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Esenler

EROKSPOR ŞAMPİYONLUĞA
İNANIYOR

Ligin bitimine kısa bir süre kala hata yapmadan yoluna devam eden Erokspor, liderle puan farkını eritti. 
Zirveyi yakından takip eden ekip, ikinci devrenin ikinci haftasından beri ikinci sıradaki yerini koruyor.  s15

Nar Projemiz kapsamında e-ticaret ma-
ğazası olan kadınlar bir araya gelerek, 

Nar Kadın Girişimi ve İşletme Koopera-
tifi’ni kurdu. Böylece projemiz yeni bir 
safhaya geçti. s14

FiYATI: 1 TL
MART 2021

SAYI: 68

Esenler Belediyesi olarak, her zaman olduğu 
gibi etkisini sürdüren pandemi döneminde 

de vatandaşımızın hem sahada hem de telefon, 
sosyal medya, dış mekân tanıtım mecraları, ga-

zete ve belediyemizin internet sitesinden yayın 
yapan radyo ve televizyon ekranımıza kadar her 
türlü iletişim aracı ile hep yanında olduk. Esen-
lerliler ile iletişimimizi bir an olsun koparmadık. s8

Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlü-
ğümüz yılın her günü olduğu gibi pan-

demi döneminde de Esenlerli hemşehrile-
rimizin sağlığını korumak için gece gündüz 
her alanda hizmet üretiyor. s6

Esenler Belediyesi, 15 Temmuz Mil-
let Bahçesi içerisinde Şifâ Evi Nadir 

Kafe’yi hizmete açtı.  Şifâ Evi’nde na-
dir hastalıklara sahip bireyler, ihtiyaç 
duydukları gıda ürünlerine rahatlıkla 
ulaşırken aynı zamanda kişisel gelişim 
hizmetlerinden de faydalanabiliyor. s10

SAĞLIĞINIZ İÇİN SAĞLIĞINIZ İÇİN 
Çalışıyoruz Çalışıyoruz 

ŞİFÂ EVİ

NADİR KAFEHizmetinizdeHizmetinizde

HER DAiM 
SiZiNLEYiZ!

Hem sahada hem tüm iletişim mecralarında… 

TUNA MAHALLESİ İLKOKULU

15 TEMMUZ MAH. SPOR SALONU

Tuna Mahallesi, Menderes Mahallesi 
ve 15 Temmuz Mahalle’sinde yapa-

cağımız yeni okullarla birlikte Esenler’deki 
derslik sayısı 1.535’e çıkacak. s3

NAR PROJEMİZ
KOOPERATİFLEŞEREK BÜYÜDÜ
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ESKON A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Faruk
Aydın, Esenler’de kamu kurumlarıyla yaptıkları 

başarılı kentsel dönüşüm çalışmalarının ardından bi-
reysel kentsel dönüşüm projeleriyle de göz dolduran 
ve İstanbulluları ev sahibi yapan ESKON A.Ş.’nin 
dönüşüm çalışmalarını Kentim 
Esenler’e anlattı.

ÂCİL DÖNÜŞÜM 
İHTİYACI BİREYSEL 
KENTSEL 
DÖNÜŞÜMÜ 
BAŞLATTI

Şimdiye kadar Havaa-
lanı Mahallesi ve Tur-
gut Reis Mahallesi’nde 
olduğu gibi kamu ku-
rumları ile birlikte başa-
rılı toplu kentsel dönüşüm 
çalışmalarına imza atan ES-
KON’un neden bireysel kentsel 
dönüşüm çalışmalarına başladığını anla-
tan ESKON A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Faruk 
Aydın şöyle konuştu:

“Belediyemizin iştiraki ESKON A.Ş. ile ilk kentsel 
dönüşüm projemizi Havaalanı Mahallemizde ger-
çekleştirdik. Bu proje aynı zamanda Türkiye’de 
6306 sayılı kanun ile ilk yıkımların yapıldığı ve ilk 
tamamlanan proje olma özelliğine sahip. ESKON 
A.Ş.’nin buradaki fonksiyonu, belediyemiz adına;
hak sahipliği tespitliğini yapmak, mâliklerle sözleş-
me imzalamak ve inşaatını yaptırıp hak sahiplerine
teslim etmek oldu. Buranın inşaatını ise Türkiye’de
işin uzmanı aynı zamanda da kamu şirketi olan Em-
lak Konut A.Ş. yaptı. Turgut Reis Mahallemizdeki
“Ömür İstanbul” projemiz ise arsa geliştirilerek ya-
pılmış bir proje. Toplam 278 konut ve 5 iş yerinden
oluşuyor. Kapalı otoparkı, kreşi, mescidi, yüzme ha-
vuzu ve marketleriyle çok modern bir site oldu. Bu
projemizde bir yılı aşkın süredir yaşam başladı.

Bu iki projemiz, site anlamında kentsel dönüşüme 
örnek projeler olmuştur ama Esenler ve Esenler 
gibi sonradan, hızlı ve çoğunlukla mühen-
dislik hizmeti almamış olarak oluşmuş 
merkez ilçelerimizde yapı stokları 
çok kötü. Yani deprem açısın-
dan büyük risk taşıyor. Bu yapı 
stoklarının âcilen yenilenmeye 
ihtiyacı var. Bu yenilenme, as-
lında bizim Havaalanı Mahal-
lesi’ndeki gibi toplulaştırarak; 
okuluyla, camisiyle, otoparkı ile 
konsept bir proje şeklinde olma-
lı. İdeal olanı bu. Ancak maalesef 
mâlikler arasında anlaşma çok uzun 
sürüyor veya mümkün olmuyor. Bunları 
fark edince, olası İstanbul depremini de göz 
önüne alırsak, bizim âcilen bu yapı stoklarını yenile-
memiz gerektiğini düşünerek; bireysel yani tek bina 
da olsa yerinde dönüşüm yapalım dedik. Çünkü ola-
sı İstanbul depremi bilimsel bir gerçek ve ne zaman 
olacağını bilemiyoruz. Bizim görevimiz de, ne kadar 
bina dönüştürebiliyorsak o kadar binayı âcil yenile-
mek olduğunu düşündük ve Esenlerli hemşehrileri-

mizin hizmetine başladık.”

YERİNDE DÖNÜŞÜM BELLİ AVANTAJLAR 
SAĞLIYOR

Yerinde dönüşümün avantajlarından söz eden Ay-
dın, “Konsept projeler, otopark ve donatı anlamın-

da çok iyi, şehre katkısı çok daha fazla ama 
yerinde dönüşümün de şöyle avantajları 

var: Öncelikle çok hızlı dönüştürebili-
yorsunuz. Konsept bir proje 30-36 ayda 
tamamlanırken, yerinde dönüşümde 
6-12 dâirelik tek bina normal şart-
larda 6 ayda tamamlanıyor. Bunun
yanı sıra şehrin sosyal dokusu hiç bo-

zulmuyor. Yani tüm komşular 
aynı binaya hatta aynı katta 
oturmaya devam ediyorlar. 
Tek değişen, binanın yeni-
lenmiş olması.” diye konuş-
tu.

BİREYSEL DÖNÜŞÜMLE 
ESENLER’E KATKI 
SAĞLIYORUZ

ESKON A.Ş.’nin bireysel dö-
nüşüm işine girmesinin Esenler’de 
kentsel dönüşüme katkı sağlayacağını 

belirten Faruk Aydın, “Öncelikle herkeste 
ilgi uyandıracak ve bu konu ile ilgilenen 

bina sahibi sayısı artacak. ESKON 
A.Ş.’nin bu konu ile ilgilendiği

duyulduktan sonra biz âdeta
okula döndük. Günde 3-5 bina 
sahibi, gelip problemlerini an-
latıyor ve konu hakkında en 
doğru, en hızlı bilgiyi almış 
oluyorlar.” dedi.

KÂR BASKIMIZ YOK, 
KALİTEYE ÖNEM 

VERİYORUZ

ESKON A.Ş.’nin kamu şirke-
ti olmasından dolayı kâr beklentisi 

baskısı altında olmadığını belirten Aydın, 
“Bizim kârımız, masraflarımızı karşılamak kaydıyla 
halkımızın bizim hizmetimizden memnun olması. 
Ne kadar memnun edebilirsek o kadar kârdayız. 
Kamu şirketi olmamızdan ve hizmet memnuniyeti 
hedefimiz olduğundan dolayı özel sektöre göre mâ-
liyetlerimiz biraz fazla olabiliyor ama bu özel sek-

törden pahalı olduğumuz anlamına gelmiyor. Bizim 
mâliyetlerimizle özel sektör mâliyetleri aşağı yuka-
rı aynı oluyor. Bizim kâr beklentimiz olmamasının 
farkını kaliteye yansıtıyoruz. İçimize sinmeyen veya 
hoşumuza gitmeyen hiçbir malzemeyi kullanmıyo-
ruz.” ifâdelerini kullandı.

