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Türkiye’nin dostlarına güven, düş-
manlarına da endişe saldığı, hem 
sahada hem de masada kazandı-
ğımız Barış Pınarı Harekâtı’nı, 
Güvenlik Politikaları Uzmanı ve 
Yazar Mete Yarar ile konuştuk.

METE YARAR, BARIŞ PINARI HAREKÂTI’NI KENTIM ESENLER’E DEĞERLENDIRDI 

TÜRKiYE OYUNLARI BOZUYOR

Coğrafyayı örtülü savaşların beklediğini kaydeden Yarar, “Bir veya birkaç sene içinde biz 
bölgede muazzam gelişmeler yaşayacağız” dedi. 

13’te

ESENLER
YÜZ GÜLDÜREN

SOSYAL 
HiZMETLERLEMUTLU

SOSYAL DEVLET 
ANLAYISI iCiNDE 
VAR GÜCÜMÜZLE 
CALISIYORUZ
Esenler’de 2019 yılında 

göreve başlayan İlçe 
Kaymakamı Adil Kara-
taş “Sosyal devlet anla-
yışı”ndan hareketle 
gerçekleştirdikleri 
yardım ve çalışmala-
rı gazetemize anlattı.

“HUZUR VE UMUT ŞEHRI” ESENLER’DE IHTIYAÇ SAHIBI, HASTA, YAŞLI, KIMSESIZ VE ENGELLI HERKESE “GÖNÜL BELEDIYECILIĞI” ANLAYIŞIMIZDAN HAREKETLE ELIMIZI 
UZATIYORUZ. “BIREYIN MUTLULUĞU, TOPLUMUN MUTLULUĞUDUR” DIYEREK, ESENLERLILERIN MUTLULUĞU IÇIN, ESENLER’IMIZIN MUTLULUĞU IÇIN GÖNÜLLERE DOKU-
NAN ONLARCA PROJE HAYATA GEÇIRDIK. YÜZ GÜLDÜREN BU PROJELERIMIZI ANLATIRKEN MUTLULUĞUMUZU SIZLERLE PAYLAŞIYORUZ...

8-9’da

3’te
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ESENLER’DE AÇILDI
Açılış Sabah : 06:30 Kapanış Akşam : 00:30



Kaymakam Adil Karataş, ilçede ihti-
yaç sahiplerinden yaşlı ve engellilere, 

sağlık ve eğitim alanlarında yapılan 
yardımlardan yabancı uyruklu 
vatandaşlara yapılan yar-
dımlara kadar Esenler 
Kaymakamlığı’nın yaptığı 
her türlü desteği Kentim 
Esenler’e anlattı.

- 
Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde Esenler 
Kaymakamlığı, Esenler’de ihtiyaç sahibi 
ailelere ne tür yardımlar yapıyor? 

Sosyal devlet anlayışımız çerçevesinde 
Esenler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı olarak onlarca yar-
dımımız bulunuyor. İnsanımızın gönlüne 
dokunmak, hayatlarına dokunmak adına 
hayatın her alanında; muhtaç aile yardımın-
dan öksüz ve yetim yardımına, yakacak ve 
âfet yardımından kronik hastalık yardımına 
kadar 23 adet yardımımız var. İhtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın yanında olmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz.

- Öncelikle yaşlı ve engellilere dönük ya-
pılan yardımlar hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Esenler’de yaşlı ve engellilerimizin rahat 

ve refah içinde yaşayabilmeleri bizim için 
çok önemli. Bu açıdan engelli kardeş-

lerimize ve yaşlılarımıza düzenli 
olarak aylıklarını veriyoruz. 

Öte yandan sadece engel-
li kardeşlerimize değil, 
onların yakınlarına 
da aylık yardımında 
bulunuyoruz. Kronik 
hastalarımıza, yaşlı 
ve engellilerimize de 

hem yardım hem de 
elektrik tüketim desteği 

sağlıyoruz. Ayrıca engelli 
vatandaşlarımıza protez ve ci-

haz yardımı da yapıyoruz.

- Sağlık alanında vatandaşa ne gibi yar-
dımlar yapılıyor?

“Her şeyin başı sağlık” anlayışından ha-
reketle; şartlı sağlık yardımı, katılım payı 

yardımı ve tıbbi malzeme cihaz yardımla-
rında bulunuyoruz. İnsanımız sağlıklıysa, 
mutludur. İnsanımız sağlıklıysa, üretkendir. 
İnsanımız üretkense, toplum kalkınır. Yani 
bir insanın sağlıklı olması, bir toplumun 
topyekûn kalkınmasına katkı sağlar. Bu 
sebeple sağlıklı birey ve huzurlu bir toplum 
için elimizden geleni yapıyoruz.

- Bildiğimiz kadarıyla eğitim yardımları da 
var. Bu konuda neler söylersiniz? 

Eğitim bizim her şeyimiz. Eğitimle bugü-
nümüze ve yarınımıza 
sahip çıkıyoruz. 
Çocuklarımızın, 
gençlerimizin 
okuması, bu 
ülkeyi ileri 
taşımaları 
çok çok 
önemli. 
İhtiyaç sahibi 
ailelerimize 
verdiğimiz şartlı 
eğitim yardımı ve 
lise teşvik yardımlarıyla 
Esenler’de, ‘Maddî durumum elverme-
diği için okuyamadım.’ sözünü hiçbir 
zaman duymamak adına, herkesin eğitim 
hakkından yararlanması için çalışıyoruz. 
İnanıyoruz ki bu eğitim yardımlarını yap-
tığımız çocuklarımız, gençlerimiz yarın 
Türkiye’nin çok daha ilerilere gitmesi için 
var güçleriyle çalışacaklar ve milletimize 
hayırlı insanlar olacak. 

- Bu yardım türlerinin dışında daha farklı 
özel amaçlı yardımlar var mı?

Evet, bunların yanı sıra; 
âfet yardımları, is-
tihdam yardımı, 
düzenli merkezî 
yardımlar, yaban-

cı yardımı, tek seferlik yardımlar gibi özel 
amaçlı yardımlarımız da var.

- Zaman zaman ülkemizde misâfir olarak 
bulunan yabancı uyruklu vatandaşlara ya-
pılan yardımlar da eleştiri konusu oluyor.  
Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Ülkemizde misâfir olarak bulunan yabancı 
uyruklu vatandaşlara Avrupa Birliği, Sivil 
Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları 
Birimi (ECHO) desteği ile Sosyal Uyum 
Yardımı ve Yabancılara Yönelik Şartlı 
Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımı (SESY) 

(öğrenciler için) yapılıyor. Bu yardım-
larda vakıf kaynakları kullanılmı-

yor. Sadece yabancı vatandaşlara 
gerektiği takdirde vakfımız tara-
fından aynî (kömür) yardımlar 
yapılıyor. 

- Son bir yıl içinde Esenler’de kaç kişiye, ne 
kadar (TL)  yardım yapılmıştır? 

Son bir yıl içerisinde Esenler’de vakfımız 
tarafından ihtiyaç sahibi 18 bin 380 kişiye, 
3 milyon 710 bin 749 TL nakdî yardım, 
4 bin 573 kişiye de, 383 bin 739 TL aynî 

yardım yapıldı. Bunun yanı sıra vakfı-
mızın oluru ile onaylanan merkezî 

yardımların toplamı ise 17 bin 
767 kişiye toplamda 35 milyon 
960 bin 017 TL’dir. 
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İhtiyaç sahibi 
vatandaşlarımız 
için muhtaç aile 

yardımından öksüz ve 
yetim yardımına, yakacak 

ve âfet yardımından kronik 
hastalık yardımına kadar 

23 adet yardımımız 
var.

Bir 
insanın sağlıklı 

olması, bir toplumun 
topyekûn kalkınmasına 
katkı sağlar. Bu sebeple 
sağlıklı birey ve huzurlu 

bir toplum için 
elimizden geleni 

yapıyoruz.

Esenler’de, 
‘Maddî durumum 
elvermediği için 

okuyamadım .’ sözünü 
hiçbir zaman duymamak 

adına, herkesin eğitim 
hakkından yararlanması 

için çalışıyoruz.
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Kış aylarının gelmesiyle birlikte Esenler Belediyesi, ilçedeki hayatın 
normal seyrinde ilerlemesi için hazırlıklarını yaptı. Elverişsiz hava 

şartlarının yaşanması durumunda Fen İşleri Müdürlüğü tuzlama ve yol 
açma ekipleri, 24 saat boyunca ilçenin belli noktalarında hazır bekletile-
cek. Ekipler, kar yağışı başladığı andan itibaren öncelikle ana caddeler-
de buzlanmaya karşı tuzlama ve yol açma çalışmaları yürütecek. Hava 
şartları normale dönene kadar teyakkuz hâli devam edecek.

