
Esenler

VOSVOSLU MORAL TİMİ  ÇOCUKLARI 
EĞLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

Esenler’de vosvosların içinden çıkan palyaçolar, kısıtlamada evden çıkamayan çocuklara şeker 
ve hediye dağıttı. s12

İlçedeki huzur ve 
güvenin temini için 

her türlü imkânı se-
ferber eden Esenler 
Belediyesi’nin tahsis 
ettiği Tuna Mahalle-
si’ndeki arsada Emniyet 
binası yapıldı. s4

Esenlerli girişimci ev 
hanımlarının e-ticare-

te atılmasını sağlayan Nar 
Projemize, Altın Karınca 
Belediyecilik Ödülü ve-
rildi.  s3

NAR PROJEMİZENAR PROJEMİZE
ALTIN KARINCAALTIN KARINCA
ÖDÜLÜ!ÖDÜLÜ!

TUNA DAHA GÜVENLİ
Yakında hizmete girecek Emniyet Binası ile

FiYATI: 1 TL.
ARALIK 2020

SAYI: 66

Nüfusu itibarıyla Esenler’in en büyük mahalle-
lerinden birisi olan Oruçreis Mahallesi dev 

bir spor kompleksine kavuştu. Yüzme havuzlu 
spor kompleksine, Esenler’in ilçe olduktan son-
ra ilk Belediye Başkanı olan ve 3 dönem bu 
görevi yürüten Mehmet Öcalan ismi verildi. s14

ORUÇREİS’E DEV ORUÇREİS’E DEV 
SPOR KOMPLEKSİSPOR KOMPLEKSİ

Değerli okuyucular; sizlerle birlikte Esen-
lerin çağlara meydan okuyan tarihinde 

yolculuğumuz devam ediyor. Bu sayıdaki 
durağımız sizlerin bugün “Dijital Kütüphane” 
olarak bilindiği Esenler Dörtyol Meydanı’nda 
Merkez Camii’nin hemen karşısında bulunan 
Litros Aya Yorgi Kilisesi olacak.  s5

Can dostlarımıza candan bir vefâ duyu-
yoruz. Bu hislerden hareketle, “Hayat 

Merhamettir” diyerek can dostlarımızı sev-
giyle kucaklıyoruz.. s6

VİRANEDEN DİJİTAL VİRANEDEN DİJİTAL 
KÜTÜPHANEYEKÜTÜPHANEYE

CAN DOSTLARIMIZA CAN DOSTLARIMIZA 
CANDAN VEFÂCANDAN VEFÂ

‘AİLE’Yİ ÇEKTİLER KAZANDILAR  Bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen ve ‘Aile’ teması ile yapılan Uluslararası 
Âlemlere Rahmet Kısa Film Yarışması’nın ödülleri, Esenler’de düzenlenen törenle sahiplerine kavuştu. 
63 ülkeden 574 eserin yer aldığı yarışmada 8 en iyi esere toplamda 100 bin TL ödül verildi. s2

Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda Covid-19 
salgınının yayılmasını önlemek için çalışma saati düzenlemesinden 

pazar yerleri ve meydanlara girişlere sınırlama getirilmesine, HES kodu 
sorgulamasından diğer tüm kısıtlamalara kadar alınan tüm tedbir ve 
uygulamalar vatandaşların sağlığı için. Tedbirler, ‘Salgın değil sağlık 
olsun’ temennisiyle uygulanıyor.   s8

YAPTIĞIMIZ HER ŞEY SAĞLIĞINIZ İÇİN

SALGIN DEĞiL
SAĞLIK OLSUN

30 ARAÇLA DESTEK VERİYORUZ

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’na bağlı 
olarak gece-gündüz görevlerini 
yürüten Filyasyon ekibine Esen-
ler Belediyesi olarak 30 araçla 
destek veriyoruz.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
desteği, Esenler Belediyesi’nin 

katkıları, Siyer Vakfı’nın organizas-
yonu ile gerçekleşen program, sınırlı 
davetlinin katılımı ile maske, mesafe, 
hijyen kurallarına uyularak gerçekleş-
ti. Törene; Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu ve Siyer Vakfı Kurucusu Mu-
hammed Emin Yıldırım’ın yanı sıra 
sanatçılar ve sinemaseverler de katıldı. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ADINA 
FİDAN

Programda usta sanatçı Hasan Ka-
çan, onur konuğu olarak merhum 
yönetmen Ahmet Uluçay’a ithafen 

yönetmen Nuray Kayacan’a plaket 
verdi. Törende, salgını yaşadığımız 
bugünlerde büyük fedakârlıklarıy-
la takdir toplayan sağlık çalışanla-
rımız için Dr. Aytekin Coşkun’a  
bir şükran plaketi ile yine sağlık 
ordumuz adına dikilen fidanların 
sertifikası takdim edildi.

63 ÜLKEDEN 574 ESER YARIŞTI

Bu yıl ‘Aile’ teması ile yapılan yarış-
mada, ulusal ve uluslararası olmak 
üzere 2 ayrı bölüm, 4 ayrı kategoride 

toplam 8 en iyi esere ödül verildi. 63 
ülkeden toplam 574 eser ile en yüksek 
katılımcıya ulaştığı yarışmaya bu sene  
eklenen ‘belgesel’ kategorisi de ayrı 
bir renk kattı.

100 BİN TL ÖDÜL DAĞITILDI

Prof. Dr. Şükrü Sim, Ayşe Şener ve 
Cihan Aktaş’tan oluşan jürinin seçim-
lerine göre “Kurmaca”, “Belgesel”, 
“Senaryo” ve “Animasyon” kategori-
lerinde  toplam 100 bin TL ödül da-
ğıtıldı.

‘AİLE’Yİ ÇEKTİLER KAZANDILAR
Uluslararası kısa fİlm yarışması sonuçlandı... 

BU YIL 6.’SI GERÇEKLEŞTIRILEN VE ‘AILE’ TEMASI ILE YAPILAN ULUSLARARASI ÂLEMLERE RAHMET KISA FILM 
YARIŞMASI’NIN ÖDÜLLERI, ESENLER’DE DÜZENLENEN TÖRENLE SAHIPLERINE KAVUŞTU. 63 ÜLKEDEN 574 ESERIN YER 
ALDIĞI YARIŞMADA 8 EN IYI ESERE TOPLAMDA 100 BIN TL ÖDÜL VERILDI.

ÖDÜLLÜ FILMLER ŞÖYLE:
• Ulusal En İyi Senaryo “Cemre” 
Nuri Cihan Özdoğan
• Ulusal En İyi Animasyon Senar-
yo “Baca” Mehmet Akif Güler
• Ulusal En İyi Belgesel “Yeni 
Baştan” Taha Ovacı
• Ulusal En İyi Kurmaca “Yağ-
mur Olup Şehre Düşüyorum” Ka-
sım Ördek
• Uluslararası En iyi Senaryo 
“Code Name Red Crow” Giorgio 
Marconi
• Uluslararası En iyi Animasyon 
“Renaidance” Zhie Yang-Wenjie 
Wu-han Chen
• Uluslararası En iyi Belgesel 
“Malekia” Mohammad Bagher 
Shahin
• Uluslararası En iyi Kurmaca 
“Lunchbox” Demet Derelioğlu 
Aran

ARALIK 20202 ARALIK 2020



3

Esenler Belediyesi’nin girişimci 
kadınları desteklediği Nar Pro-

jesi, Marmara Belediyeler Birliği’nin 
düzenlediği “Altın Karınca Beledi-
yecilik Ödülleri”nde, “Yerel Kalkın-

ma” kategorisinde ödüle lâyık görül-
dü. Kocaeli Büyükşehir Belediye ve 
Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 
Başkanı Tahir Büyükakın, Nar Pro-
jesi’nin ödülünü Esenler Belediye 
Başkanı M.Tevfik Göksu’ya takdim 
etti.

