
Esenler

KAPI KAPI ESNAFIMIZI 
GEZİYORUZ

Esenler’in tüm mahallelerini adım adım gezerek, ilçemiz için hizmet üreten esnafımızla bir araya geliyoruz. 
Esnafımızın belediyedeki temsilcisi oluyoruz.  s4

FiYATI: 1 TL
NİSAN 2021

SAYI: 69

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi ‘Akıllı ve 
Güvenli Şehir Esenler’de yeni bir aşamaya geçildi. Bir 

taraftan inşaatlar hızla tamamlanırken bir taraftan da yeni 
yerlerine taşınacak vatandaşlarla sözleşmeler imzalan-
maya başlandı.

Büyük bir sevinç ve heyecanla tarihî imzalarını atan vatan-
daşlar, “Hayalimize kavuşmak üzereyiz. Bir an önce yeni 
evlerimize taşınıp deprem korkusu olmadan huzur içinde 
yaşamak istiyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.” 
diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.               s2

Esenler’de iki bina arasında sıkışmış tarihî 
su terazisini, uygulayacağımız bir çevre 

projesi ile ortaya çıkarıyoruz. Su terazisinin 
bitişiğinde oturan vatandaşlarımız, kendile-
rine verilecek evlerde oturmak üzere yeni 
evlerine taşınacaklar. Su terazisinin etrafı 
meydan hâline getirilecek.  s11

Esenler Belediyesi Moral Timi, Down 
Sendromlular Günü sebebiyle 

Esenler’de yaşayar down sendromlu 
minik Ahsen Zümra Güneş’e doğum 
günü sürprizi yaptı. s12

SU TERAZİSİSU TERAZİSİ
KURTARILACAKKURTARILACAK

ESENLERESENLER

SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ!

Akıllı ve Güvenli Şehir’in ilk sakinleri ile

İMZALAR ATILDI

Sosyal yardımlardan, dijital ortamdaki kül-
tür-sanat etkinliklerine kadar yürütece-

ğimiz bir dizi programla Ramazan’ın mânevî 
ikliminin tüm Esenler’i kuşatmasını sağlaya-
cağız. ‘Ramazan Arınmaktır” temasıyla idrak 
edeceğimiz af ve mağfiret ayı Ramazan’ın 
yalandan, şiddetten, günahtan, gıybetten, 
israftan, isyandan, kötülükten, nefretten ve 
öfkeden arınmak olduğunu bir kez daha ha-
tırlamış olacağız. s8

RAMAZAN
Arınmaktır

HOŞ GELDİN ON BİR AYIN SULTANI

Ramazan-ı Şerifinizi
Tebrik Ederim



2

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi ‘Akıllı ve Güvenli Şehir Esenler’de yeni bir aşamaya 
geçildi. Bir taraftan inşaatlar hızla tamamlanırken bir taraftan da yeni yerlerine taşınacak 
vatandaşlarla sözleşmeler imzalanmaya başlandı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu 
projeyi, “İnandık ve başardık” sözleriyle özetledi. 

Esenler’de yıllardır sürdürülen depremle mücâde-
le ve kentsel dönüşüm çalışmalarının en önemli 

projesi “Akıllı ve Güvenli Şehir”de yeni bir aşamaya 
geçildi.

8 milyon 250 metrekarelik alanda yürütülen Türki-
ye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin 1 milyon 
250 bin metrekareyi kapsayan güney rezerv alanın-
da inşaatların ilk etapları tamamlan-
mak üzere.  Bu etaplardaki 2 bin 
108 konut, Esenler’in değişik 
bölgelerindeki imar kısıtlılığı 
bulunan (imar planlarında 
yol, okul, yeşil alan, kültür 
alanı, dinî tesis alanı vs. 
kalan) vatandaşlara teslim 
edilecek. Bir plan ve prog-
ram çerçevesinde yeni konut-
larına taşınacak vatandaşlarla 
belediyemiz arasında sözleşmeler 
imzalanmaya başlandı. İlk etapta imar 
ve mülkiyet sorunu bulunan, depreme karşı güvensiz 
konutlarda oturan yaklaşık 10 bin kişi, 15 Temmuz 
Mahallesi’ndeki yeni konutlarına taşınarak güvenli 
ve ferah bir hayata adım atacak. 

TESLİMLER YILIN İKİNCİ 
YARISINDA  

Yakında çevre düzenlemesi de başlaya-
cak konutların anahtar teslimi için gün 
sayılıyor. Sözleşmelerini imzalayan vatan-
daşlara konutların, yılın ikinci yarısında tes-
lim edilmesi hedefleniyor. Güney rezerv alanındaki 

diğer etapların inşaatları da hızla devam ediyor. 
O konutlar da tamamlandıkça Esenler için-

de aynı şekilde imar kısıtlılığı bulunan di-
ğer binalarda oturan vatandaşlarla da 

sözleşmeler imzalanarak transferler 
devam edecek. 

İMAR PLANLARINA UYGUN 
KALACAK 

Daireleri teslim edilen vatandaşların 
Esenler içinden boşalttıkları binalar bir 

bir yıkılacak. Yıkımı gerçekleştirilen bina-
ların yeleri, imar planlarındaki hüviyetine (mey-

dan, yol, okul, çocuk parkı vs.) kavuşturulacak. Bu 
tarihî proje kapsamında, imar ve mülkiyet sorunları 
nedeniyle yenilenemeyen konutların sorunu çözüle-
rek yaklaşık 40 bin ailenin geleceği kurtulacak.

GÖKSU: İNANDIK VE BAŞARDIK  

Projeyi ilk dillendirdiğinde Esenler’de 
birçok kişinin kendisine inanmadığını 
söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. 

Tevfik Göksu, “Daha Belediye Başkanı 
olduğum ilk yıllarda vatandaşlarımıza be-

nim bir sözüm vardı, ‘Ben sizin bu müzmin ta-
rihî imar sorununuzu çözeceğim.’ demiştim. Allah’ın 
yardımı ile bir çok engeli aşarak bu dev projeyi ger-
çekleştirdik ve bugün konutları teslim aşamasına gel-
dik. İnandık ve başardık. Esenler’de bir hayâlî daha 
gerçeğe çevirdik.” dedi. 

