
Esenler
ORUÇREİS AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NE KAVUŞUYOR Esenler’in en büyük mahallelerin-
den birisi olan Oruçreis Mahallesi yeni Aile Sağlığı Merkezi’ne kavuşuyor. Arsası belediyemiz 
tarafından tahsis edilen Oruçreis Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi inşaatı hızla devam ediyor. s12

Askerî bölgede inşâ edilen 
yeni Esenler, teknolojinin 

hayata değer katan en güzel 
uygulamalarına sahip olacak 
altyapısı, üstyapısı ve kullanıcı 
ürünleri ile Türkiye’nin ilk “Akıllı 
Şehri” oluyor.

Akıllı Şehir Esenler, Esenler’in 
değerine değer katıyor. Esen-
ler’de herkes, zenginlik, tek-
noloji, enerji, istihdam, güven-
lik, huzur ve mutluluğu ilçenin 
tüm bireyleri ile paylaşmanın 
hazzını yaşayacak. s8

Özel oluşturulan bir ekiple Esenler’i “Gelece-
ğin Şehri” yapmak için çalışan dünyaca ünlü 
akademisyen Prof. Dr. İmdat As ile 2023 yılında 
“Akıllı Şehir” olacak Esenler”i konuştuk. s10

Pakistan’ın en kalabalık ve en önemli şehri 
Karaçi’nin Belediye Başkanı Iftikhar Ali 

Shallwani, Esenler Belediyesi’ni ziyaret etti. 
Shallwani Esenler’deki kentsel dönüşüme, 
yeni hazırlanan projelere ve yapılan çalış-
malara hayran kaldığını söyledi. s3

Karaçi Belediye BaşkanıKaraçi Belediye Başkanı  

ESENLER’DEKİ DÖNÜŞÜME ESENLER’DEKİ DÖNÜŞÜME 
HAYRAN KALDIHAYRAN KALDI

AKILLI ŞEHİR DÜNYAYA 
ÖRNEK OLACAK !

Prof. Dr. İmdat As:

EROKSPOR LİGDE DE
KUPADA DA DOLUDİZGİN

3. Lig 3. Grup’ta mücâdele eden Esenler Erokspor, ligde de kupada da doludizgin yoluna 
devam ediyor. Sarı-yeşilli takımımız, ligde son 4, kupada da son 2 maçını kazanarak yenilmezlik 
serisini 6’ya çıkardı. Erokspor, puan cetvelinde 5. sıraya yükseldi. s12

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Esen-
ler Dörtyol Meydanı’na ve ilçedeki semt 

pazarlarına girişlerde HES (Hayat Eve Sığar) 
Kodu uygulamasına geçildi. s4

Esenler Belediyesi’nin hayata geçirdiği 
Nar Projesi’nin girişimci kadınları, yanla-

rında bir komşusu ile birlikte ‘16 Kasım Dünya 
Komşular Günü’ne özel hazırlanan “Nar Kom-
şuluğu” kahvaltı programında buluştu. s14

Bu sayımızda sizlere ilçemiz-
de bir mahallemize ismini 

veren tarihî mekânlarımızdan bi-
risi olan ve âdeta Mimar Sinan’ın 
Esenler’e mührü niteliğindeki Avas 
Kemeri’ni tanıtacağız. s5

Esenler Belediyesi’nin pro-
jeleri bir bir ödül alıyor. “Sıfır 

Atık”a tam destek verdiğimiz 
“Akıllı Mobil Atık Toplama” pro-
jemiz ile güvenli ve hızlı “e-Arz 
(Akıllı Ruhsat Kayıt Zinciri)” pro-
jemiz ödüle lâyık görüldü.  s3
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Akıllı Şehir ve Tekno Kentler ile
ESENLER’DE HERKES
ZENGiN OLUYOR! 

Prof. Dr. İmdat As

M. Tevfik GÖKSU
Belediye Başkanı

FiYATI: 1 TL.
KASIM 2020

SAYI: 65

AVAS (ATIŞALANI) KEMERİ

MİMAR SİNAN’IN ESENLER’E MÜHRÜ
MEKÂNLARIMIZ-2

MİMAR SİNAN

ESENLER’DEESENLER’DE
‘HES’Lİ ÖNLEM! ‘HES’Lİ ÖNLEM! 

Salgına karşı... Salgına karşı... 

“NAR KOMŞULUĞU”“NAR KOMŞULUĞU”
NAR REÇELİ İLE TATLANDINAR REÇELİ İLE TATLANDI



2

Esenler Belediyesi’nin dijital yayın platform-
larından “Şehir Ekranı”, Youtube üzerin-

den yaptığı yayınlarla 7 gün, 24 saat izleyicisiyle 
buluşuyor. Kültür ve sanatın hayat bulduğu Şe-
hir Ekranı, vatandaşların salgın sürecinde kültür 
ve sanattan kopmaması için “Yunus Emre Kül-

tür Sanat Sezonu”na özel içerikleri ve etkinlikle-
riyle hizmet veriyor.

ŞEHİR EKRANI’NIN YENİ YAYIN 
DÖNEMİNDEKİ PROGRAMLARI ŞU ŞEKİLDE:

• Tarih Programı-Ahmet Anapalı ve Şeref Yu-
murtacı ile Sır Katibi.

• Bilim Programı-Bil Baştan. 
• Aile ve Kadına Yönelik Program: Saliha Er-
dim ile Hanımefendi.
• Müzik Programı: Entrümanların Dili (Sedat 
Anar, Damla Anar).
• Kadın Mucitlerin Yer Aldığı Program: Hayal 
Ürünü
• Sinema Programı: Müfit Can Saçıntı ile Kaba 
Kurgu
• Hayati İnanç ve Hikmet Barutçugil ile Abrular-
da Su Kasidesi’nin tefsirinin yapıldığı program.

• Edebiyat Programı: Cağaloğlu Yokuşu.

Radyo Esenler, “Yu-
nus Emre Kültür Sa-

nat Sezonu” kapsamında 
hayata geçirdiği yeni yayın 
programıyla dinleyenleriy-
le buluştu. Radyo Esenler, 
yeni sezonda, haftada 16 
canlı yayın ve 8 bant yayını 
ile 7 gün 24 saat kesintisiz 
yayın yapacak.

Türk halk müziğinden pop 
müziğe, Türk sanat müziğin-
den tasavvuf müziğine kadar 
geniş bir yelpazede yayınlarını 

gerçekleştiren Radyo Esenler, 
millî ve mânevî değerlere bağ-
lı kalarak yayın yapma anlayı-
şı güdüyor. Edebiyat, müzik, 

radyo tiyatrosu, sesli ki-
tap, arkası yarın, eğitim, 
nostalji ve yöre program-
ları gibi farklı formatta 
programlara sahip olan 
radyo, örnek bir kamu 
hizmeti sunuyor. 

Her hafta dünya ve Türk 
müziğinden derlenen 
müziklerin yanı sıra farklı 

içerikteki programlar “radyo-
esenler.com” üzerinden dinle-
nebiliyor. 

KÜLTÜR VE SANAT ŞEHİR EKRANI’NDA HAYAT BULUYOR

KULAĞINIZ RADYO
ESENLER’DE OLSUN!

“RADYO ESENLER” YENI YAYIN DÖNEMI IÇIN HAZIRLADIĞI BIRBIRINDEN FARKLI 
VE ÖZEL IÇERIKLERIYLE, DINLEYICILERIYLE BULUŞTU.

YENI YAYIN DÖNEMINE ÖZEL HAZIRLADIĞI KÜLTÜREL ETKINLIKLERIN YANI SIRA 
SOSYAL HAYATA DÂIR OLUŞTURDUĞU IÇERIKLERI VE BIRBIRINDEN DEĞERLI KONUK-
LARIYLA, KÜLTÜR VE SANATA DÂIR HER ŞEY “ŞEHIR EKRANI”NDA HAYAT BULUYOR. 

RADYO ESENLER’IN CANLI VE
BANT YAYIN AKIŞI

PAZARTESİ
11.00 Ömer Seyfettin Saati–Kitap Seslendirmesi
16.00 Ayine–Menekşe Özkaya
21.00 Bizden Mısralar–Yusuf Zabun

SALI
11.00 Ömer Seyfettin Saati–Kitap Seslendirmesi
15.00 Bahçevan–Ömer Çelik
18.00 Hoş Neva–Amine Ateş Kabaktepe
20.00 Karadeniz Rüzgârı–Musa Ada

ÇARŞAMBA
11.00 Ömer Seyfettin Saati–Kitap Seslendirmesi
14.00 Türkü Tadında–Hüseyin Yazan
17.00 Kültür Sanat Gündemi–Demirhan Kadıoğlu
18.00 Vefa Durağı–Özcan Ünlü

PERŞEMBE
11.00 Ömer Seyfettin Saati–Kitap Seslendirmesi
14.00 Sivil Toplum Saati–Mehmet Kaya
17.00 Dinle Koçum–Esra Yiğit/Okan Kumbaracı 
21.00 Bizimkiler–Adnan Bektaş/Ömer F. Marangoz
23.00 Bi’ Dünya Müzik – M. Emre Yapraklı

CUMA
11.00 Eskimeyen Eskiler–Şeref Yumurtacı 
15.00 ESEV’den Konuşuyoruz–Hümeyra Tektaş
17.00 Söz Sığmaz–Zeynep Yazıcı 
21.00 Mavi Pusula–İbrahim İnecik
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TAKDİRLİK HİZMETLERİMİZTAKDİRLİK HİZMETLERİMİZ
ESENLER BELEDIYESI’NIN PROJELERI BIR BIR ÖDÜL ALIYOR. “SIFIR 
ATIK”A TAM DESTEK VERDIĞIMIZ “AKILLI MOBIL ATIK TOPLAMA” 
PROJEMIZ ILE GÜVENLI VE HIZLI “E-ARZ (AKILLI RUHSAT KAYIT 
ZINCIRI)” PROJEMIZ ÖDÜLE LÂYIK GÖRÜLDÜ.