ESENLER KIŞA HAZIR!
TÜM TEDBIRLER ALINDI!

ESENLER BELEDIYESI, KIŞ AYLARINDA HAVA MUHÂLEFETININ 
ESENLER’DEKI HAYATI OLUMSUZ YÖNDE ETKILEMEMESI IÇIN GE-
REKLI TÜM TEDBIRLERI ALDI.

160 PERSONEL,160 PERSONEL,
1.500 TON TUZ1.500 TON TUZ HER TÜRLÜ YARDIM VEHER TÜRLÜ YARDIM VE

DESTEĞE HAZIRIZDESTEĞE HAZIRIZ
ESTİM 24 SAAT ESTİM 24 SAAT 

HİZMETTE!HİZMETTE!
Ekipler, olağanüstü hava şartları devam 

ettiği sürece nöbet tutacak. 8 tuzlama 
aracı, 6 akıllı kamyonet, 7 iş makinesi, 1 
greyder, destekleyici birimlerden 19 araç ve 
çift vardiya hâlinde 160 personel, kışın olum-
suz etkilerini en aza indirmek için sürekli 
görev başında olacak. Kar yağışı ile birlikte 
kapanma ihtimali olan güzergâhların açık 
tutulması için 1.500 ton tuz hazır bekliyor.

Olumsuz hava şartlarının en az hissedilmesi için beledi-
ye olarak her türlü tedbiri aldıklarını söyleyen Esenler 

Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Yolda kalmışlara yar-
dımdan araç lastik değişimine, sokak hayvanlarının barın-
ma ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasından yakıt sıkıntısı 
çekenlere, gıda ihtiyacı olanlar ve sokakta kalanlardan hasta 
nakillerine kadar akla gelebilecek her türlü sıkıntıda vatan-
daşlarımız belediyemizi arayabilirler.” dedi. 

Hava muhâlefetinden olumsuz etkile-
nen vatandaşlar, Esenler Belediyesi 

bünyesinde 24 saat aralıksız hizmet veren 
Esenler Toplumsal İletişim Merkezi’nin 
(ESTİM) 444 00 73 numaralı telefonunu 
arayabilirler. Bildirilen problemler, bura-
dan hemen gerekli birimlere iletilecek ve 
çözüm üretilecek.
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SANATÇI DOSTLARI ABDÜLBAKİ KÖMÜR’Ü ANLATTI

GÖNÜLLERİMİZE  
DOKUNAN BİR İNSAN

Mustafa Demirci

Gönüllerimize dokunan bir in-
san. Ne incindim kendisinden, 
ne incittim. ‘Sultanım’ isimli 
eserimizin güftesinde de katkı 
sahibidir. Bizleri buluşturduğu 
nâdide eserleri için kendisine 
çok teşekkür ederiz.

OLMAZSA OLMAZIM

Ömer Çelik

Abdülbaki Kömür gibi bir 
dost bulursanız, sakın eli-
ni bırakmayın. Benim ilk 
iki albümümde de bütün 
eserlerin söz ve müziklerini 
kendisi yazmıştır. Bu sebep-
le de benim olmazsa olmaz-
larımın birincisidir.

YENİ ZAMANLARIN 
DERVİŞİ

Ömer Karaoğlu

Abdülbaki Kömür bizim yol 
arkadaşımız, sevdamızın gö-
nüldaşı. “Günümüzde bir der-
viş nasıl olur?” diye sorsalar 
Abdülbaki Kömür gelir aklı-
ma. Rabbim nice eserler pay-
laşmasını nasip etsin. 

ESENLER BELEDIYESI, SANATÇI ABDÜLBAKI KÖMÜR’ÜN 40. SANAT YILINI 
ÖZEL BIR VEFÂ GECESIYLE KUTLADI. GECEDE KÖMÜR, SÖZ VE BESTELERIYLE 
ALBÜMLERINE KATKI SAĞLADIĞI SANATÇILARLA AYNI SAHNEYI PAYLAŞTI.

ABDÜLBAKI KÖMÜR’E VEFÂ GECESI
40. SANAT YILINDA

Şair, ressam, karikatürist ve besteci Ab-
dülbaki Kömür’ün 40. sanat yılı dola-

yısıyla Esenler Belediyesi tarafından özel 
vefâ gecesi düzenlendi. Bant tiyatrolarıyla 
başladığı müzik hayatına şiir ve ezgi al-
bümleriyle devam eden, aynı zamanda ezgi 
ve marş geleneğinin duayenlerinden olan 
Kömür için düzenlenen etkinliğe sanatse-
verler yoğun ilgi gösterdi.

SANATÇI DOSTLARIYLA AYNI 
SAHNEYİ PAYLAŞTI

Bugüne kadar 87 albüme söz ve besteleriy-
le katkı sağlayan Kömür; Ömer Karaoğlu, 
Hakan Aykut, Taner Yüncüoğlu, Mustafa 
Demirci, Grup Genç, Ahmet Turan Öz-
türk, Ömer Çelik, Hüseyin Goncagül, Ay-
kut Kuşkaya ve Eşref Ziya’nın bulunduğu 

birçok sanatçıyla aynı sahneyi paylaşarak 
ezgiler seslendirdi. Gecede tüm sanatçıla-
ra Abdülbaki Kömür’ün eserlerinin repli-
kası hediye edildi.

GERÇEK BİR VEFÂ ÖRNEĞİ

Esenler Sanat Evi’nde (ESEV) Genel Sa-
nat Koordinatörlüğü de yapan Kömür, sa-
nat vesilesiyle bir arada olmanın kıymetli 
olduğunu belirterek, “Çok büyük bir lütuf. 
İnsanın dostlarıyla, sevenleriyle bir arada 
olması çok güzel. 40 yıl geride kaldı. Bir 
tarafta zamanın geçmiş olmasının hüznü 
var ama iz bırakmış olmak da çok güzel bir 
duygu, onun hazzı var.” dedi. Kömür, bu 
anlamlı gece için Esenler Belediye Başka-
nı M. Tevfik Göksu ve ekibine kendisi için 
yaptıkları bu vefâ örneğine teşekkür etti.

ESERLERİNDE BİZE DEĞERLERİMİZİ 
HATIRLATIYOR

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Gök-
su da Abdülbaki Kömür için, “Hangi işine 
baksanız, o işte size tefekkür ettirecek ve 
size inandığınız değerleri hatırlatacak bir 
iz bulursunuz.” ifâdelerini kullandı.
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RÜZGÂRLA iYi 
GECiNENLERiN
SEHRi ESENLER

YAZAR CIHAN AKTAŞ, ESENLER’IN KURULUŞ HIKÂ-
YESINE YER VERDIĞI “RÜZGÂRLA IYI GEÇINMEK” 
KITABINI TÜYAP KITAP FUARI’NDA ANLATTI.

RÜZGÂRLA IYI GEÇINMEK KITABINDAN BÖLÜMLER

Esenler Belediyesi Şehir Düşün-
ce Merkezi’nin desteğiyle ha-

zırlanan ve ‘Esenler’in biyografisi’ 
olarak nitelendirilen “Rüzgârla İyi 
Geçinmek” kitabı, 38. Uluslarara-
sı İstanbul Tüyap Kitap Fuarı’nda 
gerçekleşen söyleşi ve imza günüy-
le tanıtıldı. 

Esenler Belediye Başkan Yardım-
cısı Dr. Hasan Taşçı’nın modera-
törlüğünde gerçekleşen söyleşide 
Yazar Cihan Aktaş, “Rüzgârla İyi 
Geçinmek” kitabı hakkında merak 
edilen soruları cevapladı. Toplam-
da iki eserlik bir çalışmanın ilk ki-
tabı olan “Rüzgârla İyi Geçinmek”, 
Esenler’in belediye olduğu 1993 
yılına kadar olan süreci inceliyor. 
Hem Anadolu’dan hem de Balkan-
lar’dan göç alan Esenler semtinin 
kuruluş hikâyesinin yer aldığı ki-
tapta, ilçenin tarihî, değişen sosyo-

lojisi, mimarisi ve insan hikâ-
yeleri de bulunuyor.

