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BELEDİYEMİZ KAZANDIRIYOR... Esenler’in gençleri, Esenler Belediyesi’nin düzenlediği kurs-
lara katılarak büyük başarılar elde etti ve hayalini kurdukları üniversitelere yerleştiler. s3

Belediyemizin deprem odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aynı zamanda 
Türkiye’nin ilk “Akıllı ve Güvenli Şehri” olacak bölgede yeni etap konutların temeli, Çevre ve Şehircilik 

Bakanımız Murat Kurum’un da katılımıyla atıldı. S8

Esenler’i daha temiz bir ilçe hâline getir-
mek için var gücüyle çalışan 242 per-

sonelimiz, 6 adet yol süpürme aracımızla, 
Esenler’de her gün 1 milyon 750 bin metre-
kare alanı süpürüyor. Her zaman olduğu gibi 
salgın sürecinde de tüm cadde ve sokakla-
rımız 8 adet yıkama aracımızla düzenli olarak 
yıkanıyor. s14

“EVİMİZ KADAR 
TEMİZ ESENLER”

İçin Çalışıyoruz!

ESENLER GENÇLİĞİNE
DEV KAMPÜS!

HAYIRLI
OLSUN

15 Temmuz Millet Bahçesi içerisinde yaptığımız Gençlik Kampüsümüz açılış için 
gün sayıyor... Kampüs, Esenlerli gençlerimizin uğrak noktası olacak. s16

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto 
ile birlikte yarınların umudu olan genç-

lerimizin yolunu açmak için başlattığımız pro-
jemizle, Esenler’deki 12-22 yaş aralığındaki 
genç yeteneklerimizi keşfediyoruz. Uzman-

lar ve keşif ekibi tarafından 
yapılan tarama testleri ve 
kriterler eşliğinde öğrenci-
lerin hangi alanlara yönelik 
yeteneği olduğunu tespit 
ediyoruz. s4

ESENLER 
‘GENÇ YETENEK’LERİNİ 

YETİŞTİRİYOR

“Huzur, Umut ve “Huzur, Umut ve 
Sanatın Şehrİyİz”Sanatın Şehrİyİz”

Esenler Belediyesi 
2020-2021 yılı kültür 

sanat sezonu, Anadolu’nun 
gönül sultanlarından Yunus 
Emre’nin vefatının 700. yılı 
vesilesiyle Yunus Emre’ye 
adandı... s11

Belediyemizin başlattığı “10 
Bin Çocuğa 10 Bin Tab-

let” kampanyası kapsamında, 
koronavirüs salgınında dijital 
uzaktan eğitim alan ihtiyaç sa-
hibi 10 bin öğrencimize tablet 
hediye ediyoruz. s10

10 BİN ÇOCUĞA 10 BİN ÇOCUĞA 
10 BİN TABLET10 BİN TABLET

ESENLER’iN
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Esenler Belediyesi’nin “Genç 
Yetenek” projesi kapsamında 

hayata geçirdiği “Genç Yetenek 
BESYO Akademisi” ile özel yete-
nek sınavlarına hazırlanan 53 öğ-
renci sınavlarda başarılı olarak üni-
versiteye yerleşmeye hak kazandı.

BU AKADEMIDE YETENEĞIMI 
KEŞFETTIM

“Genç Yetenek BESYO Akademi-
si” ile Kütahya Dumlupınar Üniver-
sitesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nü 
kazanan Muhammed Soyal, kısa bir 

sürede zorlu antrenmanlardan ge-
çerek başarıya ulaştığını söyleyerek 
şunları ekledi:

“Akademiyi ilanlarda gördüm ve 
başvuru yaptım. Hocalarımın sınava 
dâir verdikleri püf noktalar kazan-
mamda en etkili faktör oldu. Her 
gün farklı parkurlarda eğitimler 
aldık. Ben Kütahya’ya gitmek ve 
oradaki sınava girmek istiyordum, 
tek kişi olmama rağmen bana uygun 
parkur hazırlandı ve çalışmam için 
imkânlar sunuldu. Bu akademi ile 
yeteneğimi keşfettim.”

ÜNİVERSİTE HAYALLERİNE ÜNİVERSİTE HAYALLERİNE 
BELEDİYEMİZLE KAVUŞTULAR! BELEDİYEMİZLE KAVUŞTULAR! 

“GENÇ YETENEK BESYO 
AKADEMİSİ” İLE ÜNİVERSİTEYİ 
KAZANDILAR

ESENLER’IN GENÇLERI, ESENLER BELEDIYESI’NIN DÜZENLEDIĞI KURSLARA KATILARAK BÜYÜK 
BAŞARILAR ELDE ETTI VE HAYALINI KURDUKLARI ÜNIVERSITELERE YERLEŞTILER.

“Mihmandar Gençlik” projemiz kapsa-
mında kurduğumuz “Mihmandar Aka-

demi”de kızlarımız başarılarıyla göz doldurdu. 
Bu yıl Mihmandar Akademi’nin kızları, yüzde 90 
oranında başarı sağlayarak hayallerini süsleyen 
üniversitelere yerleşti. 

ÇOCUKLARLA ILGILI GÜZEL ŞEYLER 
YAPMAK ISTIYORUM

Mihmandar 
Akademi ile 
adaptasyon so-
rununu çözerek 
sınava hazırlan-
maya başlayan 
ve Marmara 
Üniversitesi 
Rehberlik ve 
Psikolojik Da-
nışmanlık Bölü-
mü’nü kazanan 
Sümeyye Dolu, 
heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

“Mihmandar Akademi’ye başlayana kadar, ön-
ceki sene üniversiteye yerleşememenin verdiği 
psikolojiyle adaptasyon sorunu yaşadım. Ho-
calarımın desteğiyle bu süreci geride bıraktım. 
Başlarda ücret vermeden geldiğim bir yer bana 
ne kadar faydalı olur, diye düşündüm ama ina-
nılmaz memnun kaldım. Seneye kardeşimi de 
buraya yönlendireceğim. Bölümümü başarıyla 
tamamlayıp, özellikle çocuklarla ilgili güzel şey-
ler yapmayı planlıyorum.”

Esenler’in kültür ve sanat hayatına yön veren 
Esenler Sanat Evi (ESEV), konservatuvar 

kursuyla son üç yıldır öğrencileri konservatuvar 
ve güzel sanatlar liselerinin yetenek sınavları-
na hazırlıyor. Üniversitelerin konservatuvar ve 
güzel sanatlar fakültesinde eğitim hayatlarına 
devam etmek isteyen öğrencilerin katıldığı kurs, 
öğrencileri hayallerine kavuşturuyor. Eğitimlere 
katılan 22 öğrenciden 17’si girdikleri sınavlarda 
başarılı olarak üniversitelerin konservatuvar  bö-
lümlerine girmeye hak kazandılar. 

ESEV
KAZANDIRMAYA
DEVAM EDİYOR!