PARASI OLMAYAN BİLE EVİNİ 
YENİLEYEBİLİYOR

İşin finansman boyutunu da anlatan Aydın, hiç para-
sı olmayanlara bile evini yenileyebilme imkânı tanı-
dıklarına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Yapı sahiplerinin özel şartlarına göre herkese ayrı 
bir finansman yöntemi uygulayabiliyoruz. 

Bu durumu birkaç örnekle açıkla-
yalım. Bize başvuran binamızın 

şartları şu şekilde olsun: Bina 
4 katlı ve 4 ayrı sahibi var. 
İmar planlarında 5 katlı ve 
yenilendiğinde 5 dâire ola-
cak. Biz binayı yaptıktan 
sonra; fazla olan dâireyi 
satıyoruz ve bina sahiple-
rinin hesaplarından düşü-

yoruz. Rakamla anlatırsak; 
binanın toplam yapım mâli-

yeti 1 milyon 500 bin TL olsun. 
Fazla yapmış olduğumuz dâireyi 

500 bin TL satarsak bina sahiplerinin 
borcu 1 milyon TL kalır ve bu bedeli dört 

kişi ödeyecektir. Başka bir binanın şartları da şöyle 
olsun: Mevcutta 6 katlı ve her katta ayrı hak sahipleri 
oturuyor. Bina yenilendiğinde 5 kat ancak yapılabi-
liyor. Bu durum çok zor bir durum çünkü fazla olan 
kat nasıl çözülecek? İnşaat mâliyetinin yanında bir 
de fazla dâirenin parası ödenecek. Bu durumda hak 
sahiplerine şu imkânı sunuyoruz: Siz kendi aranızda 
anlaşın, kim kaça çıkacaksa onun bedelini biz öde-
yelim. Siz bize daha sonra inşaat mâliyetleriyle be-
raber ödersiniz. Hatta bu hak sahiplerinin ekonomik 
durumlarının olmadığını ve ancak 10 yılda ödeme 
yapabileceklerini varsayalım. Bu durumda biz şöyle 
yapıyoruz. Hak sahiplerimize binalarını yapıyoruz ve 
bina bittikten sonra bankadan kredi kullandırıp 10 
yılda ödemelerini sağlamış oluyoruz. Yani kısaca hiç 
parası olmayanın bile evini yenileme imkânı sağlıyo-
ruz. Tüm müteahhitlerde olduğu gibi hak sahiplerinin 
kira yardımı veya kredi desteği almalarına yardımcı 
oluyoruz. Özetle, ‘Kentsel dönüşümün her açıdan en 
doğru adresi ESKON A.Ş.’dir.’ diyoruz.”

Açılacak okullarla birlikte Esen-
ler’de 1.369 olan derslik sayı-

sı, 166 ilave yeni derslikle birlikte 
1.535’e çıkacak.

TUNA EĞİTİM VADİSİ’NE 
İLKOKUL VE ORTAOKUL

Tuna Eğitim Vadisi’nde açılacak bir 
adet ilkokul ve ortaokul, 5 bin 800 
metrekare inşaat alanında yüksele-
cek. 4 katlı bu iki okulda 32’şer ders-
lik, çok amaçlı salon ve kütüphane 
bulunacak. 

Ayrıca Tuna Eğitim Vadisi’nde, 882 
metrekare alanda ise içinde; basket-
bol, voleybol, tenis, futbol oynana-
bilecek 96 seyirci kapasiteli bir spor 
salonu inşâ edilecek.

15 TEMMUZ MAHALLESİ İKİ 
OKULA KAVUŞUYOR!

15 Temmuz Mahallesi’nde yapılacak 
ortaokul, 6 bin 955, lise de 7 bin 440 
metrekare alanda yer alacak. Okulla-
rın ikisi de 3 katlı olup, 35’er derslikte 

eğitim verecek. Okullarda bilgisayar 
dersliği ve laboratuvar da bulunacak. 

15 Temmuz Mahallesi’nde açılacak 
spor salonu ise 882 metrekare alan-
da, 96 seyirci kapasiteli olacak. İçin-
de basketbol, voleybol, tenis, futbol 
müsâbakaları yapılabilecek.

MENDERES’E ANADOLU LİSESİ…

Menderes Mahallesi’nde inşâsına 
başlanan Menderes Anadolu Lise-
si’nde 32 derslik olacak. Özel gerek-
sinimi olan çocuklar için 4 adet ‘Özel 
Eğitim Dersliği’nin yer alacağı okul-
da, öğrencilerin kendilerini fizik, bi-
yoloji ve kimya alanlarında geliştire-
bilmeleri için her branştan birer adet 
laboratuvar bulunacak. Öğrencilerin 
sanata olan ilgi ve yeteneklerini geliş-
tirebilmeleri için ise müzik ve görsel 
sanatlar dersliği açılacak. Ayrıca okul 
içerisinde bilgisayar dersliği, kütüp-
hane, beden eğitimi dersliği ve çok 
amaçlı salon yer alacak.

ESKON A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın: “ESKON A.Ş. ile hiç parası olmayanın bile evini 
yenileme imkânı sağlıyoruz. Tüm müteahhitlerde olduğu gibi hak sahiplerinin kira yardımı veya kredi 
desteği almalarına yardımcı oluyoruz.”

Tuna Eğitim Vadisi, 15 Temmuz Mahallesi ve Menderes 
Mahallesi’nde geleceğimizin teminatı çocuklarımız için yeni inşâ 
edeceğimiz okullar ile spor salonları, Esenler’in eğitim ve spor 
ihtiyacına katkıda bulunacak.

DÖNÜŞÜME BİREYSEL DESTEK!
ESKON A.Ş. İLE PARASI OLMAYAN BİLE EVİNİ YENİLEYEBİLİYOR

ESKON A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Faruk Aydın

TUNA MAHALLESİ İLKOKULU

15 TEMMUZ MAHALLESİ LİSESİ

TUNA MAHALLESİ ORTAOKULU

ESENLER’E YENi 
OKULLAR ve SPOR
SALONLARI GELiYOR
ESENLER’E YENi 
OKULLAR ve SPOR
SALONLARI GELiYOR

Turgut Reis 
Mahallemizdeki “Ömür 
İstanbul” projemiz arsa 

geliştirilerek yapılmış bir proje. 
Toplam 278 konut ve 5 iş yerinden 
oluşuyor. Kapalı otoparkı, kreşi, 

mescidi, yüzme havuzu ve 
marketleriyle çok modern 

bir site oldu.

Bizim kârımız, 
masraflarımızı karşılamak 
kaydıyla halkımızın bizim 
hizmetimizden memnun 

olması. Ne kadar memnun 
edebilirsek o kadar 

kârdayız.

Yapı sahiplerinin 
özel şartlarına göre 

herkese ayrı bir finansman 
yöntemi uygulayabiliyoruz. 
Tüm müteahhitlerin ve hak 
sahiplerinin kira yardımı ve 

kredi desteği almalarına 
yardımcı oluyoruz.

MART 2021MART 2021
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Fen İşleri Müdürlüğümüz, Esenler’de kış aylarında ya-
şanabilecek hiçbir olumsuzluğa fırsat vermedi. Öngö-

rülebilen sorunlara önceden müdâhale edildi, kış mevsimi 
boyunca Esenler’de bir aksaklık yaşanmadı. Hava muhâ-
lefetinin Esenler’deki hayatı olumsuz yönde etkilememesi 
için gerekli tüm tedbirler alındı. Olumsuz hava şartlarıyla 
ivedilikle mücâdele edildi. Fırtınalı günlerde uçan çatılara 
yardım ulaştı, kar yağışı ve yağmurdan etkilenen yapılara 
ve yollara hızla müdâhalede bulunuldu. 

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Esenler için gece-gündüz hizmet etti. Esenler’in 
kaldırımları, yolları, evleri, sokak ve caddeleri bu yıl da kışa teslim olmadı. 

KARIŞ KARIŞ H ZMET GÖRDÜ!

KARIŞ KARIŞ HİZMET GÖRDÜ!

Editör: Şeref Yumurtacı
Tarihçi/Yazar

Kentim Esenler’in her sayısında
sizlerle birlikte Esenler sokak-

larında yüzyıllar öncesine gidiyor, 
yaşadığımız çevreyi, belki her gün 
önünden geçtiğimiz ancak ne oldu-
ğunu, ne zaman yapıldığını bileme-
diğimiz tarihî eserlerimizi tanımaya 
devam ediyoruz. Bu sayımızda siz-
lerle yüzyıllar önce kaybolan tarihi 
bir sarayın peşine düşeceğiz. 

