
ORUÇREİS AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NE KAVUŞUYOR

Esenler

EROKSPOR ZİRVE TAKİBİNİ
SÜRDÜRÜYOR!

Sezona kötü başlayan, daha sonra ciddî bir yükselişe geçen Esenler Erokspor, devreyi lider 
Somaspor’un iki puan gerisinde 3. sırada tamamladı.  s19

Esenler Belediyesi’nde ça-
lışan 1.152 kişiyi kapsayan 

toplu sözleşmede ortalama 
zam oranı yüzde 28. Personelin 
yüzde 78’i ortalamanın üzerinde 
yüzde 32 zam aldı. Belediye Baş-
kanı M. Tevfik Göksu, “Biz çalışanla 
ekmeğimizi paylaşırız” dedi. s2

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu, SONAR Araştırma Şirketi’nin 

yaptığı ”İstanbul İlçe Belediye Başkanları 
Performans” değerlendirmesinde  yüzde 
64.7  oy oranı ile İstanbul genelinde AK 
Partili belediye başkanları arasında “En 
Başarılı İlçe Belediye Başkanı” oldu. s3

iSTANBUL’UN EN 
İYİSİ YİNE GÖKSU!

EN DÜŞÜK NET MAAŞ 3.550 TL 
TOPLU SÖZLEŞME SEVİNCİ

FiYATI: 1 TL
ŞUBAT 2021

SAYI: 67

Esenler Belediyesi olarak yeni yılda ya-
pacağımız çalışmalar, Esenler’i 2023 

vizyonuna daha da yaklaştıracak. Kentsel 
dönüşümden çevreye, eğitimden sağlığa, 

spordan sosyal hayata, kültür–sanattan eko-
nomiye kadar her alanı kapsayan projeleri-
mizle 2021 yılında Esenler büyük bir değişim 
ve dönüşüme şahitlik yapacak. s8

ESENLER SPOR KOMPLEKSİ 
YENİDEN BELEDİYEMİZİN

Pandeminin gölgesinde geçen bir yılda 
belediyemiz hem fizikî hem de sosyal 

hizmetler noktasında çok başarılı bir yılı ge-
ride bıraktı. s6

Kemer Mahallesi’ndeki Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’na ait Esenler Spor 

Kompleksi’nin işletmesi, son İBB Mec-
lisi’nde alınan kararla 15 yıllığına Esenler 
Belediyesi’ne tahsis edildi. s4
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Anlaşma sağlanamadığı için bazı be-
lediyelerde grev kararı alınırken 

Esenler Belediyesi ile Hizmet İş Sendi-
kası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Esenler 
Belediyesi’ndeki toplam 1.152 işçiyi kap-
sayan, geçtiğimiz Mart ayından bu yana 
devam eden ve taraflarca kabul edilen 
toplu iş sözleşme ile işçilere birinci yıl 
ortalama yüzde 28, ikinci yıl için de  enf-
lasyon oranında zam yapılacak. 

EN DÜŞÜK BRÜT MAAŞ 4 BİN 550 LİRA

Toplu iş sözleşmesinin imza töreninde ko-
nuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu, sözleşmenin alın terinin ve emeğin 

ön planda tutularak hazırlandığını belir-
terek şunları söyledi:
“Bir emek ortaya konmuşsa, o emeğin hak-
kının verilmesi gerekir. Biz böyle bir me-
deniyetten geliriz. Bizim medeniyetinizde 
hak, emekten doğar. Bizi Batı medeniye-
tinden ayıran en büyük fark budur. Efen-
dimiz, hayat dersi verirken hayat rehberi 
olarak ’Yanınızda çalıştırdığınız insanın 

alın teri kurumadan onun ücretini ödeyin’ 
demiştir. Bizler bu felsefeden beslenmiş 
insanlarız. Alın terinin, emeğin ne anlama 
geldiğini bizden daha iyi kimse bilemez. 
Bu çerçevede bugün Esenler Belediyesi 
olarak 1.152 arkadaşımızı kapsayan önem-
li bir sözleşmeyi imzalıyoruz. Yüzde 8 ve 
yüzde 119 arasında değişen oranlarda zam-
lanan ücret tarifesi gerçekleştirdik. Hem 
sendikanın ortaya koyduğu tablo hem de 
hayatın gerçeklerine bakarak bütün im-
kânlarımızla, çalışanlarımızın kendi alın 
terinin hakkını aldığından tatmin olmasını 
istedik. Ortalama yüzde 28 zamlı bir toplu 
sözleşme imzalayacağız. En düşük maaşı-
mız brüt 4 bin 550 lira olacak. Arkadaşla-
rımızın ellerine geçecek en düşük net maaş 
3 bin 550 lira. Sosyal ve bayram yardımı 
gibi yardımlarda yüzde 100 üzerinde katma 
değerler üretildi. Başlangıçta tasavvur etti-
ğimiz oranların üstünde oranlarda bugün 
sözleşmeyi imzalıyoruz.”

4 LİRA DİREKSİYON PRİMİ

Direksiyon primleriyle ilgili açıklamaya 
yapan Göksu, “Ağır vasıta şoförlerimiz 
var. Burada sendikayla çalıştığımız, direk-
siyon primleriyle ilgili bir konu vardı. Belli 
bir kesime prim ödenmişti. Biz bu primi 
bütün ağır vasıta şoför arkadaşlarımıza 

vereceğiz. Direksiyon primi olarak 4 lira 
belirlendi” dedi.

MASA BAŞINDA ANLAŞMAK ÇOK 
ÖNEMLİ 

Sözleşmede sendikanın taleplerinin yeri-
ne getirilmesinden duyduğu memnuniyeti 
ifade eden Hak- İş Konfederasyonu Genel 
Başkanı Mahmut Aslan, “İlk defa bir be-
lediyemizin ikinci defa toplu sözleşmesine 
katılıyoruz. İşçi ve işverenlerin ilişkilerini 
masa başında anlaşarak noktalamak çok 
değerli. Bu toplu sözleşmeyi yerine geti-
rirken taleplerimizin yerine getirilmesi de 
çok önemli. Başkanımız adil bir toplu söz-
leşme için inisiyatif aldı ve özverili çalıştı. 
2,5 yıldır önümüze çıkan engellerden do-
layı bir toplu sözleşme imzalayamamıştık. 
Bizim ilk sözleşmemiz. Birinci basamak, 
iyi bir temel attık. Gelecek dönemlerde 
bu toplu sözleşmelere yeni ilaveler yapa-
rak belli mesafeleri birlikte alacağız” diye 
konuştu.  
Konuşmaların ardından hayırlı olsun te-
mennisiyle 2 yılı kapsayan toplu iş sözleş-
mesi imzalandı.

Esenler Belediyesi’nde çalışan 1.152 kişiyi kapsayan toplu sözleşmede ortalama zam 
oranı yüzde 28. Personelin yüzde 78’i ortalamanın üzerinde yüzde 32 zam aldı. Bele-
diye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Biz çalışanla ekmeğimizi paylaşırız” dedi.

TOPLU SÖZLEŞME SEVİNCİ

Tiyatro oyunu izlerken, oyunun yarısından sonra 
sahnede kendi yazdığı oyunu hayal etmeye baş-

lamasıyla birlikte yazmaya başlayan Zeynep Hilal 
Demirci, “Senaryo yazmadan evvel öykü yazıyor-
dum. Okuya okuya yazmaya öykünüyor insan diyebi-
lirim. 2018’in Şubat ayında arkadaşlarımla Üsküdar 
Stüdyo Sahne’de ‘Huzur’ oyununa gitmiştik. Oyu-
nun yarısında oyunu seyretmeyi bırakıp gözlerimi 
kapatmıştım. Kendi yazdığım bir öyküyü sahnede iz-
lediğimi hayal etmiştim. İlk hayalimi orada kurdum 
yani, çok güzel hissetmiştim. Sonra o hissin peşinde 
giderken tiyatro oyunu yazmak, senaryo yazmak gibi 
şeyler doldu hayallerime. Hâlâ o sahnenin önünden 
geçerken şöyle bir bakar, aynı hayali kurarım” dedi. 

AYNI HAYALİN PEŞİNDEYİZ

Aynı hayali kurduğun insanlarla bir arada olmanın 
keyfinden bahseden Demirci, “Esenler Sinema Aka-

demisi’nde kıymetli hocalarla tanışma ve çalışma 
fırsatım oldu. Dönemin en güzel yerinde pandemiye 
yakalandık, dersleri hızlı bir şekilde online yapmaya 
başladık. Aynı hayali kuran ve bunun uğruna çalışan 
insanlarla birlikte olmak güzel. Biz sınıfta güzel bir 
samimiyet yakaladık. Birbirimizi güzel destekledik, 
hâlâ da destekliyoruz. Kullandığımız ekipmanların 
birçoğunu akademiden aldık. Kısacası hem hoca-
lar hem akademi hem de sınıf arkadaşları ile böyle 
ilişkilerin gelişmesi oldukça önemli, Esenler Sinema 
Akademisi bunu güzel sağlıyor.” ifâdelerini kullandı. 