DOKTORLAR 
ESENLER’İN HAVASINI 
ÖNERİYORDU

Esenler’in daha önce yazlık 
yerleşim yeri olarak kullanıl-
dığını söyleyen Cihan Aktaş, 
Esenler’de 1970’lere kadar 
devam eden rüzgârın hayatı 
çok etkilediğini, havasının te-
mizliğinden dolayı o dönem-
lerde doktorlar tarafından 
tavsiye edildiğini açıkladı.

GÖKSU’NUN ESENLER 
DUYARLILIĞI BENİ ETKİLEDİ

Cihan Aktaş, Esenler Belediye 
Başkanı M. Tevfik Göksu’nun, 
bir belediye başkanı olarak, Esen-
ler’in kuruluşunu konu alan bir 
kitap hazırlanması için kendisine 

teklifle gelmesinin çok önemli 
olduğuna dikkat çekerek, “Heye-
canlandım ve açıkçası bir belediye 
başkanının böyle bir teklifte bu-
lunmasına da şaşırdım. Bu kıymet 
bilmektir. Yazarları tanıması ve 
kendi şehriyle ilgili olması beni 
etkiledi.” dedi.

Esenler’de yaşamayı öğren-
mek, rüzgârın saatlerini 

gözeterek de yaşamak demek. 
Lodos ne zaman eser ve neye 
mal olur, poyraz estiğinde neyi 
beklemeli? Hüseyin Atağan, 
rüzgârlı bir Mart ikindisinde 
Tuna Pastanesi’nde, bana ilçe-
yi çeşitli mevsimlerde etkileyen 
rüzgârları anlattı: “Buralarda 
daha ziyâde poyraz eser. Zararı 
yoktur poyrazın, poyraz eserse 
o sene bereket çok olur ekinde, 
başaklar dolar. Lodos olursa 
ekin az olur, verim düşer. Bir 
rüzgâr dalgasıyla cemreler dü-
şer ekinlere, buğdaylar göğerir, 
başağa çıkacağı zaman şöyle 
dalgalanır deniz gibi ekin ve o 
dalgalanmada çoğalır. Ekseri-
yetle poyraz eser Esenler’de, ku-
zeydoğu rüzgârı; süt verimi artış 
gösterir. Güney tarafından eser 
lodos, verimi düşürür, ekinler ye-
tişemez sıcakta, yanar.”

Bu özgün hikâyede ilçemizin geç-
mişine dair çok özel ve gülümse-
ten detaylar ediniyor, Esenler’i 

Esenler yapan özelliklerin şif-
relerini buluyoruz. 1970’ler-
den önce ‘Rüzgârlı Tepe’ 
olarak anılan Esenler’de, in-
sanların Temmuz ayında bile 
montla dolaşması, yüzyıllar 
öncesinde ise ‘Faziletler Te-
pesi’ denmesi, 1920’lerde köye 
yani Avas ve Litros’a yerleşen 
ilk mübâdillerin bamya yetiş-
tirip satmayı henüz köyden 
ayrılmamış on haneye men-
sup Rumlardan öğrenmesi, 
ilkokul öğrencilerinin Hıdrel-
lez’de Ferhatpaşa Çiftliği’ne 
pikniğe gitmesi, bu çiftliğin 
Yeşilçam’ın bazı filmlerine 
mekân olarak seçilmesi, ço-
cuklarıyla dul kalmış Norveç-
li gelini mahallelinin bağrına 
basması gibi kaybolmuş, iç 
ısıtan, şaşırtan ve fazîlet içe-
ren birçok gerçeği öğreniyor, 

geçmişimizle yeniden ve sevgiyle 
bağ kurma fırsatı buluyoruz.
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HAVAALANI MAHALLESI’NDE OTURAN, MARDIN NUSAYBIN’DE VATANÎ GÖREVINI YAPTIĞI 2 ARALIK 2004 TARIHINDE BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN ŞEHIT EDILEN 20 
YAŞINDAKI PIYADE ER ABDULLAH KARA’NIN 1996 YILINDA KASTAMONU INEBOLU’DAN ESENLER’E GELEN AILESINDEN KAHRAMAN OĞULLARININ HIKÂYESINI DINLEDIK.  

ABDULLAH KARA
HATİCE KARA (ANNE)

ABDULLAH’IM SABAH BANA 
SARILMADAN İŞE GİTMEZDİ

Dokuz çocuk dünyaya getirmiş, dör-
dünü toprağa vermiş acılı anne Hatice 

Kara,  “Abdullah’ım çok iyi yürekli, 
merhametli bir çocuktu. Hep yüzüme 
bakardı, yüzümü biraz asık görse 
hemen ‘Sana kim ne yaptı?’ diye 
sorardı. Bana sarılmadan sabah işe 
gitmezdi. Çocuklarımın hepsini çok 
severim ama Abdullah’ım bir başkay-
dı.” dedi.

AĞIR YARALI DİYE YOLA 
ÇIKTIK, ŞEHİT HABERİ GELDİ

Ağır yaralı haberini alır almaz yola 
çıkan ve yoldayken oğullarının acı 
haberini alan şehit annesi, “İlk baş-

ta ne olduğunu, nasıl şehit oldu-
ğunu anlayamadık. Daha 

sonra alnından vuru-
larak şehit olduğunu 

öğrendik. Ağır yaralı 
hastaneye kaldırıl-

mış. Haber gel-
diğinde hemen 

yola çıktık 
ama yolda 

şehit oldu-
ğu ha-

berini 
aldık. 

Diyarbakır’a gidip hastaneden yav-
rumun cenazesini aldık. Kastamonu 
İnebolu’daki evimizin bahçesine 
gömdük.” diye konuştu.

100 YAŞIMA DA GELSEM ACIM 
DİNMEZ 

Şehit oğullarının dışında bebek yaşta 
üç kızını daha kaybeden, evlât acı-
sının acıların en büyüğü olduğunu 
söyleyen anne Hatice Kara, “Evlât 
acısını çok iyi bilirim. Üç kızımı da 
bir yaşlarına basmadan kaybettim. 
100 yaşıma da gelsem acım dinmez. 
Acım hep ilk günkü gibi... Evlât acısı 
bir başka... Hele de evlâdın uzaklarda 
öldüyse, yanında değilse daha da zor. 
Allah bu vatan için mücâdele eden 
tüm askerlerimize hayırlı yazılar yaz-
sın. Hiçbir askerimiz ölmesin. Vata-
nımız daim olsun.” şeklinde konuştu.

ALİ KARA (BABA)

HEM OĞLUM HEM DE YOLDAŞIMDI

Oğluyla aynı iş yerinde çalışan, 
“Hem oğlumu hem de yoldaşımı 
kaybettim.” diyen baba Ali Kara, 
“Uzun boylu, parlak, babayiğit, çok 
iyi bir çocuktu Abdullah. Hiç kimseyle 
ağız dalaşı bile olmadı. Bir lirası olsa 
onu da arkadaşlarıyla, kardeşleriyle 

birlikte yerdi. 

Davutpaşa’da ayakkabıcı dükkânında 
aynı iş yerinde çalışırdık. Ben de oranın 
bekçiliğini yapardım. İş yerinde de 
herkesin sevdiği dürüst, çalışkan bir 
çocuktu.” ifâdelerini kullandı.

ASKERE GİTTİĞİNDE 26 GÜNLÜK 
EVLİYDİ, DÖNÜNCE KENDİNE EV 
ALACAKTI

Askerlik iznine 13 gün kala acılı 
haberini aldığı şehit oğlunun 
hayallerini anlatan acılı baba, 
“Abdullah, askere gittiğinde 26 
günlük evliydi. Esenler’de güzel bir 
düğün yaptık. Gelmesine 13 gün 
vardı. Askerden geldikten sonra 
da kendine ev almak istiyordu. 
Kendi yuvasını kurarak iyi bir baba 
olmayı hayal ediyordu. Kısmet 
olmadı yavruma. Allah kimseye 
evlât acısı yaşatmasın. Allah, bütün 
askerlerimizi korusun, kollasın.” 
diye dua etti. 