Esenler Belediyesi, Sıfır Atık 
ve Belediyeler Kongresi’n-

de “Akıllı Mobil Atık Toplama 
Projesi” ile en iyi “Sıfır Atık 
Projesi” ödülünü aldı. Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 
projenin ödülünü Esenler Be-

lediye Başkanımız M. Tevfik 
Göksu’ya takdim etti. 

“Akıllı Mobil Atık Toplama 
Projesi”, günümüz teknolojisi 
kullanılarak düzenli atık topla-
ma sistemini oluşturmak, sür-
dürülebilir kalkınma hedefleri 
çerçevesinde atıkları kontrol 

altına almak için geliştirildi. 
Bu sistem sayesinde puan-ka-
zanç yöntemiyle Esenlerliler, 
fırın ve marketlerden temel 
gıda ihtiyaçlarını karşılayacak, 
öğrenciler ise puanlarla okul 
kantinlerinden alışveriş imkânı 
elde edecek.

Esenler Belediyesi, Akıllı Şe-
hirler Fikir ve Proje Uygula-

ma Yarışması’nda, “e-Arz (Esen-
ler Akıllı Ruhsat Kayıt Zinciri)” 
adlı projesi ile “Akıllı Şehir 
Uygulamaları” kapsamında 500 
bin lira ödüle lâyık görülmüştü. 
Ödüllü “e-Arz (Esenler Akıllı 
Ruhsat Kayıt Zinciri)” projesi, 
Esenler Belediyesi’nde hayata 
geçiriliyor. Projenin mâliyeti de, 
kazandığı ödülden karşılanıyor. 

Ödülün bir kısmı da Esenler Be-
lediyesi’nin Akıllı Şehir Uygula-
maları’nda kullanılacak.

TÜRKİYE’DE İLK OLACAK

“Esenler Akıllı Ruhsat Kayıt 
Zinciri” ile ruhsat kontrolü çok 
daha hızlı ve güncel bir şekilde 
takip edilirken, vatandaş ise hiç-
bir güvenlik sorunu yaşamadan 
sistemden ruhsat bilgilerinin 
tüm detayları, değişimleri ve ge-

nel durum bilgileri takip edile-
cek. Projede kullanılacak sistem 
sayesinde ruhsat işlemleri için 
güvenli, hızlı ve sürdürülebilir 
bir altyapı kurulmuş olacak. 
Projenin tüm altyapısı Esenler 
Belediyesi’nde kullanılmak üze-
re hazır hâle getirildi. 2020 yılı 
sonunda hayata geçmesi planla-
nan proje ile Türkiye’de ilk kez 
Blockchain altyapısı ile ruhsat 
işlemleri yapılabilecek.

SIFIR ATIK’TA EN İYİ PROJE ESENLER’İN

AKILLI RUHSAT’IN ÖNCE ÖDÜLÜ GELDİ, ŞİMDİ DE PROJESİ

15 Temmuz Millet Bahçe-
si, Esenler Prof. Dr. Sa-

dettin Ökten Şehir Düşünce 
Merkezi’nde gerçekleşen 
ziyarette Başkan Göksu, 
Esenler Belediyesi tarafın-
dan hayata geçirilen kentsel 

dönüşüm çalışmalarını ve 
projelerini anlattı. Akıllı Şe-
hir, Kuzey ve Güney Rezerv 
Alanı ve 15 Temmuz Mil-
let Bahçesi tanıtılırken yeni 
yapılacak millet bahçesi ve 
taşınacak yeni alanlar hak-

kında da bilgiler verildi. If-
tikhar Ali Shallwani Esen-
ler’deki kentsel dönüşüme, 
yeni hazırlanan projelere ve 
yapılan çalışmalara hayran 
kaldığını söyledi.

SHALLWANI DÖNÜŞÜME HAYRAN KALDI
Pakİstan-Karaçi’nin Beledİye Başkanı

PAKISTAN’IN EN KALABALIK VE EN ÖNEMLI ŞEHRI KARAÇI’NIN BELEDIYE BAŞKANI IFTIKHAR 
ALI SHALLWANI, ESENLER BELEDIYESI’NI ZIYÂRET ETTI. ESENLER BELEDIYE BAŞKANI M. 
TEVFIK GÖKSU, SHALLWANI’YE ESENLER’DEKI KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI ANLATTI. 
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HES KODU SART!
Dörtyol Meydanı ve Semt Pazarı Girişlerinde

KORONAVIRÜS TEDBIRLERI KAPSAMINDA ESENLER DÖRTYOL MEYDANI’NA VE ILÇEDEKI SEMT 
PAZARLARINA GIRIŞLERDE HES (HAYAT EVE SIĞAR) KODU UYGULAMASINA GEÇILDI.  

Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 
tarafından alınan kararlar kapsa-

mında koronavirüs vak’a sayılarının 
arttığı bugünlerde tüm İstanbul’da 
olduğu gibi Esenler’de de tedbirler 
artırıldı. İstanbul’un en yoğun mey-
danlarından Esenler Dörtyol Meyda-
nı’na girişte koronavirüse karşı HES 
(Hayat Eve Sığar) kodu uygulaması 
başladı. Bu kapsamda ilçedeki semt 
pazarlarına da HES kodu bulunmayan 
vatandaşlar alınmıyor.

VALİ YERLİKAYA’DAN SALI 
PAZARI’NDA KORONAVİRÜS 
DENETİMİ

Kapalı ve açık pazar yerlerinde de 
HES Kodu uygulaması işliyor. Bu 
kapsamda  İstanbul Valisi Ali Yer-
likaya, Esenler Belediye Başkanı M.
Tevfik Göksu ile birlikte, koronavirüs  
tedbirleri kapsamında pazar yerleri-
nin kurulması ve işleyişine yönelik 
alınan tedbir ve önlemleri yerinde 

inceleyerek Esenler Yavuz Selim Ma-
hallesi’ndeki Salı pazarı›nda korona-
virüs denetimlerinde bulundu. İkili, 
pazar esnafı ve vatandaşlara, maske 
kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik 
konularında uyarılarda bulunarak 
hassasiyet istedi.

PAZARLARDA ÖĞLEDEN ÖNCE 
İNDİRİM VAR!

Vali Yerlikaya, pazarlarda öğlene ka-
dar indirim uygulanacağını belirte-
rek, “Pazarlarda akşama doğru ciddi 
bir yoğunluk oluyor. Bu yığılmadan 
dolayı mesafe noktasında halkımız 
sıkıntılar yaşıyor. Bu durumu önleye-
bilmek için sabah saat 07.00 ile öğlen 
saat 13.00’e kadar bir indirim uygu-
lamaya karar verdik.” açıklamasında 
bulundu.

HER GÜN DENETİM YAPIYORUZ

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu da, “Esenler’deki bütün pazar-
larda HES kodu uygulamasına geçi-
yoruz. HES kodu olmayanlara pazar 
kurdurmuyoruz. 13 tane pazarımızı 
her gün denetleyeceğiz. Salgın toplum 
olarak birlikte mücadele etmemiz ge-
reken bir konu.” ifadelerini kullandı.

Doktorların ‘Yürüyemez, konuşa-
maz, yemek yiyemez’ dediği 10 

yaşındaki Esenlerli Halil Asaf Soysal, 
yemek ve soluk borusunu ilgilendiren 
doğumsal anomaliyle dünyaya geldi. 

Yaklaşık 4 buçuk ay yoğun bakımda kalan Halil 
Asaf, bu sürede beyin kanaması da geçirdi. Beyin 
kanaması sonrasında bir de felç durumu gözlenen 
ve hayatını yüzde 98 engelle sürdürmek zorunda 
kalan Halil Asaf, 2 yaşına geldiğinde ise annesi ta-
rafından terk edildi. Babasının artık tek başına ih-
tiyaçlarını karşılayamayıp, bakımını da yapamadığı 
Halil Asaf’a halası Türkan ile eniştesi Selim Soysal 
çifti sahip çıktı. Bugün 10 yaşında ve yalnızca en-
jektör ile beslenebilen küçük çocuğun ekskavatör 

kepçe kullanma hayâli Esenler 
Belediyesi sayesinde gerçek oldu.

İŞ MAKİNESİ KULLANDI

Minik Halil Asaf’ın, en büyük 
hayâlinin ekskavatör kepçeye bin-
mek olduğunu öğrenen belediye 
çalışanları durumu Esenler Bele-

diye Başkanı M. Tevfik Göksu’ya bildirdi. Başkan 
Göksu’nun talimatıyla harekete geçen belediye çalı-
şanları, Halil Asaf’a 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde 
iş makinesi kullandırarak hayâlini gerçekleştirdi ve 
bir de oyuncak kepçe makinesi hediye etti. 

DOĞUMSAL ANOMALIYLE DÜNYAYA GELEN, 2 YAŞINDA ANNESI TARAFINDAN TERK EDILEN VE HALASININ SAHIP ÇIKARAK EVLÂT 
EDINDIĞI 10 YAŞINDAKI HALIL ASAF’IN EKSKAVATÖR KEPÇE KULLANMA HAYÂLINI GERÇEKLEŞTIRDIK.