Esenler’de Türkiye’nin ilk Akıllı ve Güvenli Şehri’ni 
kurarak dünyaya örnek bir proje sunduklarının al-
tını çizen Göksu, “Bu şehir, geleneksel mimariden 
esinlenmiş, modern imkân ve donanımlara sahip 
konutlar ve kültürümüzle modernliği sentezleyen 
peyzajı, kent meydanı ve yaya arterleri, geleneksel 
çarşı kültürünü yansıtan ticârî birimleri, yenilenebilir 
enerjili akıllı binaları, yer altı ve yer üstü otoparkları, 
sağlık tesis alanları, eğitim ve kültürel tesis alanları, 
toplumsal alanlarıyla, güvenli, huzurlu, ferah, yaşa-
nabilir bir yapıda olacak. Bize güvenenleri mahcup 
etmediğimiz için ne kadar şükretsek azdır.” şeklinde 
konuştu. 

Yapı sahiplerinin 
özel şartlarına göre 

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

kredi desteği almalarına 
yardımcı oluyoruz.

Başkan 
“İnandık 

ve başardık. 
Esenler’de bir 
hayâlî daha 

gerçeğe 
çevirdik.”

Akıllı ve Güvenli Şehir’in ilk sakinleri ile İmzalar Atıldı

GÖKSU: İNANDIK VE 
BAŞARDIK
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15 Temmuz Mahallesi’ndeki konutlarına taşına-
cak vatandaşlar belediyemizin Kentsel Dönüşüm 
Ofisi’ne gelerek sözleşmeleri imzalamaya başla-
dılar. Her gün merakla konutların yükselişini iz-
lediklerini kaydeden vatandaşlar, “Şimdi burada 
oturacağımız günleri iple çekiyoruz.” diyor. Söz-
leşmelerini imzalayan vatandaşlardan bazılarının 
görüş ve düşünceleri şöyle: 

GÖKSU 40 YILDIR ÇÖZÜLEMEYENİ 
ÇÖZDÜ

Ali Duyar: “40 yıldır 
bizim bu sorunumu-
za kimse el atmamış-
tı. Öncelikli olarak 
Esenler Belediye 
Başkanı M. Tevfik 
Göksu’ya çok teşek-
kür ediyorum. Yıl-
lardır çözülemeyen 
bu sorunumuza el 
attığı için onu kut-

luyorum. Başkanımızın dediği gibi herkes zengin 
oldu. Evlerimizin oraya taşınmasıyla çocuklarımı-
zın geleceği garanti altına alınmış oldu.”

Rahmi Değirmenci: “Projeyi çok beğendim. İmza-
mızı attık, gerekeni yaptık. Evimiz 40 yıllıktı. İmar 
problemi sebebiyle ne yenileyebiliyor ne de satabi-
liyorduk. Deprem korkusu ile yaşıyoruz. İnşallah 
buraya taşınınca rahata kavuşacağız. Bir an önce 
yeni evimize taşınmak istiyoruz.” 

Mustafa Tekin: “Yıllardır bu zamanı bekliyorduk. 
Evimizin ne olacağı belli değildi. Herkes farklı 

bir şey söylüyordu. 7 
daireme karşılık, 80 
metrekarelik 7 daire 
verdiler. Mimari ola-
rak yapılan yer çok 
güzel. Çok memnu-
nuz. Her yönüyle 
daha güzel bir yer-
de oturacağız. Ça-
lışmada emeği olan 
herkesten Allah razı 
olsun.” 

ARAYIP BULAMAYACAĞIMIZ BİR FIRSAT

Mevlüt Kabukçu: “ Zamanında hisse tapulu ola-
rak daire al-
mıştım. 125 
metrekare da-
ireme karşılık 
125 metrekare 
daire verdiler. 
Üstüne de 500 
TL verdiler. 
Arayıp bu-
lamayacağı -
mız bir fırsat. 
M ü t e a h h i t e 
vermiş olsam 
bana bu şart-

larda dairemi yeniler miydi? Belediyemize teşek-
kür ediyorum.” 

Yunus Tunus: “Sözleşmeyi imzaladım çok mutlu-
yum. Çok güzel bir proje oldu. Bir an önce yeni 
evimize taşınalım istiyoruz. Hayalimiz gerçeğe dö-

nüyor. Allah 
herkese böyle 
güzel bir yerde 
oturmayı nasip 
etsin.” 

Erkan Doruk: 
“Binamız eski 
olduğu için 
Esenler Be-
l e d i y e s i ’ n i n 
yapmış olduğu 
kentsel dönü-
şüm projesinden yararlanıp, imza atmaya geldik. 
Bizi aradılar, yeni binaların maketlerini gösterdi-
ler, projeyi anlattılar.  Proje gerçekten çok güzel. 
Her yönüyle çok uygun. Bu projeyi yapanlardan 
Allah razı olsun.”  

HAYALLERHAYALLER
GERÇEĞE DÖNÜYOR

Büyük bir sevinç 
ve heyecanla 

tarihî imzalarını 
atan vatandaşlar, 

“Hayalimize kavuşmak 
üzereyiz. Hayaller 

gerçeğe dönüyor. Bir 
an önce yeni evlerimize 
taşınıp deprem korkusu 
olmadan huzur içinde 

yaşamak istiyoruz. 
Emeği geçenlerden Allah 

razı olsun.” diyerek 
memnuniyetlerini dile 

getirdiler.

NİSAN 2021
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KARIŞ KARIŞ HİZMET GÖRDÜ!

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 
başkan yardımcıları, belediye danışmanları, 

birim müdürleri ve ilgili ekipleriyle birlikte Esen-
ler’i mahalle mahalle geziyor, esnafın taleplerini 
dinliyor. Her gün farklı bir ekip, ilçe esnafıyla bir 
araya geliyor, hatırlarını soruyor ve belediye ile 
kamu kurumlarına iletilen talep, öneri ve sorunları 
kaydediyor. Esnafın her türlü ihtiyacının birebir 
görüşülerek alınması, iletişimi güçlü kılıyor ve 
esnaf-belediye ilişkisini güçlendiriyor. Böylece ta-
lep ve öneriler anında yerine getiriliyor, sorunlar 
ivedilikle çözüme kavuşuyor.