BİR YILDA 4 ÖDÜL! 
21 yaşındaki genç senarist, bir yıl içinde; ÖĞDER 
9. Kısa Film Senaryo Yarışması, SETEM 2. “Benim 
Eserim” Kısa Film Senaryo Yarışması, TİHEK-Kı-
sa Film ve Senaryo Yarışması ve Bornova Belediye-
si’nden olmak üzere 4 ödüle lâyık görüldü.

21 YAŞINDA 4 SENARYO ÖDÜLÜ KAZANDI!21 YAŞINDA 4 SENARYO ÖDÜLÜ KAZANDI!
Geçtiğimiz yıl genç yaşına rağmen (21) dört farklı senaryo yarışmasında ödüle lâyık görülen Esenler Sinema Akademisi 
öğrencisi Zeynep Hilal Demirci, senaryo yazmaya bir tiyatro oyununda karar verdiğini söyledi.

EN DÜŞÜK NET MAAŞ 3.550 TL 

SUBAT 2021
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Yarışmada gösterdiği başarı ile 30 bin 
TL alan belediye personelimiz Pı-

nar Tekin’in hayatı 15 yaşına geldiğinde 
değişti. Damar yolu iltihabı olarak bili-
nen Lupus hastası olan Tekin, 10 yaşına 
geldiğinde hastalığının etkilerini hisset-
meye başladı. İlk önce tek gözünde kay-
bettiği görme yetisi, 15 yaşına geldiğinde 

ise diğer gözüne de vurdu. 15 yaşından 
sonra görme yetisini tamamen kaybeden 
Tekin henüz lise öğrenimine yeni geç-
mek üzereyken tedavi görmek amacıyla 
eğitimine bir süre ara vermek zorunda 
kaldı. Ancak güçlü bir irâde gösteren 
Pelin Tekin ilk önce liseyi ardından da 
üniversiteyi bitirdi.

ESENLER BELEDİYESİ İLE HAZIRLANDI, 
İLK TERCİHİNE YERLEŞTİ

Üniversite eğitimi esnasında Esenler Be-
lediyesi tarafından ücretsiz verilen Özür-
lü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) hazırlık 
kursu ile rehberlik hizmetlerinden yarar-
lanan Tekin, uzun soluklu bir sürecin 
ardından hayallerine kavuştu. Devlet 
memuru olmak için büyük bir azimle 
ÖMSS’ye hazırlanan Tekin, verdiği mü-
câdelede mutlu sona ulaştı. Aldığı yük-
sek puandan sonra yaptığı tercihlerde 
Esenler Belediyesi’ni ilk tercihine yazdı. 
İlk tercihine yerleşmeye hak kazanan 
Tekin, ailesinin de gurur kaynağı oldu.

“YAVAŞ YAVAŞ ÖĞRENDİM”

Hastalığı sürecinde yaşadığı zorlukları an-
lattığı esnada izleyicileri duygulandıran 

Tekin, “Ben daha sonradan görme engelli 
olduğum için yavaş yavaş öğrendim ama 
galiba bir gün görmeyeceğimi bildiğim için 
bu kadar çabuk atlattım bu süreci. Bir boca-
lama süreci oldu tabiî ki ailem için de çün-
kü ben görmeden yaşamayı bilmiyordum. 
Dokunarak bir şeyi anlamayı, yavaş adım-
lar atarak yürümeyi yavaş yavaş öğrendim. 
Çok fazla düştüm ve çok da ortopedi servi-
sini ziyâret ettim. Meselâ çalışırken görme 
engelli yaşlı bir amca aradı, eşi vefat etmiş 
onun vefat ettiğini anlamamıştı. Dokuna-
rak anlamaya çalışmış, bizi arayıp ‘Galiba 
eşim ölmüş ama ben anlayamıyorum’ de-
mişti. O durum beni çok etkilemişti. Ha-
yatımız çok zor, sonuçta görmüyoruz ama 
ben bunu ajite etmekten hoşlanmıyorum. 
Bu hayata küsmek ya da karalar bağlamak 
için bir sebep değil.” ifâdelerini kullandı.

Türkiye’nin önde gelen araş-
tırma şirketlerinden SONAR 

Araştırma’nın Aralık 2020 “İstan-
bul İlçe Belediye Başkanları Per-
formans Araştırması” anketinin 
sonuçları açıklandı. Araştırma, 
İstanbul’un 39 ilçesinde belediye 
başkanları adına gerçekleştirildi. 
İstanbul İlçe Belediye Başkanları 
kendi seçmenleri nezdinde sorgu-
landı. Yapılan araştırma sonucu 
katılımcılara; “Genel olarak dü-
şündüğünüzde ilçe belediye başka-
nınız sizce başarılı mıdır, başarısız 
mıdır?” sorusu soruldu. İstan-
bul’da 3. dönem Esenler Belediye 
Başkanlığı görevini yürüten M. 
Tevfik Göksu, AK Partili belediye 
başkanları arasında en başarılı 
belediye başkanı seçildi. Katılım-
cıların yüzde 64.7’si Göksu’yu ba-
şarılı bularak zirveye taşıdı.

YİNE ZİRVEDE!

Araştırmaya göre İstanbul gene-
linde “En Başarılı İlçe Belediye 
Başkanı” yüzde 64.7 oy oranıyla 
daha önce de benzer bir çok araş-
tırmada zirvede yer alan Esenler 
Belediye Başkanı M. Tevfik Gök-
su oldu. Diğer belediye başkanla-
rının önünde zirvede birinci olan 
Göksu’yu, yüzde 62.6 oy alarak 
ikinci olan Çekmeköy Beledi-
ye Başkanı Ahmet Poyraz takip 
etti. Kağıthane Belediye Başka-
nı Mevlüt Öztekin yüzde 61.1 oy 
oranı ile üçüncü, yüzde 56.4 oy 
oranı ile Üsküdar Belediye Baş-

kanı Hilmi Türkmen dördüncü 
ve yüzde 53.8 oy oranı ile Pendik 
Belediye Başkanı Ahmet Cin ise 
beşinci seçildi.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİMİZİN 
TAKDİR GÖRMESİ GURUR VERİCİ

11 yılda Esenler’de hayata geçir-
diği marka projelerle Esenlerli-
lerin takdirini kazanan Göksu, 
kentsel dönüşümden fizikî, sos-
yal ve kültürel alandaki yüzlerce 
başarılı çalışmasıyla anketlerde 
ve seçimlerde hep zirvede yer 
aldı. Gönül Belediyeciliği için 
çıktıkları yolda takdir edilmek-
ten büyük gurur duyduklarını 

belirten Göksu, “Esenler’e 2009 
yılından beri büyük hizmet ve 
emek veriyoruz. AK Parti’nin 
‘Gönül Belediyeciliği’ anlayı-
şıyla bu hizmeti gönülden bir 
hizmet olarak sürdürüyoruz. 
Gerek seçimlerde gerekse saha 
araştırmalarında vatandaşla-
rımızın takdiri beni ve ekip ar-
kadaşlarımı çok mutlu ediyor. 
Marifetin iltifatla taçlanması 
çok güzel bir duygu. Esenler’in 
huzuru ve umudu için, Esenler’i 
marka bir şehir hâline getirmek 
için var gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz.” diye konuştu.

İSTANBUL’UN EN İYİSİ YİNE GÖKSU!

PERSONELİMİZ ENGELLERİ AŞTI, 30 BİN LİRA KAZANDI
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan görme engelli Esenler Belediyesi ESTİM Çağrı 
Merkezi personelimiz Pınar Tekin, gösterdiği başarı ile 30 bin TL kazandı. 15 yaşında görme yetisini kaybeden Tekin’in hayat 
mücâdelesi izleyenlere ilham oldu.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, SONAR Araştırma Şirketi’nin yaptığı ”İstanbul İlçe Belediye 
Başkanları Performans” değerlendirmesinde  yüzde 64.7  oy oranı ile İstanbul genelinde AK Partili 
belediye başkanları arasında “En Başarılı İlçe Belediye Başkanı” oldu.
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İBB Meclisi’nin Ocak ayı oturumları-
nın son bileşiminde AK Parti’li meclis 

üyelerinin 9 Kasım 2020 tarihinde ver-
diği tahsis ile ilgili önerge, komisyon in-

celemesinin ardından İBB Meclisi’nin 
gündemine geldi. 

Hukuk Komisyonu raporunda, mül-
kiyeti İstanbul Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü’ne ait olan, içinde yüzme 
havuzu da bulunan ve İBB kullanımın-
daki Esenler Spor Kompleksi’nin 15 yıl 
süreyle bedelsiz olarak Esenler Bele-
diyesi’ne tahsisi uygun bulundu. İBB 
Meclisi’nde yapılan oylamada, tapu 
kaydındaki İBB kullanımına ilişkin 

şerhin kaldırılması oyçokluğu ile kabul 
edildi. CHP ve İyi Partili meclis üyeleri 
karara karşı oy kullandı. 

Tahsis ile ilgili söz alan Esenler Belediye 
Başkan Yardımcımız Ömer Çetinka-
ya, “Söz konusu yer daha önce beledi-
yemizin işlettiği bir yerdi. Trampa ile 
mülkiyeti bakanlığa geçti. İBB sadece 
kullanıyor, mülkiyet sahibi değil. Yerel 
belediye olarak burayı işlettiğimizde 
daha düzgün işletiyorduk. İnsanların 
memnuniyeti daha yüksekti. Esenler 
Belediyesi olarak kamu hizmetinde kul-
lanılmak üzere tahsisini istedik.” dedi.  
Alınan kararla Esenler Spor Komplek-
si’ni 15 yıl süre ile Esenler Belediyesi 
işletecek. 