MİNİK ASAF’IN KEPÇE HAYÂLİ GERÇEK OLDU
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Editör: Şeref Yumurtacı
Tarihçi/Yazar

Eski haritalarda Avasköy Ke-
meri, Yılanlı Kemer, Kara 

Kemer veya Tek Kemer diye anı-
lan bu kemerin üzerinden Süley-
maniye ile Beylik sularında 
olduğu gibi künk ismini 
verdiğimiz 21 cm iç 
çapı olan pişmiş top-
raktan ya da çimen-
todan yapılmış, kalın 
su boruları geçer.  Os-
manlı Devleti’nin ve 
Türk İslam Tarihi’nin 
en büyük mimarı olan Mi-
mar Sinan’ın yaptığı eserlerin 
listelerinin de verildiği Tezkire-
tü’l-Bünyân ve Tezkiretü’l-Ebni-
ye adlı eserlerde “Müderris Köyü 
yakınlarındaki kemer.” şeklinde 
geçmektedir. 
FATİH SULTAN MEHMED’İN 
İLİM MERKEZİ HÂLİNE 
GETİRDİĞİ BİR KÖY: ESENLER 
Fatih Sultan Mehmed 
tarafından hocası 
Alaaddin Tusi’ye 
verildiği için Mü-
derris Köyü diye 
anılan bu alan gü-
nümüzde Esenler 
Kemer Mahallesi 
yanındaki boş araziyi 
ve mahallenin bir kısmı-
nı ifâde etmektedir. Türkiye’nin 
su mühendisliği ve suyolları ko-
nusunda en önemli araştırmacısı 
olan Prof. Dr. Kazım Çeçen de 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp-

hânesi’nde yaptığı araştırma so-
nucunda 1748 tarihli bir harita-
da Müderris Köyü’nün bugünkü 
Avasköy yani Atışılanı’nın hemen 
yanında çizildiğini göstermiştir. 
EVLİYA ÇELEBİ’YE GÖRE 

AVAS KEMERİ 
Evliya Çelebi de İstan-

bul’u anlattığı Seyahat-
name’sinin birinci cil-
dinde su kemerlerinin 
vasıflarını anlatırken 
“Müderris Köy Ke-

merleri de 60 arşın-
dır, ne kadar kemer 

olduğunu bilmiyorum. Bu 
kemerin temelleri Galata Kule-
si kadar derindir.” şeklinde ifâ-
de etmiştir. 
Süleymaniye suyolunun 1559 
yılından önce tamamlandığı 
bilindiğinden; bu sistemin bir 
parçası olan Avasköy Keme-
ri’nin inşâsının da 1559’dan 
önce tamamlandığı düşünül-

mektedir. 
BELGELERDE AVAS 

KEMERİ
Bu kemerin yapısında-
ki zarâfet ve uygulanan 
teknik, Mimar Sinan 

yapısı olduğunu açıkça 
göstermektedir.  Sinan’ın, 

Uzun Kemer, Paşa Kemeri 
ve diğer kemerlerde uyguladığı 

çıkıntılar tepede sıfır olacak şe-
kilde yapılan payandalar bu ke-
merde de aynen uygulanmıştır. 
Gözlerin açıklıkları 4,50 metredir. 
Yalnız ortadaki göz diğer gözler-

den farklı olarak 6 metre yapılmış-
tır. Kemerin Yüksekliği ise 10,30 
metredir. 
Süleymaniye suyollarına ait hari-
tada bu kemer 11 gözlü, Topkapı 
Sarayı Müzesi III. Ahmet kitap-
lığındaki 1607 tarihli haritada 12 
gözlü, 1748 tarihli haritada ise 
yine 12 gözlü olarak çizilmiştir.
Avasköy Kemeri’nin Osmanlı za-
manında birkaç kez tamir edil-
diğini Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Arşivleri-Osmanlı Arşivleri’nde 

bulunan belgelerde görmekteyiz.  
Meselâ 1737 yılında kemerin ta-
miri için 831,5 kuruş tahsis edildiği 
yine bu belgelerde görülmektedir. 
2009’DA RESTORE EDİLDİ 
1970’lerden sonra devrin idâre-
cilerinin ilgisizliği yüzünden ke-
merin etrafında birçok bina inşâ 
edilmiştir. Kemer İstanbul 1 Nu-
maralı Kültür ve Tabiat Varlıkla-
rını Koruma Kanunu kapsamında 
koruma altına alınmasına rağmen 
bir süre ilgisiz kalmıştır. 2009 yı-
lında Esenler Belediye Başkanı-
mız M. Tevfik Göksu ve ekibinin 
girişimleri ile hazırlanan ve ke-
merdeki bozulmaların ayrıntılı 
olarak anlatıldığı raporla birlikte 
başarılı bir restorasyon süreci ge-
çirmiş ve o günden bugüne devam 
eden yoğun yenileme çalışmaları 
ile daha dayanıklı bir şekilde gü-
nümüze ulaşmıştır.  

EVLİYA ÇELEBİ

FATİH SULTAN 
MEHMED

KIYMETLI DOSTLAR, BU SAYIMIZDA SIZLERE ILÇEMIZDEKI BIR MAHALLEMIZE ISMINI VEREN TARIHÎ MEKÂNLARIMIZDAN 
BIRISI OLAN VE ÂDETA MIMAR SINAN’IN ESENLER’E MÜHRÜ NITELIĞINDEKI AVAS KEMERI’NI TANITACAĞIZ. 

AVAS (ATIŞALANI) KEMERİ

MİMAR SİNAN’IN ESENLER’E MÜHRÜ
MEKÂNLARIMIZ-2
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“AİLE EĞİTİMLERİ”
MUTLU AİLE, HUZURLU TOPLUM İÇİN

ESENLER BELEDIYESI KADIN VE AILE HIZMETLERI MÜDÜRLÜĞÜ, AILE KURUMUNUN KORUNMA-
SI VE SAĞLIKLI BIR ŞEKILDE DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI IÇIN “GÜÇLÜ TOPLUM VE GÜÇLÜ 
GELECEK” SLOGANIYLA “AILE EĞITIMLERI” DÜZENLIYOR. 

Aile yapısı ne kadar çok korunuyor-
sa, toplum da o kadar çok koru-

nuyor demektir. Çünkü toplumlardaki 
bozulmalar ilk olarak ailede başlar. 
Toplum için bu denli önemli olan aile 
kurumunun korunması ve sağlıklı bir 
şekilde devamlılığının sağlanması için 
Esenler Belediyesi “Aile Eğitimleri” 
online eğitim programları hazırladı. 
Günümüzde aile içi iletişimin, dijital 
çağ modelli bir iletişime evirilmiş ol-
duğu göz önüne alınarak hazırlanan 

eğitimlerde ailenin, yaşanan bu hızlı 
dönüşüme en az hasarla ve en sağlıklı 
şekilde entegre olması konusunda aile 
kurumunu desteklemek amaçlanıyor. 

Toplam 15 farklı başlıkta, konusunda 
uzman eğitmenler tarafından verilen 
eğitimler online ve yüz yüze gerçek-
leşiyor. 15 uzman konuşmacı, 15 ayrı 
başlıkta bir buçuk saat süren eğitim-
lerle aile kurumunu güçlendirmeye 
yönelik tavsiyeler veriyor. 5 Ekim’de 
başlayan ve 23 Aralık’a kadar devam 

edecek eğitimlere, şimdiye kadar 314 
kişi katılım sağladı.

EĞİTİMLER DOLU İÇERİKLERLE 
DEVAM EDECEK 
Ekim ayı içerisinde gerçekleşen “Aile 
Eğitimleri” seminerlerinin ilkinde Uz-
man Psikolojik Danışman Mehmet 
Hilmi Eren, “Çocuk Yetiştirmede 
Babanın Rolü” konusunu anlattı. Kli-
nik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse ise 
“Aile Kavramı ve Aile İçi Rollerimiz” 
konu başlığı altında sağlam bir evlilik 
için dikkat edilmesi gereken hususları 
ve mutlu evliliğin sırrını katılımcılarla 
paylaştı. Bir sonraki eğitimde Uzman 
Psikolog Muhammed Genç, çocuklara 
sınır koyma ve sınırsız çocuk yetiştir-
me arasında bocalayan anne-babalara 
seslendi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekmel Geçer, 
“Ailede Çatışma Yönetimi ve Ebeveyn 
Çocuk İletişimi” seminerinde ailenin 
itibar kaybına uğramasının aile içi ça-
tışmaların çözüme kavuşamamasına 
bağlı olduğunu söyledi. Ekim ayının 
son eğitimin Uzman Psikolog Büşra 
Bozkurt, her duygunun olması gereken 
seviyede tutulmasının sağlıklı olduğu-
nu, günlük işlerimizi zorlayan noktaya 
gelen her duygunun olması gereken 
seviyeyi geri çekmenin doğru olacağını 
söyledi.

UZMAN PSIKOLOG 
BÜŞRA BOZKURT

SAĞLIK BILIMLERI ÜNV. ÖĞR. ÜYESI
DOÇ. DR. EKMEL GEÇER

UZMAN PSIKOLAJIK DANIŞMAN
MEHMET HILMI EREN

UZMAN PSIKOLOG
MUHAMMED GENÇ

KLINIK PSIKOLOG
DR. RUKIYE KARAKÖSE

Dünya Şehircilik Günü’nde Esen-
ler Şehir Düşünce Merkezi’n-

deki “Çocukların Şehri” atölyesinde 
bir araya gelen çocuklar, kendi hayal 
ettikleri şehri çizme fırsatı buldular. 

Çocuklar önce hayalle-
rindeki şehri çizdikleri 
resimlere yansıttılar, ar-
dından da yaptıkları ma-

ketlerle şehirlerini oluşturdular. Ço-
cukların gözünden şehirler ağırlıklı 
olarak; çevre dostu, güvenli, parkları, 
bahçeleri, oyun alanları olan şehirler 
olarak tasarlandı.

GELECEĞIN ŞEHIR KURUCULARI OLAN ESENLERLI ÇOCUKLAR, DÜNYA 
ŞEHIRCILIK GÜNÜ’NDE HAYALLERINDEKI ŞEHRI ÇIZDILER VE TASARLADILAR. 

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ ÖZEL SAYISI ÇIKTI!
ESENLER BELEDIYESI ŞEHIR DÜŞÜNCE MERKEZI TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKIYE’NIN ILK “ŞEHIR 
VE DÜŞÜNCE DERGISI”NIN 8 KASIM DÜNYA ŞEHIRCILIK GÜNÜ’NE ÖZEL SAYISI OKURLARIYLA BULUŞTU. 

Şehre dâir kalıcı dü-
şünceler ve çözüm-

ler üretmek amacıyla 
hayata geçirilen Şehir 
Düşünce Merkezi’nin 
aynı adla yayımladığı 
derginin 8 Kasım Dün-
ya Şehircilik Günü’ne 
özel sayısında, Türkiye’nin önde gelen 
siyasetçileri, akademisyenleri, belediye 
başkanları, tarihçileri ve yazarları, ‘İdeal 
Şehir Üzerine Düşünceler’ini tüm yönle-
riyle kaleme aldılar.