SEHÂDETiNiN 15. YILINDA 
ARALIK 2019SAYI: 60



İHTİYAÇ SAHİBİ 
AİLELERİMİZİN YÜZÜ 

EDİM’LE GÜLÜYOR
Esenler Dayanışma ve İyileştirme Merkezi 

(EDİM) projemizle yardımları ilk elden ulaştı-
rıyoruz. Hayırsever iş insanlarımızla birlikte yü-

rüttüğümüz proje ile koliyle yardım dönemine son 
verdik. EDİM Kart ile ihtiyaç sahiplerinin EDİM 

Market’ten istedikleri zaman, istedikleri ürün-
leri almasına imkân sağlıyoruz. Atık bitkisel 
yağların geri dönüşümünden elde etiğimiz 

tonlarca deterjanı da EDİM Market 
aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırıyoruz.

YAŞLILARIMIZA 
“İKİNCİ BAHAR 

KIRAATHANESİ”
Esenler’de evlerine kapanmış yaşlılarımı-
za tebessüm ettirmek ve ikinci baharlarını 
yaşatmak için biri Davutpaşa’da, diğeri 15 

Temmuz Millet Bahçesi’nin içinde iki tane İkinci 
Bahar Kıraathanesi’ni açtık. 60 yaş ve üzeri 
yaşlılarımıza, kendilerini evlerindeymiş gibi 

hissetmeleri için her türlü konforu sunuyoruz. 
İkinci Bahar Kıraathanesi’nde kafeter-
yadan kişisel bakıma, kütüphaneden 

ücretsiz ulaşıma kadar birçok 
hizmet sağlıyoruz.

BU KOLYE
YAŞLILARIMIZI 

HAYATA BAĞLIYOR
“Acil Hayat Kolyesi” projemizle kim-

sesiz yaşlılarımız, boyunlarındaki asılı 
kolyenin tuşuna basarak belediyemizden 

yardım talep edebiliyorlar. “Acil Hayat Kol-
yesi” aracılığıyla ESTİM Çağrı Merkezi’ne 

bağlanarak, ilaçtan hasta nakil aracına 
ve yiyecek içeceğe kadar ihtiyaç duy-

dukları ne varsa, yaşlılarımızın 
imdadına yetişiyorlar.

ESENLER’DE 
KİMSE YALNIZ DEĞİL 

Esenler’de yaşayan yardıma muhtaç va-
tandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz “Yalnız 
Değilsiniz” projemizle temel ev işlerini yapama-
yan, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşlarımızın 

evlerini temizliyoruz. Belediye ekiplerimizce haftalık 
periyotlar hâlinde yapılan temizlik çalışmalarının 
yanı sıra; oluşabilecek haşerelere karşı da önlem 
olarak ilaçlama yapılması, gidilen evlerin temel 
ihtiyaçlarını, beden temizliği, saç, sakal ve tır-

nak kesimi Esenler’de yaşayan yardıma 
muhtaç vatandaşların ayağına 

götürüyoruz. 
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BiREY MUTLU
ESENLER’DE IHTIYAÇ SAHIBI, 

HASTA, YAŞLI, KIMSESIZ 
VE ENGELLI HERKESE 

“GÖNÜL BELEDIYECILIĞI” 
ANLAYIŞIMIZDAN HAREKETLE 

ELIMIZI UZATIYORUZ. 
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TOPLUM MUTLU
ESENLERLILERIN 

GÖNÜLLERINE DOKUNMAK 
IÇIN VAR GÜCÜMÜZLE 

ÇALIŞIYORUZ.

KİMSESİZLERİN 
KİMİ OLUYORUZ

Esenler’de yalnız yaşayan vatan-
daşlarımızı bir an olsun yalnız bı-

rakmıyoruz. Yaşlılarımızın yemeklerini 
yapıyor, evlerini temizliyor ve çamaşırla-
rını yıkıyoruz. Kimsesiz vatandaşlarımızı, 
ev işlerinde olduğumuz gibi sosyal hayatta 
da yalnız bırakmıyoruz. Düzenlediğimiz 

kültür gezileri, mevlit organizasyon-
ları, ev ziyâretleri ve iftar yemek-

leri ile her daim onlarla 
birlikte oluyoruz.

ENGELLİLERİMİZLE 
HEP BERABERİZ

Esenler Engelliler Koordinasyon 
Merkezi’nde (ESENKOM), engelli 

vatandaşlarımızın sosyal hayata adapte 
sürecine katkı sağlıyoruz. “Bir Gün Değil 

Her Gün Yanınızdayız” düsturundan 
hareketle engelleri aşıyoruz, birlikte 

yürüyoruz, birlikte keyifli vakitler 
geçiriyor, engelsiz bir yaşamı 

birlikte kuruyoruz.

DEDE, TORUN, 
NİNE... HEPSİ BU 

MERKEZDE!
Dede Torun Yaşam Merkezi’nde 

dedeler ve nineler, torunlarına kültürü-
müzü, gelenek ve göreneklerimizi aktarı-

yor; “Filizden Çınara” eğlenceli dakikalar 
geçirebiliyorlar. Merkezde; psikolog odası, 

öğretmenler odası, berber salonu, sat-
ranç salonu, el işi atölyesi, müzik 

odası, kafe ve toplantı odası 
bulunuyor.

SİZ 
NEREDEYSENİZ 

KUAFÖRÜNÜZ ORADA
Evde Kuaför hizmetimizle, dışarıya 

çıkamayan zihinsel ve ortopedik engelli 
vatandaşlarımıza evlerinde saç kesimi, sa-
kal tıraşı ve saç bakımı gibi kuaför hizmet-
leri veriyoruz. Bunun yanı sıra ESBERBER 

ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde, 
Dede Torun Yaşam Merkezi’nde ve 
İkinci Bahar Kıraathanesi’nde de 

kuaförlük hizmetlerimizi 
sürdürüyoruz.
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ONLAR “ESENLER’iN YÜZLERi”
ESENLER’DE MILLÎ VE MÂNEVÎ DEĞERLERINE SAHIP ÇIKARAK BU DEĞERLERI DAHA SONRAKI KUŞAKLARA AKTARABILECEK LIDER VASIFLI BIREYLERIN YE-
TIŞTIRILMESINI SAĞLAMAK AMACIYLA, ESENLER ILÇE MILLÎ EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ILE BIRLIKTE “ESENLER’IN YÜZLERI” PROJESINI HAYATA GEÇIRDIK. 
PROJE ILE 6. SINIFTA OKUYAN 24 ÖĞRENCI, 7 YIL BOYUNCA KÜLTÜR, SANAT, SPOR VE POLITIKA ALANLARINDA ÖNCÜ KUŞAK OLMAK IÇIN EĞITIMLER ALIYOR. 

LİDERLİK DUYGUSU AŞILADI

UFKUM AÇILDIUFKUM AÇILDI

12 yaşındaki Burak Hüseyin Çağlayan, 
projede Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan gibi dünyaca ünlü kişileri ta-
nımanın kendisine liderlik duygusunu aşı-
ladığını söyleyerek, “Diksiyon ve hitâbet 
dersleri aldıktan sonra, geçmişe nazaran 

daha aktif bir şekilde sosyal aktivitele-
re katılıyorum ve arkadaşlarımla 

daha güzel muhabbet edi-
yorum. Bu projede Cum-
hurbaşkanımızla sohbet 
etme fırsatı bulduk ve 
şehir dışı gezilerimizde 
önemli tarihî kişileri 
tanıdık.” dedi. 

BURAK HÜSEYİN ÇAĞLAYAN

Bir yıldır projede yer alan 8. Sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ali 
Eren Yavuz, aldığı eğitimler sayesinde sosyal aktivitelere daha 

fazla vakit ayırabildiğini söyledi. Ali Eren, “Tarihî mekânları ge-
zerken buralar hakkında daha fazla bilgi edindim. Dünyada 
önem taşıyan kişileri öğrendim. Derslerimde ve özel ha-
yatımda bana yardımcı oldu, ufkumu açtı.” diye konuştu.