ROMA SARAYLARI

Fatih Sultan Mehmed 1453 yılında 
İstanbul’u fethetmeden önce şeh-
rin sâkini olan Romalıların şehri 
yönetme şekli Osmanlı’dan farklı 
idi. Tek bir hânedan tarafından 
yönetilen Osmanlı Devleti belli 
merkezler inşâ ederken farklı hâ-
nedanların yönettiği Doğu Roma 
Devleti (Bizans) yöneticileri şeh-
rin çeşitli bölgelerine çeşitli za-
manlarda saraylar yaptırmışlardır. 
Bu saraylar arasında en dikkati çe-
kenlerden birisi bugün kaybolmuş 
olan IV. Romanos ya da Türkçe 
kaynaklardaki yaygın adıyla Ro-
men Diyojen’in sarayıdır. Romen 
Diyojen, Anadolu Tarihi ve Türk-
lerin Anadolu’ya geçişinde Malaz-
girt Savaşı’nda Sultan Alparslan’a 
yenilmesinden dolayı coğrafyamız-

da en çok tanınan Doğu Roma im-
paratorlarından biridir. 
BELGELERDE DİYOJEN
SARAYI 
Doğu Roma tarihine ışık tutan en 
önemli eserlerden biri olan Aleksi-
ad adlı kitapta Romen Diyojen’in 
sarayından şöyle bahseder: 
“Komnenoslar oradan ileriye gidip 
Aretas denen yeri hemen 
ele geçirdiler. Bu yer ken-
tin yakınındadır. Ovadan 
yükselmiştir ve aşağısında 
durup da oraya bakanlara 
bir tepe imiş gibi görünür; 
öyle bir tepe ki yanların-
dan biri denize doğru, 
diğeri Byzantion’a (İstan-
bul) doğru inerek uzanı-
yor; diğer ikisi kuzey yanı 
ile batı yanı ise her rüzgâra 
açık. Sürekli olarak akan 
duru ve içilir bir suyu vardır ama 
tümüyle bitki örtüsünden yoksun 
ağaçsızdır. Romanos Diogenes 
orada kısa süreli yazlık kalışlar için 
İmparatorlara lâyık pek gösterişli 
konutlar yaptırmıştı.”

E S E N L E R ’ D E 
BİR SARAY 
Anna Komne-
na’nın yazdığı bu 
metin dikkatli 
bir şekilde incelendiğinde Ro-
men Diyojen’in yaptırdığı sarayın 
Esenler-Davutpaşa mevkiinde 
olduğu net olarak anlaşılmakta-
dır. Tariften yola çıkarak bugün 

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 
bulunduğu alanda şu anda Otağ-ı 
Hümayun’un bulunduğu noktaya 
geldiğimizde nerdeyse bir tepenin 
uç noktasında oluyoruz. Bugün 
üniversitenin içini saran ağaçlar-

dan belki net olarak görmediği-
miz ancak Otag-ı Hümayun’un 
üst katından baktığımızda daha 
net görebileceğimiz bu manzara 
ile karşılaşıyoruz. Anna’nın de-
diği gibi “yanlarından biri deni-
ze doğru” bakıyor. Bu alan bize 
YTÜ’nün ana kapısının olduğu 
yönden Veliefendi Hipodromuna 
bakan tarafı ifâde ediyor. Aynı şe-
kilde diğer taraf yani Litros yolun-
dan Bayrampaşa Topkapı tarafına 

uzanan alan ifâde edildi-
ği gibi Suriçi dediğimiz 
asıl İstanbul olarak ifâ-
de edilen “Byzantion’a 
(İstanbul) doğru inerek 
uzanıyor.” “Kuzey yanı 
(Esenler-Atışalanı) ile 
batı yanı (Bağcılar–Gün-
gören- Bakırköy)” ola-
rak ifâde edilen alan te-
penin etrafında rüzgâra 
açık olan alanlar ve ifâde 
edildiği gibi Haznedar 

deresi, Ayvalıdere, Çinçin Deresi 
gibi “sürekli olarak akan duru ve 
içilir” sularla çevrilidir.

OSMANLI YAPILARI  

Bahsedilen nokta Anna’nın tarifi-
ne uymamaktadır. Aynı zamanda 
fetihten sonra İstanbul’da Osman-
lı şehirleşmesi göz önünde bulun-
durulduğunda da gördüğümüz 
mevcut yapıların üzerine olan 
yapılaşma da buna delil niteliğin-
dedir. Davutpaşa Sarayı (Otağ-ı 
Hümayun) Roman Diyojen ko-
nutlarından biri üzerine inşâ edil-
miş olabilir. Bunun yanında bu 
bilgi Ferhat Paşa’nın da ilerleyen 
zamanlarda burayı tercih etme 
sebeplerinden biri olarak gösteri-
lebilir.

Güzel havası ve verimli toprakları ile her zaman bir câzibe merkezi olan Avas 
(Atışalanı) ve Litros (Esenler) köyleri gördüğümüz gibi doğu Roma Dönemi’nde 
imparatorlara, sonrasında ise üst düzey osmanlı bürokratlarına hatta Osmanlı 
padişahlarına ev sahipliği yapmaya devam etmiştir. 

MEKÂNLARIMIZ-4 DİYOJEN SARAYI

1940 - Ferhatpaşa Çiftliği

Kaynak Kitap
Kaynak Kitap Sayfalarından

“SKATE PARK”“SKATE PARK” Müjdesi
Esenler Belediyesi, gençlerin daha güvenli bir şekilde kaykay, bisiklet ve paten kullanması
için 15 Temmuz Millet Bahçesi’ne Skate Park (Kaykay Park) kuruyor.

15 Temmuz Millet Bahçesi’n-
de 850 metrekare alan üze-

rine yapılması planlanan Skate 
Park, macera parkı içerisinde 
yer alacak. Gençler, gönüllerin-
ce paten ve kaykay kullanarak 
eğlenceli zaman geçirebilecek.

850 metrekarelik alanda kuru-
lacak park, adrenalin tutkunu 
gençlere, korkuluk sistemine 
sahip 6 farklı rampada paten, 
kaykay ve BMX (akrobasi bi-
sikleti) olmak üzere 3 farklı 
branşta güven içerisinde spor 
yapabilme imkânı sunuyor.

GENÇLERE

Gece-gündüz Esenler’in dört bir ya-
nında her türlü; kaldırım, yol, alt ve 
üst yapı bakım-onarım, asfalt, yağmur 
suyu ve şebeke bakımı, tretuvar ya-
pımı ve tamiri çalışmaları yürütüldü. 
“Gecesi Gündüz Gibi Esenler” için 
24 saat boyunca cadde, sokak ve park 
aydınlatma çalışmaları yapıldı. Esenler 
bu kış da hizmet gördü, kış şartlarının 
olumsuzluklarına teslim olmadı.  

Esenler Bu Kış Da
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Esenler’de, Covid-19 tedbirleri kapsamında 
yapılan bilgilendirmelerin yanı sıra Dörtyol 

Meydanı ve pazar yerleri giriş-çıkışlarında vatan-
daşlara bugüne kadar yaklaşık 500 bin adet maske 
dağıtıldı. Ayrıca vatandaşlara ve ilçedeki kamu 
kurumlarında kullanılmak üzere 650 litre sıvı de-
zenfektan ile 60 kilogram toz dezenfektan dağıtı-
mı yapıldı. Kurumların yanı sıra ilçede Covid-19’a 
yakalanmış ailelerin evlerinin dezenfeksiyon işle-
mi yapılıyor. Dezenfeksiyonu yapılan bina ve ku-
rum sayısı 2.725’i buldu.

DİP BUCAK DEZENFEKTE  EDİLİYOR

Türkiye’de Covid-19’un ilk görüldüğü Mart ayın-
dan bu yana; okullar, camiler, muhtarlıklar, ec-
zaneler, aile sağlığı merkezleri, fırınlar, noterler, 
minibüs ve taksiler, kütüphaneler, 112 Âcil İstas-
yonları, Kur’ân kursları ve yurtlar aralıksız olarak 
dezenfekte ediliyor.

TEDBİRLER SALGINI KONTROL ALTINA ALDI

Esenler Hıfzıssıhha Kurulu, salgın sürecinde al-

dığı kararlar ve yaptırımlarla salgını Esenler’de 
kontrol altında tutmayı başardı.  İlçede, vatan-
daşların yoğun olarak bulunduğu tüm alanların, iş 
yerleri ve pazar yerleri ile toplu ulaşım araçlarının 
kontrolü sıkılaştırıldı. Esenler’de kamu kurumla-
rının yanı sıra Dörtyol Meydanı ve pazar yerlerine 
giriş çıkışlarda da HES Kodu uygulamasına geçil-
di. Sosyal mesâfeyi korumak için ilçedeki banklar 
2 kişilik yapılmıştı, tedbirlerin sıkılaştırılmasıyla 
birlikte bankların etrafına şerit çekildi.  Tüm ku-
ralları, oluşturduğumuz Sosyal Mesâfe Görevlileri, 
Esenler’in her yerinde hatırlatıyor. 

