve öyle yaşamaya çalışıyo-
rum. 

Esenler’in geleceğine dair sizi en çok he-
yecanlandıran konu nedir?

Beni en çok heyecanlandıran şey, iyi ye-
tişmiş, pırıl pırıl, geleceğin inşâsı için 
hazır hâle gelmiş gençlerdir. Onun için-
dir ki yaptığımız bunca büyük ve vizyo-
ner projeye rağmen beni en çok mutlu 
eden şey, Esenler’in gençlerinde gördü-
ğüm başarılardır. Bakın Esenler’e, şu 
anki mevcut alanından daha büyük bir 
alan kazandırdık. Bu imkânsız gibi görü-
len büyük bir başarıdır. Bunun için Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’a teşekkür ediyorum. İnşallah bizim 

medeniyet değerlerimizin hayat bul-
duğu örnek bir şehir inşâ edeceğiz 
ve çocuklarımız orada mutlu bir 
şekilde yetişecekler.  Ancak gü-
zel ahlâkla donanmış olarak, 
bilimsel başarılar yakalamış, 
geleceğimiz için umut saçan 
tek bir gencimizin varlığı beni 
bu dev projeden daha fazla 
mutlu eder ve heyecanlan-
dırır. Bunun içindir ki, tüm 
gayretimiz toplumun ihyâsı 
ve geleceğin inşâsıdır. 
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GELECEĞiN iNSÂSI, TOPLUMUN 
iHYÂSI iCiN CALISIYORUZ

ESENLER BELEDIYE BAŞKANI MEHMET TEVFIK GÖKSU ILE BAŞARISININ SIRRINI, AILE ILIŞKILERINI, 
ESENLERLILER ILE KURDUĞU GÖNÜL BAĞINI VE ESENLER’IN GELECEĞINI KONUŞTUK...

Mühendis ol-
mam, olaylara 

analitik bakış açımın 
oluşmasına büyük 

katkı sağladı.

Ben çocuk-
larıma ahlâklı 

olmayı ve öyle ya-
şamayı öğretmeye 

çalışıyorum.

Beni 
en çok he-

yecanlandıran şey, 
iyi yetişmiş, pırıl pırıl, 

geleceğin inşası için hazır 
hale gelmiş gençlerdir.
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ESENLER 15 TEMMUZ MILLET BAHÇESI, YAZ  
AYLARINDA ZIYARETÇI AKININA UĞRADI. 

Yaklaşık 26 futbol sahası büyüklüğündeki 15 Tem-
muz Millet Bahçesi’ne gelen aileler, şehrin 

gürültüsünden ve stresinden uzak bir şekilde 
kuş sesleri arasında piknik ve mangal keyfi 
yaptılar. Vatandaşlar, doğayla iç içe kamel-
yalarda piknik masalarını doldururken, 
çocuklar da; top oynayarak, bisiklete bi-
nerek, göl kenarında gezintiye çıkarak 
ve oyun gruplarında oynayarak doya-
sıya eğlendiler. 

“Esenler’de Yaz Neşesi” 
programıyla Türk sinema-
sının çok sevilen filmleri, 
tıpkı eski zamanlarda 
olduğu gibi açık havada 
vatandaşlarla buluştu. 
İllüzyon ve palyaço göste-
rileriyle çocuklar, yaz bo-
yunca  keyifli vakit geçirdiler.

8 yaşındaki Emir Taha Elbaşı; 
“Burayı çok seviyorum. Bisik-

let sürüyorum, futbol oynuyo-
rum, koşuyorum, çok eğlenceli 

ve keyifli vakit geçiriyorum. 
Yeni arkadaşlarım da oldu bu-
rada, onlarla vakit geçirmek de çok 
güzel.” şeklinde konuştu. 

Selda Beceren ise; “15 Tem-
muz Millet Bahçesi bizim için 

çok güzel oldu. Altın günlerimizi 
bile burada yapıyoruz. Önceden 
Esenler’de böyle doğayla baş 
başa vakit geçirebileceğimiz bir 
yer yoktu. Başkan Göksu göreve 
geldiğinden beri Esenler nefes 
aldı.” ifadelerini kullandı.

BURADA YENİ
ARKADAŞLARIM OLDU

ALTIN GÜNLERİMİZİ BİLE YAPIYORUZ

MiLLET BAHCESi’NDE 
YAZ COSKUSU

“Buradaki hayvanları çok sev-
dim. Keçileri besledim. Ka-

rınlarını doyurmak çok güzeldi. 
Bir de küçük koyunlar vardı. On-
ları da çok sevdim, çok sevimli-
ler. Küçük domatesler topladım, 
çok lezzetliydi. Hayal gibi bir yer 
burası, burada çok mutluyum.”

ZEYNEP DURANOĞLU (8)

BURASI HAYAL GİBİ
BİR YER

ESENLER, MEYVE BAHÇESI’NDE MEYVE-SEBZE YETIŞTIRIYOR, ÇIFTLIKTE HAYVANLARI BESLIYOR, ÇOCUKLAR DOĞAL YAŞAMLA BULUŞUYOR

“İçinde meyve ağaçları, 
sebzeler, şifâ bitkileri ve 

hatta hayvanlardan oluşan 
12.500 metrekare alana sahip 
Meyve Bahçemizde, Türki-
ye’nin çeşitli bölgelerinden 
temin ettiğimiz tohumlardan 
ürünler yetiştirerek, ‘atalık 
tohum’ mirasına sahip çık-
maya çalışıyoruz. Bu tohum-
ların ilerleyen zamanlarda 
tarımla uğraşan Esenlerli 
vatandaşlarımıza dağıtılma-
sı için çalışmalar yapıyoruz. 
Meyve Bahçemizi günlük 
1.000, hafta sonları ise 4.000’i 
aşkın vatandaşımız ziyâret 
ediyor.”

‘ATALIK TOHUM’ 
MİRASIMIZA
SAHİP ÇIKIYORUZ



Ekİm 2019SAYI: 58 5

ESENLER’DEN 15 BiN 
KiSiYLE TEKNOFEST 
CIKARMASI

Millî Teknoloji Hamlesi’nin en yeni örneklerinin sergilendiği ve 
gençlerin ilham kaynağı  bilim ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 

Atatürk Havalimanı’nda düzenlendi. Esenler Belediyesi de bilim sevdalı-
sı 15 bin Esenlerliyi servislerle Esenler’den festivale götürdü.

Esenler Belediyesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim Parkı da festivalde 
stant açarak, bilim parkımızdaki; “Deneysel aletler, çizgi film makinesi, 
plazma küresi, mikroskopla inceleme, fosiller, yakup merdiveni, güneş 
enerjisi, elektro mıknatıs, pinna çemberi, dipsiz kuyu, bilim parkınca 
üretilen iki tane bot, ressam robotlar, kimya deneyleri, model uçaklar 
ve roketler”i tanıtarak deneyler yaptı. Çeşitli yarışmalara da katılan iki 
takımımız proje yarışmasında finale kaldı.
Standımıza gelen ziyâretçiler deney âletlerimizi denediler, birlikte roket 
uçurduk, Mbotları denedik. Henüz yapım aşamasında olan enerjili bisik-
let projemiz ile farklı ve renkli bir tecrübe edindik. 