NAR: ESENLERLİ KADINLARIN 
BEREKET KAPISI

Esenlerli ev hanımlarının el emeği 
göz nuru ürünlerini e-ticaret sitesin-
de satarak ticarete atılmalarını sağla-
yan Esenler’in “Bereket Kapısı” Nar 
Projesi ile kadınlar ev ekonomileri-
ne katkıda bulunuyor. Toplam 475 
girişimci kadının katılımı ile devam 
eden proje kapsamında kadınlara 
önce e-ticaret ve dijital pazarlama 
eğitimleri veriliyor, ardından kendi 
logoları ile kendi mağazaları www.
nar.ist sitesi üzerinden açılıyor. Ken-

di markalarını da oluşturan kadınlar, 
dijital dünyada ticaret yaparak, yurt 
içi ve yurt dışında, özellikle salgın 
döneminde aile bütçelerine katkı 
sağlıyor.

‘Esenler Film Günleri’ne onur konuğu ola-
rak katılan dünyaca ünlü Azerbaycan-

lı Yönetmen Elçin Musaoğlu sinemaseverler 
ile “Ustalık Sınıfı” söyleşisinde bir araya geldi. 
Karabağ Savaşı’ndaki şehâdet aşklarıyla Azeri 
gençlerin her birinin filminin çekilebileceğini 
belirten Elçin Musaoğlu, şunları söyledi:

“İkinci Karabağ Savaşı ile gençleri yeniden ta-
nıdım. Şehâdete bu kadar sevgiyle gitmek... Her 
birinin hikâyesi bir film. Hepsi yeni bir edebiyat 

ve sinema ürettiler. Dünyanın her yerinde oku-
yup gelen gençler, millî Azerbaycan sinemasının 
oluşmasında rol oynayacak. Her biri başka bir 
renk oluşturacak. Bizim gençlerden biri Paris’te 
Cannes Film Festivali’nde, bir diğeri Oscar’da 
başarılar elde etti. Azerbaycan sinemasında iyi 
şeyler oluyor. Nereden gelip nereye gidecekleri-
ni bildikten sonra her şey çok iyi olacak.”

TÜRKİYE’NİN DE YARDIMIYLA DÜŞMANI 
KOVDUK

Elçin Musaoğlu, Azerbaycan’ın Karabağ Za-
feri ile ilgili, “Bütün Azerbaycanlılar gibi ben 
de çok mutluyum. Kardeş Türk halkına, Tür-
kiye’ye çok teşekkür ediyoruz. Sizin yardımla-
rınızla düşmanı topraklarımızdan kovduk.” ifâ-
delerini kullandı.

USTA SİNEMACILARLA ESENLER’DE FİLM 
DOLU GÜNLER

2 gün düzenlenen “Esenler Film Günleri’nde 

Bağımsız Film Galaları ve söyleşiler gerçekleşti-
rildi. Etkinliğin açılış gecesinde klarnet sanatçısı 
Serkan Çağrı, orkestrasıyla birlikte film müzik-
lerinden oluşan bir repertuvarıyla bir konser 
verdi.

Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu, oyuncu 
Hikmet Körmükçü ve senarist Safa Önal ‘Onur 
Ödülü’ aldı. Ayrıca, değerlendirmesini Derviş 
Zaim, İpek Tuzcuoğlu, Belkıs Bayrak, Umut Sa-
kallıoğlu ve Emre Kızılırmak’tan oluşan jürinin 
yaptığı “Kısa Film Yarışması”nın kazananları da 
ödüllerine kavuştu.

NAR PROJEMİZE ALTIN KARINCA ÖDÜLÜ!

KARABAĞ’DA ŞEHADETE KOŞAN GENÇLERİN FİLMİ ÇEKİLİR

ESENLERLI GIRIŞIMCI EV HANIMLARININ E-TICARETE ATILMASINI SAĞLAYAN NAR PROJEMIZE ALTIN KARINCA BELEDIYECILIK ÖDÜLÜ VERILDI.

‘ESENLER FILM GÜNLERI’NIN ONUR KONUĞU AZERBAYCANLI YÖNETMEN ELÇIN MUSAOĞLU, 
KARABAĞ SAVAŞI’NDA AZERI GENÇLERI YENIDEN TANIDIĞINI VE ÜLKESI IÇIN CAN VERMEYE 
HAZIR GENÇLERIN HER BIRININ BIR SINEMA ÜRETTIĞINI SÖYLEDI.

DÜNYACA ÜNLÜ AZERBAYCANLI YÖNETMEN MUSAOĞLU:
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Huzur’un yolunun güvenlik-
ten geçtiği gerçeğinden ha-

reket eden Esenler Belediyesi bir 
taraftan tüm sokaklarını aydınla-
tıp gecesini de gündüze çevirir-
ken, diğer taraftan da güvenlik ile 
ilgili altyapıları daha da güçlen-
diriyor. “Güvenli Şehir Esenler” 
projesi kapsamında Esenler’in 
her sokağı güvenlik kameraları ile 
donatılırken polisin ihtiyaç duy-
duğu fizikî mekânlar da Esenler 
Belediyesi’nin desteği ile oluştu-
ruluyor. Tuna Mahallesi’nde be-
lediyeye ait 500 metrekare arsada 
yapımı tamamlanan 2 katlı, şık 
görünümlü Esenler Polis Mer-
kezi’nin Aralık ayı içinde hizmete 
giriyor.  

Esenler Polis Merkezi’nde in-
celemelerde bulunan Esenler 

Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu, “Güvenli Şehir Esenler 
proje zincirimizin bir halkası 
daha tamamlanmış oldu.  Tuna 
ve Fatih Mahallesi başta olmak 
üzere Esenler’imizin güvenliği 
için bu merkezimiz hayâtî öne-
me haiz. Emniyet teşkilâtımıza 
ve tüm hemşehrilerimize hayırlı 
olsun.” dedi. 

ILÇEDEKI HUZUR VE 
GÜVENIN TEMINI IÇIN 
HER TÜRLÜ IMKÂNI SE-
FERBER EDEN ESENLER 
BELEDIYESI’NIN TAHSIS 
ETTIĞI TUNA MAHALLE-
SI’NDEKI ARSADA ESEN-
LER POLIS MERKEZI YA-
PILDI.

Esenler’deki cadde ve ana sokakları “pres-
tij cadde” konseptiyle düzenleyerek yeni 

bir görünüme kavuşturmaya aralıksız devam 
ediyoruz. “Daha Yaşanabilir Bir Esenler” için 
çıktığımız bu yolda, cadde ve sokaklarımızı şe-
hir estetiğine uygun olarak yeniledik. Esenler 
genelinde 11 yılda, 235 cadde ve sokakta, top-
lam 285 bin 523 metrekare alanda prestij cad-
de ve sokak uygulaması yaptık. İlçedeki birçok 
cadde ve sokakta yol ve kaldırımları yeniden 
inşâ ettik, şehri daha modern bir görünüme 
kavuşturduk ve Esenler’i âdeta baştan aşağı 
yeniledik. 

“PRESTIJ CADDE” PROJEMIZLE, 11 
YILDA YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARLA VE 
ESENLER’I ÂDETA BAŞTAN AŞAĞI YE-
NILEYEREK DAHA MODERN BIR GÖRÜ-
NÜME KAVUŞTURDUK.