MİHMANDAR 
KIZLARIMIZDAN
BÜYÜK BAŞARI!
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ESENLERLI GENÇLERIMIZIN SPOR, KÜLTÜR, SANAT VE BILIM ALANLARINDAKI YETENEKLERINI KEŞFEDEREK, BU YETENEKLERI DOĞRULTUSUNDA 
HAYATA HAZIRLANMALARINI AMAÇLADIĞIMIZ “GENÇ YETENEK” PROJEMIZ ILE YETENEKLERIMIZI KEŞFEDIYORUZ.

ESENLER 
‘GENÇ YETENEK’LERİNİ 

YETİŞTİRİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 
Spor Toto ile birlikte yarınların 

umudu olan gençlerimizin yolunu 
açmak için başlattığımız projemizle, 
Esenler’deki 12-22 yaş aralığındaki 
geç yeteneklerimizi keşfediyoruz. 
Uzmanlar ve keşif ekibi tarafından 
yapılan tarama testleri ve kriterler 
eşliğinde öğrencilerin hangi alanla-
ra yönelik yeteneği olduğunu tespit 
ediyoruz. 

Yetenek taramalarının yanı sıra tur-
nuvalar, seminerler, konferanslar 
ve çeşitli etkinliklerle gençleri bir 

araya getiriyoruz. Gençlerimiz bu 
kamplarda hem seçtikleri branşlar-
da eğitim alıyor hem de doğayla iç 
içe yaptıkları eğlenceli aktivitelerle 
yılın yorgunluğunu atıyor.

HEDEF: 100 BIN GENÇ

Yetenekleri keşfedilen öğrencileri-
mize karne veriyoruz. Karnede öğ-
rencilerimizin hangi alana ve hangi 
branşa daha yatkın olduğuyla ilgili 
bilgiler yer alıyor. Keşif amacıyla 
hazırlanan projenin sonrasında ye-
tenekleri belirlenen öğrencilerimize 

rehberlik ederek gerekli bölümlere 
yönlendiriyoruz. Proje kapsamında 
sportif tarama ile 5 bin öğrenci, bi-
lim taramasında 2 bin 500 öğrenci, 
kültür-sanat alanında ise 5 bin gen-
cimize yetenek taraması yapmayı he-
defliyoruz. Proje ile Esenler’de 100 
bin gencimize ulaşmak hedefindeyiz.

ESENLERLI GENÇLER IÇIN 
“BESYO AKADEMI”

 “Genç Yetenek” projemiz kapsa-
mında, gençlerimizi ilgili üniversi-
telerin kondisyon sınavlarına ha-

zırlamak amacıyla “Genç Yetenek 
BESYO Akademisi”ni de faaliyete 
geçirdik. Eylül ayında başlayan özel 
yetenek sınavlarında öğrencilerimi-
zin başarılı olmaları amacıyla açtı-
ğımız akademide; antrenör, beden 
eğitimi öğretmeni, spor yöneticisi 
olmak isteyen gençlere ve Millî Sa-
vunma Üniversitesi veya polis aka-
demilerinin fizikî sınavlarına hazır-
lananlara özel eğitimler veriyoruz. 
Proje kapsamında eğitim alan kız/
erkek toplam 140 öğrencimiz bulu-
nuyor.

BESYO hocası olma hayalini 
gerçekleştirmek için akademi-
de olduğunu söyleyen Can Er-
demir, “Buraya ağabeyim gibi 
olmaya geldim. Ağabeyim de 
BESYO hocası. Onun yolun-
da yürüyorum. Burada sosyal 
mesâfe kurallarına uyuyoruz. 
Hocalarımız bizi sürekli uya-
rıyor. Ben de buraya hayalimi 
gerçekleştirmeye geldim. İleri-
de Allah nasip ederse BESYO 
hocası olacağım.” dedi.

“BESYO HOCASI
OLACAĞIM”

Beden eğitimi öğretmeni ol-
mak isteyen Furkan Bahadır 
ise “YKS gayet güzel geçti, 
sonuçlarını bekliyorum. Be-
den eğitimi öğretmeni olmak 
istiyorum. Kaliteli eğitimin ol-
duğu güzel bir üniversiteyi ka-
zanmak istiyorum. Onun için 
buradayım. Antrenmanlarımız 
güzel geçiyor, profesyonel ola-
rak çalışıyoruz.” diye konuştu.

“GÜZEL BIR ÜNIVERSITE 
KAZANMAK IÇIN 
BURADAYIM”
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Editör: Şeref Yumurtacı
Tarihçi/Yazar
Bugün sizlerle ilk durağı-
mız, Esenler Davut Paşa 
Kışlası içerisinde yer alan 
Otağ-ı Hümayun olacak. 
Yıldız Teknik Üniver-
sitesi sınırları içerisinde 
kalan “Davut Paşa Sah-
rası” olarak adlandırılan 
mevki, eskilerimizin çok 
daha iyi bildiği Çırpıcı ve 
Haznedar derelerinin ara-
sında denizden 70 metre 
yükseklikte bir tepenin 
doğu yamacıdır.  İstan-
bul’un fethi sırasında 12 bin kişi-
lik Yeniçeri ve 4 bin kişilik Sipahi 
Ordusu burada konaklamış olup 
ayrıca Fatih Sultan Mehmed’in 
otağı da burada kurulmuştur. Os-

manlı döneminde askerî açıdan 
önem kazanan bu bölgeye 
II. Bayezid’in (1481-1512) 

vezirlerinden Davud Paşa’nın 
(1482-1497) adına izâfeten Davut 
Paşa denilmiştir. Daha sonraki 

yıllarda da Davut Paşa 
Sahrası her dönemde 
askerî açıdan önemini 
korumuştur. Rumeli’ye 
düzenlenen seferlerde 
ordunun ilk konaklama 
noktası olan bu bölgede 
ordu toplanır, Padişah’a 
ait Otağ-ı Hümayun ile 
birlikte diğer çadırlar 
buraya kurulurdu.
ORDU SEFERE 
BURADAN ÇIKARDI

Osmanlı ordusu Avrupa 
tarafına sefer yapar-
ken ordu Davut Paşa 
Sahrası’ndan uğur-
lanırdı. Bu yolculuk-
ta Padişah ordunun 
başında sefere katıl-
maktaysa burada ko-

naklanır, ertesi 
gün yola çıkılırdı. 