ESNAF YAZDAN 
UMUTLU

Dünyayı saran pan-
demi ile birlikte kısıt-
lamalardan dolayı eski 
hareketliliği yakalayama-
yan Türkiye genelinde oldu-
ğu gibi Esenler esnafı da, Ra-
mazan Bayramı’ndan sonra havaların 
ısınması ve virüsün etkisinin azalmasıyla, işlerinin 
yeniden canlanacağı yönünde umutlu. Belediye 
yetkililerinin ayaklarına kadar gelip hâl ve hatır-
larını sormasından son derece memnun kaldıkla-

rını belirten esnaf, “Pande-
mi sürecinde devletimiz 

bir taraftan sunduğu 
maddî katkılarla bi-
zim nefes almamızı 
sağlarken bu şekilde 
bir yandan belediye yetki-
lilerimizin bizleri ziyâret etmesi son 

derece anlamlı. Siyâsîlerimizi eskiden 
sadece seçim çalışması sırasında görür-

dük. Ancak şimdi hiç beklemediğimiz bir anda 
rutin olarak belediye görevlilerimizin bizlere gelip 
destek olması moral-motivasyonumuzu güçlendi-
riyor. İnşallah hep birlikte kurallara uyarak yaz 
aylarında daha güzel günler bizi bekliyor.” diyerek 
memnuniyetlerini dile getiriyor. 

ESENLER’İ BİRLİKTE  
YÖNETİYORUZ

Esenler esnafını yerinde ziyâret 
ederek, yönetimden ziyâde ‘yöne-

tişim’i benimsediklerini söyleyen 
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 

Göksu, “Belediye olarak Esenlerli vatan-
daşlarımızın, esnafımızın ayağına gidiyoruz. 

Bizim için mühim olan, yönetmekten öte Esenler’i 
birlikte yönetmek yani ‘yönetişim...’ Bu amaçla 
her Esenlerli’nin, Esenler’e hizmet eden herkesin 
düşüncesi ve talebi bizim için önemli. Bu yüzden 
vatandaşımızla, esnafımızla sürekli bir araya ge-
lerek taleplerini almaya devam edeceğiz. İyi günde 
de kötü günde de biz esnafımızın, vatandaşımı-
zın yanındayız. Bizim gerçek patronumuz onlar. 
Allah’ın izni ile bu sıkıntılı günleri hep birlikte 
atlatacağız.” dedi.

Esenler’in tüm mahallelerini adım adım gezerek, ilçemiz için hizmet üreten esnafımızla bir araya geliyoruz. Esnafımızın belediyedeki temsilcisi oluyoruz.

Her 
gün farklı 

bir ekip, ilçe 
esnafıyla bir araya 
geliyor, hatırlarını 

soruyor ve belediye ile 
kamu kurumlarına 
iletilen talep, öneri 

ve sorunları 
kaydediyor.

Belediye 
olarak Esenlerli 

vatandaşlarımızın, 
esnafımızın ayağına 
gidiyoruz. Bizim için 

mühim olan, yönetmekten 
öte Esenler’i birlikte 

yönetmek yani 
‘yönetişim...’

ESNAFIMIZI GEZİYORUZESNAFIMIZI GEZİYORUZ
KAPI KAPIKAPI KAPI

NİSAN 2021
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Kıymetli Dostlar; birlikte Esen-
ler’in tarihî eserlerini tanıma-

ya devam ediyoruz. Bugün sizlerle 
daha önce Otağ-ı Hümayun’u da 
ziyâret ettiğimiz Davutpaşa Sah-
rası içeresinde yer alan Davutpaşa 
Kışlasını ziyâret edeceğiz. Günü-
müzde Yıldız Teknik Üniversitesi 
tarafından kullanılan, Çırpıcı ve 
Haznedar Dereleri arasında kalan 
bu alan, özellikle yakın tarihimizde 
çok önemli bir yere sahipti. 15.-17. 
yüzyıl içerisinde Osmanlı askerleri-
nin ok atma tâlimleri yaptığı, devlet 
adamlarına ait ok menzil taşlarının 
da yer aldığı, Evliya Çelebi’nin Se-
yahatnâmesi’nde, İstanbul’un dört 
bir tarafında padişahlara mahsus 
İrem bağlarına benzer has bahçele-
rin isimlerini sayarken Davud Paşa 
Bahçesi olarak Davutpaşa Sahrası-
nı da saymıştır.

Osmanlı orduları, Avrupa tarafına 
sefer yaparken, ordu Davutpaşa 
sahrasından uğurlanırdı. Bu yol-
culukta, padişah ordunun başında 
sefere katılmaktaysa burada gece-
lenir, ertesi gün yola çıkılırdı. Şayet 
ordu sadrazamın yönetiminde ise, 
padişah orduyu buradan uğurlardı. 
Padişah için geceleme ve uğurlama 
yeri olarak kullanılan Davutpaşa 

sahrası, seferden dönen ordunun da 
son konaklama yeri idi. Ordu için 
önemli görülen ve padişahların uğ-
rak yeri olan Davutpaşa’da iki köşk 
yapılmıştı. Padişah köşkünün yanı 
sıra başka binalara da yer verilmişti, 
burada padişah için ilk köşkü, Fa-
tih Sultan Mehmed’e Beylerbeylik, 
Sultan II. Bayezid’e sadrazamlık 
etmiş olan Davut Paşa yaptırmıştı 
(Otağ-ı Hümayun Sarayı). Buranın 
Davutpaşa diye adlandırılması da 
bu vezirden kaynaklanır.
FATİH’İN ORDUSU   
ESENLER’DE 
Fatih Sultan Mehmed ordusu ile 
İstanbul’u kuşattığı sıralarda 12.000 
kişiden oluşan yeniçerisi, 4.000 si-
pahisi ile şimdiki Davutpaşa 
ve Maltepe kışlalarının bu-
lunduğu alanda ordugâha 
geçmişti. İstanbul surları 
dışındaki yüksek nokta-
lardan biri olan Davut-
paşa kışlasının bulun-
duğu yer, Fatih 
Sultan Meh-
med döne-
minden 

itibaren 1999 yılında binanın kışla-
lıktan çıkarılmasına kadar hep as-
kerî alan şeklinde değerlendirildi. 
Hatta su yolu, sarnıç kalıntıları ve 
bir kârgir binadan arta kalmış to-
noz parçaları, buranın Doğu Roma 
döneminde de askerî alan şeklinde 
kullanılmış olabileceğini bize gös-
termektedir. 
PEYGAMBERİN MUZAFFER 
ASKERLERİ
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, 
yeniçerilere ait kışlaların yakılıp yı-

kılmasından sonra İstanbul’da inşâ 
edilmiş dokuz büyük kışladan biri 
Davutpaşa Kışlası’dır. İstanbul’un 
şehir sınırları dışında kalan mevki-
de 1826-27’de Sultan II. Mahmud 
tarafından kurulmuş olan kışla Ye-
niçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra 
yerine kurulan Asâkir-i Mansûre-i 
Muhammediye askerleri (Peygam-
ber’in Muzaffer Askerleri) ismiyle 
kurulan yeni ordu için inşâ edilmiş-
tir.