BELEDİYE BİNASINDA ÜST DÜZEY 
TEDBİRLER 

Belediye çalışanlarına da koronavirüs hakkın-
da gerekli tüm bilgilendirmeler yapılıyor, 

çalışma ve ortak kullanım alanları dezenfekte edi-
liyor. Belediye bünyesinde bulunan tüm müdür-
lüklere ve ek hizmet binalarına 14 Gün Kuralı‘nı 
içeren afiş ve el broşürü dağıtılarak gerekli bilgi 
verilmiş durumda. Ayrıca tüm personele maske, 
eldiven ve el dezenfektanı dağıtılıyor. Vatandaşla-
ra belediyeye girişte HES Kodu soruluyor, ateşleri 
ölçülüyor, maskelerini çıkarmamaları ve el dezen-
fektanı kullanmaları konularında hatırlatmalar 
yapılıyor.

KESİNTİSİZ SAĞLIK HİZMETLERİ 

Öte yandan pandemi döneminde genel sağlık hiz-
metlerini de kesintisiz sürdüren sağlık ekipleri, 
1.210 kez “Hasta Nakil”, 225 kez “Evde Sağlık” ve 
751 hastaya ise poliklinik hizmeti verdi.

SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ
ESENLER BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ YILIN HER GÜNÜ OLDUĞU GİBİ PANDEMİ DÖNEMİNDE DE ESENLERLİ 
HEMŞEHRİLERİMİZİN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ HER ALANDA HİZMET ÜRETİYOR. 

Esenler’in şehidi asker Ferdi Şef-
lek’in babası Ecevit Şeflek, oğ-

lunun askerlik bittikten sonra uzman 
çavuş olmak istediğini ve hayalleri-
nin yarıda kaldığını söyledi. 

Oğlunun nasıl bir genç olduğunu an-
latan acılı baba Ecevit Şeflek, “Çok 
güler yüzlü bir çocuktu. Bu yaşına 

kadar kimseden onunla ilgili tek bir 
şikâyet duymadım. Saygılı, terbiyeli, 
dinine bağlıydı. Namazını düzenli 
kılardı. Bekârdı, ben evlendirmek 
istiyordum ama o askerlikten sonra 

evlenmek istiyordu. Yuva kur-
mak nasip olmadı yavruma.” 
dedi. 

VATANI İÇİN TEREDDÜT 
ETMEDEN CAN VERİRDİ

İzninin bitmesine 6 gün kala 
beyin kanaması geçiren oğlunun 
acı haberiyle, neler yaşadıklarını 
anlatan baba Şeflek, “Askerliği 
bitirdikten sonra uzman çavuş ola-
caktı. Askere de isteyerek gitmişti, 
vatanını seven, bayrağına bağlı bir 
çocuktu. Vatanını korumak, vata-
nı için mücâdele etmek için can 
atıyordu. Vatanı için hiç tereddüt 
etmeden canını verirdi. İznini bi-
tirip vatanî görevine dönmesine 6 
gün kala beyin kanaması geçirdi. 
Büyük bir şok yaşadık. 18 gün yo-
ğun bakımda kaldı. Daha sonra 
da kötü haberi aldık.” ifâdelerini 
kullandı.

ANNESİNE BİR GÜN OLSUN 
KARŞI GELMEDİ

Oğlunun annesiyle ve kardeşleriyle 
çok iyi anlaştığını söyleyen şehit ba-
bası Ecevit Şeflek, “Dört çocuğum 
vardı, Ferdi iki numaramdı. Şimdi 
ise biri kız, ikisi erkek üç evlâdım kal-
dı. En büyük kızım evli. Bir oğlumun 
da yüzde 50 engelli raporu var. O da 
bir devlet kurumunda çalışıyor. Fer-
di melek gibi bir çocuktu. Annesine 
bir gün olsun karşı gelmedi. Araları 
çok iyiydi. Aynı şekilde kardeşleriyle 

de çok iyi anlaşırdı. Annesi haberi-
ni alınca yıkıldı. Uzun süre kendine 
gelemedi. Ana yüreği perişan oldu.” 
şeklinde konuştu.

RABBİM HAİNLERE FIRSAT 
VERMESİN

Vatanı için mücâdele eden bütün 
askerleri Allah’a emanet eden baba 
Şeflek, “Rabbim onları korusun. O 
hâinlere fırsat vermesin, kökleri ku-
rusun. Askerlerimizin bir tanesinin 
bile burnu kanamaasın.  Bir tane-
sinin bile burnu kanamasın. Başka 
anne babaların da içi bizimki gibi 
yanmasın.” dedi.

Ninehatun Mahallesi’nde oturan, Şırnak’ın Silopi 
ilçesinde görev yaparken 21 Aralık 2016 tarihinde 
izinli olduğu sırada memleketinde geçirdiği beyin 
kanaması sonucunda şehit olan 20 yaşındaki 
asker Ferdi Şeflek’in babasından, şehit olan 
kahraman oğlunun hikâyesini dinledik. 

ECEVİT ŞEFLEK I  Şehit Babası

ŞEHİDİMİN HAYALLERİ 
YARIM KALDI...
ŞEHİDİMİN HAYALLERİ 
YARIM KALDI...

Uzman Çavuş Olmak İstİyordu
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HER DAİM SİZİNLEYİZ!
Esenler Belediyesi olarak, her zaman olduğu gibi etkisini sürdüren salgın döneminde de vatandaşımızın hem sahada hem de telefon, sosyal 

medya, dış mekân tanıtım  mecraları, gazete ve belediyemizin internet sitesinden yayın yapan radyo ve televizyon ekranlarında ya-
nında olduk. Esenlerliler ile iletişimimizi bir an olsun koparmadık.

“Belediyecilik sahada yapılır” düşün-
cesinden hareketle, altyapıdan temiz-

liğe, çevreden sağlığa, eğitimden kültüre 
Esenler’in tüm sokak ve caddelerinde 
gece-gündüz demeden, 7 gün-24 saat ke-
sintisiz hizmetimizi sürdürmeye devam 
ediyoruz. 
Esenler Belediye Başkanımız M. Tevfik 
Göksu da ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği 
bölge gezileri ve incelemelerle her zaman 
Esenlerliler’in sahada yanında yer alarak 
hizmetlerin aksamadan yürümesini sağ-
lıyor. Göksu, salgın döneminde internet 
ve sosyal medya ağları üzerinden yaptığı 
online toplantılar, STK buluşmaları ve 
soru-cevaplarla vatandaşın yanında ol-
maya devam etti.  Bir taraftan İlçe Hıf-
zıssıhha Kurulu ve diğer kamu kurumları 
ile birlikte salgının yayılmasını önlemek 
için sürekli sanal toplantılar yapan Esen-
ler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 
bir yandan da şehrin kanaat önderleri, 
muhtarlar, dernek,  oda ve vakıf gibi sivil 
toplum kuruluşlarının yöneticileri ile son 
bir yıl içinde dijital ortamda yaklaşık 200 
toplantı düzenledi. Bu toplantıların 
belli periyotlarla devam ediyor. 

HER ZAMAN SAHADAYIZ 

Hem sahada

hem tüm 

ileti
şim

me
cra

ları
nda

…

7/24 İLETİŞİMDEYİZ 

Esenler Belediyesi, İlçe Kayma-
kamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Esenler 
Türk Kızılayı başta olmak üzere çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşları ve ilçenin 
önde gelen sivil toplum örgütleri ile iş 
birliği hâlinde salgının olumsuzlukları-
nı en aza indirmenin gayreti içerisinde 
oldu. Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa, 
ivedilikle oraya yetişiyor, çözüm üre-
tiyoruz. Belediyemizin 7/24 hizmet ve-
ren 444 00 73 numaralı ESTİM Çağrı 
Merkezimizi arayan vatandaşlarımızın 
sorularını anında cevaplıyor, talepleri-
ni hemen yerine getiriyoruz.
Belediye Başkanımız M. Tevfik Gök-
su’nun ve belediyemizin internet sitesi 
ve sosyal medya hesapları da her zaman 
olduğu gibi salgın sürecinde de 
renkli, eğlenceli, bilgilendirici 
ve ihtiyaçları karşılayan 
içerikleriyle vatan-
daşımızın gözü, 
kulağı, sesi 
oldu. 