Şayet ordu sadraza-
mın yönetimin-

de ise padi-
şah orduyu 

buradan uğurlardı. Padişah için 
geceleme ve uğurlama yeri 

olarak kullanılan Davut 
Paşa Sahrası seferden 
dönen ordunun da 
son konaklama yeriy-
di. Davut Paşa Sahrası 

dolaysıyla Esenler ta-
rihten bu yana Avrupa’ya 

açılan kapı olmuştur.   
BIR OSMANLI GELENEĞI: 
OTAĞ-I HÜMAYUN TÖRENI 
Padişah otağının Davut Paşa Sah-
rası’na getirilmesi de merasimle 
olurdu. Topkapı Sarayı ya-
pıldıktan sonra Merasim 

Alayı önce Topkapı 
Saray ı ’ndan 
Bâbüssaâde 
önündeki Pa-

dişah’a ait iki 
adet tuğu alır, 
sonra Bayezid’e 
gelerek Mehter Bö-
lüğü’nde bulunan Otağ-ı 
Hümayun’u alarak de-
velere yükler ve Davut-
Paşa Sahrası’na getirirdi.  
Otağ-ı Hümayun işte tam 
bugün Otağ-ı Hümayun 
Kasrı ya da Sarayı ola-
rak bildiğimiz yapının 

bulunduğu bu nok-
taya kurulur 

ve önüne 

tuğlar dikilirdi.
IV. Mehmed’in tahttan indirilme-
si ile Davut Paşa Sarayı eski öne-
mini kaybetti ve kendi hâline bı-
rakıldı. Hatta 1725 yılında Davut 
Paşa Sarayı’nda yıkılmış olan bazı 
binaların taşları ve enkazı Bakır-
köy Baruthânesi tamirine tahsis 
edilmişti. 
36 BIN ÖĞRENCI EĞITIM 
GÖRÜYOR 
Otağ-ı Hümayun bugün, Esenler 
Belediyesi ve Yıldız Teknik Üni-
versitesi başta olmak üzere çe-

şitli kurumlar tarafından 
da birçok önemli kül-

tür-sanat etkinliğine 
ev sahipliği yapmak-
tadır. Otağ-ı Hüma-
yun’un da içinde bu-
lunduğu Davutpaşa 

Kışlası’nda, ülkemizin 
en köklü yüksek öğretim 

kurumlarından birisi olan Yıl-
dız Teknik Üniversitesi; 11 fakül-
te, 2 enstitü, 2 meslek yüksekoku-
lu, yabancı diller yüksekokulu ve 
36.000’i aşan öğrencisi ile eğitim 
ve öğretimini sürdürmektedir.

MEKÂNLARIMIZ OTAĞ-I HÜMAYUN 
AVRUPA’YA AÇILAN KAPI ESENLER

IV. MEHMED

FATİH SULTAN 
MEHMED

OSMANLI ORDUSU AVRUPA TARAFINA SEFER YAPARKEN ORDU DAVUTPAŞA SAHRASI’NDAN UĞURLANIRDI. BU YOLCULUKTA 
PADIŞAH ORDUNUN BAŞINDA SEFERE KATILMAKTAYSA BURADA KONAKLANIR, ERTESI GÜN YOLA ÇIKILIRDI.
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Velilerin çocuklarını güven içinde okula 
gönderebilmeleri, öğrenci ve öğretmen-

lerin de sağlıklı ve huzurla derslerini yapabil-
meleri için Millî Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı 
projeye destek veren Esenler Belediyesi, ısı 
ölçerler, öğrencilerin ellerini değmeden ka-
paklarını açabilmeleri için okullara pedallı çöp 
kutuları, tüm okulların girişlerine yerleştiril-

mek üzere hijyen makineleri ve paspasları, her 
okula fotoselli sıvı sabunluklar ve ULV hijyen 
cihazı temin etti. Esenler Belediye Başkanı 
M. Tevfik Göksu ve Esenler İlçe Millî Eğitim 
Müdürü Mehmet Nurettin Aras, malzeme da-
ğıtımında bir araya geldikleri öğrencilere yeni 
eğitim-öğretim dönemleri için başarı dilekle-
rinde bulundular.

ESENLER’İN OKULLARI 
DAHA SAĞLIKLI
DAHA GÜVENLİ

ESENLER SALGINA
TESLİM OLMADI
ESENLER HIFZISSIHHA KURULU, SALGIN SÜRECINDE ALDIĞI KARARLAR VE 
YAPTIRIMLARLA SALGINI ESENLER’DE KONTROL ALTINDA TUTMAYI BAŞARDI.

Esenler Hıfzıssıhha Kurulu, salgının ilk gününden 
beri, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 

salgınının toplum açısından oluşturduğu riski yöne-
tebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası 
teması azaltarak, “sosyal izolasyonun mutlak şekilde 
sağlanması hayâtî öneme hâizdir” fikrinden hareket-

le adımlar attı. Esenlerlilerin sal-
gından en az şekilde etkilenmesi 
için yapılması gereken her adımı 
titizlikle hayata geçirdi.

Berberlerin, güzellik salonlarının, 
kahvehânelerin, market ve iş yer-
lerinin, düğün ve nikâh salonları 
ile ilçede kurulan pazar yerlerinin 
koronavirüs tedbirleri kapsamın-
da alınan kararlara uygun olup 
olmadığı düzenli periyotlarla de-
netlendi. Sosyal mesâfe, hijyen, 
dezenfektan bulundurulması, 
maske takma zorunluluğu, ateş 
ölçümü, iş yerlerinde uygulanma-
sı gereken randevu sistemiyle ça-
lışma, çalışmaya uygun koşulların 

yerine getirilip getirilmediği, kullanılan malzeme-
lerin temizliğinin kontrolleri yapıldı. Koronavirüs 
salgınının ortaya çıktığı ilk günden bugüne kadar 
titizlikle çalışan ekipler, Esenlerliler için gece gündüz 
demeden çalışmalarına devam edecek. 
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GURURUNU 
YAŞIYORUM

ŞEHİT EŞİ OLMANIN

EN BÜYÜK ARZUSU ŞEHIT OLMAKTI

Eşinin seçilmiş bir insan olduğunu ve şehitlik 
mertebesine eriştiği için gurur duyduğunu söy-

leyen şehit eşi Arzu Ertaş, “Çok merhametliydi. 
Şehitlik makamı herkese nasip olmaz, çok doğru. 
Benim eşim de o seçilmiş insanlardan biriydi. Yar-
dımsever, iyilik yapmayı seven, herkesin işine koş-
maya çalışan bir adamdı. Böyle bir adamın eşi olmak 
insana onur veriyor. En büyük arzusu şehit olmaktı. 
Rabbim bunu ona yaşattı.” ifâdelerini kullandı.

O AKŞAM OPERASYONA GIDECEKLERDI

Acılı eş, şehâdet haberini öğrendiği ânı şu sözlerle 
anlattı:

“Doğu’da son senesiydi. Aile bütünlüğümüze zarar 
gelmesin diye, şartlardan dolayı bizi götürmedi. 

Annemlerin yanında kalmamı istedi. İkinci şark 
görevinin bitmesine bir yıl kalmıştı. On iki yıllık ev-
liydik kaybettiğimde. Haberi ilk olarak internette 
gördüm. Daha önce şehit olduğu ile ilgili bir şaka 
yapmışlardı. Yine mi dedim, inanmadım. Saba-
ha karşı bir arkadaşı arayıp, yanlışlıkla aradığını 
söyleyince iyice şüphelendim. Aradım, kimseye 
ulaşamadım. O akşam operasyona gideceklerdi 
biliyordum. Kızım kapıya gelen ambulansı görünce 
bağırmaya başladı. Sonra acı haberi de geldi.”