ESENLERLI ÇOCUKLARIN HAYALLERI, DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNOLOJI FESTI-
VALI TEKNOFEST’TE BILIMLE BULUŞTU.

HER YIL OLDUĞU GIBI BU YIL DA IHTIYAÇ DUYULAN OKULLARIMIZIN DIŞ VE IÇ CEPHELERINI BOYAYARAK DAHA SAĞLIKLI EĞITIM YAPILABILMESI IÇIN OKULLARIMIZI PIRIL PIRIL YAPTIK.

EĞiTiME ‘PEKiYi’ YATIRIMLAR
Okullarımızın tadilat ve tamirat-

larını yaptırarak öğrencilerimi-
zin en iyi şartlarda eğitim görmesini 
sağlıyoruz. Okullarımızdaki spor sa-
halarının, spor aletlerinin ve çocuk 
oyun gruplarının bakım ve onarımla-
rını gerçekleştirdik. Okul bahçeleri-
ni ağaçlandırarak çocuklarımızın ve 
gençlerimizin rahat nefes alabilecek-
leri, dinlenebilecekleri yeşil alanlara 
dönüştürdük. Süs bitkileri, değişik 
formlarda ağaç dikimi ve çim serimi 
yaptık. Ayrıca ilçemizdeki okulları-
mızın dersliklerinin ve ortak kullanım 
alanlarının temizlik ve dezenfektele-
rini yaparak okullarımızı tertemiz bir 
eğitime hazır hâle getirdik.

ÇOCUKLARIN HAYALLERİ BİLİMLE BULUŞTU
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ÜNiVERSiTE HEDEFLERiNE ULASTILAR!
ESENLER’IN GENÇLERI HAYALINI KURDUKLARI ÜNIVERSITELERE, ESENLER BELEDIYESI’NIN AÇTIĞI AKADEMILERDE HA-
ZIRLANARAK YERLEŞTILER. “SADECE ÜNIVERSITEYE DEĞIL HAYATA HAZIRLIYORUZ” SLOGANIYLA GENÇLERI ÜNIVERSITE-
YE VE KONSERVATUVARA HAZIRLAYAN AKADEMILERDE BAŞARI SAĞLAYAN GENÇLER GURURUMUZ OLDU. 

ESEV İLE BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERİN 
KAZANDIKLARI ÜNİVERSİTELER İSE ŞÖYLE; 
Sinan Tahir Bidecioğlu: Millî Savunma Üniversitesi  
Ahmetcan Paldun: İstanbul Teknik Üniversitesi  
Bünyamin Özkan: İstanbul Teknik Üniversitesi  
Mikail Kancura: İstanbul Teknik Üniversitesi  
Fatih Emre Yıldırım: İstanbul Üniversitesi  
Ömer Saib Baysal: İstanbul Üniversitesi  
Mert Hamza Sezer: İstanbul Üniversitesi  
Ömer Işık : Yıldız Teknik Üniversitesi 
Yiğithan Engin: Sakarya Üniversitesi  
Fatih Kazancı: Medeniyet Üniversitesi  
Hayal Erçin: İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) 
Doğukan Eskin: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) 
İbrahim Yılmaz: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) 
Fatma Tuncer: Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü 
Ebru Bahadır: Düzce Üniversitesi  
Eyüp Tunahan Yüksel: Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi 

“Mihmandar” projemiz kapsamında 
kurduğumuz “Esen Akademi”de 

öğrenciler, tercih danışmanlığından birebir 
eğitim planlanmasına, mânevi motivasyondan 
sınav stratejilerine kadar geniş bir alanda üc-
retsiz eğitim aldılar ve hayallerindeki üniver-
sitelere yerleştiler. 

4 yılda 1.062 öğrencinin üniversite hayaline 
kavuştuğu “Esen Akademi”de bugüne kadar 
yüzde 72 başarı sağlandı. Bu yıl da üniversite 
sıralarındaki yerlerini alacak öğrencilerden 
bazıları şöyle: 

Başak Arala: İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
– Tıp Fakültesi – Tıp, Özgür Tezal:  İstanbul 
Üniversitesi – İlahiyat Fakültesi – İlahiyat, 
Zeynep Ecer:  İstanbul Üniversitesi – İlahiyat 
Fakültesi – İlahiyat, Suat Ülkü:  Necmettin 
Erbakan Üniversitesi – Eğitim Fakültesi – Sı-
nıf Öğretmenliği, Sevda Ekici:  Karabük Üni-
versitesi – Sağlık Bilimleri Fakültesi – Hem-
şirelik, Merve Tuğla:  Marmara Üniversitesi 
– İlahiyat Fakültesi – İlahiyat, Hilal Aytekin:  
İbrahim Çeçen Üniversitesi – Eczacılık Fa-
kültesi – Eczacılık, Hatice Rumeysa Türkoğ-
lu:  Marmara Üniversitesi – Fen-Edebiyat 
Fakültesi – Bilgi ve Belge Yönetimi 

ESEV İLE KONSERVATUVAR 
HAYALLERİ GERÇEK OLUYOR!
8 yıldır Esenler’in kültür ve sanat ha-
yatına yön veren Esenler Sanat Evi 
(ESEV), Enstrüman ve Müzik Eğiti-
mi, Geleneksel Sanatlar ile Edebiyat 
ve Sahne Sanatları ana başlıkları al-
tında 37 branşta verdiği  eğitimlerini, 
Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat 
Merkezi çatısı altında vermeye devam 
ediyor. 

ESEV, üniversitelerin devlet konser-
vatuvarı müzik bölümünü tercih ede-
cek adayları “Konservatuvara Hazır-
lık Kursu”nda sınava hazırladı. Kursa 
katılan 30 öğrenciden 15 lise öğrencisi 
üniversitelerin müzik bölümlerine, 1 
ortaokul öğrencisi de güzel sanatlar 
lisesine girmeye hak kazanarak hayal-
lerine bir adım daha yaklaştı. 

MİHMANDAR AKADEMİ’DE 
HAZIRLANDI, DOKTOR OLACAK
Üniversite sınavına Mihman-
dar Akademi’de hazırlanan ve 
6.016’ncı sırada yer alarak İs-
tanbul Medeniyet Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’ni kazandan Ba-
şak Arala, başarı hikâyesini şu 
sözlerle anlattı:
“Babam tümör hastasıydı. Ben 
daha öncesinde de tıp okumak 
istiyordum ama babamın has-
talığını öğrendikten sonra iste-
ğim daha da arttı. Mihmandar 
Akademi’nin de önemli katkı-
sıyla üniversiteyi kazandım. 
Dershanelerin gereksiz para-
lar aldığı bu dönemlerde, Mih-
mandar Akademi gibi bir aka-
demiye ihtiyacım vardı. Hedefi 
olan her öğrenciye Mihmandar 
Akademi’yi tavsiye ediyorum.”