HER MECRADAN 
BİLGİLENDİRİYORUZ 

Öte yandan belediyemiz tüm dış mekân tanıtım 
mecralarımızla vatandaşı bilgilendirme çalış-

malarını aralıksız sürdürüyor. Pankart direklerin-
den raket uygulamalarına, LED ekranlarlardan 
köprü ve üst geçit uygulamalarına, megaboardlar 
ve giantboardlardan ayaklı  üçgen panolara, totem 
panolardan büyük duvar uygulamaları ve afişlik-
lere kadar her alanda halkımızı bilgilendirme ve 
onlarla iletişimde olmaya devam ediyoruz. 

SANAT, EĞİTİM VE 
EĞLENCE EVİNİZDE 

Sanatın iyileştirici gücüne olan inancımızdan 
hareketle, kültür sanat etkinliklerimizi salgın 

kurallarının elverdiği ölçüde nâdir de olsa saha-
da gerçekleştirdiğimiz gibi büyük oranda internet 
üzerinden evlere taşıdık. Esenler Sanat Evi eği-
timlerini belediyemizin televizyon kanalı Şehir 
Ekranı’ndan canlı yayınlıyoruz. Radyo Esenler ile 
müziği ve sohbeti vatandaşımızla buluşturuyoruz. 
7’den 77’ye özel içeriklerimizle; sinemadan tiyat-
roya, müzik, eğlence, anma ve sohbetlere kadar 
kültür-sanat etkinliklerimizin birçoğunu dijital 
ortamda izleyicilerimize ulaştırdık.
Hâlihazırda 7/24 yayın yapan Radyo Esenler ve Şe-
hir Ekranı’nın yanında, anne ve babaların çocuk-
larına güvenle izletebileceği içeriklerin yer aldığı 
“Şehir ve Çocuk”, Gençlere özel “Genç Yetenek 
TV” ve sokağın nabzını tutan “Aklı Esenler”  iz-
leyicisi ile buluştu.  Ayrıca dijital platformlarda id-
diasını sürdüren Esenler Belediyesi 15 günde bir 
yayınlanan ve içeriğinde Kültür-Sanat ve Yaşama 
dâir her şeyin yer aldığı Türkiye’nin Dijital Kültür 
Sanat Gazetesi “Litros Sanat” www.litrossanat.
com adresinden okuyucularıyla buluşturmaya baş-
ladı. Yine aynı şekilde elinizdeki Kentim Esenler 
gazetesi de ayda bir sizlerin istifâdesine sunuluyor. 

HEP BİZ VARIZ  

Bir gencin hayalinde, tertemiz bir gelecekte, mesele hedefe yürümekse biz varız.
Bir çocuğun mutluluğunda, salıncağın zincirinde, gülen bir yüzün gamzesinde biz varız.
Bir fidanın tomurcuğunda, suyun berraklığında, yeşilin her tonunda biz varız.
Bir büyüğümüzün huzurunda, ihtiyaç anlarında, hayatlarının ikinci baharında biz varız.
Bir evin temelinde, sürdürülebilir bir yaşamın merkezinde, geleceğin şehrinde biz varız.
Bir yoksulun ihtiyacında, kimsesizlerin yanında, paylaşmanın tadında biz varız.
Kuşların kanadında, göğe açılan avuçlarda, şehrin hâfızasında biz varız.
Her yolun avucunda, kalabalıklar arasında, bu şehir benim diyen herkesin yanında biz varız.
Bir kadının adında, varlığın her alanında, alın terinin ardında biz varız.
Bir hastanın umudunda, en zor zamanlarda, bir ihtiyaç anında biz varız.
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Esenler Belediyesi, sayıla-
rı toplum içerisinde hayli 

fazla olan nâdir hastalıklara 
sahip kişiler için Nâdir Kafe’yi 
hizmete açtı. 15 Temmuz Mil-
let Bahçesi içerisinde yer alan 
kafede, hastalar kendi rahatsız-
lıklarına özgü gıdaları rahatlıkla 
bulabiliyor. Nadir hastalıklar 
konusunda farkındalık oluş-
turmayı hedefleyen kafe, haf-
tanın her günü vatandaşların 
hizmetinde.

SOSYAL ORTAM OLUŞTURULDU

Ailelerin keyifle vakit geçirebil-
diği Nâdir Kafe’de çeşitli akti-
viteler düzenlenerek hastaların 
psikolojik ve sosyolojik gelişim-

lerine katkı sağlanıyor. Nâ-
dir insanların kendilerini 
özel hissettiği bu kafede, 
beslenme uzmanları tarafın-
dan farkındalık seminerleri 
düzenleniyor ve nâdir hasta-
lıklar konusunda bilgi sahibi 
olmayanlar bilgilendiriliyor.

ORGANİK VE ÖZEL ÜRÜNLER 

Kafede nâdir hastalıklarla mücâ-
dele edenlerin ihtiyaç duyduğu 
zincir ve glütensiz yağlar, vita-
minler, protein takviyeleri, orga-
nik şerbet ve şuruplar, lifli gıda-
lar, yüksek kalorili besinler ve 
düşük proteinli takviye ürünleri 
yer alıyor.  

1942’de Erzincan’da doğan ve Esenler Mimar 
Sinan Mahallesi’nde yaşayan Süleyman Ceylan, 

40 yıl boyunca matbaacılık yaptı. Ceylan, iki oğ-
luna da matbaacılık mesleğini aşıladı. Okumanın 
öneminin bilincinde olan ve bunun verdiği ilhamla 
77 yaşında dinî, tasavvufî ve millî konularda şiirler 
yazmaya başlayan Ceylan, 4 ay önce “Benim Şiirle-
rim” adlı ilk kitabını yayımladı. Babalarının ilk şiir 
kitabını ise matbaacı olan oğulları bastı.

TEHECCÜD 
NAMAZINDA 
BİLE ŞİİR 
YAZARIM
Edebiyatı ve şiir 
yazmayı çok sevdi-
ğini belirten Cey-
lan, şiir yazma he-
vesinin 77 yaşında 
başladığını söylü-
yor. Günde 4 saat 
kitap okuduğunu ve 
şiir yazdığını belir-

ten 78’lik şâir, şiire olan sevgisini şu ifâdelerle an-
latıyor:
“Okumayı çok severim, ne olursa okurum. Yıllar-
dır süregelen okumalarımın ardından bir ilhâm 
geldi ve şiire merak sardım. Yazları memlekete 
gittiğimde, bağ-bahçe işlerinin yanında tüm vak-
timi şiire ayırıyorum. Gece teheccüd namazına 

kalktığımda mutlaka 
şiir yazıyorum ve on-
dan sonra yatıyorum. 
Günde en az 4 saat ki-
tap okuyup şiirlerimi 
yazıyorum.”
EN SEVDİĞİM 
ŞİİRİMİ KÂBE’DE 
YAZDIM
Ceylan’ın 4 ay önce 92 
sayfalık “Benim Şiirle-

rim” adlı ilk kitabı çıktı. İkinci kitabı 
için ise gün sayıyor. Kitabında dinî, 
tasavvufî ve millî konularda şiirlere 
yer veren Ceylan, Yunus Emre ve 

millî şâir Yahya Kemal Beyatlı’yı örnek aldığını 
söylüyor. 

Kendisinin ve eşinin en sevdiği şiirini, Hac göre-
vi esnasında Kâbe’yi izlerken yazdığını söyleyen 
Ceylan, “Mekke ve Medine” adlı şiirinden Kentim 
Esenler için okuduğu dörtlük ise şöyle: 

“Peygamberin şehri, Medine şehri 
Yetim kalmış, ötmez olmuş bülbülü, 
Kuruyup dökülmüş kırmızı gülü, 
Doyamadım size Mekke, Medine.”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel 
hazırlanan “Ahsen-Hayata Hayat Ve-

renler” sergisi sanatseverlerle buluştu. 
19-61 yaş aralığındaki 26 öğrencinin farklı 
tekniklerle hazırladığı 31 eserin yer aldığı 
sergi, online olarak ziyaret edilebiliyor.

KADIN HAYATTIR

Serginin küratörü ve ESEV resim 
eğitmeni Kader Peker, serginin adını 
“Ahsen-i Takvim” ifâdesinden aldığını 
belirterek “İnsan, bazılarına göre hem 
ruh hem beden, bazılarına göre ise sa-
dece ruh yönünden yaratılmışların en 
güzelidir. Kadın da yaratılanların en 
güzel hallerindendir. Kadın hayattır, 
merhametin, tüm iyiliklerin, güzellikle-
rin kaynağıdır.” şeklinde konuştu.