KIZINA ‘AŞKIM’ DIYE SESLENIRDI

Şehit Önder Ertaş’ın kızına olan düşkünlüğünden 
bahseden Arzu Ertaş, “Çocuklarına çok düşkün 
bir babaydı. Evde kaldığı zamanlarda çocuklarıyla 
vakit geçirmeyi çok severdi. Oğlum küçüktü, çok 
vakit geçiremedi ama kızımla çok güzel zamanları 

oldu. Kızına çok düşkündü, ‘aşkım’ diye seslenir-
di.” dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ CENÂZEDE DE 
YANIMIZDAYDI

Arzu Ertaş, devlet erkânından hep destek gördük-
lerini belirterek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın cenâzede yanı-
mızda olması, bize sahip çıkması, bizi hem sevin-
dirdi hem de gururlandırdı. Yanıma kadar gelip, 
‘Bir şeye ihtiyacın var mı?’ diye sordu. Esenler 
Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da çok destek 
oldu. Eşimin cenâzesinin buraya defnedilmesine 
yardımcı oldu. Yoksa memleketimiz Adana’da 
toprağa verilecekti. Allah razı olsun hepsinden, 
hepsi yanımızdaydı.” 

ATIŞALANI CADDESI’NDE OTURAN, VAN’IN 
EDREMIT ILÇESINDE GÖREV YAPTIĞI 10 
OCAK 2016 TARIHINDE GÜVENLIK GÜÇLERI 
VE TERÖRISTLER ARASINDA ÇIKAN 
ÇATIŞMADA ŞEHIT OLAN 41 YAŞINDAKI 
ÖZEL HAREKÂT POLISI ÖNDER ERTAŞ’IN 
EŞINDEN, ŞEHIT OLAN KAHRAMAN EŞININ 
HIKÂYESINI DINLEDIK. 

ESENLER’IN ŞEHIDI ÖZEL HAREKÂT POLISI 
ÖNDER ERTAŞ’IN EŞI ARZU ERTAŞ, 4 YIL ÖNCE 
KAYBETTIĞI EŞININ EN BÜYÜK ARZUSUNUN 
ŞEHIT OLMAK OLDUĞUNU SÖYLEDI. Arzu ERTAŞ I Şehit Eşi
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Esenler’de riskli yapıların dönüş-
türülmesi için kentsel dönüşüm 

çalışmalarını, “Laf Değil, İş Üretiyo-
ruz” sloganıyla sürdüren Esenler Be-
lediyesi, depreme dayanıklı ve güvenli 
konutlar inşâ etmeye devam ediyor. 
Esenler’deki Türkiye’nin ilk “Akıllı ve 
Güvenli Şehri”nde bulunan yeni etap 
konutların temeli atıldı. Kentsel dönü-
şüm çalışmaları kapsamında düzenle-
nen Temel Atma Töreni’nde düğmeye 
basılmasıyla birlikte, 98 bin 160 riskli 
yapının 56 bininin yenilendiği Esen-
ler’de, depreme dayanıklı, güvenli, 
1.617 konutun daha temeli 
atılmış oldu.

DEPREMLE ILGILI LAF DEĞIL, 
IŞ ÜRETIYORUZ

Deprem için “Laf Değil İş Üretiyo-
ruz” diyen Esenler Belediye Başkanı 
M. Tevfik Göksu, “Bugün temelini 
attığımız bu bloklar bir inşaatın de-
ğil, bu şehrin geleceğinin temelidir. 
Biz, sorumluluğunu üstlendiğimiz bu 
şehrin ve bu şehirdeki 7’den 70’e tüm 
hayatların güvenli geleceğini inşâ edi-
yoruz” ifâdelerini kullandı.

ESENLER’DEKI TÜRKIYE’NIN ILK “AKILLI VE GÜVENLI ŞEHRI”NDE, ILK IKI ETABIN ARDINDAN 1.617 KONUTUN DAHA TEMELI, 
ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKANIMIZ MURAT KURUM’UN DA KATILIMIYLA ATILDI. 

ESENLER’iN

BURADA GERÇEKLEŞTiRiYORUZ

ÖZLEMLERiNi
VE HAYALLERiNi
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DÜNYADA SIFIRDAN KURULAN 
ILK AKILLI ŞEHIR ESENLER’DE

Dünyanın sıfırdan kurulan ilk Akıllı 
Şehir projesinin yer aldığı Esenler’de 
60 bin konutun üretileceği rezerv yapı 
alanı hakkında konuşan Çevre ve Şe-
hircilik Bakanımız Murat Kurum şu 
detayları verdi:

“Bu projemizde 10 bin rezerv konut 
yapıyoruz. Birçok konutumuzun in-

şaatını tamamlama aşamasına gel-
dik. Bu alanda inşâ ettiğimiz toplam 
2.030 konutun, 1.072’sini yıl sonunda, 
958’ini ise 2021 yılının ilk yarısında ta-
mamlayacağız. Temelini attığımız bu 
konutlarla birlikte; yatırım mâliyeti 1 
milyar lira olan toplam 3.647 konut ve 
78 ticârî biriminin inşaatlarını başlat-
mış olduk. Yeni 1.361 konutun proje 
çalışmalarını ise Ekim ayı içinde ta-
mamlayacağız.”
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“Sıfır Atık” projesine tam destek veren 
Esenler Belediyesi, çevreci projele-

riyle geri dönüşümden elde ettiği tekerlekli 
sandalyeden deterjana, defterden yağa ve 
ekmeğe kadar olan kazanımlarının bir halka-
sı olan defter dağıtımını bu yıl da sürdürdü ve 

11 yılda öğrencilere 5.5 milyon defter dağıttı.

Esenler Belediyesi, “Sıfır Atık” desteğine tam gaz 
devam ediyor. Bu yıl da, geri dönüşümle eğitime 
çöpten kazandırılan 500 bin defter ile ihtiyaç sahi-
bi öğrencilere tabletleri, Çevre ve Şehircilik Baka-
nı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve 

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun da 
katıldığı programla teslim edildi. “Kitaplar Hükû-
metimizden, Defterler Belediyemizden” diyen 
Esenler Belediyesi, geri dönüşüm tesislerinde ta-
mamen atıkların ayrıştırılmasıyla 11 yılda, 5.5 mil-
yon defter dağıttı. 

Sıfır Atığın Merkezİyİz

ESENLER’DE10 BİN ÇOCUĞA 10 BİN TABLET

“SIFIR ATIK” PROJESINE TAM DESTEK VEREN ESENLER BELEDIYESI, ÇEVRECI PROJELERIYLE GERI DÖNÜŞÜMDEN ELDE ETTIĞI TE-
KERLEKLI SANDALYEDEN DETERJANA, DEFTERDEN YAĞA VE EKMEĞE KADAR OLAN KAZANIMLARININ BIR HALKASI OLAN DEFTER 
DAĞITIMINI BU YIL DA SÜRDÜRDÜ VE 11 YILDA ÖĞRENCILERE 5.5 MILYON DEFTER DAĞITTI.