Kemer Mahallesi’ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait Esenler Spor Kompleksi’nin işletmesi, 
son İBB Meclisi’nde alınan kararla 15 yıllığına Esenler Belediyesi’ne tahsis edildi. 

ESENLER SPOR KOMPLEKSİ 
YENİDEN BELEDİYEMİZİN 

Pandemiyle birlikte önemi daha da 
artan hijyen kurallarının uygulanma-

sı ve toplu alanlardaki temizlik çalışmala-
rını artırmak amacıyla, Esenler’deki 5 adet 
camimizde pilot temizlik uygulamasını haya-
ta geçirdik. Bu kapsamda; Dörtyol Merkez Camii, 
Turgutreis Mahallesi Hacı Ahmet Akar Camii, Hava-

alanı Mahallesi Uhud Camii, Atışalanı Mimar Sinan 
Camii, Menderes Mahallesi Süt Kardeşler Camii’nde 
temizlik uygulamasına başladık.

TUVALETLER ÜCRETSİZ

Camilerin, tuvaletlerin ve şadırvanların iç-
dış temizlikleri Esenler Belediyesi ekip-

lerimiz tarafından yapılıyor. Bunun 
yanı sıra camilerimizin malzemeleri-
ni yine belediye olarak karşılıyoruz. 
Ayrıca bu camilerimizde bir görev-
limiz de vatandaşların ihtiyaçlarını 
karşılamak ve temizlik kontrolünü 

sağlamak için her zaman hazır bulu-
nuyor. Tamamen ücretsiz olan bu uy-

gulamanın, başarılı olması hâlinde diğer 
camilerin tamamında hayata geçirilmesi plan-

lanıyor.

CAMİ HİJYENİNDE YENİ ANLAYIŞ CAMİ HİJYENİNDE YENİ ANLAYIŞ 
5 CAMİMİZDE PİLOT UYGULAMA BAŞLATTIK5 CAMİMİZDE PİLOT UYGULAMA BAŞLATTIK

Esenler’deki camilerin, cami tuvaletlerinin ve şadırvanların temizliklerini yapıyoruz, temizlik malzemelerini karşılıyoruz ve bir görevlimizi 
hazır bulunduruyoruz. Hiçbir ücret alınmayan pilot temizlik uygulamamızı Esenler’deki tüm camilerimizde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
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Zoom üzerinden gerçekleştirilen 
eğitimlerde ilk ve orta okul öğ-

rencileri, tüm okul dersleri için tak-
viye derslere katılıyorlar. Matematik, 
Türkçe, Fen Bilgisi, İngilizce, Sosyal 
Bilgiler, İnkılâp Tarihi, Değerler 
Eğitimi derslerinin yanında 4-6 yaş 
grubundaki öğrenciler de Zoom üze-
rinden etkinlik derslerine katılıyorlar. 
Derslere yaklaşık 2 bin öğrenci katılı-
yor. Yüz yüze eğitim süreci başlayana 
kadar Zoom üzerinden gerçekleşen 
dersler devam edecek.

ESGEV AKADEMİ EĞİTİME EL 
VERİYOR

ESGEV Akademi YouTube kanalın-
da tüm ilk ve ortaokul öğrencileri için 
Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, İngi-

lizce, Sosyal Bilgiler, İnkılâp Tarihi, 
İlmihal, Siyer, Âdâb-ı Muâşeret ve 
4-6 yaş etkinlik dersleri videoları ya-
yınlanıyor. Bin 400’ün üzerinde abo-
nesi olan kanalda, 8 aylık süreçte 62 
video yayınlanmış ve bu videolar 30 
bin izlenme sayısını geçmiş durumda. 
Yayınlanan ve çekimleri devam eden 
videolarla öğrenciler, istedikleri za-
man, istedikleri dersin videosunu iz-
leyerek ders tekrarı yapabiliyorlar.

Esenler Belediyesi Gençlik, 
Bilgi ve Hikmet Evleri (ESGEV), 
pandemi nedeniyle yüz yüze 
eğitimin yapılamadığı bu süreçte 
uzaktan eğitimler aracılığıyla 
öğrencilere destek veriyor. 
Hem günlük Zoom üzerinden 
yapılan dersler hem de ESGEV 
Akademi YouTube kanalındaki 
eğitim videolarıyla dersler hız 
kesmeden devam ediyor.

ESGEV’LERDE EĞİTİM TAM GAZ!ESGEV’LERDE EĞİTİM TAM GAZ!

Esenler Belediyesi evde kalıp sosyal 
etkileşimi sınırladığımız pande-

mi günlerinde sanatın ulaşılabilirliğini 
kolaylaştırmak amacıyla oluşturduğu 
dijital platformlarına bir yenisini daha 
ekledi. Esenler Belediyesi Kültür İşleri 
Müdürlüğü’nün bugüne kadar düzen-
lemiş olduğu sergilerin dijital olarak 
yer aldığı “esenlersergi.com” sitesiyle, 
sanatseverler sergileri online olarak ge-
zebiliyor.

YENİ SERGİLER EKLENECEK

Millî şâirimiz Mehmet Âkif Ersoy’un 

şiirlerinin çizgilerle anlatıldığı “Âkif’in 
Çizgisi 1” ve “Âkif’in Çizgisi 2” isimli 
karikatür sergilerinin yer aldığı içerikler 
sürekli güncellenecek. “Âkif’in Çizgisi 
3” isimli karikatür sergisi ve padişah-
ların hayatlarının ve dîvanlarının anla-
tıldığı “Aheng-i Hümayun” sergisinin 
yanı sıra büyük Türk şairi Fuzûli’nin 
Peygamber Efendimiz’e olan sevgisi-
ni anlattığı 32 beyitlik “Su Kasidesi”ni 
ebru eseri ile anlatan Hikmet Barutçu-
gil’in“ Âb-rû’larda Su Kasîdesi” sergisi 
de sanal olarak www.esenlersergi.com 
internet sitesinde yer alacak. 

SANATIN DSANATIN DİİJJİİTAL HÂLTAL HÂLİİ::  ESENLERSERGESENLERSERGii.COM.COM
Evde geçirilen günleri sanatla buluşturmaya devam eden Esenler Belediyesi, sanatseverleri online sergi deneyimi ile buluşturuyor. 
Sanatı dijitale aktarma amacıyla geliştirilen projede yer alan sergiler, “esenlersergi.com” sitesi üzerinden sanal tur ile gezilebiliyor.
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BiR YILIMIZ
SALGINA RAĞMEN BELEDİYEMİZ 2020’DE DE 

Pandeminin gölgesinde geçen bir yılın ardından 
Belediyemizin Esenler ve Esenlerliler için yap-

tıklarını sizler için derledik. Koronavirüsü önlemek 
ve alınan tedbirleri uygulama çalışmaları dışında 
işte belediyemizin 2020 yılında verdiği hizmet ve yü-
rüttüğü projelerimizden bazıları: 

“GENÇ YETENEK” PROJEMİZE START VERDİK

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto ile birlik-
te hayata geçirdiğimiz, Esenler’deki gençlerin spor, 
kültür, sanat ve bilim alanlarındaki yeteneklerini 
keşfederek, bu yetenekleri doğrultusunda hayata 
hazırlanmalarını amaçladığımız “Genç Yetenek” 
projesini başlattık. Proje kapsamında “Genç Yete-
nek BESYO Akademisi” ile özel yetenek sınavları-
na hazırlanan 55 öğrenciyi, sınavlarda başarılı ola-
rak üniversiteye yerleşmeye hak kazandırdık.

RİSKLİ BİNALARI YIKTIK

Yaşanan Silivri 
depreminin arın-
dan Esenler’de 
Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı 
tarafından riskli 
ilan edilen ve 
âcilen yıkılması 
gereken 40 bina-
yı yıktık. 

HAMSİ VE HORON COŞKUSU

Pandemi önce-
sinde Esenler’de 
düzenlenen “9. 
Geleneksel Hamsi 
ve Horon Festiva-
li”nde 5 ton ham-
siyi, binlerce va-
tandaşımıza ikram 
ettik. Karadeniz 
coşkusunun yaşan-

dığı festivalde İsmail Türüt ve Zeki Uçkan’ın müzik 
ziyafeti eşliğinde Dörtyol Meydanı’nda hep birlikte 
türküler söylenip horon oynandı.

İDLİB’E KARDEŞLİK KONVOYU

Türk Kızılayı, 
Deniz Feneri 
Derneği ve İHH 
iş birliğiyle İd-
lib için “Haydi 
Esenler, İdlib 
İçin Kardeşlik 
Vakti!” yardım 
kampanyası baş-
lattık ve ilk kon-
voyu Dörtyol 
Meydanı’ndan İdlib’e umut olmak için uğurladık.

HAYATA DÂİR HER ŞEY ŞEHİR EKRANI TV’DE

K o r o n a v i r ü s 
salgınına karşı 
sosyal medyada 
#evdekal etike-
tiyle başlatılan 
k a m p a n y a y a 
destek vererek, 
kültür sanat et-
kinliklerimizi, 
Esenler Beledi-
yesi Sanat Evi 

eğitimlerimizi ve hayata dâir her şeyi Şehir Ekranı 
TV’den canlı yayınlanmaya başladık.