ALİ
EREN

YAVUZ
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ESENLER’ESENLER’iiN YARIM N YARIM 
ASIRLIK AYAKKABICISIASIRLIK AYAKKABICISI

750 ÇEŞİT BİTKİ İLE 750 ÇEŞİT BİTKİ İLE 
ESENLER’E ŞİFÂ DAĞITIYORESENLER’E ŞİFÂ DAĞITIYOR

BIRI 75, DIĞERI ISE 25 YAŞINDA ESENLER’E EMEK VEREN IKI ISIM, 
NIHAT YILMAZ VE MERT DEMIR. NIHAT YILMAZ, YARIM ASIRDIR 
AYAKKABICILIK VE AYAKKABI TAMIRCILIĞI YAPARAK, MERT 
DEMIR ISE GENÇ YAŞINA RAĞMEN BÜYÜK TECRÜBE EDI-
NEREK YAPTIĞI AKTARLIK MESLEĞIYLE ESENLER’E EMEK 
VERIYORLAR. IKISINDEN DE HEM MESLEKLERININ HIKÂ-
YESINI DINLIYORUZ HEM DE KIŞ TAVSIYELERI ALIYORUZ...

ATIŞALANI CADDESI’NDEKI DÜKKÂNINDA, GENÇ YAŞTA ESENLER’IN 
ŞIFÂ DAĞITICISI OLAN AKTAR MERT DEMIR, MESLEĞINI VE BITKILE-
RININ MUCIZELERINI ŞU SÖZLERLE ANLATTI:

75 yaşındaki tecrübeli ayakkabıcı ve 
ayakkabı tamircisi Nihat Yılmaz, ya-

rım asrını verdiği mesleğini şu sözlere anlat-
tı:
“50 yıldır Esenler’de yaşıyorum. Ben gel-
diğimde Esenler 150 haneydi. 13 yaşında 
çıraklıkla mesleğe başladım. Eskiden sı-
fırdan başlayıp ayakkabı çıkarmaya kadar 
her şeyi öğrenmeden ustalık verilmezdi. 
Bizim mesleğimizde öğretmen diye bir şey 
yoktur. Sen gözünü dikip ustanı izleyecek, 
arşive alacaksın. Bizde ‘meslek hırsızlığı’ 
derler. Ustanın ne yaptığını gözünle dikkat 
ederek çalacaksın. En kıymetli mesleğimiz 
budur aslında. 50 yıldır ayakkabı işindeyim. 

15 yıldır da ayakkabı 
tamirciliği yapıyo-
rum. Burası benim 
emeklilik dükkânım. 
Babamın hediyesi at 
kılı fırçam ve 55 senelik 
örsümle bu dükkân benim 
sığınağım oldu. Mâlum, kış 
aylarındayız. Esenlerlilere bir 
tavsiyem olsun. Ben en çok işi 
kışın yapıyorum, çünkü bizim insa-
nımız ayağı ıslanmadan tamire gelmez. 
Kışın, karda, altı kalın lastikli ayakkabı ter-
cih etmek gerekir. Suni deri ayakkabı alma-
mak lâzım.”

“25 yaşındayım. Mesleğe ilk olarak 14 yaşım-
da, dayımın aktar dükkânında başladım. 4 

yıl kadar dayımın yanında mesleğin incelik-
lerini, bitkileri, baharatları tek tek tanıyıp 
öğrendim. Daha sonra 18 yaşımda kendi 
dükkânımı açtım. Şu an sahibi olduğum 
dükkân, 22 yıldır Esenler’e hizmet veri-
yor. Ben de 8 yıldır bir anlamda Esenler 
halkına şifâ dağıtıyorum. Dükkânımda 
her biri başka bir derde devâ 750 çeşit bitki 
var. Kışın en çok zencefil, zerdeçal, ekinezya, 
ıhlamur ve ada çayı hastalıklardan korunmak ve 
geçirmek amacıyla öne çıkmış durumda. Bu bitkiler astım, bronşit, nefes 
darlığı, öksürük, akciğerdeki kronik rahatsızlıklar ve kış hastalıklarında 
şifâ oluyor. Bir de kendimizin hazırladığı tansiyon, şeker, kolesterol gibi 
kalıtsal hastalıklara iyi gelen özel karışımlarımız var. Bu özel karışımları 

düzenli kullanarak bu sorunlarını çözen birçok müşterimiz de oldu. Gelip 
teşekkür ederek minnetlerini gösterdiler, hepsinin dualarını aldık.”

BiRi 75’iNDE, DiĞERi 25’iNDE
ESENLER’E EMEK VERESENLER’E EMEK VERiiYORLARYORLAR

 50 yıldır 
ayakkabı işindeyim. 

15 yıldır da ayakkabı 
tamirciliği yapıyorum. Burası 
benim emeklilik dükkânım. 

Babamın hediyesi at kılı fırçam 
ve 55 senelik örsümle bu 
dükkân benim sığınağım 

oldu.

ESENLER’E

VERENLEREMEK

Dükkânımda 
her biri başka bir 

derde devâ 750 çeşit bitki 
var. Kışın en çok zencefil, 

zerdeçal, ekinezya, ıhlamur 
ve ada çayı hastalıklardan 

korunmak ve geçirmek 
amacıyla öne çıkmış 

durumda.

MERT DEMIR

NIHAT YILMAZ

ARALIK 2019SAYI: 60



12

3. Kartepe Zirvesi’nde yaptığı konuş-
mada, “Akıllı Şehir” çözümlerinin 

vatandaşların katılımıyla merkezî ve 
yerel kurumların iş birliğinde, top-
yekûn bir gayretle yapılmasına özen 
gösterdiklerine işaret eden Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 

“Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve Esenler Belediyesi bir iş 
birliği protokolü imzaladı. Esenler’de 
8 milyon metrekarelik bir alanda akıllı 
şehir uygulamalarının hem yaşandığı 
hem de kent sâkinleriyle birlikte geliş-
tirildiği bir yaşam alanı inşâ edeceğiz. 

Projemizde her şeyden önce doğayı yor-
mayan, çevreci bir yaklaşım hâkim ola-
cak. Kavşaklar, aydınlatmalar, sulama 
sistemleri ve atık yönetimi gibi uygula-
malar akıllı sistemler üzerinden çalı-
şacak, böylece kaynaklar daha verimli 
kullanılacak.” ifadelerini kullandı.

KARTEPE ZİRVESİ’NDE ESENLER KONUŞULDU... KARTEPE ZİRVESİ’NDE ESENLER KONUŞULDU... 

SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANI MUSTAFA VARANK, ESENLER’DE KURULACAK “YENI ŞEHIR”IN BILIŞIM, YAZILIM VE AKILLI 
ŞEHIRCILIK TEKNOLOJILERININ GELIŞTIRILIP, ÜRETILDIĞI BIR ‘TEKNO ŞEHIR’ OLACAĞINI SÖYLEDI.

ESENLER’E “TEKNO SEHiR” GELiYOR!

DÜNYADA ‘ENDÜSTRİ 4.0’ VE ‘TOPLUM 5.0’ KONUŞULUYOR

ESAS OLAN iMAN 6.0

ARALIK 2019 SAYI: 60

ESENLER TÜRKİYE’YEESENLER TÜRKİYE’YE
ROL MODEL OLACAKROL MODEL OLACAK

Projenin Türkiye’nin ilk Akıllı Şehir ve 
Mobilite Uygulama Test Merkezi’ne ev 

sahipliği yapacağını, dünyadaki elektrikli 
ve otonom araçların en son uygulamala-
rının bu merkezde gerçek bir şehir orta-
mında denenebileceğini söyleyen Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Varank,  “Esenler bi-
lişim, yazılım ve akıllı şehircilik teknolo-
jilerinin geliştirilip, üretildiği bir ‘Tekno 
Şehre’ de ev sahipliği yapacak. Burada 
üretilen yerli ve millî ürünlerin, dünyaya 
ihracı için firmalarımıza destek olacağız. 
Şuna inanıyorum; Esenler Türkiye gene-
linde bir rol model olarak takip edilecek 
hatta sınırlarımızı da aşacak.” dedi.

3. Kartepe Zirvesi’nde Esenler Be-
lediyesi Şehir Düşünce Merkezi 

özel oturumu da yapıldı. Oturumda; 
Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Doç. Dr. 
Murat Şentürk, Dr. Cemil Arslan ve 
İhsan Aktaş değişik yönleriyle Şehir 
Düşünce Merkezi ile ilgili bilgiler 
sundu.