SULTAN ABDÜLHAMİD FI-
RIN YAPTIRDI
Değişik zamanlarda tamir 
gören kışla binasına, daha 

sonra bir et deposu, bir am-
bar, süvari birliklerinin at-

ları için iki ahır inşâ edil-
miştir. Sultan IV. 
Mehmed tarafından 
yaptırılan cami de 

onarılmıştır. 
Sultan II. 

Abdülhamid tarafından askerlerin 
ekmek ihtiyacını karşılanması için 
kışlaya bir de fırın yapılmıştır. Bu 
fırın yakın zamana kadar aynı işle-
vini korumuştur. 2006’da bu tarihî 
fırının geleneksel fırıncılık anlayışı-
nı içeren bir eğitim ve kültür mer-
kezine dönüştürülmüştür. 
CUMHURİYET DÖNEMİ

Kışla 1926-1930 yılları arasında res-
tore edilerek yeniden askerî amaç-
lar için kullanılmaya başlandı. 1937 
yılına kadar piyade, topçu, tanksa-
var ve uçaksavar birlikleri, 1937- 
1944 yıları arasında İkinci Süvari 
Tümeni, 1945-1961 yılları arasında 
3. Zırhlı Tugayı, 1961’den 1968’e 
kadar Zırhlı Muharebe birlikleri 
burada konuşlandırıldı. 1968’den 
sonra 66. Mekanize Tümen Karar-
gâhı olarak kullanılan kışla uzun 
süre Askerî İnzibat Merkez Komu-
tanlığı emrine verildi. 1999’da ise 
Yıldız Teknik Üniversitesi’ne dev-
redildi. 

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, yeniçerilere ait kışlaların yakılıp yıkılmasından sonra 
İstanbul’da inşâ edilmiş 9 büyük kışladan biri, bugün Esenler sınırları içerisinde bulunan 
ve Yıldız Teknik Üniversitesi’ne tahsis edilen Davutpaşa Kışlası’dır. 

MEKÂNLARIMIZ-5 DAVUTPAŞA KIŞLASI

NİSAN 2021
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Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz, 
Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Esen-

ler Sosyal Hizmet Merkezi ile 7 gün 24 
saat koordineli çalışarak her zaman oldu-
ğu gibi pandemi sürecinde de ihtiyaçları 
anında karşıladık.

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi sarsan pan-
demi döneminde müdürlüğümüze ge-
len yardım taleplerinde yüzde 200’ün 
üzerinde artış görüldü. Bunun üzerine 
7 milyon 35 bin TL olan Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü bütçemizi, 
2021 yılı için iki katından 
fazla artırarak 15 mil-
yon TL’ye çıkarttık. 
Artan talepler doğ-
rultusunda yardım 
müracaat yelpazemi-
zi daha da genişlettik 
ve saha ekibimizin 
sayısını artırdık. Yar-
dım hattı kurarak telefon 
ile yardım mürâcaatı aldık. 
Elektronik ortamdan gelen yo-
ğun talepleri (CİMER, Açık Kapı Başvu-

rusu, ESTİM) ivedilikle cevaplandırdık 
ve çözüme ulaştırdık. Yeni yardımlara 
ödenek oluşturduk.

KARDEŞLİĞİMİZ PEKİŞTİ

Kuru gıda desteği, market kar-
tı desteği, et, sebze, meyve 

yardımı, kıyafet ve hijyen 
paketi yardımı (ayni 
yardımlar), kira deste-
ği, nakdî destek, muh-
taç asker ailesi yardımı, 
yaşlı hizmetleri uygu-

lamalarımızla ihtiyaç 
sahibi her hâneye ulaştık. 

Uzaktan eğitim programına 
dâhil olamayan çocuklarımıza tablet 

hediye ettik. Covid-19 karantina-
sındaki ailelerimize kahvaltı 
ve ekmek yardımında bu-

lunduk. Sıcak 
yemek hizmeti 
sunduk. Hasta 

yatağı, hasta bezi gibi 
medikal malzeme yar-
dımları yaptık.

Gıda kolisi ve alışveriş kartı 
yardımlarını yüzde 300 artırdık. 30 
bin adet gıda kolisi, 30 bin adet market 
kartı yardımının yanı sıra EDİM İyilik 
Market bakiyelerini yüzde 50 artırarak, 
sürelerini 4 ay daha uzattık. “Kardeş Ai-
le”lerimize, 1 milyon 800 bin TL nakdî 
destekte bulunduk. Bu zorlu süreçte 100 
binden fazla vatandaşımıza hizmet ettik.

“HIZIR ACİL” ANINDA YANINIZDA
Yardım süreçlerini kısaltmak, sorunlara 
ânî ve yerinde çözüm getirmek ve daha 
çok talebe cevap verebilmek adına “Hı-
zır Acil” ekiplerini kurarak Esenler’i iki 
farklı bölgeye ayırdık. Böylelikle Esenler’ 
in her noktasından gelen talebe âzamî 30 
dakika içinde cevap verdik. 

SOSYAL BELEDİYECİLİK 
ÖRNEĞİ 

Esenler’de hayırsever va-
tandaşların da desteği 
ile veren ellerden alan 
ellere dalga dalga bü-
yüyen bir dostluk zinci-
ri kurduklarını söyleyen 

Esenler Belediye Başkanı 
M. Tevfik Göksu, “Pandemi 

döneminde de Esenler’de sos-
yal belediyeciliğin en güzel örneklerini 

sunduk. İlçemizde hiç kimsenin aç ve 
açıkta kalmaması için gayret gösteriyo-
ruz. Bu gayretimizde bize destek veren 
tüm hayırseverlerimize gönülden teşek-
kür ediyor, sevgide, paylaşmada, hayırda 
ve iyiliklerde yanan bu gönül ışığınızın 
hiç sönmemesini diliyorum.” dedi. 

Esenler’de hayırseverlerimizin desteği ile kardeşlik köprüleri kurduk ve 
darda olan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hemen yardım elimizi uzattık. 

Her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de… 

Pandemi 
sürecinde 

100 binden fazla 
vatandaşımıza 

yardım eli 
uzattık.