ÇOCUK BAYRAMINI EVLERE SIĞDIRDIK

23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik 
ve Çocuk Bay-
ramı’nı, Çocuk 
Sokağı’nda ani-
masyon ekipleri, 
çocuk şarkıları, 
canlı konserler 
ve hediyelerle 
doyasıya kutla-
dık.

RAMAZANI ŞEHİR EKRANI TV’DE YAŞADIK

Esenler’de Ramazan’ın duygu yüklü atmosferini 
Şehir Ekranı TV’de yaşadık. 11 ayın sultanı Rama-
zan’ın mânevî iklimini, Şehir Ekranı TV’de yayın-
lanan programlarla tüm vatandaşlarımızın evlerine 
taşıdık.  

SAAT 21.00’DE TEK YÜREK OLDUK

TBMM’nin açılışının 100’üncü yılı ile 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı saat 21.00’de 
Türk bayrakları eşliğinde, İstiklâl Marşı okuyarak 
coşkuyla kutladık.

ASIRLIK ANNELERİN ANNELER GÜNÜ’NÜ 
KUTLADIK

Esenler Vefa Sosyal Destek Grubumuz ile Esen-
ler’de yaşayan 100 yaş ve üzeri 12 anneyi, korona 
virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesâfe kuralına 
uyarak ziyâret ettik ve Anneler Günü’nü kutladık.

ÇALIŞMALARIMIZI ONLINE DEVAM ETTİRDİK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalıştayları, pa-
nelleri, konferansları ve toplantıları telekonferans 
yöntemiyle gerçekleştirdik.

ESENLER’İ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATTIK

19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı 
kutlamaları çerçe-
vesinde Esenler’i 
Türk Bayrakları ile 
donattık.
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BÖYLE GEÇTi
DOLU DOLU HİZMETLERLER ÜRETTİ

EVDE KALANLARA MORAL OLDUK

Pandemi tedbirleri kapsamında sokağa çıkma ya-
saklarında, evde kalan vatandaşlarla yarışmalar dü-
zenledik. Çocuklarımız balkonlarda doyasıya eğlen-
di. Moral Timi, Esenlerlilere moral oldu. Maskeli 
vosvoslarda, palyaçolar Esenler sokaklarını turladı, 
tedbirleri hatırlattı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TAM GAZ ÇALIŞTIK

Yapılan 205 riskli yapı başvurusunu değerlendirme-
ye aldık. 4 milyon 897 bin 189 TL kira yardımı, 416 
bin 300 TL de taşınma yardımı yaptık.

‘BÜYÜK DÖNÜŞÜM’E DEVAM 

Esenler’deki ‘Büyük Kentsel Dönüşüm’ hız kes-
meden devam etti. Çevre ve Şehircilik Bakanımız 
Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanımız M. 
Tevfik Göksu, Esenler’de yatay mimari ve akıllı şe-
hir olarak inşâ edilen Türkiye’nin en büyük kentsel 
dönüşüm projesindeki konutları zaman zaman bir-
likte inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar. 

10 BİN TABLET DAĞITTIK 

Koronavirüs sal-
gınında dijital 
uzaktan eğitim 
alan ihtiyaç sahi-
bi öğrenciler için 
tablet kampan-
yası başlattık. 
Hayırseverleri-
mizin de desteği 
ile 10 bin öğren-
cimize tablet da-
ğıttık.

500 BİN DEFTER DAHA BELEDİYEMİZDEN

Her yıl olduğu gibi 
2020’de de geri dö-
nüşüm gelirlerinden 
elde ettiğimiz 500 
bin defteri öğrenci-
lerimize hediye et-
tik. Şimdiye kadar 
Esenler’de toplam 5 
milyon 500 bin defter dağıttık. Defterler ile ihtiyaç 
sahibi öğrencilerin tablet teslimini, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanınımız Murat Kurum ile yaptık.

1.617 KONUTUN DAHA TEMELİNİ ATTIK

Esenler’deki Türkiye’nin ilk “Akıllı ve Güvenli Şeh-
ri”nde, ilk iki etabın ardından, 1.617 konutun daha 
temelini attık. 

YUNUS EMRE KÜLTÜR SEZONU’NU AÇTIK

2020-2021 yılı “Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu” 
açılışını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül 
Özkan Yavuz ile yaptık. Gecede usta sanatçı Maz-
har Alanson da konser verdi.

ESENLER’DEN İZMİR’E KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ

Arama kurtar-
ma ekibimiz 
ESKAT ile, 
E s e n l e r ’ d e n 
İzmir’deki dep-
remzedelere 4 
bin battaniye 
ulaştırarak ya-
ralarına mer-
hem olmaya 
çalıştık. 

“SIFIR ATIK PROJESİ” ÖDÜLÜNÜ ALDIK

P u a n - k a z a n ç 
y ö n t e m i y l e 
Esenler’de yaşa-
yanların ev eko-
nomisine katkı 
sağlamak ve ge-
lecek nesillere 
temiz bir Esenler 
ve yaşanabilir bir 
dünya bırakmak 
için geliştirdiğimiz “Akıllı Mobil Atık Toplama 
Proje”miz en iyi “Sıfır Atık Projesi” ödülüne lâyık 
görüldü. Belediye Başkanımız Göksu, ödülü Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan’ın elinden aldı. 

FİLM GÜNLERİ DÜZENLEDİK 

Bu yıl birinci-
si düzenlenen 
‘Esenler Film 
Günleri’ni ünlü 
A z e r b a y c a n l ı 
yönetmen El-
çin Musaoğlu, 
oyuncu Hikmet 
Körmükçü, se-
narist Safa Önal 
ve Serkan Çağrı 
gibi önemli isim-

lerin katılımıyla gerçekleştirdik.

NAR PROJEMİZE ALTIN KARINCA ÖDÜLÜ

Esenler Belediyesi’nin Esenlerli girişimci ev hanım-
larının e-ticarete atılmasını sağlayan Nar Projesi ile 
Altın Karınca Belediyecilik Ödülü’nü aldık.

15 TEMMUZ’DAKİ SİMGE OTOMOBİLİ 
ANITLAŞTIRDIK

15 Temmuz hain 
darbe girişimi 
gecesinde Esen-
ler’de tankın 
altında kalarak 
ezilen otomobi-
lin anıtı, Esenler 
15 Temmuz Mil-
let Bahçesi’nde 
açtık. 
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 Esenler Belediyesi olarak yeni yılda yapacağımız çalışmalar, Esenler’i 2023 vizyonuna daha da yaklaştıracak. Kentsel dönüşümden çevreye, eğitimden sağlığa, spordan sosyal hayata, kültür–sanattan ekonomiye 
kadar her alanı kapsayan projelerimizle 2021 yılında Esenler büyük bir değişim ve dönüşüme şahitlik yapacak. ‘Daha çağdaş, daha huzurlu ve güvenli bir Esenler’ sloganıyla belediyemizce yürütülen dev projeler, 
çocuklardan yaşlılara, gençlerden engellilere kadar toplumun her kesimine hitap ediyor. İşte 2021 yılında belediyemizce hayata geçirilecek projelerimizden bazıları: 

 

Esenler halkının 4 mevsim büyük ilgi gösterdiği 240 bin metrekarelik mevcut 
15 Temmuz Millet Bahçesi’nden sonra şimdi de toplam 1.8 milyon metreka-

relik Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi’nin imalat çalışmaları başlayacak.

Esenlerli hanımlara, çocuklarıyla ve komşularıyla huzurlu ve keyifli vakit ge-
çirebilecekleri, alacakları çeşitli eğitimlerle diledikleri alanda kendilerini ge-

liştirebilecekleri “Hanımlar Konağı” hazır. 15 Temmuz Millet Bahçesi içinde 873 
metrekare kapalı alanın yanı sıra geniş bahçesi ile konak, hanımların vazgeçilmez 
mekânı olacak. 

Uluslarası Anne Üniversitesi 

Kariyer Okulları

Pandemiden olumsuz etkilenen annelerin en-
telektüel açıdan donanımlarını artırmak ve 

sosyal çevrelerinde daha saygın bireyler olmaları-
nı desteklemek üzere, Uluslararası Anne Üniver-
sitesi hayata geçirilecek. Hazırlanan hibrit sınıfta, 
anneler farklı ülkelerdeki anneler ile kültürel ak-
tarım da yapacaklar. 

Kariyer Okulları ile “Bir Adım Öndeyim” 
sloganıyla üniversite sınavına girecek genç-

lerimize mesleklerin tanıtıldığı, gideceği üniver-
site bölümlerinden alanında uzman hocalarımız 
tarafından bilgilerin verildiği 6 hafta sürecek bir 
rehberlik etkinliği gerçekleştireceğiz.

Esenler Göl Saati  

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde-
ki göl kenarında ailelerin bir araya gel-

diği, ünlü konukların davet edileceği prog-
ramlarda, müzik ve şiir dinletileri eşliğinde 
hoşça vakitler geçirilecek. 