Sergide özgün çalışmaların yer aldığını 
sözlerine ekleyen Peker, “Sergimizde yer 
alan eserler hem yöresel hem de modern 
kadınlarımızı kapsamaktadır. Serginin 
içeriğinde günlük hayatta kadının yeri, 
sıcak bir yuva, anne-çocuk ilişkisi, gele-
neksel ve modern kadın temalı, kadınla-
rımıza gündelik hayatlarını ve güzel an-
larını hatırlatmak ve her birinin hayatını 
harmanlayıp sunmak istedik. Özgünça-
lışmaların çoğunlukta olduğu sergimiz-
de röprodüksiyon çalışmalarımızda yer 
almaktadır.” ifâdelerini kullandı.

Esenler Belediyesi, 28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü’n-
de ‘Nadir Kafe’yi vatandaşların hizmetine açtı. Kafede nâdir 
hastalıklara sahip bireyler ihtiyaç duydukları gıda ürünlerine 
rahatlıkla ulaşırken aynı zamanda kişisel gelişim hizmetlerin-
den de faydalanabiliyor. 

Esenler Belediyesi Sanat 
Evi (ESEV) öğrencilerinin 
8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü’ne özel hazırladığı 
“Ahsen-Hayata Hayat 
Verenler” adlı resim 

sergisi, esenlersergi.com 
üzerinden ziyarete açıldı.

Yarım asrı aşkın süredir Esenler’de yaşayan ve geçtiğimiz yıl, 77 yaşında yazdığı 
şiirleri kâğıda dökmeye başlayan ve hayallerini gerçekleştiren Süleyman Ceylan, 
okumanın ve yazmanın yaşı olmadığını bir kez daha kanıtladı. Esenler’in 78’lik şâi-
ri, “Günde 4 saat kitap okurum ve teheccüd namazında bile şiir yazarım.” diyor.

ESENLER’İN 78’LİK ŞÂİRİ

HAYATA HAYAT VEREN
Kadınlardan SergiKadınlardan Sergi

HAYALİNE KAVUŞTU!

www.esenlersergi.com

İstanbul’da etkili olan yoğun kar 
yağışı nedeniyle Esenler’deki 

sokak hayvanlarına mama dağıt-
mı yapan Moral Timi ekibi, bu kez 
can dostlarımızı mutlu etti. Tama-
mı gençlerden oluşan Moral Timi 
ekibi, mama kaplarıyla ilçenin so-
kaklarını karış karış gezerek can 
dostlarımızın sık uğradığı alanlara 
mama bıraktı. 

15 Temmuz Millet Bahçesi’n-
deki mama dağıtımı sırasın-
da Esenler Belediye Başkanı 
Tevfik Göksu ile karşılaşan 
Moral Timi, birlikte aynı yer-
yüzünü paylaştığımız can 
dostlarımızın soğuk havalarda 
aç kalmamaları için böyle bir 
etkinlik gerçekleştirdiklerini 
belirtti. Göksu, Moral Timi’ni 
yaptığı çalışmalar dolayısıyla 
tebrik ederken günün anısına 
bir de hatıra fotoğrafı çekildi. 

Esenler Belediyesi Sanat 
Evi (ESEV) bünyesinde fa-
aliyetlerini yürüten Moral 
Timi, 17 Şubat Dünya Ke-
diler Günü’nde 15 Temmuz 
Millet Bahçesi ve Esen-
ler’in farklı bölgelerinde-
ki sokak hayvanları için 
mama dağıttı.

CAN DOSTLARIMIZIunutmadı
MORAL TİMİ

ŞIFÂ EVI
NÂDiR KAFEHizHizmetinizdemetinizde

MART 2021MART 2021
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Esenler Sinema Akademisi’nde 3 yılda 150’nin 
üzerinde öğrenciye sinema eğitimi verildi.  13 

Ocak 2021’de başlayacak 3. akademinin mülâkat-

ları ise 21 Aralık-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 
yapıldı. 210 öğrencinin başvuru yaptığı akademiye 
60 öğrenci seçildi. Pandemi koşulları gereği onli-

ne eğitimle başlayacak akademide, 3 
ana alanda eğitim verilecek.  Senaryo 
Yazarlığı derslerini Müfit Can Saçın-
tı, Kurgu Teknikleri derslerini Özgür 
Kılıç, Sinema Yönetmenliği derslerini 
ise Ahmet Toklu verecek. 

USTA AKTÖRLER GENÇLERLE  
BULUŞACAK

Bu yıl salgın dolayı online olarak baş-
layacak olan sinema akademisinin, 
okulların açılması ile birlikte yüz yüze 

eğitime geçmesi planlanıyor. Ayrıca akademide 
öğrencilerin tecrübe kazanması için birçok works-
hop da gerçekleşecek.  Perihan Savaş, Atalay Taş-
diken, Mahmut Fazıl Coşkun, Serdar Orçin gibi 
birçok ünlü isim de workshoplarda tecrübelerini 
sinema öğrencilerimize aktaracaklar. 

ÖĞRENCİLER KENDİ FİLMLERİNİ ÇEKECEK

Akademideki öğrenciler, aldıkları eğitimlerden 
sonra kendi yazdıkları hikâyeler ve senaryoları 
yine öğrenci arkadaşlarıyla kurdukları ekip ile bir-
likte kendileri çekecek. Ayrıca öğrencilerin çektik-
leri filmler özel olarak düzenlenecek bir gala gece-
sinde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.  

Esenler geleceğin sinemacılarını yetiştirmeye devam ediyor. Esenler Sinema Akademisi öğrencilerinden Zeynep Hilal Demirci, 2020’de dört farklı senaryo 
yarışmasında ödüle lâyık görüldü. Bu yıl 3.’sü düzenlenecek akademide ise yeni öğrenciler, yeni ödül ve başarılar için sinemanın inceliklerini öğrenecekler. 

Perihan Savaş Müfit Can Saçıntı Serdar Orçin Atalay Taşdiken Özgür Kılıç Ahmet Toklu

BİR KANUN 3 AYDA BİR KANUN 3 AYDA 
YAPILIYORYAPILIYOR

SABAH MARANGOZ USTASI, SABAH MARANGOZ USTASI, 
AKŞAM MÜZİSYENAKŞAM MÜZİSYEN

Esenler’in tek kanun ustası Fikret Şaştım ve Esenlerlilerin en mutlu günlerini 
çaldığı şarkılarla daha da güzelleştiren müzisyen Şahin Ural ile sanat dolu 
bir sohbet gerçekleştirdik.
Kanun ustası Fikret Şaştım, gençliğinde vakit bulamayıp hayallerini 
erteleyenler için kanun yaparken, müzisyen Şahin Ural ise en mutlu 
günleri güzel sesi ve efsane klavyesiyle unutulmaz bir anıya 
dönüştürüyor

Türkiye’nin sayılı, Esenler’in ise 
tek kanun ustası Fikret Şaştım, 

asıl hayalinin büyük bir enstrümanist 
olmak olduğunu söyleyerek, “1975 
senesinde mesleğe başladım. Kendi 

sazımı yapıp İstanbul’a öyle geldim. 
Kanunum, yangında dükkânımla be-
raber yanınca ben de bu mesleği bı-
raktım. Araya başka meslekler girdi. 
Emeklilikten sonra 9 yıldır da tek-
rar gönlümdeki mesleği yapıyorum. 
Gençliğimde, Türk Sanat Müziği ile 
büyüdüm. Müziğin ritmi, melodiler 
beni bu mesleğe yönlendirdi. Haya-
limde büyük bir enstrümanist olmak 
vardı. Yapmaktan önce, çalmak. Bu 
işi öğrenmenin yaşı yok, severek yap-
tıktan sonra herkes bu işi yapabilir.” 
diyor. 

Bir kanun yapımının yaklaşık 3 ayda 
tamamlandığını söyleyen Fikret Şaş-
tım, “Günde 7-8 saat çalışıyorum. 
Toplamda 158 tane kanun yaptım. 
Kanun yapımı çok zor, müşterisi de 
çok fazla olmayan, pahalı bir saz. 7 

bin 500 ve 
20 bin ara-
sında fiyatı de-
ğişebilir. Kanun alan 
müşterilerim genelde genç-
likte hayal etmiş ama yapamamış, 
işlerini yoluna koyduktan sonra da 
hayallerini yerine getirmeyen anca 
fırsat bulmuş iş insanları. Kanunlarını 
alıp, kurslara giderek çalmaya çalışı-
yorlar.” diyerek konuştu. 

37 yıldır hem marangozluk hem 
de müzisyenlik yaparak Esen-

ler’e emek veren Şahin Ural, mü-
zisyenlik yanını şu sözlerle anlattı:  

“Fatih Mahallesi’nin ilk yerli-
siyiz. Çocukluğumda ilk olarak 
perküsyonla müziğe başladım. 
37 yıldır müzisyenlik yapıyo-
rum. Arif Sağ’dan bağlama 
dersi aldım. Bir süre de sa-
lonlarda bir grupla birlikte 
bağlama çaldım. En son ola-
rak klavyede karar kıldım. 
Rahmetli babamın ritim 
çalmasından etkilenerek 
ben de müzikle ilgilenme-
ye başladım. Aynı zaman-
da marangoz ustasıyım. İki 
mesleği aynı anda yürüttüm. 