ESENLER’E PRESTİJ KATIYORUZ

TUNA ARTIK DAHA GÜVENLİ
Yakında hizmete girecek Emniyet Binası ile

4 ARALIK 2020
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Editör: Şeref Yumurtacı
Tarihçi/Yazar

19. yüzyılın başında daha çok Rum teb’anın 
yaşadığı Litros Köyü’ne Sultan II. Mahmud 

Dönemi’nde kurulan bu kilise Aziz Georgias’a 
adanmıştır. Yani bu kilise Roma Dönemi’nde 
ya da başka bir zamanda değil Osmanlı zama-
nında bizzat sultanın izni ile inşâ edilmiştir. 
Hemen yanına da burada yaşayan Rum ço-
cukların eğitimi için bir mektep yapılmıştır. 
Köydeki bu kilise ve mektep kimseye muhtaç 
olmasın, kendi ihtiyaçlarını kendisi karşıla-
sın, rahibinin, zangocunun, kilisenin bakımını 
yapanların maaşları rahat ödensin diye, biri 
Mevlanakapı’da diğeri Burgazada’da olan iki 
ayazma (su kaynağı) inşâ edilmiştir. Manuel 
Gedon’un yazdığına göre Litros’taki Rum Ki-
lisesi’nin bu iki ayazma dışında meyhane ola-
rak kullanılan bir binadan yıllık dört yüz liralık 
bir ek geliri daha bulunmaktaydı.

Ayazma gelirleri, kira gelirleri ve yoğun nüfus-
la birlikte gelen bağış gelirleri zamanla düşme-
ye başlamış ve ara ara maddî zorluklar çektiği 
de olmuştur. Özellikle 1870’lerden sonra tren 
yolunun Yeşilköy’e kadar yapılması ile o böl-
ge ulaşımda çok büyük bir rahatlık yaşamış ve 
bu sebeple de Litros’taki halk yavaş yavaş tre-
nin geçtiği Yeşilköy ve Bakırköy’e taşınmaya 
başlamıştı. Bu durum kiliseye yapılan bağışları 
azaltmış ve dolayısı ile Litros’taki kilisenin ba-
kımını da zorlaştırmıştı.
ESENLER SİNEMASI 
Aya Yorgi Kilisesi, mübâdele ile birlikte Litros 
(Esenler) Köyü’nde Rum vatandaşın çok azal-
ması ile birlikte kilise olarak kullanımından 
vazgeçilmiştir. Binanın içine duvarlar örülerek 
yapı bir süre konut olarak da kullanılmıştır. 
Daha sona bu eklentiler yıkılmış ve orta alan 
tamamen boşaltılarak, kapı ve pencereler tuğ-
la ve briket ile örülerek makine dairesi balkon-
cuğu oluşturulmuş ve bir süre sinema olarak 
hizmet vermiştir. Bu işlevinden de vazgeçildik-
ten sonra yapı iyice kendi hâline terk edilmiş 
ve âdeta sokakta yaşayan evsizler için mesken 
olmuştur. Esenler’in 1994 yılında ilçe olması 
ve Esenler Belediyesi’nin ku-
rulması 

ile birlikte belediye otoparkı olarak kullanıl-
maya başlanmıştır. 

MODERN İLE TARİHİN BİRLEŞTİĞİ YER 

Yıllarca kaderine terk edilen ve  viraneyi andı-
ran kilise kalıntısı, Esenler Belediyesi tarafın-
dan büyük bir titizlikle restore edildi. Restore 
edilen yapı, Esenler Belediye Başkanı M. Tev-
fik Göksu ve ekibinin uzun uğraşları sonucun-
da Ekim 2010 tarihinde “Türkiye’nin İlk Yüz-
de Yüz Dijital Kütüphanesi” olarak Esenler 
halkının kullanımına sunuldu.  Binanın dış ya-

pısı tamamen koruma altına alınan Adnan 
Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi, 

bugün on binlerce e-kitabı 
ile 7/24 tüm Esenler-

lilere hizmet 
veriyor.  

DEĞERLI OKUYUCULAR; SIZLERLE BIRLIKTE ESENLER’IN ÇAĞLARA MEYDAN OKUYAN TARIHINDE YOLCULUĞUMUZ DEVAM 
EDIYOR. BU SAYIDAKI DURAĞIMIZ SIZLERIN BUGÜN “DIJITAL KÜTÜPHANE” OLARAK BILDIĞINIZ ESENLER DÖRTYOL 
MEYDANI’NDA MERKEZ CAMII’NIN HEMEN KARŞISINDA BULUNAN LITROS AYA YORGI KILISESI OLACAK.

HARABEDEN DİJİTAL KÜTÜPHANE’YE
MEKÂNLARIMIZ-3 DİJİTAL KÜTÜPHANE

ARALIK 2020
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CAN DOSTLARIMIZA CANDAN VEFÂ
CAN DOSTLARIMIZA CANDAN VEFÂ DUYUYORUZ. BU HISLERDEN HAREKETLE, “HAYAT 
MERHAMETTIR” DIYEREK CAN DOSTLARIMIZI SEVGIYLE KUCAKLIYORUZ.

Esenler Belediyesi Veteriner 
Şefliğimiz, “Hayat Merha-

mettir” sloganı ile yola çıktığı ça-
lışmalarında Esenler’deki sokak 

hayvanlarımıza 365 gün hizmet 
veriyor. 

Sahipsiz ve güçten düşmüş so-
kak hayvanları ile alâkalı mü-
dürlük faaliyetlerimiz, 5199 
Sayılı Hayvanları Koruma 

Kanunu ve ilgili yönetmelik-
ler çerçevesinde hayata geçi-

riliyor. Ekiplerimizce toplanan 
sahipsiz hayvanlar Veteriner 
Şefliği birimimize getirilerek 
kayıt altına alınıyor. Bakım, te-

dâvi, kısırlaştırma işlemlerini yaptığımız 
dostlarımızı talep eden vatandaşlarımız 
sahipleniyor ya da tedâvileri tamamlan-
dıktan sonra alındıkları doğal yaşam 
ortamlarına geri bırakılıyor.

109 CAN DOSTUMUZ YENİ 
YUVASINA KAVUŞTU

Can dostlarımızın ihtiyaçları, bakımları 
ve vatandaşlarımızın bu konudaki talep-
leri bizler için çok önemli. Bu doğrultu-
da 2020 yılı içerisinde belediyemize ge-
len talepleri en kısa sürede cevapladık. 
Sokak hayvanlarımızla ilgili 5 bin 282 
adet poliklinik işlem kaydımız bulun-
makta olup, bu kayıtlar tedâvi bakım 
ve tekrarlayan uygulamaları içermekte. 
192 kedi ve 20 köpek olmak üzere 212 
sahipsiz hayvanımız kısırlaştırıldı, 27 
hayvana da mikroçip uygulaması ya-
pıldı. 293 adet sokak hayvanımıza da 
kuduz aşısı uygulaması yapıldı. Son bir 
yıl içerisinde 78’i kedi, 31’i köpek olmak 
üzere toplam 109 can dostumuzu yeni 
yuvalarına uğurladık. 

DOSTLARIMIZIN İHTİYACINI 
BERABER KARŞILIYORUZ

İlçemiz sınırları içerisinde sahipsiz dost-
larımız için 100 adet mama ve su sebili 
bulunduruyoruz. Meydanlarımıza ve 
bahçelerimize yerleştirdiğimiz 6 adet 
“Mamamatik” ile dostlarımızın beslen-

me ve su ihtiyacını hep beraber karşı-
lıyoruz ve bunların sayısını artırmayı 
planlıyoruz. Sahipsiz kedilerimiz için 
ilçemizin çeşitli noktalarına 30 kedi evi 
bulunuyor.

ÜCRETSİZ KUDUZ AŞISI 
YAPTIRABİLİRSİNİZ!

Esenler’de ikâmet eden vatandaşları-
mız, evlerinde besledikleri hayvanlarını 
birimimize getirerek kayıt altına aldırıp, 
ücretsiz kuduz aşısı uygulaması yaptı-
rabiliyor. 