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MİLLET BAHÇESİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARININ İLK ETABINDA SON NOKTAYA GELİNDİ

AKILLI ŞEHİR’DE HAYAT BAŞLIYOR

NİNEHATUN’DA KADINLARA YENİ BİR YAŞAM ALANI

ESENLERLİ HANIMLARIN”KONAĞI”HAZIR

Ev hanımları ve genç kız-
larımızın serbest zaman-

larını eğitim, sosyal, kültürel, 
sanatsal ve sportif faaliyetlerle 
değerlendirmesi için spor sa-
lonları ve gençlik merkezleri 
inşa ediyoruz. Kadın Aktivite 
ve Eğitim Merkezimizi de Ni-
nehatun Mahallesi Zekai Şen-
gör Parkı içerisinde hayata ge-
çireceğiz.  İBB’nin İSMEK’leri 
kapatmasıyla bu merkezin öne-
mi bir kat daha arttı.

Kadın Aktivite ve Eğitim Merkezi

ESENLER iCiN
SUBAT 2021
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 Esenler Belediyesi olarak yeni yılda yapacağımız çalışmalar, Esenler’i 2023 vizyonuna daha da yaklaştıracak. Kentsel dönüşümden çevreye, eğitimden sağlığa, spordan sosyal hayata, kültür–sanattan ekonomiye 
kadar her alanı kapsayan projelerimizle 2021 yılında Esenler büyük bir değişim ve dönüşüme şahitlik yapacak. ‘Daha çağdaş, daha huzurlu ve güvenli bir Esenler’ sloganıyla belediyemizce yürütülen dev projeler, 
çocuklardan yaşlılara, gençlerden engellilere kadar toplumun her kesimine hitap ediyor. İşte 2021 yılında belediyemizce hayata geçirilecek projelerimizden bazıları: 

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesin-
de konutların inşası hızla devam ediyor. Tür-

kiye’nin ilk Akıllı Şehri Esenler’deki toplam 60 bin 
konuttan inşaatları tamamlanan 2 bin 108 konut 
(yol, okul, yeşil alan v.s. gibi) öncelik sırasına göre 
hak sahiplerine teslim edilmeye başlıyor.  İnşaatları 
devam eden diğer konutlar da tamamlandıkça tes-
lim edilecek. Daireleri teslim edilen vatandaşların 
Esenler içinden boşalttıkları binaların yıkımı ger-
çekleştirilerek imar planlarındaki hüviyetine (mey-
dan, çocuk parkı, yol v.s.) kavuşturulacak. 

Esenler’deki amatör futbol spor kulüplerimiz yeni yerlerine kavuşacak. Oruç-
reis Mahallesi Güney Rezerv Alanı sınırları içerisindeki projemiz kapsamın-

da buraya, 17 Bin metrekare alan üzerine Esenler Amatör Spor Kulüpleri Tesisi 
yapılacak.

Esenler’deki gençlerimizin sağlıklı, kaliteli ve modern bir mekânda sosyalleş-
melerini ve kişisel gelişimlerini destekleyecek bir gençlik merkezi daha yapıl-

dı. 15 Temmuz Millet Bahçesi içinde bulunan üç katlı kampüs, sosyal ve sportif 
aktivitelerin yanı sıra gençlerimizin akademik gelişimlerini destekleyecek, yete-
neklerini ve becerilerini keşfetmelerine imkân verecek. 

Tekno Garaj 

Nar Kadın Girişimi Kooperatifi

Yeni Okullar ve Spor Salonları 

Gençler için ‘Tekno Garaj’ geliyor. Gençler, 
robotik kodlama, yazılım, mobil oyun eğitim-

leri alacak, drone ve robotlarını yarıştırarak eğ-
lenecekler. Tekno Garaj’da İslam bilim adamları 
DAHİ’ler de (Doğunun Aklına Hakim İnsanlar) 
onların hayal dünyasında yapacakları yolculuklar-
la geleceğin bilim insanları olmalarını sağlayacak.

Girişimci kadınları e-ticaretin yanı sıra bir koope-
ratif çatısı altında buluşturacağız. Nar Kadın Gi-

rişimi Kooperatifi ile hem üretim hem de ekonomik 
gelire dönüştürmede kadınlarımızın yanında olaca-
ğız. Ayrıca şehrin değişik noktalarında Nar Projesi’ne 
dahil olan hanımların ürünlerini tanıtabilecekleri ve 
pazarlayabilecekleri showroomlar açılacak. 

Tuna Eğitim Vadisi’nde 1 ilkokul, 1 ortaokul, spor 
salonu, ilçemizin yeni mahallesi 15 Temmuz Ma-

hallesi’nde de 2 ilkokul, 4 ortaokul, 2 meslek lisesi, 1 
Fen Lisesi, 1 Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 12 
okulda 404 derslik, 6 spor salonu yapılacak. Ayrıca bu 
okulların bünyesinde 6 adet de anaokulu yer alacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARININ İLK ETABINDA SON NOKTAYA GELİNDİ

AMATÖR SPOR KULÜPLERİ TESİSİ

ORUÇREİS’E AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

ESENLER’E YENİ GENÇLİK MERKEZİ 

Esenler’in en büyük 
mahallelerinden bi-

risi olan Oruçreis Mahal-
lesi yeni Aile Sağlığı Mer-
kezi’ne kavuşuyor. Arsası 
Esenler Belediyesi tara-
fından tahsis edilen 2 kat-
lı ve 500 metrekare kapalı 
alana sahip olan Oruçreis 
Aile Sağlığı Merkezi ya-
kın bir zamanda hizmete 
girecek. 

15 Temmuz Şehitler Maratonu 

“Esenler 15 Temmuz Şehitleri İçin Koşu-
yor” sloganıyla 15 Temmuz’daki hain 

darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımızın 
anısına 15 kilometre ve 10 kilometre halk koşu-
su düzenlenecek. 

HEDEFLEREYENi
YILDA
YENi
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Esenlerlilerin sosyal hizmetlerle ilgili tüm iş ve işlemleri tek çatı altında top-
lanacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hizmet birimleri (Şehit ve Gazi, 

Sosyal Ekonomik Destek, Engelli Kimlik Kartı, Evde Bakım Hizmeti, Korunma-
ya Muhtaç Çocuklar Birimi, Doğum Yardımı, 183 Yardım ve Psikolojik Destek 
Birimi) ile belediyemizin bünyesinde hizmet veren Sağlık İşleri ile Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü hizmetler bu külliyede yapılacak. Merkezde, il-
çedeki engelli, yetim ve kimsesiz ve yaşlı vatandaşlara ücretsiz kuaförlük hizmeti 
verilecek, terapi havuzu ve hamam da yer alacak.

Sırf bayanlara hitap edecek 3 kulvarlı butik 
havuzda fitness ve diyetisyen salonları da yer 

alıyor. Üstündeki açık teras, yanındaki alanla bü-
tünleştirilerek bir çocuk sokağı ve parkı ile bir-
likte mahalledeki büyük bir boşluğu dolduracak. 

SOSYAL HİZMETLER KÜLLİYESİ ŞEHİR LOJİSTİK MERKEZİ 

TEKSTİLKENT CAMİİ VE ÖĞRENCİ YURDU 

ORUÇREİS ANNE-ÇOCUK BUTİK HAVUZU

5.000 kişinin aynı 
anda ibadet ede-

bileceği caminin yanı 

sıra bir de 210 öğrenci 

kapasiteli öğrenci yur-

du bulunuyor. İnşa-

atı hızla devam eden 

kompleks içerisinde 

spor ve konferans sa-

lonları da yer alacak. 

Mahalle içinde bulunan elektrik, boya, kaporta gibi oto tamircilerinin 
daha güzel ortamlarda hizmet vermeleri için düşünülen Şehir Hiz-

met Alanı’nın yapımına 2021 yılı içinde başlanacak. Giyimkent’e yakın bir 
bölgede yapılacak tesis, hem çalışanlar, hem de hizmet alanlar için rahat 
bir ortam olacak. 

ESENLER BİLİM VADİSİ VE KÜTÜPHANE 

15 Temmuz Mahallesi’nde Bilim Vadisi, Kütüphane ve Teknoloji Geliş-
tirme Merkezi (TGB) inşa edilecek. Burası bir teknoloji üssüne dönü-

şecek. Okuma salonları, kitaplıklar gibi kütüphane fonksiyonlarını hem 
de bilişim vadisi fonksiyonları barındırıyor. 

Online Gençlik Kampüsü

Online Gençlik Kampüsümüzde, 2021’de 
“Gençlerimize Bir Telefon Kadar Yakı-

nız” sloganıyla onlarla birlikte olacağız. Genç-
lik web sitemiz kendini geliştirmek ve yetiştir-
mek isteyen gençlere rehber olacak. Takviye 
derslerden izlenebilecek filmlere, Youtube 
sohbetlerinden e-spor oyunlarına kadar, genç-
liğe dair her şey bu kampüste olacak.

Yunus Emre” ve “İstiklal Marşı” Yılı

Belediyemiz, 2021 yılının “Yunus 
Emre” ve “İstiklal Marşı” yılı ilan 

edilmesiyle bu alana özgü birbirinden 
kıymetli projeler hazırladı. Yunus Di-
vanı, Yunus Emre Okumaları, Yunusça 
Sesler Konser Serisi, Yunus Emre Sevgi 
Parkı gibi birçok özel projenin yanında 
İstiklal Marşı’nın yıldönümünde “İstik-
lal Marşı Özel Tiyatro Oyunu” bu yılın 
özel işleri arasında.