“Şehir ve Düşünce Dergisi”nin özel sayı-
sı, fikirleriyle dergiye katkıda bulunan ve 

kısa süre önce vefat 
eden Dr. Öğr. Üye-
si  Mahmut Kanık 
anısına ithaf edildi. 
Özel sayıda; şehir 
hukuku, ekonomisi, 
kültürü, dili, yöne-
timi, ritüeli ve muâ-

şereti üzerine uzman isimler görüşlerini 
belirttiler. Ayrıca “Geleceğin Şehri” ile 
“Şehir ve Karantina” konuları masaya 
yatırıldı.

“Şehir ve Düşünce Dergisi” özel sayısını 
ve tüm yayınları okumak için esenler.bel.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz.”
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OĞLUMUN ŞEHİT OLUP 
CENÂZE ARACIYLA 
GELDİĞİNİ GÖRMEK 
DE VARMIŞ...

CenÂze Şoförü Şehİt Babası:

Esenler’in şehidi Uzman Asker 
Salih Tortum’un babası Musta-

fa Tortum, oğlunun askerlik mesleği-
ni seçerek, kendisini ve ailesini nasıl 
gururlandırdığını anlattı. Cenâze 
şoförlüğü yapan Baba Tortum, bir 
gün oğlunun da şehit olarak cenâze 
aracına bineceğini hiç düşünmedi-
ğini söyledi. 
ÇOK MİLLİYETÇİ BİR ÇOCUKTU

22 yaşında şehit düşen oğlunun na-
sıl bir genç olduğunu anlatan baba 
Mustafa Tortum, “İki kızım var, 
rahmetli oğlum en büyükleriydi. 
Askere gitmeden önce bir plastik 
fabrikasında çalışıyordu. Mahalle-
nin en efendi çocuğuydu. Hiç kim-
seyle bugüne kadar tek bir kavgası 
olmadı. Çok milliyetçi bir çocuktu. 
Askerlik zamanı gelince de, ‘Hemen 
vatanî görevimi yerine getireceğim’ 
diyerek askere gitti. Askere gittikten 
sonra, ‘Özel harekâtçı olacağım, as-
kerde kalacağım.’ diye aradı, sevin-
dim. Ülkesine çok düşkün bir evlâttı. 
1.80 boyunda, yapılı ‘yakışır oğluma’ 
dedim” ifâdelerini kullandı. 

‘TEHLİKELİ BİR YERE GİRDİK’ 
DEDİ, HELÂLLİK İSTEDİ

En son operasyona çıktıkları gün me-
sajlaştıklarını ve oğlunun helâllik 
istediğini söyleyen şehit babası Tor-
tum, yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı:

“Tehlikeli bir yere gireceklerini söy-
leyip helâllik istedi. Girilemeyen yere 
girmişler, hainlere tuzak kurmuşlar. 
Çatışma çıkmış ve şehit olmuş yav-
rum. Ailecek bir yere gitmiştik, ara-
badaydık haberi aldığımızda. Sabah 
6’da karakoldan aradılar, ‘Tebligatın 
var’ dediler. ‘Bu saatte ne tebligatı?’ 
dedim ve hemen anladım tabii. İçi-
me ateş düştü. Sonra arabanın içini 
tahmin edersiniz...” 

BİR GÜN BAŞIMA GELEBİLECEĞİNİ 
HİÇ DÜŞÜNMEDİM

Cenâze şoförlüğü yapan acılı baba 
Tortum, “15 yıldır cenâze aracı şofö-
rüyüm. O kadar fazla şehit cenazesi 
kaldırdım ki, bir gün başıma gelece-
ğini hiç düşünmemiştim. Baba olarak 
seviniyorsun, gurur duyuyorsun; çocu-
ğum okudu, mesleğini eline aldı diye. 
Bu kısmını hesap etmiyorsun.” dedi.

EN ÇOK KÖPEKLİ FOTOĞRAFINI 
SEVİYORUM 

Oğlunun hayvanları çok sevdiğini be-
lirten baba, “Hayvanları çok sever-
di. Özellikle köpekleri çok severdi. 
Van’da yavru bir köpeğe bakıyordu. 
Onunla hayat bulduğunu söylüyor-
du. Köpekle çektirdiği fotoğrafı, en 
sevdiğim fotoğrafı. Orada çok güzel 
gülüyor, gözlerinin için gülüyor.” 
diye konuştu.

OĞLUM GİBİ YEĞENLERİM 
DE VATAN İÇİN CAN VERMEYE 
HAZIRLAR

Vatanı bölmek isteyenlere de bir me-
saj gönderen baba Mustafa Tortum, 
“Benim bir oğlum vardı, vatana fedâ 
ettim. Ailece milliyetçiyiz. Bu vatana 
gönülden bağlıyız. Bir oğlumu vata-
na fedâ ettim ama yeğenlerim de bu 
vatan için can vermeye her zaman 
hazırlar.  Güzel ülkemizi böleme-
yecekler. Birliğimiz bizim en büyük 
kalkanımız.” dedi.

Esenler Birlik Mahallesi’nde oturan, Van’ın Çaldıran 
ilçesi Tendürek Dağı’nda görev yaptığı 3 Eylül 2016 
tarihinde teröristlerle girdiği çatışmada açılan ateş 
sonucu şehit olan 22 yaşındaki Uzman Asker Salih 
Tortum’un babasından, şehit olan kahraman oğlunun 
hikâyesini dinledik. 

Mustafa TORTUM I Şehit Babası
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Askerî bölgede inşâsı hızla devam eden yeni Esenler, 
teknolojinin hayata değer katan ve insan hayatını 

kolaylaştıracak en güzel uygulamalara sahip altyapısı 
ve üstyapısı ile Türkiye’nin ilk “Akıllı Şehri” oluyor. 
Buradaki Akıllı Şehir uygulamasının yansımaları 
Esenler’in tüm mahallelerinde hissedilecek. 

Akıllı Şehir Esenler, Esenler’in değerine değer 
katıyor. Esenler’de herkes, zenginlik, teknoloji, 
enerji, istihdam, güvenlik, huzur ve mutluluğu 
ilçenin tüm bireyleri ile paylaşmanın hazzını 
yaşayacak. 

HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK 9 KONSEPT 

Akıllı şehir konsepti, şu 9 farklı alanın bir-
leşiminden meydana geliyor. “Akıllı Yöne-
tişim”, “Akıllı İnsan”, “Akıllı Yapılar”, 
“Âfet ve Âcil Durum Yönetimi”, “Akıllı 
Güvenlik”, “Akıllı Ekonomi”, “Akıl-
lı Sağlık”, “Akıllı Enerji” ve “Akıllı 
Çevre”.  Teknolojinin imkânlarıy-
la harmanlanacak bu konseptlerin 
birleşimiyle Esenler’de hayat daha 
kolaylaşacak, yaşayanlara konfor su-
nacak. 

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak 
bireysel ve ortak elektrik üretimi yapılabilecek. Yaygın ve 
entegre güvenlik sistemleri ile okullar, sokaklar, parklar çok daha güvenli 
olacak. Trafik yoğunluğuna göre geçişleri kendi düzenleyen trafik ışıkları 
ve akıllı kavşaklar, akıllı aydınlatmalar, akıllı sulama sistemleri, akıllı atık 
yönetimi gibi uygulamalar hem hayatı kolaylaştıracak hem de kaynakların 
daha verimli kullanılmasını sağlayacak.

ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKANLIĞI, SANAYI VE TEKNOLOJI 
BAKANLIĞI VE ESENLER BELEDIYESI ARASINDA IMZALANAN 
IŞ BIRLIĞI PROTOKOLÜ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 2020-
2023 ULUSAL AKILLI KENTLER STRATEJISI VE EYLEM 
PLANI ILE ESENLER, “AKILLI ŞEHIR” OLUYOR. ESENLER 
2023’DE ‘GELECEĞIN ŞEHRI’ OLARAK ANILACAK. 

Akıllı Şehİr VE TEKNO KENTLER İLE

ESENLER’DE 
HERKES ZENGİN 
OLUYOR! 

M.Tevfik GÖKSU
Belediye Başkanı
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Mustafa VARANK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı

ÇÖZÜM GELİŞTİREN ‘BİLİŞİM ŞEHRİ’ OLACAK

Sensörlerle donatılmış altyapı ve üstyapı sistemleri, arıza ve aksaklıkları anlık olarak bil-
direcek ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesine olanak sağlayacak. Esenler, sosyal et-

kileşimi ve iletişimi güçlü bir yerleşim yeri olacak. Karar destek sistemleri, büyük 
veri platformu ve uygulaması, e-devlet kapısı, tek nokta hizmet merkezi, mobil 

uygulamalar ve geri bildirim bileşenleri daha etkin olarak uygulanacak. Akıl-
lı şehrimiz, bilgi ve teknoloji üreten ve paylaşan bilişim şehri olacak.

YERLİ VE MİLLÎ TEKNOLOJİ ÜRETECEK

Akıllı Şehir Esenler, teknolojinin hayata değer katan en güzel 
uygulamalarına da sahip olacak. Akıllı Şehir teknolojileri 

için AR-GE çalışmalarını yürütecek ve diğer Akıllı Şehir 
uygulamalarını da destekleyecek İhtisas Teknoloji Ge-

liştirme Bölgeleri (TGB) kurulacak.  Yeni yaşam ken-
timiz, teknoloji odağı hâline gelecek. Akıllı Şehir 

Odaklı TGB, “Millî Teknoloji Hamlesi” vizyonu 
doğrultusunda yerli ve millî teknoloji üretimin-
de de önemli bir yere sahip olacak. Türkiye’nin 
ilk Akıllı Şehir Uygulama Test Merkezi bura-
da hayata geçecek.

KALKINMAYA KATKI SAĞLAYACAK

Kurulacak TGB, Esenler’in ve Türkiye’nin 
ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması için 

önemli bir adım olacak. TGB bir “İhtisas Tek-
noloji Geliştirme Bölgesi” de olacağından, Akıllı 

Şehir odaklı sektör grubunda ve bu sektör grubuna 
dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin 

yer aldığı “Tematik Teknoloji Geliştirme Bölgesi” de 
olacak.