ARALIK 2020



ŞEHİDİMİZİN ADININ 
YAŞATILMASIYLA 
ONUR DUYUYORUZ!

ŞEVKİ EREN ORUÇLUYKEN ŞEHİT EDİLDİ

Esenler’in şehidi Piyade Jandar-
ma Er Şevki Eren Yatkın’ın 

ablası Esim Kaynar, üç buçuk aylık 
asker kardeşinin döndükten sonra 
çok güzel planları olduğunu ama öm-
rünün yetmediğini söyledi.

ŞEHİT ABLASI / ESİM KAYNAR

Şevki Eren’in nasıl bir insan olduğu-
nu ve kardeşiyle ilişkilerini anlatan 
şehit ablası Esim Kaynar, “Üç kar-
deşiz, Eren ortancamızdı. Aramızda 
5 yaş var. Bilirsiniz, kız çocukları kıs-
kanç olur. Annem doğuma hastaneye 

gittiğinde kıskançlıktan çocuk 
aklımla, ‘O bebek 

bu eve gelmeye-
cek.’ demişim. 
Daha sonra 
çamaşırlarını 

yıkamışım. 

Çatışmalı bir abla-kardeş ilişkimiz 
vardı. Ben evlenene kadar da öyle de-
vam etti. Anneme, babama, bize asla 
kıyamazdı. Önce kızsa bile sonra 
kıyamaz hemen dediğimizi yapardı. 
Merhametli, efendi, güzel bir evlâttı. 
Askere gitmeden önce demircilikle 
uğraşıyordu. Eniştesiyle birlikte 
güzel bir şeyler yapmayı planlıyor-
du ama ömrü yetmedi.” ifâdelerini  
kullandı.

ŞEHİT OLDUĞUNDA ORUÇLUYDU

Eren’in son fotoğrafını, şehit olma-
dan bir gün önce aynı saatte çektir-
diğini söyleyen acılı abla, kardeşinin 
oruçluyken şehit olduğunu şu sözler-
le anlattı:

“Ehliyet almaya diye gidip eve asker-
lik belgesiyle geldi. Annem daha Eren 
askere gitmeden huzursuzdu. Kötü 
rüyalar görmüş. Asker kınası yakı-
lırken, ‘İçimde huzursuzluk var.’ di-
yordu. İçine doğmuş. Acemi birliğini 
Manisa’da yaptı. Hep birlikte gittik, 

iyi ki de gitmişiz. Askere gideli 
3,5 ay olmuştu. Ramazan ayına 
girecektik. Annemden Rama-
zan başlamadan bir kutu yapıp 

yollamasını istemiş. Benim tuzlu 
kurabiyemi çok sever, ondan 
istemiş. İyi ki yapıp yollamı-
şım. Üç gün arkadaşlarıyla 
yemişler, elimizde çok güzel 
fotoğrafları kaldı. Şehit oldu-

ğunda oruçluydu. İstirahât-
lı olduğu gün 8 arkadaşıyla 
arabaya binip çöp dökmeye 
giderken, her şey bir anda 
oluyor. Yaylım ateşine tutu-
luyorlar ve Eren’im o güzel 
mertebeye ulaşıyor.”

PARKTA RUHUNA FÂTİHA 
OKUNUYOR, SEVİNİYORUZ

‘Şehitlerin adlarının parklarda, bah-
çelerde, çeşmelerde yaşatılması çok 
güzel oluyor, onur duyuyoruz.’ diyen 
abla Kaynar, “İnsanlar görüp bir Fa-
tiha muhakkak okuyor, çok sevini-
yoruz. Buna vesile olanlardan Allah 
razı olsun” ifadelerini kullandı.

Havaalanı Mahallesi’nde oturan, Bingöl’ün Yedisu 
ilçesi Kabayel Karakolu’nda görev yaptığı 8 Haziran 
2018 tarihinde çöp dökmeye giderken teröristlerin 
hain saldırısı sonucu şehit düşen 20 yaşındaki Piyade 
Jandarma Er Şevki Eren Yatkın’ın ablasından, şehit 
olan kahraman kardeşinin hikâyesini dinledik. 

ESIM KAYNAR I Şehit Ablası
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Mart ayından bu yana ülkemizde de gö-
rülmeye başlayan ve çok sayıda insa-

nımızın hayatını kaybetmesine sebep olan 
Covid-19 salgınının önlenmesi için devleti-
mizin aldığı genel tedbirler ile Esenler Hıf-
zıssıhha Kurulu’nun Esenler için aldığı özel 
önlemler, ilgili kurumların koordineli çalış-
ması ile devam ediyor. 

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Esenler’de de 
sonbahardan itibaren virüsün yayılma hızı 
yeniden artış gösterdi. Bu artışın önüne ge-
çebilmek için  Esenler Hıfzıssıhha Kurulu, 
uygulanan tedbirlere ek olarak sonradan 
tüm Türkiye’de uygulanmaya başlayan semt 
pazarlarında HES kodu uygulaması, mey-
danlara ve pazarlara sınırlı sayıda insanın 
alınması gibi yeni bir dizi önlemleri hayata 
geçirdi. 

HIZIR ÂCİL KURULDU  

Şehir meydanlarındaki bankların kullanıl-
mamasından, düğünlerin belli sayıda kişi 
ile yapılmasına, yaş sınırlaması bulunan 
vatandaşların sokağa çıkma kurallarına uy-
masına, kapalı olması gereken yerlerinden 
kontrolünden toplu taşıma araçlarına ka-
dar her türlü denetimleri kendisine verilen 
yetki ve sorumluluklar çerçevesinde denet-
leyen Esenler Belediyesi, bir taraftan da bu 

illet hastalığa yakalanan vatandaşlarımızın 
yardımına koşuyor.  Ekonomik sıkıntıya dü-
şen vatandaşlara sosyal yardımlar aralıksız 
sürerken, belediye bünyesinde kurulan Hı-
zır Âcil Servisi, sokağa çıkma kısıtlaması 
olan vatandaşların gıdadan ilaca kadar ta-
leplerini yerine getiriyor. 

30 ARAÇLA DESTEK VERİYORUZ 

Salgının kontrol altında tutulması için ka-
rantinaya alınan vatandaşların evlerinde 
kalması son derece önemli. Bunu kontrol 
etmek için oluşturulan Esenler Belediyesi 
ve diğer kurumların araç ve şoför desteği 
ile oluşturulan filyasyon ekipleri, İlçe Sağ-
lık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Co-
vid-19’a yakalanan vatandaşları evlerinde 
tek tek ziyâret ederek denetimlerini sür-
dürüyor. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’na bağlı 
olarak gece-gündüz görevlerini yürüten Fil-
yasyon ekibine Esenler Belediyesi olarak 30 
araçla destek veriyoruz.

YAPTIĞIMIZ HER ŞEY YAPTIĞIMIZ HER ŞEY 
SAĞLIĞINIZ İÇİNSAĞLIĞINIZ İÇİN
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SONBAHAR ITIBARIYLA YENIDEN YÜKSELIŞE GEÇEN SALGIN VAKALARININ 
AZALTILMASI VE BU ILLETTEN ÜLKE OLARAK KURTULMAK IÇIN DEVLETIMIZ BIR 
TARAFINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DÂHIL BIR DIZI TEDBIR ALDI. AŞI UYGULAMASI 
ILE BIRLIKTE TÜM DÜNYADA VE ÜLKEMIZDE SALGININ KONTROL ALTINA ALINMASI 
IÇIN TÜNELIN SONUNDAKI IŞIK GÖRÜNDÜ. SALGIN TAMAMEN BITENE KADAR 
MASKE, MESAFE VE HIJYEN TEDBIRLERINE UYMAMIZ ELZEM GÖRÜNÜYOR.