ESENLER’DEKI TÜM OKULLARA 
ESMATIK MÜJDESI!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-

rum, Bakanlık olarak Esenler Bele-
diyesi’nin ESMATİK projesine destek 
vereceklerini ve Esenler’deki tüm ilkokul 
ve ortaokulların  hepsine yıl sonuna kadar 
ESMATİK koyulacağını açıkladı. Bakan 
Kurum, “ESMATİK’ler ile öğrencilerimiz 
bir taraftan tasarruf edecek, bir taraftan 
da kendi harçlıklarını kendileri çıkarabi-
lecek duruma gelecekler.” dedikten sonra 
ESMATİK geri dönüşüm kutusuna pet 
şişe atıp, puan kazandıran kartı okuttu.

Esenler Belediyesi’nin başlattığı “10 
Bin Çocuğa 10 Bin Tablet” kam-

panyası kapsamında, koronavirüs salgı-
nında dijital uzaktan eğitim alan 
ihtiyaç sahibi öğrencilere 
tablet hediye ediliyor.

“Esenler’de tabletsiz 
öğrenci kalmasın. Bir 
tablet de senden…” 
sloganıyla başlatılan 
kampanya ile Esenler 
Kaymakamlığı tarafın-
dan onaylanmış, Millî 
Eğitim Müdürlüğü’nün 
EBA platformuna gireme-
yen, ilkokul, ortaokul ve lise öğ-
rencisi Sosyal Yardım Yönetmeliği’ne 

uyan 10 bin çocuğa tablet dağıtılıyor. 
Esenler Belediyesi’nin hayırseverler-

le birlikte yürüttüğü kampanyayla, 
ihtiyaç sahibi 10 bin çocuğa 

eğitimde fırsat eşitliği su-
nularak bu ihtiyaçları 
karşılanacak. Çocukla-
rın Başkan Amcaları 
Esenler Belediye Baş-
kanı M. Tevfik Göksu, 

ilk tabletleri öğrencile-
rin evlerine giderek kendisi 

hediye etti. Tablet dağıtımı be-
lediye ekiplerince devam ediyor. 
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Esenler Belediyesi 2020-2021 
yılı kültür sanat sezonu, 

Anadolu’da Türkçe şiirin öncü-
sü olan tasavvuf ve halk şâiri Yu-
nus Emre’nin vefatının 700. yılı 
vesilesiyle Yunus Emre’ye adan-
dı.  Esenlerliler ve İstanbullular, 
‘Yeni normal’in ilk kültür sanat 
sezonunda Yunus Emre’yle ilgili 
özel programlarla kültür-sanatla 
dolu bir yıl geçirecek.

ANADOLU’NUN GÖNÜL  
SULTANLARINDAN: YUNUS EMRE

Anadolu’da Anadolu’nun gö-
nül sultanlarından olan ta-
savvuf ve halk şâ iri Yunus 
Emre’nin vefatının 700. yılı 
vesilesiyle Esenler Belediyesi, 
2020-2021 yılı kültür sanat se-
zonunu Yunus Emre’ye adadı. 
Böylece Esenlerliler yeni nor-
malin ilk kültür sanat sezonun-
da Yunus Emre’yle ilgili özel 
programlara katılırken aynı za-
manda sanatla dolu bir yıl ge-
çirecek. “Yeni Normal” kapsa-
mında maske, sosyal mesafe ve 
hijyen kurallarına uygun olarak 
gerçekleşecek kültür sanat se-
zonunda seminerler, söyleşiler, 
tiyatro gösterimleri ve panel-
lerle birlikte kültür sanat Esen-
ler’de yeniden canlanacak.

ESENLER KÜLTÜR SANATTA 
ÖRNEK BELEDIYE

Esenler Belediyesi’nin sanata 
olan duyarlılığının ve kültürel 
faaliyetlerinin diğer belediye-
lere de örnek olması 
temennisinde bu-
lunan Kültür ve 
Turizm Bakan 
Y a r d ı m c ı s ı 
Özgül Öz-
kan Yavuz, 
“Esenler Be-
l e d i y e m i z , 
kültür sanat 
sezonlarını ta-
rihimizin önem-
li şahsiyetlerine 
adayarak bu ilham 
verici insanların, eserleri-
nin günümüzde yaşatılmasını 
başarıyla gerçekleştiriyor. Yapı-

lan etkinliklerle bu değerli isim-
leri yeni nesillere hatırlatarak, 
çok kıymetli bir hizmete imza 
atıyorlar.” ifâdelerini kullandı.

KÜLTÜREL ETKINLIKLERI 
2 MILYON 100 BIN KIŞI 
IZLEDI

Esenler’in İstanbul’da kül-
tür-sanatın başkenti hâline gel-
diğini belirten Esenler Beledi-
ye Başkanı M. Tevfik Göksu, 
“Esenler, İstanbul’da kültürel 

etkinliklerde salonları en 
dolu olan ilçe. Şu 

zamana kadar 
olan kültürel 

etkinlikle-
rimize 2 
milyon 100 
bin kişi 
k a t ı l m ı ş . 

Esenler’de 
2009 yılında 

göreve başladı-
ğımızda kültürel 

etkinlik salonlarımız-
daki 250 olan koltuk sayımız 
şuan  6 bin 660 “ dedi.

“Huzur, Umut ve Sanatın Şehrİyİz”
ESENLER BELEDIYESI 2020-2021 YILI KÜLTÜR SANAT SEZONU, ANADOLU’NUN GÖNÜL SULTANLARINDAN YUNUS 
EMRE’NIN VEFATININ 700. YILI VESILESIYLE YUNUS EMRE’YE ADANDI.

AÇILIŞTA MAZHAR ALANSON KONSER VERDİ
“Yunus Emre Kültür Sanat Se-

zonu”nun açılış gecesinde 
usta sanatçı Mazhar Alanson da bir 
konser verdi. Alanson, konsere “Yan-
dım Yandım” şarkısıyla başladı. “Ah 
Bu Ben”, “Sarı Laleler”, “Benim Hala 
Umudum Var” gibi sevilen şarkılarını 
seslendiren sanatçıya, seyirciler ağız-
larında maskeleriyle, sosyal mesâfe 
kurallarına uyarak eşlik ettiler. Esen-
ler’de ‘Yeni normal’in ilk konseri 
renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul 
Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hayati 

Develi’nin danışmanlığında 
gerçekleşecek yeni sezonda 

“Yunus Divanı”, “Yunus 
Emre Okumaları”, “Şiir 
Festivali” ve sezona özel 

olarak hazırlanacak tiyatro 
gösterimleri gibi özel 

etkinlikler de yer 
alacak.

Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim sevilelim
Dünyaya kimse kalmaz

Yunus Emre
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Dil ve edebiyat alanında yaptı-
ğı çalışmalarla tanınan gaze-

teci, yazar ve eğitmen Asım Gül-
tekin geçirdiği kalp krizi sonucu 
vefat etti. Merhum Gültekin, be-
lediyemizin yürüttüğü projede gö-
rev almış ve dergiciliğe ilgisi olan 
gençlerle 70 adet fanzin dergi çıkar-
mıştı. Günümüzde birçok derginin 
yayın hayatına başlamasına öncü-
lük eden Gültekin’in vefatıy-
la dergilerimiz öksüz kaldı. 
Türkiye’nin kültür hazine-
si olarak nitelendirilen 
ve edebiyat dünyası-
nın sayılı isimleri 
arasında yer alan 
Asım Gültekin, 
Dil Evi Eti-
moloji Top-
luluğu’nun 
başkanl ı -
ğını ya-
pıyordu. 
T ü r k i -
ye’nin en 
ö n e m l i 

basın kuruluşlarında yazılar ya-
zan, birçok dergi ve yayında im-
zası bulunan Gültekin, dergicilik 
alanında da gençlere öncülük etti. 