İLİM VE EĞİTİM ÂŞIĞI BİR 
AKADEMİ
İstanbul Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesini kazanan Zeynep 
Acer de, Mihmandar Akade-
mi’nin öğrencilere hep yeni 
şeyler kattığını belirterek şun-
ları söyledi: 

“Bu sene Mihmandar Akade-
mi’ye gelerek İlahiyat Fakül-
tesini kazandım. Buradaki 
hocaların yardımıyla azmet-
tim ve başardım. Mihmandar 
Akademi, ticârete dönüşmüş 
dershanelerin dışında ilim ve 
eğitime önem vermiş öğrenci-
lerine yeni bir şeyler katabil-
me âşığı bir akademi.”

ESEV MÜZİKAL ANLAMDA BANA 
ÇOK ŞEY KATTI
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mu-
sikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitim 
Bölümü’nü kazanan Mikail Kancura, 
ESEV Konservatuvara Hazırlık Kursu 
eğitmenlerine destekleri ve emekleri için 
teşekkürlerini ileterek şunları söyledi:

“Bu kursta eğitmenlerimden çok mem-
nun kaldım. ESEV’i tercih etmemdeki 
ilk sebep kesinlikle hocalarımdı. Müzikal 
olarak ESEV bana çok şey kattı, başka 
kurslarda bulamadığım her şeyi burda 
bulduğumu söyleyebilirim. Hayallerime 
ESEV’le ulaştım.”

BiRLiKTE BASARDIK!
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İlk olarak, Oruç Reis Mahallesi’nde oturan, Tunceli-Akpazar Jandarma Karakolu’nda vatanî görevini yaptığı sırada, 22 
Nisan 2016 tarihinde Tunceli-Elazığ Karayolu’nda bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Volkan Karatepe’nin ailesi 

ile kahraman oğullarının hikâyesine tanıklık ediyoruz...

BABA İSMAİL KARATEPE

ÇOCUK BAYRAMI’NDA ÇOCUĞUMU-
ZU TOPRAĞA VERDİK

Çocuk Bayramı’nda evlâtlarını toprağa 
vermenin üzüntüsünü 3 buçuk yıldır his-
settiklerini söyleyen Baba İsmail Karate-
pe, “Hepimize olmuştur, insan yalnız kal-
dığı zaman arkasında bir şey varmış gibi 
hisseder. Evin içinde arkamda, yanımda 
her yerde Volkan. Buradaymış, bizimley-
miş gibi hissediyorum. Volkan’ı kaybedeli 
yaklaşık 3 buçuk yıl oldu. Çocuk Bayra-
mı’nda çocuğumuzu toprağa verdik.” dedi.

ANITIN YÜKSEKLİĞİNCE ALTIN VERSE-
LER BÖYLE MAKBULE GEÇMEZDİ

Esenler Belediye Meclisi’nin kararıyla, 
oğullarının adının, oturduğu mahallede 
yaşayacak olmasından duyduğu mutlu-
luğu dile getiren Baba Karatepe, “Tepe 
Meydanı’ndan her geçtiğimde sanki oğlum 
oradan bize bakıyor. ‘Ya okula gidiyor ya 
da otobüse binip işe gidecek.’ diyorum. Oğ-
lumun adının verildiği meydanın ve O’nun 
adına yapılan anıtın yüksekliği kadar altın 
verseler bu kadar makbule geçmezdi. Bu 
konuda Esenler Belediye Başkanı Mehmet 
Tevfik Göksu’ya çok teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.

ELİMDE OLSA DİYARBAKIR ANNELE-
Rİ İLE NÖBET TUTARIM

Evlâtları için nöbet tutan Diyarbakır an-
nelerinin yanında olduğunu da belirten 
Karatepe, “Diyarbakır annelerinin destek-
çisiyim. Elimde olsa onlarla nöbet tutarım. 
Evlâtları için canlarını siper ediyorlar. 
Can güvenlikleri yok, o hainlerin ne yapa-
cakları belli olmaz.” diye konuştu. 

SEHiDiMiZiN ADI
KENTIM ESENLER GAZETESI OLARAK, ÜLKEMIZIN BÖLÜNMEMESI IÇIN KAHRAMANLIK ÖRNEĞI SERGILEYEN ESENLERLI 
ŞEHITLERIMIZIN VE GAZILERIMIZIN AZIZ HATIRALARINI YAŞATMAK,  ONLARIN FEDAKÂRLIKLARINI BIR KEZ DAHA HA-
TIRLATMAK IÇIN “ESENLER’IN KAHRAMANLARI”NIN HIKÂYELERINI PAYLAŞIYORUZ.

ANNE SONGÜL KARATEPE

“DELİ DOLU GİDİYORUM, ADAM GİBİ 
GELECEĞİM”

Şehit Volkan Karatepe’nin gözü yaşlı annesi 
Songül Karatepe, kahraman oğluyla ilgili şu 
ayrıntılara yer verdi:

“Bana hep şunu derdi; ‘Ana deli dolu gidi-
yorum, adam gibi geleceğim’. Volkan için 
askerlik, hayatını kurmadan önce yapması 
gereken bir görevdi . Konuştuğu bir kız da 
vardı, ciddiydi.  Vatani görevini yapıp, her 
işini tamamlayıp yuvasını kurmak istedi. 
Kuramadı evladım. Volkan hayatı yaşamayı, 
beni gezdirmeyi çok severdi.”

İSTEDİM Kİ OĞLUMUN İSMİ HER YER-
DE YAŞATILSIN

Oğlunun adının meydana verilmesini ken-
disinin istediğini söyleyen Anne Songül Ka-
ratepe, “Ben istiyorum ki oğlumun ismi her 
tarafta olsun, her yerde yaşatılsın. Belediye 
Başkanımız Tevfik Göksu da bu konuyla 
özellikle ilgilendi ve meydana bir anıt yaptır-
dı. Tepe Meydanı, Volkan Karatepe Meydanı 
oldu. Tepe’ydi, Volkan Karatepe oldu, kendi 
ismini kendi vermiş oldu. Volkan benim için 
her yerde, asla ölmedi. Meydanda, evde, oda-
sında, her yerde.” şeklinde konuştu.

TERÖRE LANET OLSUN!

Teröre lanet okuyan acılı anne şu ifadeleri 
kullandı:

“Bu ülkeyi bölmek isteyenlere, çocuklarımızı 
öldürenlere lânet olsun. Onlar benim haya-
limi, umudumu, her şeyimi aldılar. Bir in-
sanın elindeki her şeyi alırsanız, insan niye 
yaşar? Boş yaşar. Oğlumdan sonra başka 
hiçbir şeye üzülemiyorum bile. Allah bütün 
şehitlerimize rahmet eylesin.”