IŞIK GÖRÜNDÜ BU DA GEÇECEK 
SALGININ SON AYLARDA YENIDEN AR-
TIŞ GÖSTERMESI ÜZERINE DEVLETIMIZ 
BIR TARAFTAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 
DÂHIL BIR DIZI TEDBIR ALMASIYLA BIR-
LIKTE YAYILMADA GERILEME YAŞANMAYA 
BAŞLADI. AŞI UYGULAMASI ILE BIRLIKTE 
TÜM DÜNYADA VE ÜLKEMIZDE SALGININ 
KONTROL ALTINA ALINMASI IÇIN TÜNE-
LIN SONUNDAKI IŞIK GÖRÜNDÜ. SALGIN 
TAMAMEN BITENE KADAR MASKE, MESA-
FE VE HIJYEN TEDBIRLERINE UYMAMIZIN 
ELZEM OLDUĞUNU SÖYLEYEN ESENLER 
BELEDIYE BAŞKANI M. TEVFIK GÖKSU, 
“VATANDAŞLARIMIZ ŞUNU IYI BILSINLER 
KI, ILÇEMIZDE ALDIĞIMIZ TÜM TEDBIR VE 
UYGULAMALAR TAMAMEN KENDILERININ 
SAĞLIĞI IÇINDIR. EKONOMIK, SOSYAL 
VE PSIKOLOJIK OLARAK BIR ÇOĞUMU-
ZUN DENGESI BOZULDU BILIYORUM. HEP 
BIRLIKTE BIRAZ DAHA SABREDELIM. HEM 
TEDBIRLERIMIZ HEM DE AŞI ILE BIRLIKTE 
INŞALLAH BU DA GEÇECEK. TEDBIRLERI-
MIZ VIRÜSÜ YENMEYE YETECEK.” DEDI. 

MASKE, MESAFE VE HİJYENE DEVAM 

MASKELİ VOSVOSLARLA
KORONA FARKINDALIĞI
Esenler’de rengârenk vosvoslar maske takarak trafiğe 

çıktı ve korona virüse karşı vatandaşlarımızı bilgilen-
dirdi. Konvoyu başlatan Başkan Göksu, “Bu farkındalıkla 
maske, mesafe ve temizlik kuralını bir kez daha Esenlerli 
kardeşlerimize hatırlatmak istedik.” dedi.

Esenler Belediyesi, “vosvosist” ekibiyle birlikte, halk 
arasında “vosvos” olarak bilinen Volkswagen’in efsane 
araçlarıyla koronavirüs farkındalığı oluşturdu. Sosyal so-
rumluluk projeleriyle dikkat çeken “vosvosist” ekibinin ve 
Esenler Belediyesi’nin rengârenk 12 adet vosvosu, Esenler 
15 Temmuz Millet Bahçesi’nden nostaljik kornalarına ba-
sarak harekete geçti. 

VOSVOSLARDAN VATANDAŞA: EVDE KALIN

Maske giydirilmiş vosvoslar, üzerlerindeki özel ses sis-
temiyle birlikte korona virüse karşı vatandaşları maske, 
mesafe ve hijyen konularında hatırlatmalar yaparak bilgi-
lendirdi. Vosvoslar, vatandaşları evde kalmaya davet ede-
rek, emektar sağlık çalışanlarına da teşekkür etti. Efsane 
vosvoslar korona virüs farkındalığı oluşturarak, trafiğe 
renk kattı. Konvoy, tüm Esenler’i ve çevre yolunu gezerek 
Dörtyol Meydanı’nda turu sonlandırdı. 

NOSTALJİK VOSVOSLARLA TEDBİRLERİ 
HATIRLATTIK

Esenler’de ‘maske, mesafe ve temizlik’ tedbirlerini hatır-
latmak ve vatandaşlara moral vermek için nostaljik vos-
voslarla korona farkındalığı oluşturduklarını söyleyen 
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Hâfızamızda 
çok önemli ve nostaljik olan bu araçlarımızla sokakları-
mızı dolaşarak, ‘maske, mesafe ve temizlik’ önlemlerini 
hatırlatıyoruz ve farkındalık oluşturuyoruz, moral olu-
yoruz. Sevdiklerimiz için kurallara dikkat edeceğiz ki bu 
belâdan bir an önce kurtulalım.” 

VOSVOSLU PALYAÇOLAR ÇOCUKLARA MORAL 
OLDU

Tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da uygulanan kı-
sıtlamalar nedeniyle Esenler Belediyesi, çocuklar 

evlerinde sıkılmasın ve renkli bir hafta sonu 
geçirsin diye içinde palyaçoların olduğu 

renkli vosvoslarla Esenler sokaklarında 
tur attı. Renkli görüntülerin oluştuğu 
etkinlikte çocuklar, evlerinin balkon 
ve pencerelerinden, palyaçoların 
dans ve şarkılarına eşlik ettiler. Ço-
cuklara eğlenceli anlar yaşatan pal-

yaçolar, onların pencere ve balkon-
lardan sarkıttıkları sepetleri şeker ve 

oyuncaklarla doldurdular.

Farkındalık 
vosvosları, hafta 

sonu Esenler’in her yerini 
turlayarak dışarı çıkma 

yasağında evlerinde kalan 
vatandaşlara moral olmaya 
ve tedbirleri hatırlatmaya 

devam ediyor. 
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Esenler Belediyesi, İstanbul Kal-
kınma Ajansı’nın Sosyal Ge-

lişmeyi Destekleme Programı’nı 
desteklemek kapsamında hayata ge-
çireceği ‘Tekstil ve Konfeksiyon Sek-
töründe Çalışma Şartlarının İyileşti-
rilmesi Projesi’nde, Esenler ilçesinde 

kurulu teks-
til atölye ve 
konfeksiyonların 
insânî çalışma ortamı sağlayabilme-
leri ve çalışanların uzun süreli devam 
ve performans göstermeleri için işçi 
sağlık güvenliği ve konforuna ilişkin 

altyapılarının iyileştirilmesini hedef-
lemektedir. 

50 ATÖLYEYE RİSK ANALİZİ 
YAPILACAK

ESTEKS’in devamı niteliğindeki  
proje kapsamında, başvuru kriterle-
rinin tümünü sağlayan 50 atölye için 

iş sağlığı ve güvenliği risk analizi 
yapılacak. Atölyenin risk analiz 

raporu hazırlanacak ve eği-
timler verilecek. Yine baş-
vuru kriterlerinin tümünü 
sağlayan 30 atölyenin ön-
celiklendirme kriterleri dik-
kate alınarak ışıklandırma, 

havalandırma imkânlarının 
geliştirilmesi, dinlenme alan-

ları, duş, tuvalet gibi işçi sağlık 
ve konforuna ilişkin altyapıları-

nın iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Esenler Kariyer Merkezi (ESKAM), 
proje kapsamında 2 kez kariyer gün-
leri buluşması gerçekleştirecek. Baş-
vuru formları doldurularak meslek 

liseli öğrenciler ya da sektörde iş 
arayanlarla işverenleri buluşturmayı 
hedefleyen etkinlikte eşleştirmeler 
neticesinde en az 30 iş görüşmesi ya-
pılması planlanıyor. 

Projede; bölgede hizmet veren iki 
meslekî ve teknik liseye yönelik tek-
nolojik altyapının güçlendirilerek 
moda ve tekstil eğitiminin niteliğinin 
artırılması, atölyelerde iş ve işçi sağ-
lığı ve güvenliğine yönelik tespitlerin 
yapılması, işverenler ile iş arayanla-
rın buluşturulması gibi istihdam ar-
tırıcı ve istihdam edilebilirliği kolay-
laştırıcı faaliyetler yer alıyor. Ayrıca 
tekstil ve konfeksiyon atölyelerinin 
iyileştirilmelerine yönelik tadilat ve 
donatı alanı düzenlemesi ve tekstil 
sektörünü içine alacak şekilde tec-
rübe paylaşımları, fikir alışverişine 
dönük beyin fırtınaları, teşvikler, 
personel çalıştırma, SGK mevzuatı, 
tasarım ve ürün çıkarma gibi konu-
larında seminerler düzenlenmesi 
amaçlanıyor. 