ŞEHIR DÜŞÜNCE MERKEZI
ÖZEL OTURUMU

VIZYONER ZIRVESI’NDE KONUŞAN ESENLER BELEDIYE BAŞKANI M. TEVFIK GÖKSU, ESENLER’DE KURULACAK ‘AKILLI ŞEHIR’ IÇIN, “BURADA SADECE 
HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK UNSURLARI DEĞIL, HAYATI ANLAMLI KILACAK DEĞERLERI INŞÂ ETMEYE GAYRET EDIYORUZ.” IFÂDELERINI KULLANDI.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Der-

neği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen 
“Vizyoner Zirvesi” bu yıl “Dijital Gelecek” 
temasıyla Haliç Kongre Merkezi’nde ger-

çekleşti. Türkiye ve dünyadan önde gelen 
uzman, akademisyen ve iş insanlarının ka-
tılımlarıyla gerçekleştirilen zirvede; güncel 
teknolojik gelişmeler,  teknolojinin iş ve 
sosyal hayatımızda gerçekleştirdiği dönü-

şümler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK VE 
ANLAMLI KILACAK

Vizyoner Zirvesi’ne konuşmacı olarak ka-
tılan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu, “Her türlü geleceği bir mekânda 
inşâ ediyorsak, bu mekânlar şehirlerimiz-
dir.” diyerek sözlerine şu şekilde devam 
etti:

“Dijital gelecek, bugün 7’den 77’ye her 
birimizin konuştuğu, konuşmalarımız 
arasında en temel temalardan bir tanesi 
hâline geldi. Dijital geleceği kurgularken, 
dijital geleceğin mekânı olan şehirlerimi-
zin geleceğinin hangi örüntüler içerisinde 
kurgulanacağı, hangi şehir tasavvuruyla 

ortaya çıkaracağımızı bir farkındalık ala-
nı olarak ifâde etmemiz gerekir. Geleceği 
kurgularken mekânın geleceğini fıtratla, 
fıtratın içerisini de duyguyla birleştirerek 
bir tasavvuru ortaya koymalıyız. Esenler’de 
kuracağımız ‘Akıllı Şehir’de de sadece ha-
yatı kolaylaştıracak unsurları değil, hayatı 
anlamlı kılacak değerleri inşâ etmeye gay-
ret ediyoruz.”  

Almanya, ‘Endüstri 4.0’ diyor ve biz bugün 
bunu konuşuyorsak, Japonya da, ‘Endüstri 
4.0 ama toplum 5.0’ demişse, biz de MÜSİ-
AD’ın ‘Endüstri 4.0, toplum 5.0 ama iman 
6.0’ demesini bekliyoruz.
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TÜRKIYE’NIN DOSTLARINA GÜVEN, DÜŞMANLARINA DA ENDIŞE SALDIĞI, HEM SAHADA HEM DE MASADA KAZAN-
DIĞIMIZ BARIŞ PINARA HAREKÂTINI, GÜVENLIK POLITIKALARI UZMANI VE YAZAR METE YARAR ILE KONUŞTUK.

METE YARAR, BARIŞ PINARI HAREKÂTI’NI KENTIM ESENLER’E DEĞERLENDIRDI 

Coğrafyayı örtülü savaşların beklediği-
ni kaydeden Yarar, “Bir veya birkaç 

sene içinde biz bölgede muazzam gelişme-
ler yaşayacağız.” dedi. İşte Mete Yarar’ın 
Kentim Esenler’e verdiği cevaplar:  

Barış Pınarı Harekâtı ile Türkiye’nin 
yaklaşık 40 yıllık terörle mücâdelesin-
de bir dönüm noktasına geldik diyebilir 
miyiz?  

Tek başına söyleyemeyiz ama özellik-
le 15 Temmuz sonrasında güvenlik güç-
leri ve istihbârat birimleri bakımından 
büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Buna, 
15 Temmuz’dan sonra başlayan sürecin 
içerisindeki yalnızca bir dilim diyebili-
riz. Türkiye’nin içerisindeki terör örgü-
tü mensupları sayısını bu kadar mini-
muma indirmesi zaten bu başlangıcı da 
gösteriyor ama tek başına “Barış Pınarı 
Harekâtı bu işi sonlandırdı.” demek için 
çok erken. Bir ekip ve stratejik bir plan 
işi bu. Devlet, çok güzel yönetiyor, in-
şallah çok kısa zamanda bu sorunuza 
‘evet’ diyebilirim. İyi bir yoldayız diye-
bilirim.

Barış Pınarı Harekâtı ve sonrasında 
gelişen gerek ABD ve gerekse Rusya 
ile yaptığımız mutâbakatlar ile Türki-
ye’nin hem sahada hem de masada tam 
mânâsıyla bir zafer kazdığını söyleyebi-

lir miyiz? 

Türkiye özellikle Orta Doğu’da 
sahada ve masada olmadığını tes-

pit etti ve bu tespitinin arkasın-
dan da çok kritik bir zamanda 

15 Temmuz’un hemen arka-
sından biliyorsunuz Fırat 

Kalkanı Harekâtı’nı baş-

lattı. O harekâtta Rusya’yla masaya otur-
du. Bugün de Fırat’ın doğusunda yaptığı 
Barış Pınarı Harekâtı’yla yeniden masaya 
oturdu. Hiç istenmeyen bir durum ama 
maalesef terör örgütleriyle konuşamazsı-
nız, terör örgütleriyle herhangi bir olayda 
mutâbakat sağlayamazsınız. Muhakkak 
onları sahadan temizledikten sonra so-
runlar çözülebilir hâle geliyor. Zaman 
var ama bence zaferden bahsetmek için 
erken değil.

Bölgede bundan sonra hangi geliş-
meleri beklemeliyiz? Özellikle ABD ile 
sağladığımız mutâbakata güvenmeli 
miyiz? “ABD bu anlaşma ile terör ör-
gütünü güven altına aldı.” yorumlarına 
ne dersiniz? 

Bugüne kadar ABD ile yaşamış ol-
duğumuz birçok konuda başlangıç ola-
rak istediğimizi aldık ama uzun vadede 
başka bir olayla karşılaştık. Ülkeler ara-
sında tam güven olmaz. Coğrafya, ‘İs-
tihbârat Savaşları’ bekliyor. ‘İstihbarat 
Savaşları’ dediğimiz zaman da ‘Örtülü 
Savaş’ları bekliyoruz. ‘Örtülü Savaş’ın 
olduğu yerde güven olmaz. Yani bir 
veya birkaç sene biz bölgede muazzam 
gelişmeler yaşayacağız, bu gelişmeler 
olduğu müddetçe de böyle şeylerden 
bahsetmek mümkün değil. Emperyalist 
ülkelere tam anlamıyla güvenemezsiniz, 
yalnızca bunun adımlarını atarsınız. Bir 
soru işaretiniz her zaman olmalı, her 
devletin bir soru işareti olmalı, bu gü-
vensizlikten öte olması gereken bir dav-
ranıştır.

Bundan sonra Suriye politikamızda 
bir değişiklik olabilir mi? Üst seviyede 

olmasa bile Suriye yönetimi ile ülkemi-
zin bir temas kurması söz konusu ola-
bilir mi? 

Başından beri temas vardı. Türki-
ye bunu hiçbir zaman reddetmedi. 
2012’den beri askerî makamlar ve is-
tihbârat birimleri arasında hem sınır 
güvenliği konusunda hem de farklı 
olayların yaşanmasının engellenmesi 
anlamında veya bölgedeki insanî olay-
lara anında tepki verebilmek anlamın-
da bu diyalog hep devam etti. Bugün 
itibarıyla daha üst noktaya çıkmasının 
nedeni Rusya’nın bölgedeki ağırlığının 
artmasından kaynaklanıyor. Yani bizim 
düzeyimiz artmadı. Alanda Rusya’nın 
ağırlığı arttıkça sanki Esed Yönetimi’ni 
biz daha fazla konuşuyormuşuz gibi an-
laşıldı. Yanlış bir algı var. Mevzu Rus-
ya’nın sahaya girip sorunu çözebilmek 
için Türkiye ile Esed Yönetimi arasın-
da bir bağ kurmasından kaynaklanı-
yor. Yoksa 2012’de Esad’la ilişkiler ne 
kadarsa bugün de aynı, değişen tek şey 
Rusya’nın tavrı.
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MEDENMEDENiiYETLERYETLERiiN VE KÜLTÜRLERN VE KÜLTÜRLERiiN BULUSMA NOKTASIN BULUSMA NOKTASI..

ESENLER BELEDIYESI’NIN, ULUSLARARASI ÖĞRENCI DERNEKLERI FEDERASYONU (UDEF) VE BÂB-I ÂLEM ULUSLARARASI ÖĞRENCI DERNEĞI ILE BIRLIKTE 
HAYATA GEÇIRDIĞI “KITAP KAHVE”, DR. KADIR TOPBAŞ KÜLTÜR SANAT MERKEZI’NDE HIZMET VERMEYE BAŞLADI.