Sabah marangoz ustalığı ya-
pıp, akşam sahneye çıktım. 

Geçinmek kolay değildi, bir de 
gençlik vardı. İki saat uykuyla 
günü bitirirdim. Esenlerlilerin 

mutlu günlerine şahitlik ettim. 
Müzikle uğraşırken birçok anı da 
biriktirdim. Erol Taş’ın yeğeninin 
düğününde çaldık. Böylece tanı-
şıklığımız olmuştu çok saygıdeğer 
babacan bir insandı. Bir ay sonra 
vefat haberini aldık. Bu olay beni 
bayağı üzmüştü. Eski basketbolcu 
minik lakabıyla tanınan Halil İb-
rahim’in düğününde de görev al-
dım. Daha bunun gibi nicelerinin 
mutlu anlarına mutluluk katmaya 
çalıştım.”

MUZIĞIN EMEKTARLARIMUZIĞIN EMEKTARLARI

Müşterilerim genelde
kanun hayalini ertelemiş

iş insanları…

Esenlerlilerin 
mutlu günlerine 
şahitlik ettim.

Kanun Ustası
FİKRET ŞAŞTIM

Müzisyen
ŞAHİN URAL

Esenler Belediyesi ev sahip-
liğinde, Radyo Esenler’in 

medya sponsorluğunda çevrim 
içi olarak gerçekleşen “Rad-
yonun Yıldızları Ödül Töreni” 
Şehir Ekranı TV üzerinden 
canlı olarak izleyicilerle bu-
luştu. 13 Şubat Dünya Radyo 
Günü’ne özel olarak geçtiğimiz 
yılın en iyi radyo programcıla-
rı, en iyi radyo istasyonları, ses 
sanatçıları ve müzik yapım şir-
ketlerinin dinleyici oylamasıyla 
belirlendiği gecede 23 katego-
ride ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl ilk kez halk oylamasıyla radyocu ve sanatçıların belirlendi-
ği “Radyonun Yıldızları”nda ödüller sahiplerini buldu. 

“RADYONUN YILDIZLARI” ÖDÜLLENDİ
İŞTE ÖDÜL ALANLARIN LİSTESİ:
Yılın En İyi Arabesk Radyosu: Radyo 34 
Yılın Duayen Radyo Programcısı: Afrikalı Ali (Kral FM)
Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı: Eren Demir (Kafa Radyo)
Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı: Polat Labar (Radyo D)
Yılın En İyi Erkek Sanatçısı: Buray 
Yılın En İyi Haber Radyosu: TRT Haber Radyosu 
Yılın En İyi Haber Programı Spikeri: Ataullah Arvas (TGRT FM)
Yılın En İyi Halk Müziği Radyosu: Radyo Ekin
Yılın En İyi İnternet Radyosu: Karadeniz Akustik 
Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı: Duygu Atakan (Süper FM)
Yılın En İyi Kadın Sanatçısı: Aydilge
Yılın En İyi Radyo Konuk Programı: Erkan Koç (Radyo 7)
Yılın En İyi Müzik Grubu: Pinhani
Yılın En İyi Müzik Yapım Şirketi: Poll Productıon
Yılın En İyi Pop Müzik Radyosu: Kral Pop
Yılın En İyi Radyo Show Programcısı: Doğancan Özadlı (Süper FM)
Yılın En İyi Slow Müzik Radyosu: Slow Türk Radyo
Yılın En İyi Spor Radyosu: Radyo Spor
Yılın En İyi Radyo Şiir Edebiyat Programcısı: Mehmet Ercan (TRT FM)
Yılın En İyi Tematik Radyosu: Radyo Alaturka 
Yılın En İyi Ulusal Radyosu: Süper FM 
Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu: Power FM
Yılın En İyi Yerel Radyo Programcısı: Baydamar Ersin (Radyo 2000)
Yılın En İyi Yerel Radyosu: İstanbul’un Sesi Radyosu

Refik Sarıöz 
Emel Yalçın 
Cenk Alptekin 
Mine Ayman 
Habil Ceyhan

RADYOYA DEĞER
KATAN ÖDÜLÜ:

Gezegen Mehmet 
Özay Şendir 
Geveze 
Muzo

ÖMÜR BOYU BAŞARI 
ÖDÜLÜ:

OYLAMAYA 300 BİN 
KİŞİ KATILDI

Sunuculuğunu Radyo 
Programcısı Cenk Sa-
rıkaya’nın üstlendiği 
ödül töreninde amatör 
sanatçılar sahne alarak 
kulakların pasını sildi. 
Programda radyocu ve 
sanatçıların 13 Şubat 
Dünya Radyo Günü’ne 
yönelik gönderdikleri 
görüntülü mesajlar da 
izleyicilerle buluştu. 
Ardından yaklaşık 300 
bin radyo dinleyicisinin 
oylaması sonucu belir-
lenen ödüllerin sahip-
leri açıklandı. 

MART 2021
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HAYALLERİMİZE GENÇ
YETENEK İLE KAVUŞTUK

Esenler Belediyesi’nin Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ile ortak projesi 

Genç Yetenek BESYO Akademi, 
çalışmalarına hız kesmeden devam 
ediyor. Antrenör, beden eğitimi öğ-
retmeni, spor yöneticisi olmak iste-
yen gençlerin uğrak yeri olan Genç 
Yetenek BESYO Akademi, alanında 
uzman eğitmenler ve spor hocalarıyla 
adından söz ettiriyor. Sınavlara hazır-
lanmak için akademiyi tercih eden 
gençler, aldıkları özel eğitimlerle ha-
yallerine kavuşmanın mutluluğunu 
yaşıyor. 

KISA SÜREDE BÜYÜK BAŞARI 
SAĞLADIK

Akademide eğitim alarak Marmara 

Üniversitesi’ni kazanan Şahin Elçe-
oğlu, kendilerine bu imkânı sağlayan 
herkese teşekkür ederek, “Geçtiğimiz 
yıl akademide eğitim aldım. Sınavlara 
hazırlanmam için kısa bir sürem var-
dı. Fakat hocalarımız çok tecrübeli 
ve çok yetenekli olduğu için bizleri 
sınavlara çok kısa sürede hazırladılar. 
Biz de elimizden geldiğince onlara 
yardımcı olmaya çalıştık. Marma-
ra Üniversitesi’ni kazandım. Şu an 
Spor Yöneticiliği bölümü okuyorum. 
Hocalarıma, bu mecrayı kuranlara 
ve bizlere bu imkânı sağlayan herke-
se çok teşekkür ederim” ifadelerini 
kullandı. 

ARKADAŞLARIMA DA TAVSİ-
YE EDİYORUM

Arkadaşlarıyla birlikte kurs arayışı 
içindeyken Genç Yetenek BESYO 
Akademi ile tanıştığını söyleyen Fur-
kan Bahadır Türker, “Belediyemizin 
böyle bir faaliyeti olduğunu duyunca 
çok sevindik ve hemen kayıt yaptır-
dık. İş hayatında rahatlıkla çalışacak 
seviyede deneyim elde ettik. Hoca-
larımız alanında uzman oldukları 
için her birimize gerekli antrenman 
çizelgelerini hazırladır ve bizleri çok 
iyi programladılar. Şu an Kastamonu 
Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği bölümünde öğ-

renciyim. Kardeşlerime ve arkadaş-
larıma da burayı tavsiye ettim. Onlar 
da Genç Yetenek BESYO Akademi 
ile hayallerine kavuşsun istedim” şek-
linde konuştu. 

Genç Yetenek BESYO Akademi, gençleri hayalini kurdukları üniversiteye kavuşturmaya devam 
ediyor. Akademide yoğun programlı bir eğitim aldıklarını ifade eden gençler, uzman eğitmenlerin 
kendileriyle yakından ilgilendiğini söylüyor. 

Nar Projemiz kapsamında e-ticaret mağazası olan 50 kadın bir araya gelerek, Nar 
Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi’ni kurdu. Proje ile Esenlerli kadınlarımız, 
dünyaya açılacak ve ürünlerini dijital mecraları kullanarak satabilecekler. 