VARANK: “ESENLER ROL MODEL OLACAK”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, 
Türkiye’nin ilk Akıllı Şehri için, “Esenler bilişim, 
yazılım ve akıllı şehircilik teknolojilerinin gelişti-
rilip, üretildiği bir ‘Tekno Şehir’e ev sahipliği ya-
pacak. Esenler, Türkiye genelinde bir rol model 
olarak takip edilecek hatta sınırlarımızı da aşa-
cak.” ifâdelerini kullandı. 
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Özel oluşturulan bir ekiple Esenler’i “Gelece-
ğin Şehri” yapmak için çalışan dünyaca ünlü 

akademisyen Prof. Dr. İmdat As ile 2023 yılında 
“Akıllı Şehir” olacak Esenler’i konuştuk. 

Prof. Dr. İmdat As, rezerv alanda kurulan “Gele-
ceğin Akıllı Şehri” Esenler’in, Amerika’nın dün-
yaca ünlü Central Park’ın iki kat büyüklüğünde 
olduğunu, Akıllı Şehir’de yaşayanların hayat kali-
tesinin çok artacağını ve bu şehrin dünyaya örnek 
olacağını söyledi. Prof. Dr. İmdat As, dünyanın 
dev teknoloji şirketlerinin merkezlerini Esenler’e 
taşıyabileceğini söyledi. 

Ekip arkadaşlarınızla birlikte Akıllı Şehir Esen-
ler için hangi çalışmaları yapıyorsunuz?

Ekibimin adı, CIDDI “City Development throu-
gh Design Intelligence”–“Akıllı Tasarım ile Şe-
hir Gelişimi.” İTÜ’deki CIDDI grubu 5 doktora 
öğrencisi ve 2 araştırmacı, toplam 7 kişiden olu-
şuyor. Bunun dışında mühendisler de yazılım ve 
teknik destek sağlıyorlar. 

Ekibimle bir kitapçık hazırladık. İsmi; CID-
DI–Esenler Geleceğin Şehri Projesi, 1. Cilt. Bu 
kitapçıkta; gele-
ceğin ulaşım şe-
killeri, geleceğin 
konut yapıları ve 
buna bağlı sos-
yal dönüşümler, 
büyük ölçekli sür-
dürebilirlik yakla-
şımları, şehir bilgi 
bankaları ve akıllı 
yönetim ile ilgili de-
mokratik şehir yöne-
tim şekilleri üzerine 
çalışmalar var. Dün-
yada benzer Akıllı 
Şehir örneklerini bu-
lup kitapçığa ekledik. 
Esenler’de Geleceğin 
Şehri’nin yapılacağı 

araziyi inceleyip, değişik konularda haritalarını 
çıkardık. Proje takımlarıyla hazırladığımız ‘Esen-
ler Strateji Raporları’nı da ilâve ettik. Öğrenciler 
ayrıca akıllı telefon ve tabletler üzerinde çalışan 
çeşitli şehir uygulama (APP) fikirlerini geliştirdi-
ler. Bundan sonra, her akademik dönemde eki-
bimle yeni bir cilt üretip “Esenler-Geleceğin Şeh-
ri” hakkında bir seri yayınlamayı düşünüyoruz.

TÜRKİYE’YE VE DÜNYAYA ÖRNEK OLUR

Esenler, ‘Geleceğin Şehri’ olur mu?

Evet, Esenler için çok güzel bir fırsat doğdu. 
Esenler ilçesi içerisinde Kuzey ve Güney Re-
zerv Alanları olmak üzere Geleceğin Şehri için 
8.4 milyon kilometrekare bir arazi tahsis edildi. 
Burada Geleceğin Şehri’ni baştan tasarlama im-
kânımız var. Çoğu zaman Akıllı Şehir çalışmaları 
dendiğinde var olan şehirlerin yeni teknolojiler-
le donatılması ve daha verimli hâle getirilmesi 
anlaşılıyor. Esenler’de baştan yeni teknolojilere 
uyumlu bir şehri tasarlama imkânını yakaladık. 
Yeni bir şehri baştan yapabilirsek nasıl olur? Yol-
ları, binaları, yükseklikleri, enleri, malzemeleri, 
şehir morfolojisi nasıl gelişir? Bu, Esenler için bir 
fırsat ve başarılı olunursa, Türkiye ve dünyaya da 
örnek teşkil edebilir, öncü bir rol model olabilir.

CENTRAL PARK’IN İKİ KATI 
BÜYÜKLÜĞÜNDE

“Geleceğin Şehri” Esenler’i dünyadaki örnekle-
riyle kıyaslar mısınız?

Esenler “Geleceğin Şehri” alanı, göreceli olarak 
büyük bir alanı, 8.4 milyon kilometrekareyi kap-

sıyor. Sadece büyüklüğünün anlaşılması bakı-
mından bu alan, New York’ta bulunan dünya-
ca ünlü Central Park’ın iki kat büyüklüğünde. 
Dünyanın değişik bölgelerinde benzer projeler 
yürütülüyor. Avrupa’da, Eindhoven kentinde 
1.5 milyon kilometrekare alanda Brainport adı 
altında sürdürülebilir yeşil bir şehir tasarlanı-

yor. Kanada’da Google, Sidewalk Labs “Quaysi-
de Toronto” şehrini çalışıyor. Orta Doğu ve Uzak 
Doğu’da Esenler alanına daha yakın ölçekli şehir 
çalışmaları var. Abu Dabi 6 milyon kilometreka-
relik bir alanda ‘zero enerji tüketim’ hedefiyle 
Masdar City’yi kurdu. Güney Kore yine 6 milyon 
kilometrekarelik bir alanda Songdo City’yi kurdu. 
Bunlar bilinen büyük proje çalışmaları. ABD’de, 
Çin’de, Suudi Arabistan’da da bunlara benzer 
çalışmalar yürütülüyor ve projeler geliştiriliyor. 
Yani Esenler, alanı ve projesi ölçek bakımından 
diğer benzer projelerle kıyaslandığında çok iyi bir 
büyüklüğe sahip ve bu tip şehircilik çalışmaları 
için ideal bir laboratuvar alanı oluşturuyor.

YAŞAYANLARIN HAYAT KALİTESİ 
ARTACAK

Esenler’de kurulacak Akıllı Şehir’in Esenlerli va-
tandaşlara ne katkıları olacak? 

Esenler’in nüfus yoğunluğu İstanbul’un diğer il-
çelerine göre daha yüksek. Fizikî olarak bu yo-
ğunluk azaltılacak ve deprem riski yüksek yapı-
ların ilk etapta yıkılıp insanların yeni oluşturacak 
şehre nakledilmesi önceliklerden birisi. Bu genel 
olarak Esenler’e bir nefes aldıracak ve güvenlik 
açısından deprem önlemleri de alınmış olacak. 
Buna paralel olarak, yıkılan binaların yerine ye-
şil sahalar, parklar açılacak ve Geleceğin Şehri 

alanında tasarlanan millet bahçeleriyle 
birlikte, Esenler içinde bir ‘yeşil kuşak ağı’ 

örülecek. Toplam yeşil 
alan oranı Esenler’de 
önemli ölçüde artmış 
olacak. Yeni tekno-

lojik yak-
laşımlar, yer altı, 

yer üstü altyapıları, akıllı 
binalar ilk olarak Esenler’de ya-

pılacak ve halkın kullanımına açılacak. 
Bu, İstanbul’daki diğer bölgelerde yaşayanlara 

göre Esenler halkı için daha sağlıklı, verimli, sür-

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK!
ÖZEL OLUŞTURULAN BIR EKIPLE ESENLER’I “GELECEĞIN ŞEHRI” YAPMAK IÇIN ÇALIŞAN DÜNYACA ÜNLÜ AKADEMISYEN PROF. DR. IMDAT 
AS ILE 2023 YILINDA “AKILLI ŞEHIR” OLACAK ESENLER’I KONUŞTUK.

AKILLI ŞEHİR ESENLER
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dürebilir bir çevreye ve daha kaliteli 
yaşam alanlarına herkesten önce ka-
vuşacakları anlamına geliyor.

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN 
YENİLİKLER GELECEK

Akıllı Şehir’deki yaşam alanları 
yani yapılar, konutlar, yollar vs. na-
sıl olacak? 

Covid-19 salgınıyla hızlanan Türkiye 
ve dünyadaki dijitalleşme süreci tüm 
yaşam alanlarımızın fizikî boyutunu 
hızlıca değiştiriyor. Yeni tip “Radi-
kal Karma” yapılar üzerinde çalışılı-
yor, bunlar esnek ve değişik fonksi-
yonlara hızlıca dönüşebilen modüler 
yapılar... 

Bir konutu kolayca ofis alanına çe-
virebilirsiniz. Sosyal yaşamın ve 
ekonominin dönüşmesiyle, zamanla 
yeni bina tipolojileri meydana ge-
lecektir. Salgın döneminde evden 
çalışmayı, uzaktan ders almayı öğ-
reniyoruz, bunlar salgın sonrasında 
da kalabilecek yaşam şekillerine, ev 
tipolojisine dönüştürülecek. Yolla-
rımızda arabaların hâkimiyeti aza-
lacak ve daha yaya öncelikli olacak. 
Tüm yollarımız bisiklet, yaya ve vâ-
sıta şeritlerine ayrışacak. Özellikle 
otonom araçlar geldiği zaman bu 
trafiğin akışkanlığı açısından daha 

da önem kazanacak. Yollarımızda 
araba park alanlarına ihtiyaç kalma-
yacak. Bu artı alanları yaya yolları-
na, yeşil kuşakların genişlemesinde 
kullanabiliriz. Otonom araçlar da 
şehrin belli stratejik noktalarında 
otopark binalarında park edilip ih-
tiyaç duyulduğunda çağrılabilir. Cep 
telefonunuza bir vâsıta uygulama-
sını indirip, ihtiyaç duyduğunuzda 
arabayı çağırıp istediğiniz yere vara-
bilirsiniz. Araba sahibi olmaktansa 
bir âidat ödeyerek, yol yaptığınız ki-
lometre kadar ücret ödeyebilirsiniz. 
Bu tip dönüşümler daha derin sosyal 
normları da etkileyecektir.