Sosyal yardım 
işlerine ayırdığımız 
bütçemizi iki kattan 

fazla arttırdık.

NİSAN 2021
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Bıçak yapmayı ilk olarak iki aylık 

evliyken eşimle yaşadığım bir 

inatlaşma sonrası öğrendim.

BELEDİYENİN PORJELERİ BİZE GÜÇ KATTI 

BICAK USTASI EŞİMİN
TEK RAKİBİ BENİM

Ustası ve en büyük destekçisi eşi ile 
birlikte başladığı yolculuğu anla-

tan Kezban Kurucu, “İlk olarak çeyiz-
ler yaptım, okullara gittim. Dikişlerden 
memnun kalınca hocalar beni tavsiye 
etmeye başladı.” dedi. Eşinin sağlık so-
runları sebebiyle dinlenmesi gerekince 
dükkânın başına geçtiğini anlatan Kuru-
cu, “Eşimin de desteğiyle işe koyuldum. 
O zaten ustaların ustasıdır. Ufak ufak 
bir şeyler yapmaya başladım. Zaman-
la işi iyice kavradım. Eşim ile birlikte 
ortaya koyduğumuz emeklerimizi Nar 

Projesi ile kazanca dönüştür-

meye başladım. Bu süreçte çocuklarım 
da çok destek oldular, onlar da hukuk 
okuyacaklar inşallah.” diye konuştu.  
Belediyenin projelerinin kendilerine güç 
kattığını kaydeden Kezban Kurucu, “Biz 
kadınlara, azmimize, gücümüze güç kat-
tığı için Esenler Belediye Başkanımız M. 
Tevfik Göksu Bey’e canıgönülden teşek-
kür ederim. Çünkü onun da desteğiyle, 
projeleriyle daha da güçlendik. Daha 
daha güzel satışlar yapacağız. Evimize 
katkıda bulunacağız. Esenler Belediye-
mize çok teşekkür ederim. Allah razı ol-
sun.” ifâdelerini kullandı. 

Üç çocuk annesi Ebru Altın, eşinin 
kadın hâliyle bıçak yapamaya-

cağını söylemesi üzerine inatlaşmayla 
başlayan hikâyesini şu sözlerle anlattı:  
“Bıçak yapmayı ilk ola-
rak iki aylık evliyken 
eşimle yaşadığım 
bir inatlaşma 
sonrası yine 
eşimden öğ-
r e n d i m . 
Daha sonra 
bunu meslek 
hâline ge-
tirmek nasip 
oldu. Eşim de 
bıçak yapımı 
ile uğraşıyordu. 
Bıçak yapmaya da 
eşimin ‘kadın hâlinle 
bıçak yapamazsın.’ de-
mesi üzerine başladım. Zaten 
küçüklükten beri erkeklerin yaptığı, 
güç gerektiren işlere hep ilgim olmuş-
tur. Bıçak işini de hemen kavradım. Şu 
an eşimle birlikte bıçak yaparak geçi-

mimizi sağlıyoruz. Eşim şu an ‘tek raki-
bim Ebru Hanım.’ diyor.”

Eşi rahatsızlanıp, işten ayrılınca evi ge-
çindirmede zor günler yaşayan bıçak 

ustası Ebru Altın, “Dükkân 
açacak paramız olma-

dığı için, evde yap-
tığımız bıçakları 

sokaklarda ge-
zerek veya 
p a z a r l a r -
da satma-
ya çalıştık. 
Esenler Be-
l e d i y e s i ’ n i n 

Nar Projesi’ni 
duyunca hemen 

başvuru yaptım. 2019 
yılından bu yana Nar 

Projesi kapsamında e-tica-
ret mağazası üzerinden bıçak satışı 

yapıyorum. Evin kirasını, mutfak mas-
raflarımı ve üç çocuğumun ihtiyaçlarını 
buradan elde ettiğim gelirle sağlıyo-
rum.” dedi.

Kezban Kurucu / Terzi

Ebru Altın / Bıçakcı

Esenlerli Kadınların

Onlar; Esenler’in “Bereket Kapısı” Nar Projesi ile ev ekonomilerine katkıda bulunan iki girişimci kadın.  Eşlerinden 
mesleklerini öğrenerek el emeği göz nuru ürünlerini e-ticaret sitesinde satarak ticarete atılan Kezban Kurucu ve Ebru 
Altın hikâyesini Kentim Esenler okuyucuları için anlattı.

“NAR”BEREKETİ
NİSAN 2021
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Esenler Belediyesi, Covid-19 ted-
birleri kapsamında gerçekleştir-

diği Ramazan kültür etkinliklerini 
geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 
dijital mecralara taşıdı. Esenler halkı, 
www.esenlerderamazan.com adresi 
üzerinden birbirinden renkli etkinlik-
lerle Ramazan heyecanı bu yıl da do-
yasıya yaşıyor.

İZLEYİCİLERE
RAMAZAN HEDİYESİ

Nur Haktan’ın sunumuyla ekran-
lara taşınan Ramazan programı, 

teravih namazından sonra izleyiciyle 
buluşuyor. Programda Kur’an tilave-
ti, konserler ve sohbetler yapılıyor. 
‘Uzaktaki Yakınımız’ adlı program-
la bakan, büyükelçi ve sanatçılardan 
oluşan uluslararası konuklar çevrim 
içi olarak yayına bağlanıyor. Her ak-
şam programı izleyenler arasından 
bir kişiye tablet ve bir kişiye de Ra-
mazan sepeti hediye ediliyor.

Kültür Etkinlikleri Dijitalde

HER GÜNE ÖZEL İÇERİK

Birbirinden özgün içeriklerin vatandaşlarla buluştuğu etkinlikler kap-
samında Şehir Ekranı TV’de her gün Esenler’deki din görevlileri 

tarafından mukabele okunuyor. Çocuklar ise kendileri için hazırlanan 
meddah, kukla gösterileri ve masal dinletilerini Şehir ve Çocuk Youtube 
kanalında izleyebiliyor.‘İstanbul’daki Yıldızlar’ programıyla her gün İs-
tanbul’daki bir sahabe kabri/makamı ziyaret edilerek sahabelerin hayatı 
anlatılıyor. ‘Hanım Sahabeler’ programında da hanım sahabelere dair bi-
linmeyenlere ışık tutuluyor.