ESENLER iCiN
SUBAT 2021
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Birlik Mahallesi’ndeki Bilal-i Habeşi Camii yıkılarak yeni cami ve zeminaltı 
otopark yapılacak. Yeni yapılacak Bilal-i Habeşi Camii’nde aynı anda 1.045 

kişi ibadet edebilirken, otoparkında da 12’si engelli, 6’sı da elektrikli olmak üzere 
toplam 230 adet araç park edebilecek. Otoparkın bir kısmında bazı günleri 245 
tahtalı semt pazarı kurulacak. 

Hayatın başlayacağı 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde birisi merkez cami olmak 
üzere toplam 5 adet cami yapılacak. Camilerin bünyesinde 4-6 yaş çocuklar 

için Kur’an kursu da yer alacak. 

E-Spor Akademisi ve Merkezi 

Esenler’de Havai Hat Kalmıyor 

Esenler’de yaşayan gençler dijital oyunları 
bu akademide öğrenmeleri sağlanacak. 

Mobil oyunlar ve konsol oyun alanları, VR 
Sanal gerçeklik uygulamalarını bu akademi-
de öğrenecekler. Ulusal ve uluslararası e-spor 
alanında başarılı sporcularla bu alana merakı 
olan gençlerin buluşmaları sağlanacak. E-Spor 
liglerinde Esenler Belediyesi’ni temsil edecek 
başarılı gençlerden bir takım kurulacak.

Esenler’in çok büyük bir kısmında havai 
elektrik hatları yer altına alındı. Sokaklar 

elektrik direği kirliliğinden kurtuldu. Ancak 
8 mahalledeki toplam 183 sokakta henüz bu 
çalışma tamamlanmadı. Bu sokaklardan bazı-
larında yer altı kabloları döşendi ancak elekt-
rik verilmedi. 2021’de bu sokakların hepsinde 
havai elektrik hatları yer altına alınacak. 

BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ VE ZEMİNALTI OTOPARKI

MİMAR SİNAN KIZ ÖĞRENCİ YURDU 

5 CAMİ YAPILACAK

Mimar Sinan 
Mahalle-

si’nde üniversite 
öğrencileri için 
yapılan 144 öğ-
renci kapasiteli 
6 katlı bina ta-
mamlandı. Üni-
versitelerin eğiti-
me başlaması ile 
birlikte yurt da 
hizmete girecek.

Geleneksel Sokak Oyunları

Esenler E-Spor Turnuvaları

Mobil Atık Getirme Merkezi

Geleneksel sokak çocuk oyunlarımızın kay-
bolmaması için mendil kapmaca, seksek, 

yakan top gibi çeşitli branşlarda 10 bin öğren-
ciyle yarışmalar düzenleyeceğiz. Bu sayede 
oyunlarımız yaşatılıp gelecek kuşaklara aktarıl-
masına yardımcı olunacak. 

Esenlerli gençler E-Spor (dijital oyunlar tur-
nuvaları) ile bir araya gelecekler. E-spor 

turnuvaları, mobil oyun ve konsol oyun alan-
ları, VR Sanal gerçeklik uygulamaları ile yarı-
şacaklar ve sosyalleşmeleri sağlanacak. Esenler 
Belediyesi ulusal ve uluslararası e-spor turnu-
valarına ev sahipliği yapacak. 

Vatandaşlar, hanelerde ayrıştırdıkları geri 
dönüşüm atıklarını (kâğıt-karton, plastik, 

metal, cam, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik 
atıklar, atık piller) 15 Temmuz Millet Bahçesi ya-
nında hazırladığımız 1. Sınıf Atık Getirme Mer-
kezi’ne veya her mahalleye kurduğumuz Mobil 
Atık Getirme Merkezi’ne getirip teslim edebile-
cekler ve kartlarına para-puan yükletebilecekler.

Moral Çadırı 

Moral Timi gönüllülerimiz, ülkenin her 
yerindeki doğal afetler ve toplumsal 

olaylarda çocuklara özel etkinlikler yapmak 
için Moral Çadırı’nı hayata geçirecek. AFAD 
ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla koordineli 
olarak kurulacak bu çadırda uzman pedagog-
lar, animatörler ve tiyatrocular yer alıyor.

Moral Çadırı 

HEDEFLEREYENi
YILDA
YENi
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Oruçreis Mahallesi’ndeki Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Li-
sesi’nin bitişiğinde toplam 2.800 metrekare kapalı alanı bulunan spor komp-

leksinin bir tarafında yarı olimpik yüzme havuzu, diğer tarafında ise 300 kişi ka-
pasiteli tribünlü basketbol sahası yer alıyor. Esenler’in ilçe olduğu 1994 yılında ilk 
Belediye Başkanı olan ve 2009 yılına kadar 3 dönem (15 yıl) bu görevi aralıksız 
sürdüren Mehmet Öcalan’ın ismi verilen spor kompleksi, pandeminin ardından 
hemen açılacak. 

İçerisinde 2 halı saha ile 2 voleybol ve basketbol 
sahasının bulunduğu spor kompleksi 15 Temmuz 

Millet Bahçesi’ne gelen gençlerin gözde mekânla-
rından birisi olacak. Komplekste okçuluk ile silahlı 
atış eğitimlerinin verildiği bir bölüm de yer alıyor.

ORUÇREİS’E DEV SPOR KOMPLEKSİ TÜRKİYE’NİN 2. BÜYÜK SPOR SALONU

GENÇ YETENEKLERE İMKÂN

15 TEMMUZ SPOR KOMPLEKSİ VE EĞİTİM MERKEZİ 

Genç Yetenekler’i birbirinden özel 
projeler bekliyor. 2021 yılında 

ücretsiz Besyo Akademi ve Konser-
vatuvara hazırlık kurslarıyla gençle-
rin hayallerine kavuşmasına yardımcı 
olurken, ‘sosyal medyada ben de va-
rım’ diyenler, özel sosyal medya stüd-
yosunda videolarını çekecekler. Ayrı-
ca e-spor tutkunları için de Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’yla birlikte kurulacak 
olan e-spor salonunda antremanlar 
yapıp turnuvalara katılabilecekler.

Esenler’e 10 bin seyirci kapasiteli, 80 bin metrekare inşaat alanına sa-
hip ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak düzeyde 

dev bir spor salonu kazandıracağız. Spor Salonu, hizmete girdiğinde Tür-
kiye’nin en büyük ikinci salonu olacak. 

Genç Pilotlar 

‘Vecihi Hür Kuş, Nuri Demirağ Genç Pilot-
lar’ projesi ile “Hayallerime bir adım daha 

yakınım” sloganıyla yola çıktık. Liseli gençleri-
mizden pilotluk merakı olanlar bu proje dahilin-
de altı hafta sürecek belirli eğitim ve sınavlardan 
sonra gerekli katılım ve sertifika alabilecekler. 

Gastronomi ve Mutfak  
Sanatları Okulu 

Esenler’de çocuk, engelli, genç, kadın 
ve yetişkin bireylerin haftanın 7 günü 

istifade edebileceği, içerisinde aşçılık ve 
pastacılıktan baristaya kadar çok farklı 
alanlarda gastronomi ve mutfak sanatları 
okulu açılacak. 

Halk Oyunları Festivali

Yaz ve kış spor okulları, 7 Bölge Halk 
Oyunları Festivali, okçuluk eğitimleri, iz-

cilik kursları ve kampları, maratonlar ve e-spor 
etkinlikleriyle spor dolu bir yıl geçireceğiz.

Yüzme Kursları 

Yüzme havuzlarımız ve okul bahçe-
lerine kuracağımız portatif yüzme 

havuzlar ile 10 bin öğrencimize yüzme 
öğreteceğiz, sportif etkinlikler düzenle-
yeceğiz. 

ESENLER iCiN
SUBAT 2021



13

Hanelerde ayrıştırılan geri dönüşüm atıkları (kâğıt-karton, plastik, metal, cam 
v.b. ) kapıya kadar gelen aracımız tarafından teslim alınacak. Teslim edilen 

atık kadar ESMATİK Kart’a, yeni tip T.C. kimlik kartına ve telefona yüklenen 
mobil uygulama ile para-puan yükleyeceğiz. Vatandaşlar da bu para -puanlarla 
anlaşmalı market, fırın ve okul kantinlerinden alışveriş yapabilecekler.  Ayrıca 
vatandaşlar, büyük hacimli elektrik ve elektronik atıkları da (buzdolabı, çamaşır 
makinesi, bilgisayar, televizyon v.b.) para-puan karşılığında teslim edebilecekler. 
Dışarı çıkaramayan (hasta, engelli v.b.) vatandaşların ayrıştırmış olduğu geri dö-
nüşüm atıklarını dairesinden para-puan karşılığında teslim alacağız.

ESMATİK projesi kapsamında 2021 yılında okullara 30 adet yeni ESMATİK 
(Esenler Geri Dönüşüm Otomatı) yerleştireceğiz. ESMATİK’lere (pet şişe, 

cam şişe ve metal kutu) ambalaj atığını atan öğrenciler; ESMATİK Kart’a, yeni 
tip T.C. kimlik kartına ve telefona yüklenen mobil uygulama ile para-puan yükle-
yerek okul kantinlerinden alışveriş yapabiliyorlar.