MAHALLESiNDE YASIYOR



5 MiLYONUNCU DEFTER SAYIN EMiNE ERDOĞAN’IN ELiNDEN
ESENLER BELEDIYESI’NIN GERI DÖNÜŞÜM GELIRLERINDEN ELDE ETTIĞI DEFTERLER ILE TEKERLEKLI SANDALYELERIN TESLIMINI, CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYIP 
ERDOĞAN’IN EŞI EMINE ERDOĞAN YAPTI. ESENLER, 10 YILDA 76 BIN 604 TON ATIK KAĞIT TOPLAYARAK, 1 MILYON 85 BIN 378 AĞACI KESILMEKTEN KURTARDI.

ESENLER BELEDIYESI, “ÇÖP DIYE ATMADIK ESENLER’E YENIDEN KAZANDIRDIK” SLOGANIYLA, GERI DÖNÜŞÜMLE YENI HAYATLAR KAZANMAYA DEVAM EDIYOR. 
ESENLER BELEDIYESI’NIN GERI DÖNÜŞÜM GELIRLERINDEN ELDE ETTIĞI DEFTERLER VE TEKERLEKLI SANDALYELER BU YIL DA SAHIPLERINE TESLIM EDILDI.

Defter Dağıtım Töre-
ni’ne katılan Sn. Emine 

Erdoğan, belediyenin geri 
dönüşümle ilgili yaptığı ça-
lışmaların sergilendiği okul 
bahçesini gezerek atıktan elde 
edilen ürünleri inceledi. Geri 
dönüşüm kumbarası, atık 
yağdan elde edilen deterjan, 
atık pil değerlendirme kutusu 
ve Mavi Kapak Projesi’ne iliş-
kin Esenler Belediye Başkanı 
Tevfik Göksu’dan bilgi aldı. 
ESMATİK geri dönüşüm ma-
kinesiyle ilgili de bilgi alan 
Erdoğan, daha sonra makine-
ye pet şişe atarak karta para 
puan yükledi. Mavi Kapak 
Projesi kapsamında alınan 
tekerlekli sandalye ve akülü 
araçları incelediği sırada ya-
nına gelen engelli bir vatan-
daşla sohbet etti.

Esenler’deki bü-
tün okullarda 

atıktan elde edilen 
defterlerin öğren-
cilere ücretsiz da-
ğıtıldığını öğrenen 
Emine Erdoğan, 
“Başkanım sizi teb-
rik ediyorum. İnşal-
lah bütün ilçeleri-
mize, Türkiye’mize 
örnek olsun.”  dedi. 
Ziyâret ettiği bir sı-
nıfta öğrencilere “Si-
zin okulunuzun bir 
özelliği var, nedir?”  
diye soran Emine Er-
doğan’a, öğrenciler 
“Sıfır atık”  yanıtını 
verdi. Öğrencilerden 
sıfır atık projesine 
destek olmaları için 
evde anne ve baba-
larını çöpleri ayrış-
tırmaları konusunda 
uyarmalarını istedi.

ERDOĞAN ‘ESMATİK KART’A 
PARA PUAN YÜKLEDİ

Sıfır Atık 
Projesi ile 

ilgili okullarda 
yapılan çalış-
malarla ilgi-
li de Başkan 
Göksu’dan bilgi 
alan Sayın Emi-
ne Erdoğan, 
geri dönüşüm 
t e s i s l e r i n d e 
atıktan elde 
edilen defterleri 
öğrencilere da-
ğıttı, defterleri-
ni alan öğren-
cilerle sohbet 
edip fotoğraf 
çektirdi.

Esenler Belediye Başkanı 
Mehmet Tevfik Göksu, Esen-

lerlilere geri dönüşümle defter-
den tekerlekli sandalyeye, de-
terjandan ekmeğe kadar çeşitli 
kazanımlar sunduklarını belirte-
rek, “Kitaplar Hükûmetimizden, 
Defterler Belediyemizden” diye-
rek her yıl 500 bin olmak üzere 
10 yılda öğrencilerimize 5 milyon 
defter dağıttık. Bu defterler de 
çöpten geri kazanılan defterler. 
Çevreci projelerimizi yıllardır 
kesintisiz sürdürüyoruz ve sür-
dürmeye devam edeceğiz. Gele-
ceğimizin teminatı olan çocukla-
rımıza güzel bir dünya bırakalım 
istiyoruz.” dedi.

ERDOĞAN VE GÖKSU 
DEFTERLERİ DAĞITTI

DEFTER, TEKERLEKLİ SANDALYE, 
DETERJAN, EKMEK...

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLSUN

GERi DÖNÜSÜMLE HAYATI DÖNÜSTÜRÜYORUZ! 

Onlar, günde 40 ton atık ayrıştırarak geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımıza sadece defter değil, güzel bir gelecek de bırakı-

yorlar. Onlar, ağaçları kesilmekten, suyu kirlenmekten koruyor, 
geleceğimize umut oluyorlar. Onlar, geri dönüşüm tesisinin 

emekçileri, Esenler’in fedaileri...
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Geri dönüşüm 
tesislerinde atıkla-

rın ayrıştırılmasından 
elde ettiğimiz gelirle, 10 

yılda öğrencilerimize 
5.000.000 defter 

dağıttık. 

Geri dönüşüm tesi-
simizde günlük

40 ton atık ayrıştırarak, 
46.111.764 litre petrol 

tasarruf ettik.

76. 604 ton geri 
dönüşüm toplayarak,

1.085.378 ağacı 
kesilmekten 

kurtardık.

38.917 kg
atık pil toplayarak, 
8.522.694 metreküp 
toprak kirlenmesini

önledik.

261.000 litre 
atık yağdan

72 ton deterjan ürettik, 
261.000.000 litre içme 
suyunun kirlenmesini 

önledik.

495 ton plastik 
kapak topladık, 31’i 

akülü 2.918 adet
tekerlekli sandalye

kazandırdık.

ESMATİK 
projemiz ile 

hem atıkların geri 
dönüşümünü sağladık 

hem de on binlerce 
ekmeği ücretsiz 

dağıttık.

ESMATİK 
ÖĞRENCİ projemiz 

ile 4 okulumuzda 
binlerce öğrenciye 

harçlık katkısı 
sağladık.

iŞTE 
DÖNÜŞÜM 
EKiBi

10 Yılda
5 Milyon Defter

Çöpten Çıktı!



“INSANIMIZIN EN ACI GÜNÜNDE YANINDA OLMAK, ONLARLA OLAN GÖNÜL BAĞIMIZIN BIR GEREĞIDIR” ANLAYIŞIN-
DAN HAREKETLE, ESENLER’DEKI AILELERIN CENAZELERINDE ONLARIN ACILARINI PAYLAŞIYORUZ. 

ACINIZ ACIMIZDIR!
Ekİm 2019 SAYI: 5810

Esenler’de vefat eden ve doğduğu top-
raklara defnedilmek isteyen vatandaş-

larımızın vasiyetlerini yerine getiriyoruz. 
Cenazesini memleketine götürmek isteyen 
vatandaşlarımızı ve cenazelerini, 5 adet 
Cenaze Nakil Aracımız ile Türkiye’nin ne-
resine isterlerse oraya ulaştırıyoruz.