HEM EĞLENİP HEM 
KAZANIYORLAR

Şehir Ekranı TV aracılığıyla izle-
yicilerle buluşan bilgi yarışması 

ile aileler hem öğreniyor hem eğle-
niyor hem de kazanıyor. Ülkemiz-
de eğitim gören çeşitli ülkelerden 
öğrenciler ise “Benim Ülkemde 
Ramazan” adlı programla ülkele-
rindeki Ramazan’ı anlatıyor. ‘İna-
nış’ adlı programla 16 farklı ülke-
den azınlıkta olan Müslümanların 
hayat hikâyeleri, Şehir Ekranı TV 
aracılığıyla izleyiciyle buluşuyor. 
Şehir Ekranı TV’de ayrıca siyer 
sohbetleri, peygamber kıssaları, 
Ramazan’a özel film gösterimleri 
ve sağlık programları izleyicilerle 
buluşuyor.

30 ŞEHİR 30 CÜZ

Ramazan ayı boyunca 30 fark-
lı şehirde okunan mukabe-

leler, Şehir Ekranı TV’de yayın-
lanıyor. İzleyiciler, Ramazan’ın 
manevi ruhunu farklı şehirlerde 
okunan cüzlerle idrak ediyor. 
Geçtiğimiz Ramazan ayında ol-
duğu gibi bu yıl da vosvoslar pal-
yaçolarla çocukları eğlendiriyor. 
Ramazan mehteri ve sokak kon-
serleri ile kulakların pası silini-
yor. www.esenlersergi.com adresi 
üzerinden sergiler, 3D olarak zi-
yaret edilebiliyor.

Huzur ve bereket iklimi tüm Esenler’i kuşattı…

NİSAN 2021
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Covid-19 salgını nedeniyle 
yüz yüze yapılamayan iftar 

programları çevrim içi olarak 
gerçekleşiyor. Ramazan’ın ilk 
günü geleneksel ‘Esenler Ço-
cuk İftarı’  Zoom üzerinden 
gerçekleştirildi. Ramazan ayı 
boyunca Radyo Esenler’de 
ise Melek Şafak, Sevgi Nihan 
Akıncı, Ömer Çelik, Mehmet 
Emin Ay, Abdülbaki Kömür 
ve Bekir Sağlam farklı konu ve 
konuklarla dinleyicilerle bulu-
şuyor.

SANAT SOHBETLERİ 
YAPILIYOR

Esenler Sanat Evi (ESEV) ise 
bu Ramazan ayında sanat 

sohbetleriyle izleyiciyle buluşuyor. 
Geleneksel İslâm sanatları alanın-
da bir sanatçı ile, meşhur eserleri 
üzerine sohbetler gerçekleştirili-
yor. Esenlerli gençlerden oluşan 
Rüzgârlı Tepenin Çocukları, Grup 
Litros ve farklı orkestralar ezgi ve 
tasavvuf müziği konserleri veriliyor. 
Peygamber Efendimiz (SAV) ve sa-
habe efendilerimizin hayatlarından 
günümüze ışık tutacak kesitleri, 
usta çizer Demirhan Kadıoğlu ço-
cuklar için resmediyor.

ÇEVRİM İÇİ İFTARLAR 
DÜZENLENİYOR

RAMAZAN’DA KARDEŞLİĞİMİZ PEKİŞİYOR
Ramazan ayında Esenler’de kardeşlik rüzgârları esiyor. Esenler’de kimse aç ve açıkta kalmıyor. Beledi-
yemizin Sosyal Yardım Müdürlüğü aracılığı ile ihtiyaç sahibi tüm kardeşlerimizin yanında oluyoruz. 

Kardeşlik ve paylaşma ayı Rama-
zan’da bu yıl da sosyal belediyeci-

liğin örnekleri sergiliyor. Başta yaşlılar, 
engelliler ve ihtiyaç sahipleri olmak üzere 
yiyecek ve giyecek yardımları yapılıyor. 
‘Askıda Ekmek’ ile Esenlerliler ekmeği-
ni ve Ramazan pidesini paylaşıyor, 7 bin 
500 kişiye dağıtılan EDİM Kart ile ihtiyaç 
sahipleri İyilik Marketi’nden ücretsiz ola-
rak ihtiyaçlarını giderebiliyor.

HERKESE EL UZATILIYOR

15 bin adet gıda kolisinin dağıtıldığı Esen-
ler’de, Kaymakamlık tarafından belirle-
nen ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı 
süresince Esenler Türk Kızılayı tarafın-
dan 4 çeşit yemekten oluşan iftariyelikler 
ulaştırılıyor. Çölyak hastası bulunan 45 
aileye de, çölyak kolisi verilecek. Rama-
zan Bayramı’nda ise 3 bin çocuğa kıyafet 
yardımı yapılacak, çocuklar bayramı bay-
ram gibi geçirecek.

Huzur ve bereket iklimi tüm Esenler’i kuşattı…

NİSAN 2021
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1,5 MİLYAR TL YATIRIM!1,5 MİLYAR TL YATIRIM!

Esenler Belediye Meclisi’nin 6. Seçim 
Yılı 3. Dönem Nisan ayı Meclis Top-

lantıları’nın ikinci birleşiminde Esenler 
Belediyesi’nin 2020 yılını kapsayan Yıllık 
Faaliyet Raporu görüşüldü. 
KENTSEL DÖNÜŞÜME 1,5 MİLYAR
Toplantıda konuşan Esenler Belediye 
Başkanı M. Tevfik Göksu, kentsel dönü-
şüme yaptıkları yatırımlardan söz 
etti. Göksu, “Esenler kendi 
sosyal, kültürel ve fiziki dö-
nüşümünde son 13 yılda 
en fazla mesafe kat eden 
ilçedir. Sadece kentsel 
dönüşüm için 1 buçuk yıl-
da belediye bütçesi dışın-
da, devletimizin katkılarıyla 
harcanan para 1,5 milyar lira. 
Şimdi kentsel dönüşüm dediğiniz-
de, Türkiye’nin örnek aldığı kentsel dö-
nüşüm projesi devam ediyor. Çalışma-
larımıza hızla devam ederken, kentsel 
dönüşüm konutlarının yapıldığı yerde 
İBB’nin plan iptal davalarıyla uğraşıyo-