ENGELLİLER VE HAYVANLAR 
İÇİN ÖZEL ŞEHİR TASARIMI

Esenler’de kurulacak Akıllı Şehir, 
engelliler  ve hayvanlar için nasıl bir 
yaşam alanı olacak?

Özellikle engelliler için Akıllı Şehir-
ler çok önemli fırsatlar doğuracak-
tır. Geleceğin Şehri’nde engelliler 
için sağlam altyapılar olacak. Bunun 
ötesinde değişik uygulamalarla sağır 
ve görme engelli vatandaşlarımız 
için de şehrin gezilmesi, şehir haya-
tının bir parçası olunması için yollar 
açılacak. Hayvanlar için yaşam alan-
ları korunacak ve şehir tasarımında 

önemli bir yer  olacak. Bir hayvan 
bakış açısından da şehir tasarımı ya-
pılacak. Geleceğin Şehri’nde, şehir 
altyapısı yaya öncelikli olacak, hay-
vanları önemseyecek, insan odaklı 
bir çevre oluşumunu destekleyecek.

KOMŞULUĞU PEKİŞTİRİR

Akıllı Şehir ile birlikte geleneksel 
şehirlerin defteri kapanır mı? Akıllı 
Şehirlerde komşuluk biter mi?

Kültürümüzün, komşuculuğun bi-
teceğini düşünmüyorum. Aksine 
yeni teknolojilerle, komşu kitlemiz 
büyüyecek, yakın bulduğumuz in-
sanları keşfetmemiz mesâfeye bağlı 
olmadan kolaylaşacaktır. İlişkileri-
miz daha da güçlenecektir. Esenler 
halkı şehir içerisinde ve ötesinde 
kendi dijital mahallelerini kendileri 
seçecekler, birbirlerine gidip gelme-
ler, yemekleri paylaşmak, yardım 
etmek, dinî bayramlarda, gecelerde 
bir araya gelmek fizikî mahallenin 
ötesinde, daha geniş bir alana yayı-
lacaktır.

MICROSOFT VE APPLE 
MERKEZLERİNİ ESENLER’E 
TAŞIYABİLİR

Kütüphane ve Bilişim Vadisi ile  
Teknoloji Geliştirme Merkezi’nden 
(TGB) bahsedebilir misiniz?

Kütüphâne Vadisi projesi, Esenler’in 
Güney Rezerv alanında, TGB-Tek-
noloji Geliştirme Bölgesi’nde Kuzey 
Rezerv alanında bir proje. TGB’de, 
Microsoft, Apple vb. teknoloji şirket-
leri yer alıp, Türkiye’deki merkezle-
rini veya önemli branşlarını buraya 
taşıyabilirler. TGB alanı, Geleceğin 
Şehri içerisinde bir teknoloji üssüne 
dönüşecektir. Kütüphane projesi 
de hem okuma salonları, kitaplık-
lar gibi kütüphane fonksiyonlarını 
barındırıyor hem de bilişim vadisi 
fonksiyonları barındırıyor.

PROF. DR. İMDAT AS 
KİMDİR? 

2000 yılında ODTÜ Mimar-
lık Bölümü’nden mezun oldu. 
Yüksek lisansını mimarlık 
alanında ABD MIT’de (Mas-
sachusetts Institute of Te-
chnology’de) yaptı. Harvard 
Üniversitesi’nde doktora ders-
lerini aldı. 2011 yılında Bos-
ton’da Arcbazar.com adında 
bir start-up kurdu. Mimarlık 
alanında, “Kitle Kaynaklı 
Kullanım” (KKK) ûsulüyle 
dünyanın dört bir yanından 
binlerce mimari proje çözüm-
leri üretti, üretmeye devam 
ediyor. 2014 yılında Arcbazar.
com, Entrepreneur Magazine 
tarafından en parlak yüz şir-
ket arasında gösterildi. 2020 
yılı başında Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı’nın teşvikiyle 
TÜBİTAK 2232 lider araştır-
macılar programı çerçevesin-
de Türkiye’ye döndü. İstanbul 
Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
bünyesinde bir ekip kurarak 
Esenler Belediyesi’nin “Gele-
ceğin Akıllı Şehri” üzerinde 
çalışmalarına devam ediyor. 
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Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz 
metrosu Mecidiyeköy-Mah-

mutbey Metrosu; Mahmutbey, Göz-
tepe Mahallesi, Yüzyıl-Oruç Reis, 
Tekstilkent-Giyimkent, Karadeniz 
Mahallesi, Yeni Mahalle, Kâzım 
Karabekir, Yeşilpınar, Veysel Ka-
ranî-Akşemsettin, Çırçır Mahalle-
si, Alibeyköy, Nurtepe, Kâğıthane, 

Çağlayan, Mecidiyeköy durakların-
da yolcularla buluştu. İstanbul’un en 
yoğun nüfusunu barındıran Esenler, 
Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultan-
gazi, Kâğıthane ve Şişli ilçelerinden 
geçen metro hattı 1 buçuk saatlik 
yolu 32 dakikaya indirdi. Mecidiye-
köy-Mahmutbey Metrosu, İstanbul 
trafiğinde de rahatlama sağladı.

400 BİN YOLCU TAŞIYACAK

Tek yönde 70 bin kişiye hizmet ver-
mesi planlanan M7 metrosunun İs-
tanbul’da toplu taşımada büyük fay-
da sağlaması beklenirken, günde 352 
sefer yaparak 400 bin yolcu taşıyacak. 
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hat-
tının yolcuları, açılışın gecikmesin-
den dert yanarken, hizmetin tamam-
lanmasına sevindiklerini söyledi.

DİĞER HATLARI DA RAHATLATTI 

15 istasyonlu 18 kilometrelik Me-
cidiyeköy-Mahmutbey Metrosu, 
İstanbullular tarafından çok ter-
cih edilen bir hat hâline gelmeye 
başladı. İlk hafta günlük yolcu sa-
yısı 80 bine ulaştı. Son bir haftada, 
farklı güzergahlardan aynı yöne 
yolculuk yapılan metrobüs hattı ile 
E-5 Karayolu trafiğinde de kısmı 
rahatlamalar görüldü. Metrobüs 
hattında 570 bin civarındaki hafta 
içi günlük ortalama yolcu sayısı, 
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro-
su’nun açıldığı son bir haftada 530 
binlere geriledi. 

ESENLER ULAŞIMINA BİR NEFES DAHA
IMALATININ TAMAMI AK PARTI DÖNEMINDE YAPILAN VE TEST SÜRÜŞLERI MART 2019’DA GERÇEKLEŞTIRILEN MAHMUTBEY-MECIDIYEKÖY METRO HAT-
TI, ISTANBULLULARIN HIZMETINE AÇILDI. DENEME SÜRÜŞLERI DE AK PARTI TARAFINDAN YAPILAN MAHMUTBEY–MECIDIYEKÖY METRO HATTININ AÇI-
LIŞI 28 EKIM’DE GERÇEKLEŞTI. HAT, ILÇEMIZDEKI GIYIMKENT–TEKSTILKENT VE ORUÇREIS ISTASYONLARI ILE VATANDAŞLARIMIZA HIZMET SUNUYOR.

MAHMUTBEY-MECIDIYEKÖY METRO HATTI HIZMETE BAŞLADI 

2 katlı ve 500 metrekare kapalı 
alana sahip olan Oruçreis Aile 

Sağlığı Merkezi’nin inşaat çalış-
malarını yerinde inceleyen Esenler 
Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 
mahalle sâkinlerinin ilk adım sağlık 
hizmetlerine hızlı ve kolay ulaşabil-
meleri için çalıştıklarını kaydetti ve, 
“Yaklaşık 250 metrekare bahçesi, 
5 odalı muayenehânesi ile inşallah 

burası tamamlandığında Oruçreisli 
kardeşlerimize şifâ dağıtacak. Şim-
diden hayırlı olsun.” dedi. 

Oruçreis Mahallesi’nde sağlık ala-
nında büyük bir boşluğu doldura-
cak Aile Sağlığı Merkezi’nin önü-
müzdeki Şubat ayı sonu itibarıyla 
hizmet vermeye başlaması hedefle-
niyor. 

ORUÇREİS AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NE KAVUŞUYOR
ESENLER’IN EN BÜYÜK MAHALLELERINDEN BIRISI OLAN ORUÇ-
REIS MAHALLESI YENI AILE SAĞLIĞI MERKEZI’NE KAVUŞUYOR. 
ARSASI BELEDIYEMIZ TARAFINDAN TAHSIS EDILEN ORUÇREIS 
MAHALLESI AILE SAĞLIĞI MERKEZI INŞAATI HIZLA DEVAM EDIYOR. 
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BABADAN OĞULA BABADAN OĞULA 
AİLECEK MANAVCIYIZAİLECEK MANAVCIYIZ

ESENLER’İN HER MAHALLESİ’NDE ESENLER’İN HER MAHALLESİ’NDE 
KOMBİCİLİK YAPTIMKOMBİCİLİK YAPTIM

HER MEVSIM MEYVE VE SEBZENIN EN TAZESINI BIZE ULAŞTIRAN MANAV VE KIŞ 
AYLARININ VAZGEÇILMEZI KOMBI USTASI VE IKI ISIM; MUSTAFA CEYLAN VE 
CEYHAN ERHAN... MUSTAFA CEYLAN, YAZ KIŞ DEMEDEN ESENLERLILERI HER 
ZAMAN EN TAZE SEBZE VE MEYVEYLE BULUŞTURUYOR, CEYHAN ERHAN ISE 
KIŞ AYLARINDA ESENLERLILERI SOĞUKTA BIRAKMAMAK IÇIN SOLUKSUZ 
ÇALIŞIYOR, IKISINDEN DE MESLEKLERININ HIKÂYESINI DINLIYORUZ...