• Cenaze yakınlarına ikram hiz-
meti sağlıyoruz.
• Şehit cenazelerine ve kaza 
veya âfet sonucu vefat eden va-
tandaşlarımızın cenazelerine; 
tâziye çadırı, masa ve sandalye 
desteği veriyoruz.“Türkiye’nin dört bir 

yanına, memleket, 
şehir, ırk ayrımı yapma-
dan kim başvuru yap-
mış ise aracımız olduğu 
sürece herkese yardımcı 
olmuşuzdur. Araç şoför-
leri olarak kendi cena-
zemizi taşır gibi cenaze-
lerini taşıyoruz.”

KENDi CENAZEMiZ GiBi 
TAŞIYORUZ

FAHRI BODUR
CENAZE NAKIL ARACI ŞOFÖRÜ



ESENLER’İN TEK DEMİRCİSİ ERCAN ÜRE:

ESENLER’İN YARIM ASIRLIK MARANGOZU:

DEMiRCiLiK ATA MESLEĞi,
PEYGAMBER SANATIDIR

iSiN SIRRI; GÜVEN

ONLAR, ESENLER’IN EMEKÇILERI... ONLAR, MESLEKLERINE YILLARINI VE 
GÖNÜLLERINI VERMIŞ, YILLARDIR ESENLERLILERE HIZMET ETMIŞ ESEN-
LER’IN ZANAATKÂRLARI...  KENTIM ESENLER, ESENLERLILERE HIZMET 
IÇIN YILLARINI VEREN ZANAATKÂRLARDAN MESLEKLERININ INCELIKLE-
RINI ÖĞRENIYOR VE HIKÂYELERINE KULAK VERIYOR...

26 YILDIR ORUÇREIS MAHALLESI’NDE MARANGOZLUK YAPAN ABDULLAH 
UĞUR, MESLEĞE BAŞLAMA HIKÂYESINI VE IŞIN SIRRINI ANLATIYOR...

Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden demircilik ustası Ercan Üre, 
Esenler’in tek demircisi. Bu işi çekirdekten yapmaya başladığını 

söyleyen Üre, “48 yaşındayım. Doğma büyüme Esenlerliyiz. Çekirdekten 
beri bu işi yapıyoruz. Babam da demirciydi. 7 yaşında babama kahveden 
çay getirerek mesleğe başladım. Daha sonra çekici, balyozu aldık elimize. 
Çocuktuk, boyumuz yetmiyordu. Ayağımızın altına tabure alırdık. Profes-
yonel olarak 18 yaşından beri demircilik yapıyorum. Dizilere, filmlere çok 
sayıda kılıç yaptım. Demircilik bizde dededen geliyor. Yaklaşık bir asırdır 
demircilik yapıyoruz. Oğlum bize işimizde yardım ediyor. Bu mesleğin de-
vamı için çırak lâzım ama çırak yok. Bir sanatın çırağı yetişmiyorsa o sanat 
bitmiştir. Bizler çayın son demleriyiz. Demircilik, Müslümanların ve Türklerin 
en eski sanatıdır. Ata mesleği, Peygamber sanatıdır.” diye konuştu.

Yaklaşık yarım asırdır marangozluk yapan 64 yaşındaki Abdullah 
Uğur, 44 yılını verdiği mesleğinde olmazsa olmazının, müşteriye 

güven vermek olduğunu söylüyor. 26 yıldır Oruçreis Mahallesi’nde 
marangozluk yapan Uğur, mesleğe başlama hikâyesini ve işin sırrı:

“Babamın marangoz dükkânı vardı, askerden geldikten sonra orada çı-
raklıkla işe başladım. Zaten seviyordum bu işi. Yeni şeyler üretmek, 
hizmet vermek hoşuma gidiyordu. Çok çalıştım usta oldum, ustalık bel-
gelerimi aldım. Daha sonra kendi dükkânımı açıp yoluma devam ettim. 
3 oğlum var. Şu an başka meslekler yapsalar da hepsi baba mesleğini 
devam ettirdiler. Marangozluk bitti diyorlar. Bize iş versinler, biz çok 
güzel çalışırız. İşimizi takip ederiz, işimize güveniyoruz. İnsanın önce 

Allah’a, sonra kendine, sonra da işine güvenmesi gerekir. Sonra zaten 
gönül vererek yıllarca bir meslek icra ediliyor.”dedi.

ESENLER’E EMEK VERENLER...
Unutulmaya 

yüz tutmuş mes-
leklerden demircilik 

ustası Ercan Üre, 
Esenler’in tek de-

mircisi...
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İçerisinde; psikolojik danışman, in-
şaat mühendisi, teknik elemanlar, 

hemşire, memurlar, işçiler ve hizmet 
alımı yoluyla çalıştırılan personelin 
bulunduğu 60 kişiden oluşturulan 
Esenler Belediyesi Arama Kurtar-
ma Timimiz (ESKAT), AFAD ara-
cı ile yeni bir deprem olasılığına 
karşılık hazır bekletiliyor. ES-
KAT’ta “Âfet Gönüllüsü” olmak 
için başvuran 370 kişi bulunu-
yor, başvurular belediyemizin 
internet sitesinden alınıyor.

Esenler’deki Âfet Yönetim Merkezi’nde 
deprem sonrası kriz yönetimi yapılıyor. 

Afet öncesi, sırasında ve sonrasında ilçede 
yapılacaklar konusunda Kaymakamlık, 
İSKİ, BEDAŞ, Kızılay görevlileri ve Sağ-
lık Grup Başkanları ile “Âfet Koordinas-
yon Toplantısı” yapılıyor. Merkezde ola-
sı âfet durumunda kullanılacak telsiz 
ile AFAD Aracı, 12 adet AFİS deprem 
konteynırı, arama kurtarma araçları 
ve teknik ekipman bulunuyor.

DEVLET-MİLLET EL ELE YÜRÜMELİYİZ

34 ACİL TOPLANMA ALANI
BULUNUYOR

ÇORBA ÇEŞMELERİ DAİMA HAZIR
200 kişilik saha ekiplerimiz, öncelikli olarak, 24 saat kesintisiz iletişim sağlayan 
444 00 73 numaralı ESTİM Çağrı Merkezimize gelen ihbarlara göre hareket edi-
yorlar ve Esenler’in tüm sokak ve caddelerinde hasarlı olduğu bildirilen binala-
rı kontrol ediyorlar. Belediyemize gelen 1.132  ‘Hasar Tespit Başvurusu’ sonucu 
uzman ekiplerimiz binaları tetkik ediyor, gerekli görülen binalarda tedbir amaçlı 
tahliyeler yapıyor ve vatandaşlarımızı bilgilendirip uyarılarda bulunuyorlar.

HASARLAR TESPİT EDİLİYOR

AFAD ve Kızılay ile birlikte, muhtemel bir 
depremde, toplanma alanlarında ihtiyaç du-
yulabilecek Deprem Çadırları için koordineli 
bir çadır desteği çalışması yürütüyoruz.