ruz. Hamd olsun adalet gerekli cevabı 
veriyor” dedi.
ESENLER HAYÂLLERİN ÖTESİNE 
GEÇECEK
Esenler’de yapımı devam eden projeler-
den bahseden Göksu, şunları söyledi:
“Eğitim konusunda büyük bir hamlede 
bulunuyoruz. 12 okul, 404 derslik, 6 spor 
salonu yapıyoruz. Tuna Eğitim Vadisi’ni 
bitiriyoruz. Ayrıca Esenler’de 6 tane bü-
yük yeni cami inşa ediyoruz. Tuna Po-
lis Merkezi bitti. Mimar Sinan Öğrenci 
Yurdu bitti. Oruçreis Mehmet Öca-
lan Spor Kompleksi ve Hanımlar Spor 
Kompleksi, 15 Temmuz Spor Komplek-
si, 15 Temmuz Gençlik Merkezi, Hanım-
lar Konağı bitti. 15 Temmuz Mahalle-
si’nde Sinan Erdem’den sonra en büyük 

spor kompleksinin inşaatına 
yakında başlıyoruz. Yaklaşık 

9 bin 500 kişi kapasiteli olacak 
bu kompleks. Türkiye’nin en kapsamlı 

Kütüphane Vadisi ve Bilim Merkezi’ne 
yakında başlıyoruz. Nene Hatun’da Ka-
dın Aktivite, Spor ve Eğitim Merkezi’ne 
başlıyoruz. Kemer Mahallesi’ne devasa 
bir spor vadisi yapıyoruz. Sadece başla-

yacak dediklerimin maliyeti, 1 milyar. 15 
Temmuz Millet Bahçesi’nden sonra şim-
di de Türkiye’nin en bü-
yük millet bahçesini 
yapıyoruz. 1 milyon 
880 bin metreka-
re. O bittiğinde 
bu bölge çekim 
merkezine dö-
nüşecek. Ya-
kında inşaatına 
başlayacağız. İnşa 
ettiğimiz şehir, Akıl-
lı ve Güvenli Şehir olacak. 
Taşınmalar başladığında Esenler farklı 
bir noktaya evrilecek. Esenler, hayalle-
rin ötesinde bir şehir olacak. Esenler, 
teknoloji üreten bir Teknokent olacak.” 
KİMSE AÇ, AÇIKTA DEĞİL
10 yılda ESKAM İstihdam Merkezi ile 
48 bin civarı insanı işe yerleştirdiklerini 
söyleyen Göksu, sosyal yardımlar için ise, 
“İyilik Merkezimizle geçen yıl 17 bin, bu 
yıl 67 bin 395 kişiye yardım ettik. Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğümüzün bütçesi 
geçen yıl 7 milyondu, bu yıl 15 milyon. 
Esenler’de kimse aç ve açıkta kalmadı, 
kalmayacak” ifadelerini kullandı.
BAŞARI REHAVET GETİRMEYECEK 
“2020 yılı faaliyet raporundaki perfor-
mansımız 100 üzerinden 97” diyen Gök-
su, başarının kendilerine rehavet getir-
meyeceğini belirterek, “97 aldık diye 
sevinmeyip, neden 3 eksik aldık diye bu-
nun sebebini araştırırız. Bu 3’ün sebebi 
pandemiden dolayı yapamadığımız bazı 
etkinlikler” diye konuştu.

“Esenler’de hayata dair ne varsa, hangi 
insanın ne beklentisi varsa bizim görevi-
miz onu yerine getirmek” diyen Göksu, 
“Biz Esenler’de kimsenin rengine, cinsi-
yetine, mezhebine bakmayız. Bu şehirde 
herkese hizmet etmek bizim görevimiz. 
Hizmet edeni takdir etmek de bir er-
demdir” sözleriyle konuşmasını tamam-
ladı.  Yapılan konuşmaların ardından 
Esenler Belediyesi 2020 Faaliyet Rapo-
ru oy çokluğu ile kabul edildi. CHP ve 
İyi Partili Meclis Üyeleri faaliyet rapo-
runa hayır oyu verdiler.

Esenler Belediye Meclisi’nde konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler’e sadece kentsel 
dönüşüm için belediye bütçesi dışında 1 buçuk yılda, 1,5 milyar TL’lik yatırım yapıldığını söyledi. 

Esenler, 
Akıllı ve 

Güvenli bir 
Teknokent ve gerçek 
bir çekim merkezi. 

olacak. 

Türkiye’nin 
örnek aldığı 

kentsel dönüşüm 
projesi tam gaz 
devam ediyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜME 1,5 YILDA KENTSEL DÖNÜŞÜME 1,5 YILDA 

ESENLERLI HANIMLAR”KONAĞI” VE YENI GENÇLIK MERKEZI

AMATÖR SPOR KULÜPLERI TESISI

15 TEMMUZ MAHALLESI LISESI15 TEMMUZ SPOR KOMPLEKSI VE EĞITIM MERKEZI

NINEHATUN’DA KADINLARA YENI BIR YAŞAM ALANI

TÜRKIYE’NIN 2. BÜYÜK SPOR SALONU

AKILLI ŞEHIR 
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Esenler’de iki bina arasında sı-
kışmış tarihî su terazisini, uy-

gulayacağımız bir çevre projesi ile 
ortaya çıkarıyoruz. Su terazisinin 
bitişiğinde oturan vatandaşları-
mız, kendilerine verilecek evler-
de oturmak üzere yeni evlerine 
taşınacaklar. Su terazisinin etrafı 
meydan hâline getirilecek. 

Esenler N. Hatun Mah. İnönü 
Caddesi üzerinde, iki binanın ara-
sında sıkışmış, Osmanlı dönemin-
den kalan ve İstanbul’un Terkos 
şebekesinin bağlandığı, 1930 yılı-

na kadar düzenli olarak kullanı-
lan tarihî su terazisi, belediyemiz 
tarafından restore edilip meydan 
düzenlemesi ile birlikte ortaya çı-
karılacak. Birer metre arayla iki 
yanında bulunan binaların yıkıl-
masıyla tarihî su terazisi, sıkıştığı 
alandan kurtarılacak. 1989 yılında 
yapılan binaların merdivenleri de, 
neredeyse su terazisinin üzerine 
çıkmış durumda. Su terazisinin bi-
tişiğindeki binalarda oturanlar, be-
lediyemiz tarafından kendilerine 
verilecek evlerde oturmak üzere 
yeni evlerine taşınacaklar.