AKILLI MOBİL ATIK TOPLAMA SİSTEMİ

GÜNLÜK 60 TON GERİ DÖNÜŞÜM ATIĞI TOPLAYACAĞIZ 

ŞİFA EVİ

OKULLARA 30 ESMATİK GELİYOR

15 Temmuz Millet Bahçesi’nde 
Şifa Evi olarak hizmet veren 

bu mekân, Nadir Büfe konsepti ile 
halkımızla buluşuyor. Şifâ Evi’nde 
nadir hastalık sahibi kişilerin bul-
mak için özel uğraş verdiği hassas 
gıdalar yer alacak. Yalnızca zincir 
marketlerde ve yüksek fiyata bu-
lunabilen ürünler, mâliyet fiyatına 
Esenlerlilerle buluşacak. Ayrıca bu 
büfede her hafta ücretsiz diyetisyen 
ve sağlık seminerleri düzenlenecek.

Cemil Meriç Gönüllüleri

Esenler Gençlik ve Spor Oyunları 

Görme engellilere kitap okumak için 
kurulan “Cemil Meriç Gönüllüleri” 

kaydettikleri sesli kitaplara erişimi kolay-
laştırmak için IOS ve Android’de olacak.

Esenler’den 10 bin öğrencinin katı-
lımıyla, 12 ayrı noktada, 12 branşta 

oynanacak müsabakalarla spor yapmayı 
hedefliyoruz. Organizasyonla öğrencile-
rin bilinçli ve periyodik spor yapma alış-
kanlığı kazanmaları sağlanacak.  

Yaşlılara Hürmet ve 
Hizmet Sarayı

Çocuk Korosu 

Askeri alanda yapılacak kompleks ile; ilçe-
deki yaşlılarımız hoşça vakit geçirebile-

cekler, asgari sağlık hizmetleri alabilecekler, 
yalnızlıklarını giderici yaşlarına uygun sosyal 
aktivitelere katılabilecekler.

Esenler Sanat Evi bünyesinde İTÜ 
Konservatuar Bölümü işbirliğinde 

“Çocuk Korosu” kuruluyor. Ayrıca kuru-
lacak bu koronun bir de Çocuk Şarkıları 
Albümü çıkacak. 

112 Acil’de En Hızlı İlçe Oluyoruz  

Çeşitli sağlık sorunları, trafik kazaları, yaralanmalar, göçük, infilak ve 
benzeri durumlarda acil olarak tıbbi yardım hizmetleri sunan 112 Acil 

Servisi Esenler’de daha da güçlenecek. Belediyemiz ve İlçe Sağlık Müdür-
lüğü’nün 14 ambulansına ek olarak 8 ambulans daha çok yakında göreve 
başlayacak. Böylece Esenler’in değişik noktalarındaki 112 Acil Servis İs-
tasyonlarında toplam 22 tam donanımla ambulans, en hızlı şekilde ihtiyaç 
duyulan adrese ulaşacak. Yeni ambulansların hizmete girmesi ile birlikte 
Esenler, İstanbul’da en hızlı şekilde hastaya ulaşılan ilçe olacak. 

HEDEFLEREYENi
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Ortaokul, lise ve üniversiteli 50 öğ-
renciye dergiciliğin öğretileceği 

Asım Gültekin Dergicilik Okulu’nun 
5 ay sürmesi planlanıyor. 14-21 yaş 
aralığındaki gençlerin yer alacağı pro-
jede, yeni Asım Gültekin’lerin yetişti-
rilmesi hedefleniyor.

DERGİCİLİK İÇİN DEV ADIM

Esenler Belediyesi ve Uluslararası 
Genç Derneği’nin iş birliği ile hazırla-
nan Asım Gültekin Dergicilik Okulu 
kapsamında; öğrenciler dergiciliğin 
inceliklerini ve kendilerine has içerik 
üretmeyi öğrenecekler. Asım Gülte-
kin Dergicilik Okulu Projesi, gençlerin 
kültür-sanat faaliyetlerine katkı sun-
malarına ve bu alanda yetkin bireyler 
olarak faaliyet sürdürmelerine zemin 
hazırlama noktasında büyük önem ta-
şıyor. Proje genel olarak gençlere yazı 
yazma hakkında temel beceri kazan-
dırmayı ve yazmaya yönelik farkında-
lık oluşturmayı hedefliyor. Bunun yanı 
sıra gençlerin kültür-sanat dünyamızın 
önemli isimleriyle bir arada etkileşime 
geçmeleri, pandemide azalan sosyal-

leşme imkânlarının düşün-yazım faali-
yetlerine yönlendirilmesi de projenin 
diğer hedefleri olarak dikkat çekiyor. 

GENÇLERİ 17 USTA YETİŞTİRECEK 

Proje genel koordinatör tarafından ta-
kip edilecek. 17 hafta sürmesi planla-
nan programa kültür, sanat, edebiyat 
ve dergicilik alanında 17 usta ismin 
katılması planlanıyor. Bu isimlerle 
dijital platformlar üzerinden her haf-
ta düzenli bir şekilde ders yapılması 

amaçlanıyor. Yapılan derslerin takibi, 
editör, editör yardımcısı ve üç kişilik 
stajyer ekibi ile gerçekleştirilecek. Ar-
dından gerekli yönlendirmelerin yapıl-
masıyla 50 kişiden oluşan gençlerden 
istidatlarına göre yazı talep edilecek. 
Yazılar düzenlenecek ve gençler daha 
iyi yazı yazmaları için tekrar yönlendi-
rilecek. Tüm bu süreç sonunda Mayıs 
ayında çıkarılması öngörülen dergiye 
içerik üretimleri sağlanacak. Böylece 
gençler öğrendikleri bilgileri pratik 

etmiş olacaklar. 

Öğrencilere ders verecek isimler ara-
sında; Süleyman Ragıp Yazıcılar, Yu-
suf Temizcan, Mehmet Lütfi Arslan, 
Mehmet Nuri Yardım, Ahmet Mu-
rat, Erol Erdoğan, İsmail Kılıçarslan, 
Taha Hüseyin Karagöz, Selim Tir-
yakiol, Yıldız Ramazanoğlu, Tülay 
Gökçimen, Ayşegül Genç, Dr. Abdul-
lah Uçar, Bestami Yazgan, Saadettin 
Acar, Muhammed Murat Tutar gibi 
usta isimler yer alıyor.

Esenler Belediyesi, geçtiği-
miz sene vefat eden yazar ve 
mütefekkir Asım Gültekin’in 
ismini taşıyan önemli bir pro-
jeye imza atıyor. 

ASIM’IN İZİNDE 50 CEVHER

23 kategoride birbirinden değerli 
radyocu isim, halk oylaması ile 13 

Şubat Dünya Radyo Günü’nde radyo 
ödüllerinin sahibi olacak. Geçtiğimiz 
yılın en iyi radyo programcıları, en iyi 
radyo istasyonları, ses sanatçıları ve 
müzik yapım şirketleri halk oylamasıy-
la dinleyicilerin oylamasına sunuluyor. 

Bu sene ikincisi düzenlenen “Radyonun 
Yıldızları” ilk defa halk oylaması ile se-
çilecek. Geçen yıl ilki yapılan ve sade-
ce meslekte 20 yılın üzerinde tecrübesi 
olan radyo programcılarının ödül aldığı 
“Radyonun Yıldızları” oylaması vatan-
daştan da yoğun ilgi görüyor. Oylamalar 
ise 11 Ocak-05 Şubat tarihleri arasında 

radyonunyildizlari.com internet adresi 
üzerinden yapılabilecek. 

13 ŞUBAT’TA ÖDÜLLER 
SAHİPLERİNİ BULACAK

Esenler Belediyesi ve Radyo Esenler’in 
medya sponsorluğunda 13 Şubat Dünya 
Radyo Günü’nde gerçekleşecek muhte-
şem bir ödül töreniyle de ödüller sahiple-
rine ulaşacak. 23 dalda ödülün verileceği 

oylamanın sonucu ise merakla bekleni-
yor. Pandemi sebebiyle ödül töreninin 
online olarak yapılması planlanıyor. 
Ödül töreni Esenler Belediye Başkanı 
M. Tevfik Göksu’nun da katılımı ile 
Esenler Belediyesi Şehir TV ekranla-
rından da canlı yayınlanacak. 

Oylamaya katılmak isteyenler, radyo-
nunyildizlari.com internet adresine tık-
layabilirler.

Türkiye’nin en iyi rad-
yocuları, Esenler Be-
lediyesi’nin “Radyonun 
Yıldızları” oylamasında 
ilk defa halk oylaması 
ile seçilecek. 