ÖDÜL KAZANDIRMIŞTI  

2008 yılında “Yılın Öğretmeni” 
seçilen merhum Asım 
Gültekin, belediyemi-
zin dergiciliğe il-
gisi olan gençleri 
dergi yayıncılığı 
konusunda bilgi-
lendirmek ve ba-
ğımsız yayıncılığı 
öğretmek için ha-
yata geçirdiği “Ka-
fasına Esenler Fan-
zin Dergisi 

Okulu” projesini de üstlenmişti. 
Projede yer alan öğrencilerin çıkar-
dıkları 70 adet fanzin “2019 Ulus-
lararası Dergicilik Ödülleri” kap-
samında yılın “Fanzin Ödülü”nü 
kazanmıştı.

ADI PROJEYLE YAŞAYACAK 

Çalışkanlığı, vefâsı ve alçak gönüllü-
lüğü ile edebiyat dünyasında ayrı bir 
yeri olan ve gönüllerde taht kuran 
Gültekin’in belediyemizle birlikte 

yürüttüğü “Kafasına Esenler 
Fanzin Dergicilik Okulu” 
projesi bundan sonra onun 
adıyla devam edecek.  Adı 
dergicilik ile özdeşleşen 
Asım Gültekin’e bir vefâ 
olarak yürütülecek “Asım 
Gültekin Fanzin Dergicilik 
Okulu” bu alanda yeni öğ-
renciler yetiştirmeye devam 
edecek. Ortaokul ve lise öğ-
rencileri için hayata geçiri-
lecek “Asım Gültekin Fan-
zin Dergicilik Okulu”nda 

öğrenciler farklı alanlarda 
fanzin dergilerini çıkaracaklar.

BIR ÖĞRETMENDEN 
FAZLASIYDI

Asım Gültekin’i Kafasına Esenler 
Fanzin Dergicilik Okulu proje-
siyle tanıyan öğrenci Zeynep 
Çınar, “Asım hocam derslerin-
de bizlere okumanın önemini 
vurgular, günlük tutmamızı 
öğütlerdi. Yardımları, des-
teği ve şefkati ile bizim 
için bir öğretmenden daha 
fazlasıydı. Her zaman ile-
riye dönük adımlarımızı 
sağlam attırır, düşüncele-
rimize yeniliği ince ince 
işlerdi. Onun gibi bir öğ-
retmeni kaybettiğimiz için 
çok üzgünüm.” dedi. 

 Adı dergicilik ile 
özdeşleşen Asım Gül-
tekin’e bir vefâ olarak 
yürütülecek “Asım 
Gültekin Fanzin Der-
gicilik Okulu” bu 
alanda yeni öğrenciler 
yetiştirmeye devam 

edecek.

ADI FANZİN DERGİCİLİK 
OKULU İLE YAŞAYACAK 

GEÇIRDIĞI KALP KRIZI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN DIL VE EDEBIYAT ALANINDA YAP-
TIĞI ÇALIŞMALARLA TANINAN GAZETECI, YAZAR VE EĞITMEN ASIM GÜLTEKIN’IN ADI, 
“ASIM GÜLTEKIN FANZIN DERGICILIK OKULU” ILE YAŞAYACAK. 

ZEYNEP ÇINAR

ASIM GÜLTEKİN
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DOKTORUM DA AVUKATIM DOKTORUM DA AVUKATIM 
DA KENDI ÖĞRENCIMDA KENDI ÖĞRENCIM

ÇOCUKLAR KADAR ÇOCUKLAR KADAR 
HEYECAN YAŞADIKHEYECAN YAŞADIK

AYTEKIN KULAÇOĞLU VE AHMET TEKECI, EĞITIME HIZMET VERMIŞ, 
YILLARDIR ESENLER’IN ÇOCUKLARI VE GENÇLERI IÇIN ÇALIŞAN IKI 
EMEKTAR... KENTIM ESENLER, “ESENLER’E EMEK VERENLER” SAYFASINDA 
EMEKLILIĞINE SAYILI GÜNLER KALAN SINIF ÖĞRETMENI AYTEKIN HOCA’NIN 
VE ÖĞRENCILERIN OKULDAN ÇIKTIKTAN SONRAKI ILK DURAĞI KIRTASIYECI 
AHMET AMCA’NIN MESLEK HAYATLARINI KONUŞTUK...

“44 yıllık sınıf öğretmeniyim. İnsanlarımıza 
biraz daha faydalı olabilmek için 17 sene 

de halk eğitimde çalıştım. Çok da güzel işler yap-
tık. Çok yakın bir zamanda yaştan emekli olu-

yorum. Bana kalsa 
ömrümün yettiği 
kadar öğretmenlik 
yapabilirim. Ben 
boş kalırsam ölü-
rüm. Biz bu mesleği 
gönülden yapıyoruz. 
Benim bütün ailem 
eğitimci, şimdi de 
bayrağı kızıma tes-

lim ediyorum. Mesleğimi çok seviyorum ve öz-
lüyorum. Yaşadığımız bu salgın sürecinde okulu 
ve öğrencilerimi daha fazla özledim. 

Ç o c u k l a r ı n 
okumaya baş-
laması, okur-
ken gözlerinde 
beliren o ışıltı 
bizim için mil-
yonlardan de-
ğerlidir. Bir de 
iyi mevkilere ge-
len öğrencilerimle karşılaşmanın 
keyfini anlatamam. Çok gururla-
nıyorum. Benim aile doktorum da, 
aile avukatım da kendi öğrencilerim. 
Bundan daha büyük mutluluk yok. Ama 
benim öğrencilerimden ilk beklentim; ana-
sına, babasına ve vatanına hayırlı evlâtlar ol-
malarıdır.” 

Çocuklarla arasının hep 
iyi olduğunu söyleyen 

17 yıllık kırtasiyeci Ahmet 
Tekeci, “49 yaşındayım, doğ-
ma büyüme Esenlerliyim. 
Yaptığım meslekle de alâkalı 
çocuklarla aram çok iyidir. 
Burada yıllardır aile gibi ol-
duk. Ben de onların Ahmet 
amcalarıyım. Salgın sebebiy-
le Mart ayından beri dükkân 
kapalıydı. Bu süreçte biz de 
herkes gibi maddî, mânevî 
sıkıntılar yaşadık. Okullar 
açıldı, işler yoluna girecek 
inşallah. Okulların açılmasıyla çocuklar kadar bizler de heyecan yaşadık. 
Özledik birbirimizi. Yeni normale uygun hazırlıklarımızı da yapıyoruz. 
Önlemleri dikkate alarak yeni düzenlemeler yaptık. Aslına bakarsanız bi-
zim meslek bitti. Kırtasiyecilik sektörü her yere yayıldı. Pazarlar, market-
ler artık her yerde. Özellikle marketler devreye girdikten sonra insanlar 
oraları tercih etmeye başladı. İnsanlarımız, kaliteli ve sağlıklı ürün değil, 
ucuz ürün tercih etmeye başladılar. En çok sattığımız ürünler kalem, silgi, 
kalemtıraş oldu. Onlar da çocukların günlük ihtiyaçları.” diye konuştu.