Manavcılık mesleğini babasından devralan 
Mustafa Ceylan, salgın döneminde hangi 

kış sebze ve meyvelerinin daha çok tüketildiğini  
şu sözlerle anlattı.

“15 senedir bu işi yapıyorum. Babadan oğula 
ailecek manavcılıkla uğraşırız. 12 yıldır da bu-
rada manavcılık yapıyorum. Sebze ve meyveyi 
her gün halden taze getiriyorum. Kış aylarında 
ürünler yaza göre daha az yetiştiği için fiyatlar 

da yüksek oluyor. Kışın en 
çok mandalina, portakal, 
elma, ıspanak, pırasa, ha-
vuç satışı yapıyorum. Salgın 
döneminde insanlar daha 
çok evde kaldıkları için satış-
lar da arttı. İnsanlar evde dur-
dukça bir şeyler yeme ihtiyacı 
duyuyor. Bu dönemde C vitami-
ni deposu portakal, mandalina gibi 
ürünlerde satış daha fazla oldu. Her 
gün kaliteli ve taze ürünlerimizle yıl-
lardır Esenlerli vatandaşlarımıza hizmet 
ediyoruz. Bu yüzden, ‘Sebze ve meyve alış-
verişlerinizi manavlardan yapın.’ diyoruz. Daha 
kaliteli ve taze mal satıyoruz, gelip burada iste-
dikleri gibi ürünlerini seçebiliyorlar. Tertemiz 
alışverişlerini yapıp evlerine dönüyorlar.”

Mesleğe başlama hikâyesini anlatan Cey-
han Erhan, “32 yıldır bu işi yapıyorum. 

Eskiden doğalgaz yoktu, biz çekirdekten yetiş-
me olduğumuz için sıvı yakıtlı kazan yapardık. 
1993-94 yılından sonra doğalgaz sektörüne gir-
dik. Esenler’in her mahallesinde çalıştım, ça-

lışmadığım mahalle kalmadı. Çıraklık en gü-
zel dönemimdi, ustaya saygı vardı. 23 sene 
de ustalık dönemimle geçti. 39 yaşında 
kendi dükkânımı açtım. Şu an 47 yaşın-
dayım.” dedi. 

Kombi bakımının püf noktalarını açıklayan Erhan şu ifâdeleri kullandı:

“Tatile giderken, bir de tatilden dönüşte kışa hazırlık zamanları yani 
ilkbahar ve sonbahar işin en yoğun olduğu zamanlar. Kombi bakımı, 
petek bakımından daha önemli. Kombi her yıl, peteğin ise 2 ya da 3 yıl-
da bir muhakkak bakımı yapılmalı. Kışa girerken özellikle kombi için 
bakım şart. Kombi tasarrufunda binaların dış cephesi, camların pima-
pen olması önemli ayrıntılar. Kombi kullanımında yapılan yanlışa da 
dikkat etmek gerekir. Sabah kapat, akşam aç yanlış bir kullanım şekli. 
Kombi ilk etapta yaptığı gazı bir günde yakar, su içinde soğumayacak. 
Uyuma moduna alınması gerekir. Kendi hâlinde yanar, söner, suyu so-

ğutmaz. Akşam evinize gelip dereceyi biraz artırdığınız zaman ev rahat-
lıkla ısınır, sıcaklık muhâfaza edilmiş olur.”

ONLAR HER MEVSIMIN ONLAR HER MEVSIMIN 
EMEKTARLARIEMEKTARLARI Pandemide, 

C vitamini 
içeren meyve-
sebzeler çok 

revaçta

ESENLER’E

VERENLEREMEK

Kombiyi 
sabah kapat, 

akşam aç yanlış 
bir kullanım 

şekli

Manav
MUSTAFA CEYLAN

Kombici
CEYHAN ERHAN
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Esenler Film Günleri’nin ilki 
“Türk Sineması’nda Kadın” te-

masıyla düzenlenecek. Kadın film-
leri seçkisinde “Nabat”, “Bağlılık 
Aslı”, “Ah Güzel İstanbul”, “Omar 
ve Biz” film gösterimleri yer alacak. 
Programın 3. gününde Türk Sinema-
sı’nda Kadın Temsili başlıklı söyleşi 
Sinema Yazarı Tuba Özden Deniz 
ve Yönetmen Vuslat Saraçoğlu’nun 
katılımıyla gerçekleşecek. Esenler 
Film Günleri’nin iki farklı gününde 
de ‘Esenler Kısa Film Yarışması’nda 
finale kalan 10 film izleyenlerin be-
ğenisine sunulacak.

 ÜNLÜ İSİMLER ESENLER’DE 

“Esenler Film Günleri”, Dr. Kadir 
Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde, 18 
Kasım Çarşamba günü saat 15.00’te 
“Nabat” filminin gösterimiyle baş-
layacak. Gösterime filmin yönetme-

ni dünyaca ünlü Azerbaycanlı Elçin 
Musaoğlu da katılacak. Açılış gecesi-
ne özel düzenlenecek programda ise 
aynı gün saat 20.00’da, dünyaca ünlü 
klarnet virtüözü Serkan Çağrı sah-
ne alacak. Gecede; yönetmen Elçin 
Musaoğlu, usta oyuncu Hikmet Kör-
mükçü ve usta senarist, yönetmen ve 
yazar Safa Önal’a da onur ödülleri 
takdim edilecek.

SİNEMAYA DÂİR HER ŞEY 
ESENLER’DE

 Sinema projelerinden Esenler Sine-
ma Akademisi’nin bu yıl 3.’sü ger-
çekleştirilecek. Sinema Akademisi 
kapsamında; yönetmenlik alanın-
da Ahmet Toklu, Senaryoda Müfit 
Can Saçıntı, kurguda da Özgür Kılıç 
dersler verecek. Genç sinemacılara 
yol gösterilen akademide; Perihan 
Savaş, Mahmut Fazıl Coşkun, Banu 

Sıvacı ve Serdar Orçin gibi sinema-
nın önemli isimleri workshop prog-
ramına katılacaklar.

“Bağımsız Film Galaları” ile de sa-
lon şansı bulamayan sanat değeri 
yüksek başarılı filmler seyirciyle bu-

luşacak. Öte yandan Esenler Film 
Günleri’nin son gününde “Kısa Film 
Yarışması” kazananları da ödülleri-
ne kavuşacak. “Esenler Film Günle-
ri”, ünlü opera sanatçısı Hakan Ay-
sev konseriyle sona erecek.

18-21 KASIM TARIHLERI ARASINDA GERÇEKLEŞECEK “ESENLER FILM GÜNLERI” ILE ESENLER’DE SINEMA RÜZGÂRLARI ESECEK, ÜNLÜ 
SANATÇILAR, YÖNETMEN, SENARIST VE OYUNCULAR ESENLER’E GELECEK. ESENLER’DE SINEMA DOLU 4 GÜN YAŞANACAK.

ESENLER’DE FİLM GÜNLERİ

Esenler Belediyesi’nin hayata ge-
çirdiği Nar Projesi’nin girişimci 

kadınları, yanlarında bir komşusu ile 
birlikte ‘16 Kasım Dünya Komşular 
Günü’ne özel hazırlanan “Nar Kom-
şuluğu” kahvaltı programında buluş-
tu. 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde 
düzenlenen programa, Esenler Be-
lediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve 
ilçe sâkini 100’e yakın kadın, sosyal 

mesâfe ve salgın kurallarına uyarak 
katıldı. 

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçe-
si’nde yapılan programda kadınlar, 
evlerinde yaptıkları kek, börek, po-
ğaçaların yanı sıra Esenler Beledi-
yesi’nin ikramı çay ve simit ile Nar 
kadınlarının kendi elleriyle yaptıkları 
nar reçeliyle kahvaltılarını yaptılar. 
İçilen çaylarla sohbet eden komşular, 
‘Komşuluk Günü’nü  nar reçeli ile 
tatlandırdılar.  

GÖKSU KAZANIN BAŞINA GEÇTİ

Kadınlar kahvaltı yaparken, bir 
yandan da dev kazanda nar reçeli 
kaynadı. Esenler Belediye Başkanı 
M. Tevfik Göksu da kazanın başına 
geçti. Nar reçelinin yapımı hakkında 
bilgi alan Göksu, reçelin limonunu 
ekleyip kazanda kaynayan reçeli ka-
rıştırdı.

PROJEMİZİN ADI NAR, 
BEREKETİ  TEMSİL EDİYOR

Nar projesiyle Esenlerli kadınla-
rın ekonomiye sağladıkları katkının 
önemine vurgu yapan Esenler Bele-
diye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Nar 
Projesi kadınlarımızın özellikle evde 
ürettikleri ürünlerin ekonomiye kat-
ma değer olarak katılması, bir taraf-

tan da ev ekonomisine katkı sağla-
ması için organize edilmiş bir proje. 
Projemizin adı Nar, bereketi  temsil 
ediyor. Esenler’de yaşayan hanıme-
fendiler bu tip organizasyonlarla hem 
kendi ev ekonomilerine hem de kent 
ekonomisine katkıda bulunuyorlar. 
Bizler de ev hanımlarının el emeğini 
dijital ortamda pazarlıyoruz.” dedi.

“NAR KOMŞULUĞU” NAR REÇELİ İLE TATLANDI
“NAR PROJESI” KATILIMCISI GIRIŞIMCI KADINLAR, ‘16 KASIM DÜNYA KOMŞULAR 
GÜNÜ’NÜ, KENDI YAPTIKLARI NAR REÇELI ILE KAHVALTI EDEREK KUTLADILAR. 
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ESENLER EROKSPORESENLER EROKSPOR
Son 6 maçtır bİleğİ bükülmüyor... 

3. LIG 3. GRUP’TA MÜCÂDELE EDEN 
ESENLER EROKSPOR, LIGDE DE 
KUPADA DA DOLUDIZGIN YOLUNA 
DEVAM EDIYOR. SARI-YEŞILLI 
TAKIMIMIZ, LIGDE SON 4, KUPADA 
DA SON 2 MAÇINI KAZANARAK 
YENILMEZLIK SERISINI 6’YA 
ÇIKARDI. EROKSPOR, PUAN 
CETVELINDE 5. SIRAYA YÜKSELDI. 