TOPLANMA ALANLARINDA
DEPREM ÇADIRLARI

DEPREMDE
YANINIZDAYDIK

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 
beraberindeki ekibiyle Esenler’deki Acil Top-
lanma Alanları’nı ziyâret ederek vatandaşlarla 
sohbet etti, sorularını cevapladı ve taleplerini 
aldı. Başkan Göksu, “Devlet olarak deprem me-
selesinde İstanbul’un ciddî hazırlıklarının oldu-
ğunu, çok önemli mesafe katedildiğini gördük. 
Okullarımız, köprülerimiz, kavşaklarımız, has-
tanelerimiz  hiçbir ziyan görmedi. Bina stokları-
mızla ilgili tedbirlerimizi artırmamız gerekiyor. 
Devlet-millet kaynaşmasıyla el ele vererek yolu-
muza bakmamız lâzım. Deprem için en büyük 
tedbir, eski binaların yenilenmesidir.” dedi.

Ekiplerimiz vatandaşlarımıza, 
kontrolleri sırasında ve sosyal 
medya aracılığıyla ilçede 34 
yerde bulunan Acil Toplan-
ma Alanları hakkında bilgi 
veriyor. Acil Toplanma Alan-
ları’na, e-devlet üzerinden de 
erişilebiliyor.

İlçemizde, 4 adet Çorba Çeşmemiz ve Mobil 
Çorba Çeşmemiz de olası bir deprem sonrası 
vatandaşlarımıza ikram edilmek üzere hazır 
bulunuyor. Mobil Çorba Çeşmemiz, deprem 
günü de vatandaşlarımıza hizmet verdi.

ESKAT: ZOR GÜNLERİN DOST ELİ DEPREM KOORDİNASYONU
BU MERKEZDEN SAĞLANIYOR
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ESENLER DEPREM RİSKİNDEN ARINIYOR

98 BiN RiSKLi YAPININ

iLK “AKILLI VE GÜVENLi ŞEHiR” ESENLER’DE

56 BiNi YENiLENDi
TÜRKIYE’YE ÖRNEK OLAN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARIYLA VE ESENLER’DE KURULACAK TÜRKIYE’NIN ILK “AKILLI 
VE GÜVENLI ŞEHRI” ILE ESENLER ÂDETA BIR MARKA ŞEHIR HÂLINE GELIYOR.

“Yıkıcı Olmayan Depremler Güvenli Konutlarla Mümkün” sloganıyla Esen-
ler’de gerçekleştirilen riskli yapıların dönüştürülmesi için çalışmalarımızı 

aralıksız sürdürüyoruz. İlçemizde 10 yılda, 98 bin 160 riskli yapının 56 bini yenilendi. 
Konutların yaklaşık 6 bini kamu ile geriye kalanı ise özel sektör kamu iş birliği ve 
özel sektör ile şahıslar aracılığıyla yenilendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 
katkılarıyla, Esenler Türkiye’nin ilk 

akıllı şehir ve mobilite uygulama test 
merkezine ev sahipliği yapacak. Avru-
pa’daki elektrikli ve otonom araçların 
en son uygulamaları burada gerçek bir 
şehir ortamında denenebilecek. Esen-
ler’de kurulacak Teknopark bilişim, ya-

zılım ve akıllı şehircilik teknolojilerinin 
geliştirilip üretildiği bir merkez olacak. 
Deneyap Teknoloji Atölyeleri, bilim 
merkezleri sayesinde öğrencilerimizin 
teknoloji alanında hayal kurmasını ve 
somut projeler geliştirmesini teşvik ede-
cek. Esenler’den tüm Türkiye’ye bir tek-
noloji dalgası yayılacak.

10 yıl önce göreve geldiğinde Esen-
ler’in yüzde 86’sının ruhsatsız, imar-

sız ve eski yapılardan oluştuğunu söyle-
yen Esenler Belediye Başkanı Mehmet 
Tevfik Göksu, Esenler’de kurulacak Türki-
ye’nin ilk “Akıllı ve Güvenli Şehri” ve bura-
da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca yapı-
lacak konutlar ile ilgili şu ifadeleri kullandı: 
“Riskli yapılar, 2009 yılında yüzde 86, sağlam 
yapılar yüzde 14 iken, şu an yüzde 60’a yüzde 
40 durumuna getirildi ve büyük bir mesafe kat 
edildi. 7,4 milyon metrekarelik alanımıza, 8,7 
milyon metrekare yeni bir alan ilave edilerek 
bu alan deprem için dönüşüm alanı ilan edil-
di. Bu alan Esenler Belediyemizin mülkiyetine 
geçti. Bu mülkiyet alanına da dönüşüm konut-
ları inşâ edilecek. Bu bölgede kurulacak şehrin 
tamamı yatay mimariyle, ticâri katları 7, konut 
katları 5 şeklinde planlandı. Yeni Esenler’de 1 
milyon 700 bin metrekare genişliğinde çok bü-
yük bir Millet Bahçesi yapılacak. Tüm Esenler-
liler hatta çevre ilçelerdeki vatandaşlarımız da 
gelip vakit geçirebilecek. Esenler’in yeni şehri, 
yüzde 72’si yeşil alana ayrılan ve dünyaya ör-
nek bir şehircilik projesi olacak. Ortalama kişi 
başına düşen yeşil alan miktarı 21 metrekare 
olmak üzere bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma-
lar tamamlandığında Esenler’de risk taşıyan 
yapılarımızın dönüşümünü bitirmiş olacağız.”

İlk etapta imar sorunlu 16 bin 500 konutun 
dönüşümünün gerçekleştirileceğini belirten 
Başkan Göksu, “Bu alanda toplam 40 bin 
konut yapılacak. Plan ve lejant ne ise onu bı-
rakıyoruz, yapılaşma yapmıyoruz.  Bu proje 
bittiğinde, 16 bin 500 konut buraya transfer 
edildiğinde mevcut Esenler içerisinde yakla-
şık 1,5 milyon metrekare alan açılmış olacak, 
150 bin kişilik nüfus buraya taşınacak. İlk 
etap ile risk taşıyan konutlarımızın büyük bir 
kısmını dönüştürmüş olacağız.” dedi.

YÜZDE 72 YEŞiL ALAN, YATAY 
MiMARi YAPILAR

RiSKLi 16 BiN 500 KONUT 
TRANSFER EDiLECEK

Esenler tarihî günler yaşıyor... Esenler’in 
yıllardır süregelen imar sorunu çözüme ka-
vuşuyor, riskli yapılar kurtarılıyor. Esenler 
Belediyesi’ne devredilen alanda kurulacak 
Türkiye’nin ilk “Akıllı ve Güvenli Şehri” Tür-
kiye’ye örnek oluyor.

TÜRKiYE’NiN BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜ 
ESENLER’DE BAŞLADI!