Medeniyetlerin ve kültürlerin kay-
naşması, kültürel alışverişin ko-

laylaşması için hayata geçirilen “Kitap 
Kahve” temalı kafeyi, uluslararası öğ-
renciler işletiyor. Kafeden elde 
edilen gelirle uluslararası 
öğrencilere burs veriliyor. 
Öğrenciler kendi kültür-
lerini ve ülke lezzetlerini 
de kafede tanıtma imkâ-
nı buluyor. 

Kitap ve kahvenin tüm 
medeniyetlerde önemli 
bir yeri olduğu fikriyle baş-
latılan projede, kafeye gelen-
ler kahvelerini yudumlarken, 
aynı zamanda kafenin kütüphanesin-
deki kitapları da okuyabiliyor. 

Farklı kültürleri ve lezzetleri içinde 
barındıran kafenin hazırladığı yiyecek 
ve içecek menüsünde, öğrencilere özel 

fiyat politikası uygulanıyor. Böylece 
ESEV sanat kurslarına ve belediyenin 
etkinliklerine katılmak için kültür mer-

kezine gelen öğrenciler, mola-
larında “Kitap Kahve”yi 

ziyâret ederek uygun 
fiyatlı menülerden 

faydalanabiliyor.

“Kitap Kahve”de 
yönetici olarak 
çalışan Türkme-
nistanlı Beşim 

Durdiyev (31), 
Marmara Üniver-

sitesinde Elektrik-E-
lektronik Mühendisliği 

alanında yüksek lisans yapıyor. 
Kitap Kahve’de çalışarak ailesinin geçi-
mini sağlayan Durdiyev, “Burda çalışı-
yor olmaktan gurur duyuyorum. Rızkı-
mızı buradan kazanıyoruz. Evliyim ve 
ailemi buradan kazandığım gelirle ge-
çindiriyorum. Böyle bir kafeyi işletiyor 
olmak, uluslararası öğrenci kardeşleri-
me yardımcı olmak çok güzel bir duygu. 
Bu kafenin hayata geçmesini sağlayan 
herkese çok teşekkür ediyorum. Bura-
da herkes kendi ülkesini tanıtma fırsatı 
buluyor. İlerde kafemizle ilgili daha da 
güzel projelerimiz olacak.” şeklinde ko-
nuştu.  

Kafede uluslararası öğrenciler eşliğin-

de,  mevcut dil bilgi-
sini güncel tutarak, 
pratiklerle daha akıcı 
konuşmaya katkı sağ-
layan konuşma grup-
ları da yer alıyor. Her 
hafta Salı, Çarşamba ve 
Perşembe günleri bir araya 
gelen grup üyeleri, dönüşümlü 
olarak Rusça, Fransızca, İngilizce ve 
Arapça dillerinde pratik yapıyor.

Ülkelere özgü yerel kıyâfetler ve süs 
eşyaları da kafede görücüye çıkıyor. 
Ayrıca kafede “Medovik Pastası” gibi 
dünya mutfağında lezzetler de menüde 
yer alıyor.

 Kafede ayrıca 
Esenler Beledi-
yesi “Medeniyet 
Seminerleri” ve 

“Dünyanın Renk-
leri” gibi kültürel 

etkinlikler düzen-
leniyor. Programlarda 

Türkiye’ye okumaya gelen 
uluslararası öğrenciler, hem ülkelerini 
tanıtıyor hem de yurt dışında öğrenci-
lik hakkında katılımcılara bilgi veriyor. 
Ülkelere özgü geleneksel lezzetlerin de 
ikram edildiği programlar, ayda bir defa 
farklı ülkelerin öğrencileri tarafından 
gerçekleştiriliyor. 

“K“KiiTAP KAHVE”TAP KAHVE”

Beşim Durdiyev



ESENLER’DEKI AMATÖR SPOR KULÜPLERIMIZE VE SPORCULARIMIZA, AYAKKABIDAN EŞOFMANA, 
TOPTAN FORMAYA KADAR 675 BIN TL DEĞERINDE SPOR MALZEMESI DESTEĞINDE BULUNDUK.
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Ailesinin enerjisini doğru kullanması için 
spora yönlendirdiği ve millî bir sporcu 

olarak enerjisini en doğru şekilde kullandı-
ğını ispat eden İrem Kayıcı, “Hiperaktif bir 
çocuk olduğum için ailem spor yapmamı ve 
enerjimi doğru kullanmamı istedi. İlk ma-
çıma 6 yaşımda çıktım ve İstanbul birincisi 
oldum. Ankara’da yapılan Balkan Şampi-
yonası’nda üçüncü oldum. Türkiye’den ve 
Avrupa’dan pek çok sporcunun yer aldığı 
büyük bir turnuvada yarışmak benim için 
çok önemli bir tecrübe oldu.” dedi.

Avrupa Şampiyonası’nda Rus rakibine yenilerek bi-
rinciliği kaybetmesinin, Dünya Şampiyonası’nı ka-

zanmasında kendisine tecrübe olacağına inanan Ümran 
Güllü, “İlk maçıma 9 yaşımda çıktım. İstanbul ve Türkiye 
şampiyonalarında birinciliklerim oldu. Avrupa Şampiyo-
nası’nda Romanyalı rakibimi geçtim, daha sonra Rus ra-
kibime kaybederek Avrupa ikincisi oldum. Avrupa Şam-
piyonası benim için çok önemli bir tecrübe oldu. Önümde 
Dünya Şampiyonası var. İyi hazırlanıyorum ve bu sefer 
birinci olacağıma inanıyorum. Wushu, okulda başarılı bir 
öğrenci olmama, insan ilişkilerimi geliştirmeme ve sağ-
lıklı bir sporcu olmama yardımcı oldu.” şeklinde konuştu.

Spora ilk başladığında ailesinden destek bula-
mayan, kazandığı başarılarla ailesini kendisine 

inandıran Ceren Bilgin, “14 yaşımda çıktığım ilk 
maçımda ‘İstanbul Şampiyonu’ oldum. Türkiye bi-
rinciliğim ve ikinciliğim, Balkan Şampiyonası’nda 
da ikinciliğim oldu. Şu an Avrupa Şampiyonası’na 
hazırlanıyorum. Pasif ve çok zayıf bir çocuktum, 
sporla birlikte güçlü ve sağlıklı bir fiziğim oldu. 
İnsanlarla daha güzel iletişim kurabildim. Ailem 
ilk başlarda destekçim olmadı, gizli gizli spora gel-
dim. Şampiyon olduktan sonra bana inanmaya ve 
desteklemeye başladılar.” ifâdelerini kullandı.

AVRUPA’DA TÜRKIYE’YI TEM-
SIL EDEN ESENLER’IN BA-
ŞARILI KIZLARI IREM KAYICI, 
CEREN BILGIN VE ÜMRAN 
GÜLLÜ’NÜN EN BÜYÜK HEDE-
FI AVRUPA’DA VE DÜNYADA 
ŞAMPIYONLUKLAR KAZANA-
RAK TÜRKIYE’YI WUSHU’DA 
BIRINCI ÜLKE HÂLINE GETIR-
MEK.

ESENLER BELEDIYESI ERDEM BE-
YAZIT GENÇLIK, BILGI VE HIKMET 
EVI’NIN BÜNYESINDEKI ESENLER 
GENÇLIK SPOR VE IZCILIK KULÜ-
BÜ’NÜN WUSHUCU ÖĞRENCILERI 
IREM, CEREN VE ÜMRAN, TÜRKIYE VE 
AVRUPA’DA YAKALADIKLARI BAŞARI-
LARI, WUSHUNUN HAYATLARINDAKI 
ÖNEMINI VE HEDEFLERINI KENTIM 
ESENLER’E ANLATTI.

AMATÖR SPOR KULÜPLERAMATÖR SPOR KULÜPLERiiMMiiZE TAM DESTEK!ZE TAM DESTEK!