Bu sezon lige iyi başlayamayan 
Esenler Erokspor, tecrübeli 

teknik direktör Selahaddin Din-
çel’in göreve başlamasıyla fırtına 
gibi esmeye başladı. Ligde ilk 4 maç-
ta sadece bir beraberlik alan Esenler 
Erokspor, Dinçel’in ilk maçı olan 5. 
haftada Şile Spor’u 3-1 yendi. Ligin 
6. haftasında Altındağ Spor’u 1-0, 7. 
haftada Osmaniye Spor’u 2-1 yenen 
Esenler Erokspor 8. hafta maçında 
da deplasmanda Erbaa Spor’u 2-0 
yenerek ligde yenilmezlik serisini 4’e 
çıkardı. Puanını 13’e çıkaran takı-
mımız, puan cetvelinde de 5. sıraya 
yükseldi. 

KUPADA 4. TURDA 
Ligde başarılı sonuçlar alan Esenler 
Erokspor, Türkiye Ziraat Kupası’nda 
da fırtına gibi esmeye devam ediyor. 
İlk maçında Arnavutköy Belediye 
Spor’u kupa dışı bırakan takımımız,  
ikinci maçında 1. Lig takımı Balıkesir 
Spor ile deplasmanda karşılaştı. Ma-
çın normal süresi ve uzatma dakikala-
rı 2-2 biten maçın penaltı atışlarında 
kaleci Yaren’in güzel kurtarışlarıyla 
Balıkesir Spor’u 6-5 yenmeyi başardı 
ve 4. tura yükseldi. Ekibimiz, 4. turda 
Süper Lig takımı Fatih Karagümrük 
Spor ile mücâdele edecek. Maç, 24 
Kasım 2020 Salı günü saat 17.00’de. 

SPORLASPORLA
HAYATIHAYATI
DEĞİSTİDEĞİSTİ
Genç yaşına rağmen sporda elde 

ettiği başarılarla Türk bayrağını 
göklerde dalgalandıran Kick Boks ve 
Wushu Kung Fu sporcusu ve antre-
nör Doğukan Avcı, başarı hikâyesini 
ve spor sayesinde hastalığını nasıl 
yendiğini Kentim Esenler’e anlattı...

Spora başlama hikâyesinden bahseden 
Doğukan Avcı, “12 yaşında kendimi sa-
vunma amaçlı başladım. 2008 yılında 
Kick Boks yapmaya başladım, daha sonra 
Wushu Kung Fu branşıyla devam ettim. 
Wushu Kung Fu’da hem millî takım ant-
renörü hem de millî sporcuyum. 2015 yı-
lından beri antrenörlük yapıyorum.” dedi.

UZUN BOYUNU AVANTAJA 
ÇEVİRİYOR

1.95 santimetre boyundaki yetenekli 
sporcu, Kick Boks ve Wushu Kung Fu 
branşlarında uzun boyun avantajlarını 
ve dezavantajlarını açıkladı. Millî spor-
cu, “Boyum 1. 95 cm. Bu durum beni 
Kick Boks’ta avantajlı duruma geçirir-
ken, Wushu Kung Fu da dezavantajlı 
oluyorum. Tekme ve yumrukları yaka-

lama durumunda bir denge bozukluğu 
oluyor. Ben de boyumun uzunluğundan 
faydalanarak hamlelerimi uzaktan ya-
parak rakibimi kendime yaklaştırmıyo-
rum. Kick Boks’ta ise yakalama olma-
dığı için avantajlı konuma geçiyorum.” 
ifadelerini kullandı.

MİLLÎ FORMANIN HEYECANI 
BAMBAŞKAYDI

“En unutamadığım anım, milli sporcu 
olduğum andı” diyen Avcı, “2019 yı-
lında ilk millî sporcu olduğumda çok 
heyecanlandım. Onun heyecanı bam-
başkaydı. Türkiye’yi, Esenler’i temsil 
etmek, bayrağımızı dalgalandırmak-
tan daha büyük heyecan yaşamadım.” 
şeklinde konuştu.

SPOR SAYESİNDE EPİLEPSİ 
HASTALIĞINI YENDİM

Sporun hayatını nasıl değiştirdiği-
ni ve hastalığına nasıl yön verdiği-
ni anlatan millî sporcu, “9 yaşında 
hastalığımı öğrendim. Aslında do-
ğuştanmış ama 9 yaşına kadar hiçbir 
belirtisi olmamış. Allah’a şükür, 2020 
Mart ayından itibaren de tamamen 
iyileştim. Hastalığım sürecinde spora 
başladım. Spor hocalarım hastalığı-
ma göre program yazdılar. Hatta bir 
doktorum, özellikle iyileşmemde spo-
run çok etkili olduğunu söyledi. Spor 
beni her anlamda iyileştirdi. Kendi-
me güvenim geldi, insanlarla iletişim 
kurmamda, özgüven sahibi olmamda 

sporun çok etkisini gördüm.” dedi.
Millî Sporcu Doğukan Avcı’nın Ba-
şarıları:
2020 Türkiye Wushu Kung Fu Şam-
piyonu
2017-2018-2019  Türkiye Wushu Kung 
Fu Şampiyonası  3.’lüğü
2014 Kick Boks İstanbul Şampiyonu 
2014 Kick Boks Marmara Bölgesi 
3.’lüğü

ESENLERLI 22 YAŞINDAKI 
DOĞUKAN AVCI HEM MILLÎ 
SPORCU HEM DE MILLÎ TAKIM 
ANTRENÖRLÜĞÜ YAPIYOR. 

KICK BOKS VE WUSHU 
KUNG FU BRANŞLARINDA 

MADALYALARI OLAN MILLÎ 
SPORCU, ESENLER’IN 

GENÇLERINI BAŞARILI BIRER 
SPORCU OLMALARI IÇIN 

YETIŞTIRIYOR.   

Lİgde De KupaDA Da Doludİzgİn
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Esenler Belediyesi, Esenlerli 
hanımlarımızın şehrin yo-

ğunluğundan uzaklaştığı, kaliteli 
ve huzurlu bir ortamda çocukla-
rıyla birlikte, ihtiyaç duydukları 
alanlarda kendilerini geliştirip 
sosyalleşebilecekleri çok güzel 
bir “Hanımlar Konağı” inşâ etti. 
Salgın yüzünden açılışı bekleti-

len Esenler Hanımlar Konağı, 
Esenlerli hanımların âdeta ikin-
ci evi olacak.  

873 metrekare kapalı alanın yanı 
sıra geniş bahçesi ile bu konak-
ta hanımlarımızın kültür-sanat, 
beceri, bilişim ve istihdam alan-
larında gelişimleri desteklene-

cek, aile danışmanlığı, kafeterya, 
anne çocuk kitaplığı, seminer, 
sohbet, kreş, çocuk etkinlik ala-
nı ile psiko-sosyal gelişimlerine 
de katkı sağlanacak. İstihdama 
destekli eğitimler, kooperatif 
hizmeti ile hanımlarımızın aile 
bütçelerine katkı yapması da 
sağlanacak. 

Esenlerli ev hanımları el 
emeği göz nuru ürünlerini 

satabilecekleri e-ticaret site-
sinde bir araya geldi. Nar Pro-
jesi’nde yer alan 92 girişimci 
kadına ‘E-Ticaret ve Dijital 
Pazarlama’ eğitimleri verildi. 
Girişimci ruha sahip kadınlar, 
30 saatlik eğitim programı-
na katıldılar. Eğitimler sos-
yal mesâfe kurallarına dikkat 
edilerek, 30 kişilik gruplarla, 
yüz yüze ve uygulamalı olarak 

yapıldı. Eğitimini tamamla-
yan girişimci kadınlara katılım 
belgesi verildi. Belgeyi alanlar, 
Nar Projesi sitesi www.nar.ist 
üzerinden kendi mağazalarını 
açmaya başladılar. 

Eğitimlerde katılımcılara; e-ti-
caret, e-ticarette fotoğraf çeki-
mi, dijital marketing marka ve 
markalarla iletişim, operasyo-
nel iş süreçleri ve mobil ticaret, 
sosyal medya ve optimizasyon, 
müşteri ilişkileri, ödeme sis-

temleri ve müşteri edinme, viz-
yon ve misyon oluşturma, 

nar.ist panel eğitimi, 
müşteri ilişkileri yö-

netimi ve etkili ileti-
şim dersleri veril-

di.
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ESENLERLi HANIMLARIN 
“KONAĞI” HAZIR

NAR PROJESi iLE E-MAĞAZA AÇTILARNAR PROJESi iLE E-MAĞAZA AÇTILAR

Hayırlı olsun... 

“EVIMIZIN BEREKETI” NAR PROJEMIZ ILE KADINLARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDIYORUZ. GIRIŞIMCI KADINLARIMIZ EĞITIMDEN GEÇTILER VE ALDIKLARI 
KATILIM BELGELERIYLE, KENDI INTERNET MAĞAZALARINI AÇTILAR.

ESENLERLI HANIMLARIMIZA, ÇOCUKLARIYLA VE KOMŞULARIYLA HUZURLU VE KEYIFLI VAKIT GEÇIREBILECEKLERI, 
DILEDIKLERI ALANDA KENDILERINI GELIŞTIREBILECEKLERI BIR “HANIMLAR KONAĞI” YAPTIK.

EsenlerFiYATI: 1 TL.
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SAYI: 65

“HANIMLAR KONAĞI”MIZIN
İÇİNDE NELER VAR?
• Çocuk Etkinlik Alanı, 
• Anne-Çocuk Kitaplığı, 
• Seminer ve Sohbet Salonu, 
• Aile Danışmanlığı Merkezi, 
• Teknoloji Atölyesi, 
• Beceri Atölyesi
• Sanat Atölyesi, 
• Mutfak Atölyesi 
• Kafeterya