GECMGECMiiSTEN BUGÜNE STEN BUGÜNE 
EĞiTiMiNEĞiTiMiN EMEKTARLARI EMEKTARLARI

Emekliliğine sayılı günleri 
kalan 65 yaşındaki Aytekin 

Kulaçoğlu, mesleğine 
duyduğu tutkuyu anlattı.

ESENLER’E

VERENLEREMEK

Yaptığım 
meslekle de alâkalı 
çocuklarla aram çok 

iyidir. Burada yıllardır 
aile gibi olduk. Ben 
de onların Ahmet 

amcalarıyım.

Öğretmen
AYTEKIN KULAÇOĞLU

Kırtasiyeci
AHMET TEKECI

13EKİM 2020



Esenler’i daha temiz bir ilçe hâ-
line getirmek için var gücüyle 

çalışan 242 personelimiz, 6 adet 
yol süpürme aracımızla, Esenler’de 
her gün 1 milyon 750 bin metrekare 
alanı süpürüyor. Her zaman olduğu 
gibi salgın sürecinde de tüm cadde 
ve sokaklarımız 8 adet yıkama aracı-
mızla düzenli olarak yıkanıyor. 

152 PERSONELIMIZLE HER GÜN 
ÇÖP TOPLUYORUZ

152 kişilik çöp toplama ekibimiz, 
“Evimiz Kadar Temiz Esenler” için 
haftanın belli günlerinde değil, ma-
hallelerde her gün çöp topluyor. 
Vatandaşlardan ise çöplerini saat 
21.00’dan itibaren kapı önlerine, 
poşetlenmiş ve ağzı sıkıca bağlan-
mış şekilde bırakmaları isteniyor.

GÜNLÜK 400 TON ÇÖP 
TOPLANIYOR

Ana caddeler ve çöp konteynerle-
ri  de her gün; normal atıklar, katı 
atıklar ve geri dönüşüm atıkları 
şeklinde ayrılarak 3 vardiya olarak 
toplanıyor. Esenler’de ekiplerimiz 
günlük 400 ton, aylık ise ortalama 
yaklaşık 12 bin ton çöp topluyorlar. 

Günlük toplanan çöplerle hem çev-
re kirliliği önleniyor hem de Esenler 
daha temiz bir ilçe oluyor. Öte yan-
dan çöp konteynerleri  ise her gün, 
3 adet konteyner yıkama aracımızla 
dezenfekte ediliyor.

HER GÜN 44 TON ATIK 
AYRIŞTIRIYORUZ

“Çöp Diye Atmadık Esenler’e Ye-
niden Kazandırdık” sloganıyla, geri 
dönüşümle yeni hayatlar da kaza-
nıyoruz. Çevreci projelerimiz kap-
samında geri dönüşüm tesisimizde, 
her gün 44 ton atık ayrıştırıyoruz. 

“Her Atık Çöp Değildir” diyerek, 
geri dönüşümle defterden tekerlekli 
sandalyeye, deterjandan ekmeğe ka-
dar çeşitli kazanımlar sunuyoruz.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ EKIPLERIMIZ, ESENLER’I DIP 
BUCAK TEMIZLEYEREK “EVIMIZ KADAR TEMIZ ESENLER” SLOGANIYLA 
GECESINI GÜNDÜZÜNE KATARAK ÇALIŞIYOR. ESENLER’DE SAĞLIKLI BIR 
YAŞAM VE TERTEMIZ BIR ÇEVRE IÇIN ILÇENIN TAMAMINDA, HER GÜN, 
1.265 CADDE VE SOKAĞI TEMIZLIYOR, ÇÖPLERINI TOPLUYORLAR.

“EVİMİZ KADAR 
TEMİZ ESENLER”

İçin Çalışıyoruz!
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ŞAMPİYON ESENCILIS!ŞAMPİYON ESENCILIS!
ESENLER’DE DÜZENLENEN GENÇ YETENEK HALI SAHA FUTBOL 
TURNUVASI’NDA KUPANIN SAHIBI ESENCILIS TAKIMI OLDU.

Esenler Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakan-
lığı iş birliğiyle 11-14 ve 15-18 yaş gruplarında 

toplam 42 takımdan oluşan Genç Yetenek Halı 
Saha Futbol Turnuvası tamamlandı. Esenler’de 
düzenlenen turnuvanın 15-18 yaş grubu final ma-
çında Esencılıs ve Fevzi Çakmak City takımları 
karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten maç-
ta skoru penaltılar belirledi. Penaltı atışlarında 
Esencılıs takımı maçı kazanarak gülen taraf oldu. Şampiyon takımın kupasını Esenler Belediyesi Baş-

kan Yardımcısı Ömer Çetinkaya verdi. 11-14 yaş 
grubu finalinde ise karşı karşıya gelen Esenler SK ve 
Genç Yetenek Sk maçında gülen taraf 3-2’lik skorla 
Esenler SK takımı oldu. Şampiyon takımın oyucuları 
ödüllerin ardından kendilerine teslim edilen kupayı 
büyük bir mutluluk ile hep birlikte havaya kaldırdı. 
İkinci olan takımın oyuncularına da madalya, hediye 
çeki ve ikincilik kupaları takdim edildi.

HEDEF ŞAMPİYONLUKHEDEF ŞAMPİYONLUKESENLER
EROKSPOR’DA 

GEÇTIĞIMIZ SEZON PLAY OFF MAÇINDA 2. LIG’IN KAPISINDAN DÖNEN ESENLER EROKSPOR, 2020-
2021 SEZONUNA ŞAMPIYONLUK VE “O SENE BU SENE” PAROLASI ILE HAZIRLANIYOR. YÖNETIMINDEN 
FUTBOLCUSUNA KADAR HERKES BU SENE 2. LIG’E YÜKSELECEKLERINE GÖNÜLDEN INANIYOR. 

İlçemizin tek profesyonel futbol takımı olan 
Esenler Erokspor bu sene 3. Lig, 3. grupta mü-

câdele ediyor. Sezonun ilk haftalarında istediği 
sonuçları alamayan takımımız, gelecek maçlar için 
büyük ümitler besliyor. Futbolcuları, teknik ekibi 
ve çalışanları düzenli olarak  Covid-19 testine tâbi 
tutarak salgın sürecini atlatmaya çalışan Esenler 
Erokspor yetkilileri, yaptıkları yeni transferlerin 
takıma uyum sağlaması ile başarılı sonuçlara imza 
atacaklarını ve şampiyonluk potasına gireceklerini 
söylüyorlar. 