Güney Rezerv Bölgesi Kentsel Dö-
nüşüm Projesi’nin Türkiye’nin 

en büyük kentsel dönüşüm alanı ve 
projesi olduğunu aktaran Başkan 
Göksu, “Projemiz eksiksiz bir şekil-
de devam ediyor. Projemizi Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımız ile beraber 
yapıyoruz. Bütün inşaatlarımız TOKİ 
tarafından inşa ediliyor. 2020 yılı 
sonu itibarıyla konutlarımızı teslim 
etmeye başlayacağız. Esenler’de en 
riskli yapılardan başlayarak konut-
larımızı teslim edeceğiz. Her yıl riski-
mizi azaltarak  yolumuza devam etmiş 
olacağız. Hedefimiz 2023 yılına kadar 
Esenler’de riskli yapıların büyük bir 
bölümünü bitirmiş, Cumhuriyeti-
mizin 100. yılında Esenler’i deprem 
riskinden kurtulmuş bir ilçe hâline 
getirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

2020 YILI SONUNDA TESLiM 
EDiLMEYE BAŞLANACAK
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Esenler halkının daha temiz, ferah, 
huzurlu ve güvenli günler geçir-

mesi için hayata geçirdiğimiz “Esenlik” 
projemiz kapsamında mahalle tarama 
çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 250 per-
sonelimiz, 60 araç, 15 iş makinesiyle her 
gün, gün boyu Esenler’in bir mahallesi-
ni adım adım geziyorlar. Belirlenen tüm 
aksaklıklara müdâhale edip vatandaşın 
talebi üzerine yeniden düzenleyen ekip, 
vatandaşların şikâyetleri doğrultusunda 
tespit edilen problemleri bir bir ortadan 
kaldırıyor. 

Tüm cadde ve sokaklarda görüntü kir-
liliğine sebebiyet veren duvarların bo-
yanmasından boş arsa düzenlemesine, 
sokak hayvanlarının alıkonulmasından 
ilaçlamalara, yağmur suyu ızgaralarının 

temizlenmesinden metruk binaların yı-
kılmasına kadar ilçedeki tüm olumsuz-
lukların giderilmesine yönelik mahalle 
tarama çalışmaları, sabahın erken sa-
atlerinde başlıyor ve gün boyu devam 
ediyor. “Esenlik” mahalle tarama çalış-
maları 6 ayda bir periyodik olarak ger-
çekleştirilecek.

ESENLER’İ BİRLİKTE YÖNETİYORUZ
Esenler’i, Esenlerliler ile birlikte yönettiklerini söyleyen Esenler 
Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Esenler’de ulaşılmadık 
mahalle ve çözülmedik sorun bırakmamak için gece gündüz çalı-
şıyoruz. Adım adım tüm Esenler’i dolaşıp tüm eksikleri tamam-
lıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ekiplerimizle 
hareket ediyoruz ve isteklerini yerine getiriyoruz. Yani Esenler’i 
birlikte yönetiyoruz.” diye konuştu.

‘HEPİMİZE KOLAYLIK SAĞLADI’ 
Esenler Mahalle Muhtarları Başkanı Mustafa GÜVEN, mahalle tarama 
çalışmalarının ilçede görev yapan muhtarları da memnun ettiğini belir-
terek, “Bu çalışma hepimize kolaylık sağladı. Bir mahallede sorun varsa 
hem vatandaşımız hem de muhtarlarımız hemen belediye ekipleriyle ir-
tibata geçiyor ve ne aksaklık varsa, hızlıca çözüme kavuşturuyor” dedi.

DAHA TEMIZ, DAHA GÜVENLI VE DAHA HUZURLU BIR ESENLER IÇIN BÜTÜN MAHALLELE-
RIMIZI ADIM ADIM GEZEREK MAHALLE TARAMA ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ.

250
Personel

60
Araç

15
İş Makinesi

DURMAK YOK
ESENLER iCiN
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“İLK MAÇIMDA ŞAMPİYON OLDUM”

- Sizi spora yönlendiren şey ne oldu? 
İlk başarınızı ne zaman aldınız?

“Spora 10 yaşında başladım. Sevdik-
lerimi koruma iç güdüsü, bayrak ve 
millet sevgisi, ülkemi temsil edebilirim, 
bayrağımızı göklerde dalgalandırabi-
lirim düşüncesi, bir de çocukluktan 
gelen Bruce Lee hayranlığı beni spor 
yapmaya yönlendiren şeyler oldu. İlk 
Türkiye şampiyonluğumu 2005 yılında 
Çorum’da Gençler Türkiye Şampiyo-
nası’nda  kazandım. İlk çıktığım maç-
ta şampiyonlukla başlamış oldum. İlk 
maçımda şampiyon olmak beni daha 
çok motive etti.”

ESENLER BELEDİYESİ BAŞARILI 
SPORCULARI ÖDÜLLENDİRİYOR

- Esenler’in spor hayatınızdaki yerinden 
bahsedebilir misiniz?

“Esenler Altınayak Spor Kulübü’nde İr-
fan Doruk antrenörlüğünde yetiştim. 20 
yıldır Esenler’de yaşıyorum. Esenler’i ve 
Esenler’de yaşa-
mayı çok seviyo-
rum. Ayrı-
ca Beden 
E ğ i t i m i 
öğretmeni -
yim. Özellikle 
Esenler’de öğ-
retmenlik yap-

mak istedim. Esenler Belediyesi spora ve 
sporcuya çok değer veriyor. Her sene yapı-
lan Türkiye ve uluslararası şampiyonalar-
da dereceye giren sporculara ödül yönet-
meliği var. İstanbul’da başka bir ilçeden 
böyle bir ödül yönetmeliği duymadım. Bir 

telefon kadar yakınımızdalar, bir 
sorunumuz olduğunda her zaman 
rahatlıkla ulaşabiliyoruz.”

BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK 
HARİKA BİR DUYGU

- Milli forma size nasıl bir sorumluluk 
yüklüyor?

“İlk yurt dışı turnuvamda Avrupa 2. si 
oldum, finalde kaybettim ve çok ağla-
dım. İstiklâl Marşı’nı okutamamak çok 
zoruma gitmişti. Millî ve manevi de-
ğerlerine çok bağlı biriyim. Rus spor-
cuya yenilmiştim. Kendime söz verdim.  
İnandım, çok çalıştım. Bir sonraki sene 
Gençler Şampiyonası’nda yarıştığım 
ve kaybettiğim rakibimle, Polonya’da 
Büyükler Kategorisi’nde ilk turda kar-
şılaştım. Çok rahat bir şekilde kazan-
dım. Avrupa Şampiyonu olarak İstiklâl 
Marşı’nı okutmak, bayrağımızı dalga-
landırmak tarifi olmayan bir duyguy-
du. Bu sefer de mutluluktan ağladım. 
Genç sporculara tavsiyem, yenilmeden 
kazanmayı öğrenemezsiniz.”

TFF 3. Lig’de kıyasıya 
mücâdelenin yaşandığı 

normal sezonu lider Kırşehir Beledi-
yespor’un 1 puan gerisinde, 62 puanla 
tamamlayan Esenler Erokspor, ligi ikinci sı-
rada tamamladı. Play-off serisinde gösterdiği 
mücâdeleyle dikkatleri üzerine çeken Eroks-
por, play-off final maçı yaptı. Yeşil sarılı ekip, 
başarılı bir sezonu geride bırakarak, bu sezon 
da Esenler için ter döküyor.