Esenler’deki gençlerin spor, 
kültür, sanat ve bilim alanların-
daki yeteneklerini keşfederek, 
bu yetenekleri doğrultusunda 
hayata hazırlanmaları amacıy-
la Haziran ayında eğitimlerine 
başlayan “Genç Yetenek” pro-
jesinin spor kursları, pande-
miden dolayı çevrimiçi olarak 
gerçekleşiyor. Zoom üzerinden 

verilen temel ve teorik eğitim-
lerle, 7-18 yaş arasındaki “Genç 
Yetenek”ler, kesintisiz eğitime 
devam ediyorlar. Çevrimiçi eği-
timlerde haftanın 4 günü, top-
lam 700 öğrenci ders alıyor. 

8 BRANŞTA ÇEVRİMİÇİ 
EĞİTİM

Alanında uzman eğitmenler, 

“Genç Yetenekler”e; futbol, 
basketbol, voleybol, masa teni-
si, satranç, wushu, badminton 
ve okçuluk branşlarında eğitim 
veriyor. Salgının kontrol altına 
alınmasının ardından yetenekli 
gençler, eğitimlerine 15 Tem-
muz Anadolu İmam Hatip Li-
sesi’nde devam edecekler.

TEKSTİL ATÖLYELERİNE KONFOR GELİYOR
ESENLER BELEDIYESI, ISTANBUL KALKINMA AJANSI’NIN SOSYAL GELIŞMEYI DESTEKLEME PROGRAMINI DESTEKLEYEN YENI PROJESI 
“TEKSTIL VE KONFEKSIYON SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA ŞARTLARININ IYILEŞTIRILMESI PROJESI”NI HAYATA GEÇIYOR.

ESENLER’IN “GENÇ YETENEK”LERI, PANDEMIDEN DOLAYI SPOR KURSLARINA ÇEVRIMIÇI 
OLARAK DEVAM EDIYOR. 700 ÖĞRENCI FUTBOLDAN BASKETBOLA, SATRANÇTAN 
OKÇULUĞA KADAR 8 BRANŞTA EĞITIMLERINI KESINTISIZ SÜRDÜRÜYOR.

‘GENÇ YETENEK’LER‘GENÇ YETENEK’LER
KESİNTİSİZ EĞİTİMDE!KESİNTİSİZ EĞİTİMDE!
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Esenler Belediyesi Sanat 
Evi koronavirüsle mücâ-

dele amacıyla alınan kararlar 
doğrultusunda, 1 Aralık 2020 
tarihinden itibaren derslerini 
uzaktan eğitim modeliyle sür-
dürmeye başladı. El Sanatları, 
Geleneksel Sanatlar, Sahne 
Sanatları, Müzik Branşları, 
Akademiler ve Atölyeler ana 
başlıkları altında 42 branş-
ta eğitimlerin gerçekleştiği 
ESEV’de, 1079 öğrenci online 
eğitim alıyor. 

EĞİTMENLER İÇİN CANLI 
YAYIN SINIFI

Vatandaşları sanatla buluş-
turmak, yeteneklerini ortaya 
çıkarmak ve hayallerini ger-
çekleştirmek için çalışmaları-
nı sürdüren ESEV’in online 
eğitimleri, haftanın her günü 
belirlenen saatler arasında ger-
çekleşiyor. Canlı yayınlar için 
uygun ortam bulamayan ESEV 
eğitmenleri, Dr. Kadir Topbaş 
Kültür Sanat Merkezi’nde bu-
lunan canlı yayın sınıfını kulla-
narak eğitim verebiliyor. 

Bu yıl birincisi düzenlenen “Esenler Film Gün-
leri”nin onur yemeği toplantısında usta sine-

macılarla bir araya gelen Esenler Belediye Başka-
nı M. Tevfik Göksu, sinemaseverleri sevindirecek 
bir müjde verdi. Göksu, Esenler 15 Temmuz Ma-
hallesi’nde yapılması planlanan Türkiye’nin en bü-
yük “Kültür Vadisi”nin içerisinde ‘Sinema Sokağı’ 
açmak istediklerini açıkladı. 

SİNEMA ÖĞÜT VERMEK İÇİN GÜÇLÜ BİR 

ARAÇ
Sinemanın öğüt verme açısından oldukça güçlü bir 
araç olduğundan bahseden Göksu, “Sinema, anla-
tım aracı olarak oldukça güçlü bir sanat. Anlatıl-
mak istenen birçok öğüt sinema ile aktarılabiliyor. 
Bu kapsamda Esenler’de yapılmasını planladığı-
mız Türkiye’nin en büyük Kültür Vadisi’nin içe-
risinde, bir Sinema Sokağı yapılabilir.” ifâdelerini 
kullandı.

ESEV EĞİTİMLERİ ONLINE DEVAM EDİYOR
ESENLER BELEDIYESI SANAT EVI’NIN (ESEV) PIYANO, KEMAN, 
GITAR, BAĞLAMA, FILOGRAFI, KARIKATÜR, AHŞAP RÖLYEF, 
KARAKALEM, FOTOĞRAFÇILIK VE RADYO PROGRAMCILIĞI GIBI 
EĞITIMLERI ONLINE PLATFORMLAR ÜZERINDEN DEVAM EDIYOR.

ESENLER BELEDIYE BAŞKANI M. TEVFIK 
GÖKSU, TÜRKIYE’NIN EN BÜYÜK  “KÜLTÜR 
VADISI”NDE BIR ‘SINEMA SOKAĞI’ AÇMA 
FIKIRLERININ OLDUĞUNU AÇIKLADI.

ESENLER’E SİNEMA SOKAĞIESENLER’E SİNEMA SOKAĞI
ARALIK 2020
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Esenler Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü’nün yürüttü-

ğü çalışmalarla Esenler çiçeklerle 
donatılıyor. Kış mevsimine gir-
diğimiz bugünlerde çalışmalarını 
aralıksız sürdüren Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü diktikleri çiçekler 
ile Esenler’i rengârenk görünüme 
kavuşturmaya çalışıyor. Esenler’de 
bir taraftan yürütülen park ve çev-

re düzenleme çalışmaları devam 
ederken, diğer taraftan da park-
lar, yol kenarları, dönel kavşak-
lar, okul bahçeleri başta olmak 
üzere müsait olan her alana çe-
şitli kış mevsimine uygun çiçekler 
dikiliyor. 200 bin rengârenk 
menekşenin yanında, 
toplam 50 bin 
a d e t 

çuha, çayır papatyası ve portakal 
nergisiyle Esenler’in her tarafı 
rengârenk olacak. Dikilen bu çi-
çekler, kış boyunca Esenler’in 
güzelliğine güzellik katacak, ya-
şayanların gözüne ve gönlüne 
hitap ede-
cek. 

ÇİÇEK GİBİ ESENLER
BU KIŞ DA ESENLER’IN HER YERINDE GÜZEL GÖRÜNTÜLERE RENGARENK ÇIÇEKLERIN KOKULARI EŞLIK EDECEK... 