ESENLER EROKSPORESENLER EROKSPOR
ŞAMPİYONLUĞAŞAMPİYONLUĞA
İNANIYORİNANIYOR
Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücâdele 

eden Esenler Erokspor, sezonun ilk 
yarısını 33 puanla 3. sırada tamamlamıştı. 
İkinci yarının ilk maçında lider Somaspor 
ile karşılaşan Erokspor, lige ilk yarıda ol-
duğu gibi iyi bir başlangıç yapamadı. Ken-
dini hızla toparlayan sarı-yeşilliler, zirve 
takibine kaldığı yerden devam etti.
Ligin bitimine kısa bir süre kala hata 
yapmadan yoluna devam eden Erokspor, 
liderle puan farkını eritti. Zirveyi yakın-
dan takip eden ekip, ikinci devrenin ikinci 

haftasından beri ikinci sıradaki yerini ko-
ruyor. Selahaddin Dinçel’in teknik direk-
törlüğe başlamasıyla birlikte iyi bir hava 
yakalayan sarı-yeşilliler, mücâdele hırsı 
ve kazanma azmiyle şampiyonluk için 
umut vâdediyor. 

Esenlerli ev hanımları, Nar Pro-
jesi ile www.nar.ist sitesinde 

dijital mağazalarında el emeklerini 
ekonomik olarak değerlendirmele-
rinin yanı sıra, bu mecrada çıtayı yu-
karı taşıyor. E-ticaret mağazası olan 

50 kadın bir araya gelerek, Esenler 
Belediyesi’nin desteği ile Nar Kadın 
Girişimi ve İşletme Kooperatifi’ni 
kurdu.  

7 girişimci kadının yönetim kurulunu 
oluşturduğu kooperatif, Şubat ayında 
faaliyetine başladı. Ticaret Bakan-
lığı’ndan hibe almaya hak kazanan 
kooperatif, ilçedeki kadınlara çeşitli 
eğitim ve üretim faaliyetleri gerçek-
leştirecek. Proje ile Esenlerli kadın-
lar dünyaya açılacak ve üretimlerini 
dijital olarak satabilecekleri mecra-
ları kullanabilecekler. Aynı zamanda 
ilçede oluşturulacak sergi alanları ile 
doğrudan satış imkânı da sunulacak.

İSTİKLÂL MARŞI’NIN HİKÂYESİ 

ESENLER’DE SAHNELENDİ
TBMM tarafından 2021 yılının “İstiklâl Marşı yılı” kabul edilmesi dolayısıyla 

“Yarından da Yakın” adlı tiyatro oyununu Esenler’de sahneye taşıdık. Tiyatro 

gösterimi, şehit ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Esenler Belediyesi, İstiklâl Mar-
şı’nın kabulünün 100. Yılı ve 

TBMM tarafından 2021 yılının “İs-
tiklâl Marşı Yılı” ilan edilmesi dola-
yısıyla “Yarından da Yakın” adlı ti-
yatro oyununu sahneye taşıdı. Ferah 
Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve 
İstiklâl Marşı’nın yazılış hikâyesini 
konu alan oyunun galası, salgın ko-
şulları nedeniyle sadece şehit ailele-

rinin katılımıyla gerçekleşti. 

Behruz Firuzment’in kaleme aldığı 
ve Hakan Güneri’nin yönetmenliği-
ni üstlendiği oyunda; Hakan Güne-
ri, Serdar Dinçel, Behruz Firuzment, 
Hale Üstün, Faruk Alamehmet, İlker 
Düzen ve Ali Berk Yaman rol aldı. 

Programda 100. yıla özel olarak hazır-
lanan İstiklâl Marşı’nın 41 mısrasının 

41 farklı şehirden insanlar tarafından 
okunduğu video klibin de gösterimi 
yapıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür 
Sanat Merkezi’nde yapılan tiyatro 
gösterimi sonunda Esenler Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, 
oyunculara İstiklâl Marşı’nın yazılı 
olduğu bir plaket takdim etti. 

“Yarından da Yakın” tiyatrosunun 

gala gösterimi öncesi Âkif’in Çizgisi-3 
İstiklâl Marşı sergisinin açılış töre-
ni yapıldı. Açılışın ardından Âkif’in 
Çizgisi-3 İstiklâl Marşı karikatür 
yarışmasının ödül töreni gerçekleş-
ti. Yarışmada dereceye girenlerden 
birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin ve üçün-
cüye bin 500 lira ödül takdim edildi. 
Yarışmada ayrıca 500 TL mansiyon 
ödülü verildi.

NAR PROJEMiZ
KOOPERATİFLEŞEREK BÜYÜDÜ
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İMTİYAZ SAHİBİ

ESENLER İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. ADINA 

GENEL MÜDÜR V.
RECEP ALGÜL

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
ABDULLAH AKSU

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
HÜSEYİN AKMAN
YAYIN KURULU
HASAN TAŞÇI
YUSUF ZABUN
HÜSEYİN CERRAHOĞLU
ERCAN ZENGİN 

TASARIM: YUSUF GÜLER

EDİTÖR
EMRE KOŞAPINAR
CİHAN DİNAR

MUHABİRLER
SERDAR ERGİN
REYHAN ER
AYLİN İZMİR
SEVİLAY ACAR

FOTO MUHABİRLERİ
EMRE ÇETİN
FAİK TAŞER
ZİYA ÇANDIR

HUKUK DANIŞMANI
SEVAL GÜNEŞ
REKLAM  
REZERVASYON
TEL: 0212 438 50 51-52

Adres:
ESKON A.Ş.
Kemer Mah. Mehmet Akif İnan Cad.
No: 35 Esenler/İstanbul
Tel: 0212 438 50 52
www.eskonas.com.tr
Baskı: Turkuvaz Haberleşme 
ve Yay. A.Ş.
Adres: Güzeltepe Mah. Mareşal 
Fevzi Çakmak Cad. B Blok No: 29/1/1 
Eyüpsultan/İstanbul
Tel: 0212 354 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
MART 2021

SAYI: 68

100 yılı aşkın süredir Bursa’da bulunan Hoca 
Muslihiddin (Mahkeme) Camii’nde okunan 

Kutbü’n Nâyî Osman Dede’nin Mi’raciyesi, bu 
kez Ayasofya-i Kebir Camii’nden yükseldi. Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) miraç mucizesini anlatan 
şiirlerden oluşan Mi’raciye, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Toplulu-
ğu tarafından icrâ edildi. Gecede Kur’ân-ı Ke-
rim okundu ve dua edildi.

Esenler Belediyesi, İstanbul Müftülüğü ve TRT 
Müzik iş birliği ile ekranlara da taşınan Mi’raci-
ye programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 
Ancak salgın kuralları çerçevesinde sınırlı sayı-
da vatandaş cami içine alınabildi.  Ayasofya–i 
Kebir Camii’nin ibadete açılmasının ardından 
ilk Miraç Kandili için gelen vatandaşlar, akşam 
namazının ardından yatsıya kadar burada vakit 
geçirdi. Maske kullanan ve sosyal mesâfe etiket-
lerine göre saf tutan vatandaşlar, namaz sonrası 
vakitlerini Kur’ân-ı Kerim okuyarak değerlen-
dirdi. Yatsı namazının ardından saat 21.15’te 
başlayan Mi’raciye programını takip etmek is-
teyen vatandaşlar da camiye geldi. Programa 

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 
Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul 
Müftüsü M. Emin Maşalı, AK Parti Esenler 
İlçe Başkanı Umut Özkan da katıldı. 

ALBÜM VE KİTAP DAĞITILDI

Mi’raciye’yi takip 
eden vatandaşla-
ra İstanbul Tarihi 
Türk Müziği Top-
luluğu tarafından 
icra edilen ve Esen-
ler Belediyesi katkılarıyla kaydı yapılan “Mi’ra-
ciye” albümü dağıtıldı.

Mehmed Safiyüddîn Erhan’dan alınan ve 
1700’lü yıllardan bugünlere ulaşan tek tarihî ses 
kayıtları, proje sahibi tanburi Cüneyt Bayrak-
tar tarafından dinlenerek, meşk sisteminin son 
temsilcilerinden Hubcuzâde Şâkir Çetiner’in  

okuduğu tavırda notaya alındı ve albümdeki 
“Mi’raciye” icrâsı da bu notadan yapıldı. Sanat 
yönetmenliğini İhsan Özer’in üstlendiği albüm, 
Osmanlı Dönemi’ndeki Miraç kandillerinde 
Mi’raciye okunması geleneğinin gelecek nesil-
lere aktarılmasına katkı sunmayı amaçlıyor. Cü-
neyt Bayraktar’ın titiz çalışmaları sonucu ortaya 
çıkan Mi’raciye kitabı da vatandaşların ilgisine 
sunuldu.

Miraç Kandili prog-
ramı, 300 yıllık Mi’ra-
ciye geleneklerine 
uygun olarak yerine 
getirildi. Mi’raciye 
kıraatinin ardından 
cemaate süt ve kandil 
simidi ikram edildi.

Esenler Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş vakıf kültürü geleneği olan Mi’râciye’yi, 86 
yıllık özlemin ardından ibadete açılan Ayasofya Camii’nde yaşattı.