RADYONUN YILDIZLARI HALK OYLAMASIYLA BELİRLENİYOR

Yılın En İyi Arabesk Radyosu
Yılın Duayen Radyo Programcısı

Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı
Yılın En İyi Erkek Sanatçısı
Yılın En İyi Haber Radyosu

Yılın En İyi Haber Program Spikeri
Yılın En İyi Halk Müziği Radyosu

Yılın En İyi İnternet Radyosu
Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı

Yılın En İyi Kadın Sanatçısı
Yılın En İyi Radyo Konuk Programı

Yılın En İyi Müzik Grubu
Yılın En İyi Müzik Yapım Şirketi
Yılın En İyi Pop Müzik Radyosu

Yılın En İyi Radyo Show Programı
Yılın En İyi Slow Müzik Radyosu

Yılın En İyi Spor Radyosu
Yılın En İyi Şiir Edebiyat Programı

Yılın En İyi Tematik Radyosu
Yılın En İyi Ulusal Radyosu

Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu
Yılın En İyi Yerel Radyo Programcısı

Yılın En İyi Yerel Radyosu

Radyonun Yıldızları 
Oylamasında Şu Kategorilere 

Ödül Verilecek; 
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SON DÜNYA ŞAMPİYONU
GÜLŞAH KIYAK HEM RAKİPLERİNİ
HEM DE HASTALIĞINI YENDİ

Dünya Şampiyonu Kıyak, şampiyo-
na sonrasında yaşadığı ciddî sağlık 

sorununu ve spordan ayrı kaldığı süreçte 
yaşadıklarını Kentim Esenler’le paylaştı. 

Büyük zafer öncesinde yaşadığı zorluk-
ları anlatan Dünya Şampiyonu Gülşah 
Kıyak,“Zorlu bir hazırlık süreci yaşadım. 
Geçirdiğim ciddî rahatsızlığımın etkileri-
ni aslında ilk olarak kampta hissetmeye 
başladım. Koşulara katılamadım, bir iki 
gün dinlenmem gerekti.” dedi.

SON SANİYEDE KAÇAN 
ŞAMPİYONLUK BENİ MOTİVE ETTİ

Kırık bilekle final maçına çıkmanın ve 
son saniyede kaybetmiş olmanın verdi-
ği motive ile maçlara hazırlanan Kıyak, 
“Kategoride çok ciddî rakiplerim vardı. 
Son Avrupa ve bir önceki yılın Dünya 
Şampiyonu en büyük rakibim İtalyan 
sporcu ile finalde karşılaştım. Bir önceki 
senenin de burukluğu vardı içimde. Son 
saniyelerde Avrupa ikincisi olmuştum. 
‘Kırık bilekle, son saniyede maç verdiy-
sen şampiyon olman için bir engel yok.” 

diyerek kendimi motive ettim.” ifâdele-
rini kullandı.

MAÇ ESNASINDA ‘NAİM’ FİLMİ 
BANA GÜÇ VERDİ 

Final maçından bir önceki gün izlediği 
“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” fil-
minden de olumlu etkilendiğini söyleyen 
son şampiyon, “O kadar zorlu süreçler-
den geçerek, o kadar zorlu şartlar altın-
da şampiyon olmuş ki. Maçın ortasında 
resmen film aklıma geldi. Kendime ‘Se-
nin yaşadığın, onun yaşadığının onda biri 
bile değil, şampiyon olacaksın.” dedim 
ve oldum da.” diye konuştu.

BİTİŞ SESİNE 10 SANİYE 
KALA ŞAMPİYON OLDUĞUMU 
BİLİYORDUM

Maç daha bitmeden şampiyonluk sevin-
cini yaşamaya başlayan millî sporcu,“Son 
saniyeye kadar hep öndeydim, 10 saniye 
kala zaten şampiyon olduğumu biliyor-
dum. Bitiş sesi çaldığında kendimi direkt 
yere attım. Harika bir duyguydu. Sabaha 
kadar uyuyamadım. Çok çalıştım, hak et-
tim. Kariyerimin en önemli anıydı.” dedi.

İKİ KEZ AMELİYAT OLDUM

Turnuva sonrası antrenman yapmaması 
ve rahatsızlığının anca bu şekilde anla-
şılacağını bilmesine rağmen çalışmala-
rına devam eden başarılı sporcu, “Ocak 
ayında 2020 yılının elemeleri vardı. Bu 
şekilde 2020 elemesi için maça çıktım, 
birinci oldum. Araya pandemi girince 
artık antrenman yapamamaya başla-
dım. Ciddî bir rahatsızlığım olduğu da 
bu dinlenme sürecinde ortaya çıktı. İki 
kez ameliyat oldum. 6 ay gibi bir süre 
spordan uzak kaldım. Allah’a şükür şu 
an çok iyiyim.” diye konuştu.

DOKTORLAR SPORU BIRAKMAMI 
İSTİYORLAR

Hastalık sonrası sporu bırakmak zorun-
da kalabileceğini söyleyen Gülşah Kıyak, 
“Doktorlar sporu bırakmamı istiyorlar. 
Henüz bu fikre hazır değilim, karar ver-
medim. Bu arada Büyükşehir’in antre-
nörü oldum. Ayrıca M. Tevfik Göksu’ya 
ilgi ve alâkası için çok teşekkür ediyo-
rum. Rahatsızlığımda hem bizzat aradı 
hem sosyal medyadan güzel dileklerini 
iletti.” şeklinde konuştu.

Antalya’da düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası’nda altın madalyayı kazanan Esenler’in 
demir yumruğu dünya şampiyonu Gülşah Kıyak, şampiyonluk hikâyesini Kentim Esenler’e anlattı…

EROKSPOR ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR!EROKSPOR ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR!
DEVREYİ YENİLMEZLİK SERİSİYLE TAMAMLADI 

Sezona kötü başlayan, daha sonra ciddî bir yükselişe geçen Esenler Erokspor, devreyi lider 
Somaspor’un iki puan gerisinde 3. sırada tamamladı. 

2020-2021 misli.com 3. Lig 3. 
Grup’ta mücâdele eden Esen-

ler Erokspor, sezonun ilk dört 

haftasını bir puanla tamamlama-

sının ardın-

dan teknik 

direktör Ya-

kup Kalafat 

ile yollarını 

ayırmış, tec-

rübeli teknik 

adam Sela-

haddin Din-

çel ile yeni sözleşme imzalamıştı. 

Yeni hocası ile çıktığı ilk maçın-

dan galibiyetle ayrılan sarı yeşilli 

ekip, müthiş bir yenilmezlik seri-

sine imza attı. 

DİNÇEL İLE LİGDE HİÇ 
KAYBETMEDİ!

Selahaddin Dinçel’li Eroks-
por, ligde oynadığı hiçbir 

maçı kaybetmedi. Yeni takımının 
başında ligde oynadığı 14 maçta 
12 galibiyet ve 2 beraberlik alan 
Dinçel büyük bir başarıya imza 
attı. Ligin 4. haftasında 1 puanla 
14. sırada yer alan sarı yeşilli ekip, 

ilk yarıyı 33 puanla 3. sırada lide-
rin iki puan gerisinde tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda da 
fırtına gibi esen Esenler Eroks-
por, güçlü rakiplerini yenerek 5. 
tura kadar yükseldi.  Süper Lig 
ekibi, Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor’a yenilerek kupaya veda 
etti. 

SUBAT 2021
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TASARIM: YUSUF GÜLER
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MUHABİRLER
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ZİYA ÇANDIR
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REKLAM  
REZERVASYON
TEL: 0212 438 50 51-52

Adres:
ESKON A.Ş.
Kemer Mahallesi
Mehmet Akif İnan Cad.
No: 35 Esenler/İstanbul
Tel: 0212 438 50 52
www.eskonas.com.tr

Baskı: İhlas Gazetecilik A.Ş
Tel: 0212 454 30 00

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

EsenlerFiYATI: 1 TL
ŞUBAT 2021

SAYI: 67

Esenler Belediyesi, Meteo-
roloji’den gelen kar uya-

rılarına karşı hazırlıklarını ta-
mamlamış ve İstanbul’u suyla 
buluşturacak kar yağışını bek-
liyordu. Beklenen kar yağışı İs-
tanbul’u olduğu gibi Esenler’i 
de etkisi altına aldı. Yağıştan 
dolayı hiçbir aksaklığın yaşan-
madığı Esenler’de kar manza-
raları, soğuk havada vatandaşın 
içini ısıttı. Sokaklarda, parklar-
da ve 15 Temmuz Millet Bah-
çesi’nde birbirinden güzel kar 
manzaraları oluştu. Fotoğraflar 
çekildi, oyunlar oynandı, karın 
keyfi Esenler’de çıkarıldı. 

ESENLERLİ ÇOCUKLARIN 
KAR SEVİNCİ

Esenlerli çocuklar, yoğun kar 
yağışını eğlenceye dönüştürdü-
ler. Eldivenini giyip maskesi-
ni ve beresini takan çocuklar, 
kızaklarını da yanına alarak, 
sokağa çıkma yasaklarının ol-
madığı 13.00-16.00 saatleri ara-
sında Esenler sokaklarında gö-
nüllerince kartopu oynayıp, 
kızağa binmenin mutluluğunu 
yaşadılar. Hem arkadaşlarıyla 
hem de aileleriyle birlikte so-
kaklarda gönüllerince eğlenen 
çocuklar renkli görüntüler oluş-
turdular.

KAR ESENLER’E YAKIŞTI!KAR ESENLER’E YAKIŞTI!
Esenler beyaza büründü, büyük-küçük herkes karın keyfini çıkardı. 
Kar manzaraları, soğuk havada sıcak görüntüler oluşturdu.