Esenler Belediyesi, Esen-
ler’de kişi başına düşen yeşil 

alan miktarını artırmak adına çalış-

malarını hız kesmeden devam edi-
yor. Çocukların evlerine yakın ve 
daha güvenli ortamlarda oyun oy-
nayabilmeleri için her karış toprağı 
değerlendiren Esenler Belediyesi, 
Oruç Reis Mahallesi’ne bir park 
daha kazandırıyor. Yapımına başla-
nan çocuk oyun parkı, 250 metreka-
relik alanda inşâ ediliyor. Bu alanın 
100 metrekaresi yeşil alan olacak. 
Proje kapsamında parkta yetişkin-
ler için fitness alanı, dinlenmek için 

kamelyalar ve mahalle sâkinlerinin 
nefes alacağı yeşil alanlar olacak. 
Çocuklar için de 150 metrekarelik 
oyun alanı yapılacak. Bunların ya-

nında park ayrıca, değişik formda 
ağaçlar ve renkli bitkilerle süslene-
cek. Esenlerlilerin yeni nefes alanı 
en kısa sürede hizmete girecek. 

ORUÇ REİS’E YENİ OYUN PARKI
ORUÇ REIS KAPALI SPOR KOMPLEKSI’NIN YANINA ÇOCUK OYUN PARKI YAPIYORUZ
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YORGAN DİKMEYİ TAM YORGAN DİKMEYİ TAM 
BİR YILDA ÖĞRENDİMBİR YILDA ÖĞRENDİM

SATMASINDAN ÇOK YEMESİNİ SATMASINDAN ÇOK YEMESİNİ 
SEVİYORUMSEVİYORUM

KIŞ GÜNLERINE BIZI AYLAR ÖNCESINDEN HAZIRLAYAN YORGANCI ISA KAYA VE EN 
TAZESINI EVLERIMIZDE AFIYETLE YEMEMIZI SAĞLAYAN BALIKÇI EMRULLAH ORUÇ 
ILE KIŞ AYLARININ BAŞINDA IÇINIZI ISITACAK BIR SOHBET GERÇEKLEŞTIRDIK.
YORGANCI ISA KAYA, KIŞIN SOĞUĞUNA KARŞI YORGANLARIMIZI ILK 
GÜNKÜ HÂLINE GETIRIYOR, ESENLER’IN BALIKÇISI EMRULLAH ORUÇ ISE 
KIŞ AYLARINDA SOFRALARIN VAZGEÇILMEZI BALIĞIN EN TAZESINI, EN 
GÜZELINI EVLERIMIZE TAŞIYOR...

11 yaşında Esenler Davutpaşa’dan Kazım Ka-
rabekir Mahallesi’ne uzanan bir yorgancılık 

serüveni olan, Esenler’in 32 yıllık emektarı İsa 
Kaya, yorgancılığın inceliklerini anlattı:

“Baba mesleği, tam bir yılda öğrendim yorgan 
dikmeyi. Zamanında yorgancılık çok önemli bir 
meslekti, bir sanattı. Hâlâ da çok zahmetli ve zor 
bir iştir yorgan dikmek. Her gün, sabah 8’den 
akşam 8’e kadar buradayım. Yanımda, bana 30 
yıldır yardımcı olan Adem Zehir kardeşim var. 
Bizim işler kışın değil, yazın daha yoğun oluyor. 
Müşteriler yünlerini yazın yıkayıp yüzlerini de-
ğiştirip diktirmeye getiriyor. Hazır almak iste-
yenler yazın da, kışın da alıyor. İnsanlar en çok 

organik pamuktan ince yor-
gan istiyor. Yün daha sıcak 
tutar ama zahmetli olduğu 
için pek tercih etmiyorlar. 
Günlük kullanılacak yorgan-
lar bir günde dikiliyor. Şu an 
pek tercih edilmese de, modelli 
ve çeyizlik yorganlar 2 veya 3 gün-
de anca dikiliyor. Yün veya organik 
pamuklu yorganların ömrü 50 yıldır. 3 
yılda bir söküp, yününü yıkayıp diktirmek 
gerekiyor ki ömrü uzasın. Her ne kadar bizim 
gibi yapmaları imkânsız olsa da, yorganını kendi 
dikenlere tavsiyem; hazırlarken her tarafını aynı 
ebatta, yünlerini eşit miktarda dağıtsınlar.” 

9  yıldır Esenler’de balık 
satan ve ‘Satmasından 

çok yemesini seviyorum.’ di-
yen balıkçı Emrullah Oruç; 
“20 yıldır balıkçılık yapıyo-

rum. Büyük marketlerde, 
balık halinde çalıştım. 9 
yıldır da Esenler’in ba-
lıkçısıyım. Bayburt’tan 
İstanbul’a gurbete ge-
lince kalacak yerimiz 
yoktu. 

Balıkçılıkta hem çalışıp hem de kalacak yer vardı. Bir akraba-
mız da bize yol gösterince mesleğe bu şekilde başlamış olduk. 
Mecburiyetle başladım ama sonra mesleğimi çok severek yap-
tım. Tabii en çok balığı yemesini seviyorum. 

Esenlerliler balık seviyor, genelde Cumartesi ve Pazar günleri 
balık yemeyi tercih ediyorlar. Bizim de o gün işlerimiz yoğun olu-

yor. Genelde hamsi, istavrit, çinekop, mezgit gibi küçük balıkları 
tercih ediyorlar. Şu an mevsimi olan balıklarımız; hamsi, istavrit, 

çinekop, barbun.” ifâdelerini kullandı.

ESENLER’DE KIŞ MEVSIMI ESENLER’DE KIŞ MEVSIMI 
ONLARLA GÜZELONLARLA GÜZEL Organik 

pamuklu ve 
yün yorganlar 
ömürlüktür.

ESENLER’E

VERENLEREMEK

Mevsim 
balıkları; 

hamsi, istavrit, 
çinekop, 
barbun...

Yorgancı
ISA KAYA

Balıkçı
EMRULLAH ORUÇ
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ORUÇREİS’E DEV ORUÇREİS’E DEV 
SPOR KOMPLEKSİSPOR KOMPLEKSİ

NÜFUSU ITIBARIYLA ESENLER’IN EN BÜYÜK MAHALLELERINDEN BIRISI OLAN 
ORUÇREIS MAHALLESI DEV BIR SPOR KOMPLEKSINE KAVUŞTU. YÜZME HAVUZLU SPOR 
KOMPLEKSINE, ESENLER’IN ILÇE OLDUKTAN SONRA ILK BELEDIYE BAŞKANI OLAN VE 3 
DÖNEM BU GÖREVI YÜRÜTEN MEHMET ÖCALAN ISMI VERILDI. 

‘Her mahalleye bir yüzme havuzu’ slo-
ganıyla spor altyapılarını çoğaltmak 

için çalışmalarını aralıksız sürdüren Esen-
ler Belediyesi, ilçenin en büyük mahalle-
lerinden birisi olan Oruçreis Mahallesi’ne 
dev bir kapalı spor kompleksi yaptı. Şehit 
Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nin bitişiğinde toplam 2.800 metre-
kare kapalı alanı bulunan spor kompleksi-
nin bir tarafında 12,5x25 metre ebatlarında 
yarı olimpik yüzme havuzu, diğer tarafında 
ise 300 kişi kapasiteli tribünlü basketbol 
sahası yer alıyor.  Spor salonunun orta kıs-
mında ise; duş, soyunma odaları, idârî bi-

rimler,  WC vb. ek birimler bulunuyor. Üst 
katta ise fitness salonu yer alıyor.

BAŞKANIN ADI BURADA YAŞAYACAK 

Spor kompleksine Esenler’in ilçe olduğu 
1994 yılında ilk Belediye Başkanı olan ve 
2009 yılına kadar 3 dönem (15 yıl) bu gö-
revi aralıksız sürdüren Mehmet Öcalan’ın 
ismi verildi. Çevre düzenlemeleri de ta-
mamlanmak üzere olan Mehmet Öcalan 
Spor Kompleksi, Covid-19 salgının sona 
ermesinin ardından açılacak ve Esenlerli-
lere hizmet vermeye başlayacak. 