 O SENE BU SENE OLSUN
Geçen sene şansız bir şekilde son maçlarında 2. Lig 
şanslarını kaybettiklerini söyleyen kulüp yetkilileri, 
“Gruptaki her takım bizim için ciddi rakiptir. İlk 
maçtan son maça kadar disiplini bozmadan hedefe 
ulaşmak istiyoruz. Bu seneki hedefimiz inşallah 2. 
Lig olacak. Sezonun daha başındayız. İlk maçlar-
da aldığımız şansız sonuçlar bizleri hedefimizden 
saptırmış değil. Ziraat Türkiye Kupası’nda da geç-
tiğimiz sezon olduğu gibi gidebildiğimiz yere kadar 
gitmek istiyoruz.” diye konuştular. 

 SPOR YAPMAYAN KALMASIN

Esenler Erok Spor bünyesinde atletizim, basket-
bol, rafting, e-sport, karate, wushu, kung-fu, bad-
minton, taekwondo, muay thai, satranç, güreş ve 
okçuluk branşları da bulunuyor.  Geçtiğimiz yıl bu 
branşların bazılarında çok güzel başarılara imza 
attıklarını kaydeden Kulüp Yönetim Kurulu gaze-
temize  özetle şu açıklamalarda bulundu: “Hayır-
lısı ile salgın sürecinin ardından bu branşlarda da 
faaliyetlerimiz başlayacak ve bunları kamuoyuna 
duyuracağız. Esenler sporcu fabrikası olsun isti-
yoruz.  Esenler’de spor yapmayan çocuk ve genç 
kalmasın diye bir hedefimiz var.  Biz Esenler halkı 
ve gençliği için buradayız. Onları da yanımızda 
görmek istiyoruz. Hep birlikte Esenler’i her branşta 
en güzel şekilde temsil edelim. Sahamız açıldıktan 
sonra Esenler’deki tüm sporseverleri maçlarımıza 
davet ediyoruz.”  

 BAŞARILAR DİLERİM 

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da yeni 
sezonda Esenler Erokspor’a güveninin tam oldu-
ğunu belirterek, “Başkanından teknik heyetine, 
futbolcusundan taraftarına kadar yeni sezonda 
Esenler Erokspor’a başarılar diliyorum. Kulübü-
müzün en iyi şekilde Esenler’i temsil 
edeceğine gönülden inanıyo-
rum. İnşallah bu sezon 
takımımızın bir üst 
lige çıkışına tüm 
Esenler hep 
birlikte şahit-
lik edece-
ğiz.” dedi. 
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Esenler’deki gençlerimizin 
sağlıklı, kaliteli ve modern 

bir mekânda sosyalleşmelerini 
ve kişisel gelişimlerini destekle-
yecek bir kampüs açıyoruz. Genç 
neslin gelişen teknoloji çağında 
yenilenen ihtiyaçlarını da dikka-
te alarak hazırladığımız gençlik 
kampüsümüzü yakında hizme-
te sunacağız. 15 Temmuz Millet 
Bahçesi içinde bulunan üç katlı 
kampüs, sosyal ve sportif akti-
vitelerin yanı sıra gençlerimizin 
akademik gelişimlerini destekle-
yecek, yeteneklerini ve becerileri-
ni keşfetmelerine imkân verecek. 

Modern bir iç dizayna sahip, içe-

risinde 3 atölye, 2 seminer salonu 
ve 1 konferans salonu, 1 kapalı 
spor salonu, 1 yarı olimpik kapa-
lı yüzme havuzu, açık ve kapalı 
kafeterya, cami, kütüphane, bow-
ling, simülasyon oyun alanı, masa 
tenisi bulunan bu kapsamlı kam-
püste; “Sosyal Derslik”,  “Sanat 
Atölyesi”, “Teknoloji Atölyesi”, 
“Dene-Yap Atölyesi” ve “Standart 
Derslik” de yer alacak. Toplam 6 
bin 467 metrekare alanda, farklı 
etkinlik ve atölyeleriyle birlikte 80 
bin gencimizin faydalanabileceği 
merkezimizin hemen yanında ise 
biyolojik gölet, futbol sahası, ma-
cera parkı, Millet Kütüphanesi 
bulunuyor.

Günümüz dünyasında çok fark-
lılaşan hayat şartları ile bir-

likte gençlerin de hedef ve hayata 
bakışlarında değişimler yaşandığı-
na dikkat çeken sanal ve hedefsiz 
bir gençliğin yetiştiğini belirten 
Esenler Belediye Başkanı M. Tev-
fik Göksu, “Belediye olarak biz de 
bu değişen şartlar ışığında, gençle-
rimizin beklentileri doğrultusunda 
projeler geliştirmeye çalışıyoruz. 
Gençlik çalışmalarımıza bundan 
sonra daha da ağırlık vereceğiz. 

Bu dönem en çok ağırlık verece-
ğimiz konulardan birisi de aile ve 
gençlerimize yönelik projelerimiz 
olacak. Bu alandaki bütçemizi geç-
mişe göre yaklaşık yüzde 87 artır-
dık. Esenler’deki gençlik çalışma-
larımız için bütçe sınırlaması yok.” 
şeklinde konuştu. 

Esenler’deki gençleri dünya genç-
liği ile rekabet edebilecek bilgi 
ve donanıma kavuşturmak arzu-
sunda olduklarını belirten Göksu, 

“Bunun için de eğitimden sağlığa, 
kültürden spora kadar her dâim 
gençlere rehberlik yapacağız. İşte 
yakında hizmete açacağımız bu 
gençlik kampüsü de bu amaca hiz-
met edecek. Kendisine hedef koyan 
ve geliştirmek isteyen tüm gençlere 
bu merkezimiz açık olacak. Her 
alanda bu merkezden çok başarılı 
gençler çıkacağına gönülden inanı-
yorum. Esenler Gençlik Kampüsü 
şimdiden hayırlı olsun.” dedi. 

İMTİYAZ SAHİBİ

ESENLER İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. ADINA 
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ESENLER GENÇLİĞİNE ESENLER GENÇLİĞİNE 
DEV KAMPÜS!DEV KAMPÜS!

GENÇLiK ÇALIŞMALARINDA GENÇLiK ÇALIŞMALARINDA 
BÜTÇE SINIRLAMAMIZ YOKBÜTÇE SINIRLAMAMIZ YOK

GÖKSU GENÇLER İÇİN NET KONUŞTU: GÖKSU GENÇLER İÇİN NET KONUŞTU: 

Hayırlı olsun... 

15 TEMMUZ MILLET BAHÇESI IÇERISINDE YAPTIĞIMIZ GENÇLIK 

KAMPÜSÜMÜZ ESENLERLI GENÇLERIMIZIN UĞRAK NOKTASI OLACAK. 

ESENLER BELEDIYE BAŞKANI M. TEVFIK GÖKSU, “GENÇLERIMIZIN HEDEFLERINE VE HAYALLERINE ULAŞMALARINI 
DESTEKLEMEYE DEVAM EDIYORUZ. BELEDIYEMIZIN GENÇLIK ÇALIŞMALARINA YÖNELIK BÜTÇEDE SINIRLAMAMIZ YOK.” DEDI. 
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