BASARIYABASARIYA
DOYMUYORDOYMUYOR

ESENLER’ESENLER’iiN N 
KIZLARIKIZLARI

ENERJİMİ DOĞRU KULLANDIM, ENERJİMİ DOĞRU KULLANDIM, 
BAŞARILI BİR SPORCU OLDUMBAŞARILI BİR SPORCU OLDUM

GİZLİ GİZLİ SPORA GELDİM, GİZLİ GİZLİ SPORA GELDİM, 
DAHA SONRA ŞAMPİYON OLDUMDAHA SONRA ŞAMPİYON OLDUM

AVRUPA İKİNCİLİĞİ TECRÜBE OLDU, AVRUPA İKİNCİLİĞİ TECRÜBE OLDU, 
DÜNYA BİRİNCİSİ OLACAĞIMDÜNYA BİRİNCİSİ OLACAĞIM

İREM KAYICI İREM KAYICI CEREN BİLGİNCEREN BİLGİN ÜMRAN GÜLLÜÜMRAN GÜLLÜ

SAYI: 60

Esenler Stadyumu’nda gerçekleşen programla, Esenler’deki 
12 amatör spor kulübümüz ile 52 okulumuza, sporcularımı-

za ayakkabıdan eşofmana, toptan formaya kadar yıl boyunca 
kullanacakları 675 bin TL değerindeki spor malzemelerini 

dağıttık. Öte yandan 2019 yılında, başarılı 231 sporcu-
muz ve 5 spor kulübümüze de yaklaşık 238 bin TL 

değerinde ödül verdik.

GELECEK SEZON SPOR 
VADİSİ’NDESİNİZ 

Spora ve sporcuya her zaman destek verdik-
lerini söyleyen Esenler Belediye Başkanı 

M. Tevfik Göksu, Esenler’de kurulacak 
Spor Vadisi hakkında da bilgiler verdi. 
Başkan Göksu, “Yeni Esenler’de ya-
pacağımız Spor Vadisi’nin projesi şu 
anda bitti ve önümüzdeki sezon çalış-
malarınızı ve maçlarınızı orada yapa-
cağınız şekilde dizayn ediliyor. Esen-
ler bir taraftan futboluyla, bir taraftan 
salon sporlarıyla beraber spor anla-
mında altyapı ihtiyaçlarını ve altyapı 
yatırımlarını Allah nasip ederse iki yıl 
içerisinde bitirmiş bir ilçe olarak siz-
lere hizmet sunacak. Bunun için kon-
disyonunuz, heyecanınız yüksek olsun, 

hedefinizi yukarılarda tutun.” dedi.

ARALIK 2019
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Selma Özay, kalp ve kanser hastası 
ama hikâyesini dinleyen herkese 

örnek olan güçlü ve bir o kadar da 
vefâlı bir kadın... Selma Hanım, hem 
yedi nüfuslu ailesinde hastalıkla mü-
câdele eden herkesin mücâdelesine 
destek veriyor hem de kendisi hasta-
lıkla mücâdele ediyor. Ona göre ai-
lesini bir arada tutan en önemli şey; 
vefâ...

Selma Özay (67), kızı Meral Hanım 
(42) ve babası Abbas Amca (98) ile 
birlikte 60 yıldır Esenler Yavuz Selim 
Mahallesi’nde yaşıyor. Selma Hanım, 
annesinin vefatından sonra yaklaşık 30 
yıldır babasına bakıyor. Gırtlak kanse-
ri olan kızı Meral Hanım ile birlikte 
aynı apartmanda oturuyor. Kızının 
hastane sürecine ve torununun bakı-
mına vefâlı anne Selma Hanım yar-
dımcı oluyor. 

Üç yıl önce mide kanserinden ve-
fat eden erkek kardeşinin bakı-
mını da Selma Hanım itina ile 
yapmıştı. Onun tedavi sürecin-
de sürekli Tekirdağ’a gitmiş 
ve tüm tedavisinde yanında 
olmuştu. Kız kardeşi de kalp 
hastası olan Selma Hanım, 
vefat eden erkek 
kardeşine gös-
terdiği şefkati 
göstermiş ve kız 
kardeşinin tedavi 
sürecinde hastane 
bakımlarını ve evde-
ki bakımlarını özenle 
yapmış, hâlâ kendisine 
her an destek olmaya 
devam ediyor. 

ÇOK VEFÂLI VE ÖRNEK BİR 
EVLÂT

Matbaacılıktan emekli olan babası 
Abbas Amca’da; kalp, şeker, tansiyon, 
bel ve boyun fıtığı gibi çeşitli hastalık-
lar var. Abbas Amca, üç çocuğunun 
en büyüğü olan Selma Hanım ile aynı 
dairede yaşıyor. Kızının çok vefâlı ve 
örnek bir evlât olduğunu şu sözlerle 
anlatıyor:

“Kızım örnek bir evlât. Hepimize sa-
hip çıktı, ailemizi toparlayan kişi oldu. 
Çok vefâlıdır. Selma, herkesin işlerine 
yardım eder. Allah ondan razı olsun. 
Allah’tan, uzun yıllar yaşamasını ve 

aile efradını sağlıklı olarak bir arada 
tutması için kızıma güç vermesini di-
liyorum.”

HEPSİNE SEVGİYLE, SAYGIYLA 
BAKIYORUM

Sevgi, saygı, şefkat ve fedâkârlık ile 
baktığı ailesine gösterdiği vefâ duygu-
suyla herkese örnek olan Selma Ha-
nım, günlerinin nasıl geçtiğini şöyle 

anlattı:

“Evimizde yedi nüfus 
var. Kızım, dama-

dım, eşim, iki to-
runum, babam 
ve ben. Hepsi-
nin sorumlulu-
ğunu üzerimde 
hissediyorum. 
Hepsine sev-

giyle, saygıyla 
bakıyorum. Ba-

bamın ve rahmetli 
anamın dualarıyla, 
baktığım yetimlerin 

dualarıyla ayakta-
yım. Sabah nama-

zımı kılar, hemen 
kahvaltı hazır-
larım. Eşimi 
işe uğurlarım. 
Pazar, mar-

ket, yemek 
ve bir 

e v i n 
i h t i -
y a ç 
du-

yacağı her ne iş varsa onları hallede-
rim. Daha sonra babam evden çıka-
madığı için babama gazete okurum, 
babamla televizyon seyrederim. Ber-
beri dahi eve çağırıyorum. Babama, 
kızıma, torunlarıma, eşime, kız karde-
şime bakıyorum. Elbette bu kadar so-
rumluluğu üstlenince bazen yorgunluk 
hissediyorum. O zaman da üzerimde-
ki bu rehâveti atmak için bazen türkü 
dinlerim bazen ağlarım ama daima 
dua ederim.” 

VEFÂ DUYGUSU BİZİ BİR ARADA 
TUTUYOR

Selma Hanım, aileleri bir arada tutan 
en önemli duygunun ‘vefâ’ olduğunu 
şu sözlerle ifade etti: 

“Rahmetli annem bana vefâsını mi-
ras bıraktı. Vefâlı olmak bizim aile-
mizden, atalarımızdan gördüğümüz 
yadigâr bir duygu. Çocuklarımız da 
bizden sonra aynı bizler gibi vefâlı 
olacaktır inşallah. Biz annemizden ve 
babamızdan böyle öğrendik. Aileyi bir 
arada tutan, bu sevgi bağı ve vefâdır. 
Bir arada olmamız, aramızdaki sevgi 
bağı bize bu hastalıkların üstesinden 
gelmemizde yardımcı oldu. Ben iyi-
yim şu an, kızım da hastalığını yendi 
elhamdülillah. Allah birliğimizi daim 
etsin inşallah.”

AiLEAiLE ’VEFÂ’ ’VEFÂ’ iLE AYAKTA DURUR iLE AYAKTA DURUR
BIZI BIZ YAPAN HASLETLERIMIZDEN ‘VEFÂ’ DUYGUSUNA YER VERDIĞIMIZ BU 
SAYIMIZDA;  BABASINA, KIZINA, TORUNLARINA, EŞINE, KIZ KARDEŞLERINE BA-
KAN 67 YAŞINDAKI SELMA ÖZAY’IN FEDÂKÂRLIKLARINA TANIKLIK EDIYORUZ.

Sevgiyle ve saygıyla 
baktığı ailesine karşı 

gösterdiği vefa duygusuyla 
herkese örnek olan Selma Hanım: 

“Evimde yedi nüfus var. Kızım, 

damadım, eşim, iki torunum, babam 

ve ben. Hepsinin sorumluluğu benim 

üzerimde. Hepsine sevgiyle, 
saygıyla bakıyorum.”