DÜNYADA VE AVRUPA’DA ÜLKEMIZI 
BAŞARILI BIR ŞEKILDE TEMSIL EDEN, 
KICK BOKS VE WUSHU BRANŞLARINDA 
100’ÜN ÜZERINDE MADALYA VE DERE-
CE SAHIBI MILLÎ SPORCUMUZ GÜLŞAH 
KIYAK, BAŞARI ÖYKÜSÜNÜ GAZETEMIZE 
ANLATTI.

GÜLŞAH KIYAK 
KICK BOKS VE 
WUSHU SPORCUSU ESENLER’iN GURURU OLDU

20 YILDA

1MADALYAYLA

Esenler’in 
ilk profesyonel 

futbol kulübü Esenler 
Erokspor, 2019-2020 

sezonunda TFF 3. 
Lig’de Esenler için 

ter döküyor.

TARAFTAR, EROKSPOR’A İNANIYOR
İyi bir hazırlık dönemini geride bırakan ekip, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başladı. Esenlerli 

futbolseverler de, Erokspor’a şampiyonluk yolunda büyük destek veriyor.

ESENLER EROKSPOR’DA
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Siz de Kentim Esenler’e ‘GÖNÜLLÜ MUHABİR’ olmak ve haberlerinizi bizim-
le paylaşmak istiyorsanız, haber metninizle birlikte yüksek çözünürlüklü 
fotoğraflarınızı, esenlerbasinyayin@gmail.com e-postal adresine gönderebilirsiniz. 

Komşusuyla yediklerinin, içtiklerinin ayrı gitmediğini 
söyleyen 43 yaşındaki 4 çocuk annesi Rabiye Ünsal, 

“Komşuluk çok özel bir bağ. Kanından olmayan biriyle 
yıllarını geçiriyorsun, anılar biriktiriyorsun. Sadece Esen-
ler’de değil yurdumuzun her yerinde komşuluğumuzu 
unutmamamız gerekiyor. Biz 25 yıllık komşumla, 
dostum Nuriye ile beraber kahvaltı yaparız, ak-
şam yemeklerimizi beraber hazırlarız. Dolma 
sarar, erişte keser, akşam eşlerimiz gelince 
hep birlikte oturur yeriz. Günümüz neredeyse 
hep beraber geçer. Dertlendiğim zamanlarda 
Nuriye’yi ararım, hemen gelir. Beni dinler, 
destek olur. Biz komşu olmanın ötesine geçtik 
aslında arkadaş, dost hatta akraba olduk.” dedi.

Esnaf komşuluğunun bir başka olduğunu aktaran mar-
ket sahibi Abdullah Aksoy, komşusu Uğur Turan’a 

olan güvenini şu sözlerle açıklıyor:

 “18 yıldır Esenler’de yaşıyorum. Komşularımdan 
çok memnunum. Burada hep birlikte uyum 

içinde çalışıyoruz. Gerektiğinde birbirimize 
destek oluyoruz. Esnaflığın komşuluğu daha 
başkadır. Ben esnaf arkadaşıma dükkânımın 
anahtarını da, çocuğumu da emanet ederim. 
Önceden burada esnaflık yapan öğretmen ar-
kadaşım Uğur’a mesleğine geri dönünce Öğ-
retmenler Günü’nde çiçek yolladım. Uzakta da 
olsak bağımız kopmaz.”

Kızını evlendirdiğinde bile komşusu Rabiye 
Hanım’ın kendisine destek olduğunu be-

lirten Nuriye Çavuşoğlu, “Rabiye çok güzel el işleri 
yapar. Sıkıştığı zamanlarda beni arar, ben de hemen 
gelir, yardım ederim. 3 evladım var. Rabiye benim 
kızım evlendiğinde hep yanımda, destekçim oldu. Kı-
zımın çeyizliklerini bile beraber hazırladık. O güzel 
günlerimizi ve hatırala-
rımızı asla unutamam. 
Şimdi beraber oturup 
kahve içmek bizim için 
en büyük keyif.” ifade-
lerini kullandı.

Bir zamanların köftecisi Uğur Turan, her 
yaptığı işte komşularının kendisine destek 

olduğunu şöyle anlatıyor: “Yıllardır birlikte yaşa-
yınca artık komşu değil akraba gibi oluyorsunuz. Se-
vinçlerimiz, üzüntüleriniz hepsi ortak oluyor. Bir ara 
futbol oynadım. Hangi takımda oynasam, komşularım 
o takımı tuttular hatta deplasmana bile geldiler. 15-20 
yıllık öğretmenlik hayatımdan sonra bir dönem esnaf-
lık yaptım. Bana destek olmak için benden alışveriş 
yaptıklarını biliyorum. Komşulara iyice külfet olunca 
dükkânı devrettim. O zamanlar Abdullah’ın desteğini 
de unutamam. Hâlâ alışverişimi ondan yaparım, gider 
çayını içerim. Çok güzel insanlar biriktirdim.”

KAHVALTIMIZ DA, AKŞAM 
YEMEĞİMİZ DE BERABER

KIZIMIN ÇEYİZİNİ 
BİRLİKTE HAZIRLADIK

DESTEK İÇİN BENDEN 
ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Esenlerli Rabiye Hanım ve Nuriye Hanım, Mimar Sinan Mahallesi’nde, aynı sokakta oturan 25 yıllık komşular. “Biz komşuluğu geçtik, dost olduk.” 
diyen ikili, komşuluktan dostluğa uzanan 25 yıllık ilişkilerini ve Esenler’deki komşuluğu gazetemize anlattı.

Yavuz Selim Mahallesi’ndeki esnaf komşular Abdullah Aksoy ve Uğur Turan bir dönem yan yana dükkânlarda esnaflık yaptılar. Köfteci Uğur Turan, esnaflık sayfasını kapattı 
ama esnaf dostunu unutmadı. Marketçi Abdullah Aksoy da öğretmenlik mesleğine geri dönen eski esnaf arkadaşının Öğretmenler Günü’nü unutmadı, kendisine çiçek yolladı.

BiR BASKADIR ESENLER’DE 
KOMSU OLMAK
KOMŞULUKTAN DOSTLUĞA UZANAN 25 YIL 

iSTE KOMSULUK...

KENTIM ESENLER’DE, ÖZÜMÜZE AIT KAVRAMLARA YER VERIYOR, 
YILLARIN KOMŞULARINDAN, ESENLER’DEKI KOMŞULUKLARINI VE 
HATIRALARINI DINLIYORUZ.

RABIYE ÜNSAL

ABDULLAH AKSOY

NURIYE ÇAVUŞOĞLU

UĞUR TURAN

DÜKKÂNIN ANAHTARINI DA, 
ÇOCUĞUMU DA EMANET EDERİM