AMAN NAZAR DEĞMESİN! AMAN NAZAR DEĞMESİN! 
LIGDE 9 MAÇTIR YENILMIYOR... 

ESENLER EROKSPOR,  LIGDE SON 9 MAÇTIR YENILMIYOR. TAKIMIMIZ PUAN CETVELINDE 5. SIRADA YER ALIYOR. 

Selahaddin Dinçel’in teknik di-
rektörlüğe başlamasıyla Esen-

ler Erokspor kendine geldi ve 
sahalarda fırtına gibi esmeye baş-
ladı. 3. Lig, 3. Grup’ta mücâdele 
eden sarı-yeşilli ekibimiz 9 maçın-
dan 7’sinden galibiyetle ayrılırken 
2’sinde de beraberlikle yetindi. 
Bu sonuçlarla takımımız, puan 
cetvelinde 24 puanla 5. sırada bu-
lunuyor.  Son üç maçında Isparta 
32 Spor’la 1-1, Yalova Spor ile 3-3 
berabere kalarak seyircisini üzen 
Esenler Erokspor, son maçında   
ise Cizre Spor’u 7-0 yenerek ve 

büyük moral buldu. Teknik Di-
rektörü Selehaddin Dinçel, ligin 
uzun soluklu bir maraton olduğu-
nu hatırlatarak, “Bundan sonraki 
her maçımız bizim için final ma-
çıdır. Sezon sonundaki hedefimiz 
2. Lig’e çıkma başarısını göster-
mektir. Bunu da başaracak güç 
ve inançtayız. Çalışmalarımızı bu 
amaç doğrultusunda yürütüyoruz. 
Stadımızdaki çalışmalar tamam-
lanıp kendi sahamızda oynamaya 
başlayınca daha iyi sonuçlar ala-
cağımıza inanıyoruz. Taraftarımız 
bize güvensin” dedi. 

BİR SÜRPRİZ DAHA GELMEDİ  

Esenler Erokspor, Ziraat Türkiye 
Kupası’nda sırasıyla Arnavutköy 
Belediye Spor, Balıkesir Spor ve 
Fatih Karagümrük Spor’u eleye-
rek 5. tura yükseldi. Takımımız, 5. 
tur maçında 16 Aralık 2020 Çar-
şamba günü Belediye Erzurum 
Spor ile karşı karşıya geldi. Er-
zurum Kazım Karabekir Stadyu-
mu’nda oynanan ve  A Spor’dan 
canlı yayınlanan maçta takımımız 
sahadan 5-1 mağlup ayrılarak ku-
paya veda etti. 

MEHMET ÖCALAN
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BAŞARIYA BİRLİKTE KOŞTULARBAŞARIYA BİRLİKTE KOŞTULAR

Beden Eğitimi öğretmeni Samet 
Eğribel, İlk görev yeri olan Esen-

ler’deki Örfi Çetinkaya Ortaokulu’nun 
futbol takımını çalıştırmaya başladı. 
Eğribel, hızı ve atletik performansı ne-
deniyle Oğuzhan Kaya ile özel olarak 
ilgilendi. Doğma büyüme Esenlerli olan 
yıldız sporcu, Turgutreis Mahallesi’nde 
yaşıyor. Kaya şimdi 19 yaşında, milli 
sporcu ve Marmara Üniversitesi’nde 
Spor Akademisi öğrencisi...

Oğuzhan’ın adı Türkiye spor tarihine 
altın harflerle geçti; 2019’da İsveç’te 
düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası 
4x400 Erkekler kategoriside Türkiye’ye 
ilk kez altın madalya getiren takımın ilk 
koşucu oldu.

AYAKKABISI BİLE YOKTU

Kaya’nın bu başarıları öğretmeni Eğri-
bel’in kendisindeki ışığı keşfettiği güne 
bağlı. Öğretmeni, Kaya’yı ilçe ve ilde 
düzenlenen koşu yarışlarına hazırla-
dı. İlçe yarışmasında 20 okul arasında 
şampiyon oldu. İl yarışmasında 2 salise 
ile ikinci oldu. Kaya aslında katıldığı 
ikinci yarışta elendi çünkü tüm yarış-
macılar çivili ayakkabılar ve 
özel giysilerle koşarken, 
onun ayağında günlük spor 
ayakkabılar, normal spor 
giysileri vardı. Yarış kurallarını 
bile bilmiyordu. Eğri-
bel o günü, “Ken-

di imkânlarımızla başardık, okulun ve 
ailesinin iznini bile zor alıyorduk. İlk 
yarışında kaybettiğinde çok ağladı ama 
ben ilk koşuda söyledim: ‘Sen şampi-
yon olacaksın’ dedim. O gün bizi izleyen 
Galatasaray Spor Kulübü, Oğuzhan’ı 
takımına çağırdı” diye anlatıyor.

HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Kaya hâlen lisanslı sporcusu olduğu Ga-
latasaray Spor Kulübü’nde sayısız yarı-
şa katıldı, birçok ulusal ve uluslararası 
başarısı, madalyaları var. O günden bu 
yana da öğretmeniyle hiç ayrılmadılar. 
Kaya’nın şimdiki hedefi, 2021 yılının 
Temmuz ayında gerçekleşecek Avrupa 

ve Dünya Şampiyonalarında hem birey-
selde hem de takım olarak 400 metrede 
şampiyon olmak ve Türk bayrağını dal-
galandırmak...

BEN DE BAŞKALARININ İLHAM 
KAYNAĞI OLMAK İSTİYORUM

Antrenörlük ve beden eğitimi öğret-
menliği yaparak başka çocuklara ilham 
kaynağı olmak istediğini söyleyen Kaya; 
“Beden eğitimi öğretmenim beni gördü, 
onun sayesinde ben buralardayım. Tabii 
bir de, Galatasaray Spor Kulübü ve millî 
takım atletizm antrenörüm Koray Im-

rak bana çok emek verdi, kendi-
sine minnettarım. Koşabildiğim 
kadar koşmak ve kazanmak, 
sonra başkalarının ilham kay-
nağı olmak istiyorum.” diyor.

ILK AVRUPA 
ŞAMPIYONLUĞUMUZU 

GETIRDILER

ESENLER ÖRFI ÇETINKAYA ORTAOKULU’NDA FUTBOL OYNARKEN KEŞFETTIĞI ÖĞRENCISININ 
ELINDEN TUTAN  BEDEN EĞITIMI ÖĞRETMENI SAMET EĞRIBEL VE 20 YAŞ ALTI GENÇ 
ATLETLER 4×400 KOŞUSUNDA TÜRKIYE’YE ILK KEZ AVRUPA ŞAMPIYONLUĞUNU GETIREN 
MILLÎ SPORCU OĞUZHAN KAYA, BAŞARILARA KOŞTUKLARI HIKÂYELERINI ANLATTILAR...
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KIŞIN HABERCISI SONBAHAR ESENLER’E YINE ÇOK YAKIŞTI. SARARAN YAPRAKLAR ESEN RÜZGÂRLA UÇUŞTU,
YAĞMUR DAMLALARI KIMI ZAMAN GÜNEŞLE KARIŞTI, ‘HAZAN MEVSIMI’ RUHUMUZU SARDI...

ESENLER’DEESENLER’DE

Öyle bir ilkyaz ol ki korkut yaprakları, 
Öyle bir son yaz ol ki tut yaprakları, 

Sararıp dökülürken güz rüzgârlarında 
Ardında savrulsunlar, unut yaprakları. 

Sevinçlerinde onlar vardı, hüzünlerinde onlar 
Seninle yeşerdiler, seninle soldular.. 

Olsunlar senden sonra da umut yaprakları.

ÖZDEMİR ASAF

UMUT YAPRAKLARI