TARİHİMİZİ AÇIĞA 
ÇIKARACAĞIZ

Konuyla ilgili açıklama yapan ve 
tarihî su terazisini açığa çıkara-
caklarını belirten Esenler Bele-
diye Başkanı M. Tevfik Göksu, 
“Tarihî su terazisine ait rölöve, 
restitüsyon, restorasyon, sanat ta-
rihi raporu, inşaat, makine, elekt-

rik ve çevre düzenleme 
projeleri belediyemiz tarafından 
hazırlandı. Hazırlanan bu proje-
ler, İstanbul 1 Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Kurulu Mü-
dürlüğü tarafından onaylandı. 
Tarihî su terazisinin yakınında ve 
çevre düzenlemesi içerisinde ka-
lan yapılar başka bir alana trans-
fer edildikten sonra restorasyon 
ve çevre düzenleme işlemleri 
başlayacak. Vatandaşları taşıya-
cağımız binaların inşaatı bitmek 
üzere. Komşularımızı o binalara 
taşıdıktan sonra hazırladığımız 
projeyi burada uygulayacağız ve 
tarihî su terazisini çevre düzen-
lemesi ile birlikte halkımızın hiz-
metine sunacağız.” dedi.

ESENLER SU TERAZiSi 
KURTARILACAK 

ESENLER’E AŞEVi!

İki Bina Arasına Sıkışan Tarih Ortaya Çıkıyor

Esenler’de, toplum-
sal dayanışmanın en 

güzel örneklerinden biri 
olan aşevi kuruldu. Aşe-
vi, Türk Kızılayı Esenler 
Şubesi’nin, Esenler Be-
lediyesi ve Esenler Kay-
makamlığı iş birliğinde, 
İstanbul Ticaret Odası 15 
Temmuz Şehitleri Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi 
bünyesinde hizmet ver-
meye başladı.  
500 metrekare alanda, 2 kuru gıda, 2 soğuk hava deposu bu-
lunan tam teşekküllü mutfaktan, Esenler Kaymakamlığı’nın 
belirlediği Esenler’deki ihtiyaç sahiplerine 2 öğün, 4 çeşit 
sıcak yemek ulaştırılıyor. Türk Kızılayı, bu mutfakta günlük 
1.000 aileye ücretsiz yemek yapıp dağıtmayı hedefliyor. Ye-
meklerin dağıtımını Esenler Belediyesi ve Esenler Kayma-
kamlığı personeli gerçekleştiriyor.
Esenler Kaymakamı Adil Karataş ve Esenler Belediye Baş-
kanı M. Tevfik Göksu Esenler Kızılay Aşevi’ni ziyâret ederek 
Türk Kızılayı Esenler Şube Başkanı Abdurrahman Bölük’ten 
bilgi alıp ve hayırlı olsun dileğinde bulundular.

Osmanlı Dönemi’nden kalan 

ve 1930 yılına kadar düzenli 

olarak kullanılan tarihî su 

terazisi, 1989 yılında iki 

yanına yapılan binalardan. 

dolayı araya sıkışmıştı.

Esenler’de iki bina arasında sıkışmış tarihî su terazisini, uygula-
yacağımız bir çevre projesi ile ortaya çıkarıyoruz. Su terazisinin 
bitişiğinde oturan vatandaşlarımız, kendilerine verilecek evlerde 
oturmak üzere yeni evlerine taşınacaklar. Su terazisinin etrafı 
meydan hâline getirilecek. 

Esenler’de kurulan Aşevi, ihtiyaç sahibi ailelere günlük 2 öğün 
sıcak yemek ulaştırıyor. Esenler Aşevi’nin mutfağından günlük 
1.000 aileye ücretsiz yemek dağıtılması hedefleniyor.

NİSAN 2021
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Esenler Kadir Topbaş Kültür Mer-
kezi’nden klasik model araçlar-

la hareket eden Esenler Belediyesi 
Moral Timi görevlileri, 4,5 yaşındaki 
down sendromlu Ahsen Zümra Gü-
neş’in evine gitti. Evinin önündeki 
palyaçolarla birlikte eğlenceli manza-
rayı gören minik kız mutlu anlar ya-
şadı. Yakın zamanda ameliyat olacağı 
öğrenilen Ahsen Zümra’nın üzerinde 
resminin bulunduğu bir pastayla do-
ğum günü kutlandı.

ALTINCI AMELİYATI ÖNCESİ MORAL OLDU 

Ahsen Zümra Güneş’in babası Burhan Güneş, 
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve 
emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Down 
Sendromlular Günü’nde kızıma böyle bir prog-
ram yaptılar. Gerçekten çok mutlu oldum. İnşal-
lah böyle çocukların kıymeti bilinir. Belediyemiz 

bunu her sene yapıyor. Sayın M. Tevfik Göksu 
Başkanımıza böyle bir programı organize ettiği 
için teşekkür ediyorum, personellere ve herkese 
ayrıca teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk. Ço-
cuklarımız mutlu oluyor. Kızım, Ahsen Zümra 
Güneş 4,5 yaşında. Bu arada 5 ameliyat geçirdi. 
Hem de ameliyat öncesi moral olmuş oldu ken-
disine.” şeklinde konuştu.

BİLGİ VE KÜLTÜRLERİYLE YARIŞTILAR

SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ!

Bilgi ve Hikmet Evi öğrencilerimiz bilgi ve kültürlerini yarıştırdı, kazanan Sezai Karakoç Bilgi ve Hikmet Evi oldu.

Esenler Belediyesi Kadın ve 
Aile Hizmetleri Müdürlü-

ğü’nün düzenlediği 4. Geleneksel 
Bilgi ve Kültür Yarışması Dr. Ka-
dir Topbaş Kültür ve Sanat Merke-
zi’nde gerçekleşti. 8 bilgi evinden 
32 öğrencinin katıldığı yarışma, 
pandemi kurallarına uygun olarak 
yapıldı. 

Mihmandar Akademi eğitmenleri-
nin jüri olduğu yarışmada; Kur’ân-ı 
Kerim, ilmihal, siyer, âdâb-ı muâ-
şeret ve genel kültür kategorilerin-
de öğrencilere sorular yöneltildi. 
Yarışmanın sonunda; Sezai Ka-
rakoç Bilgi ve Hikmet Evi birinci 
olurken, Mehmet Akif İnan Bilgi 
ve Hikmet Evi ikinci, Fuat Sezgin 

ve Nuri Pakdil Bilgi ve Hikmet Ev-
leri ise üçüncülüğü paylaştı. Esen-
ler Belediye Başkan Yardımcısı 
Hasan Taşçı’nın da öğrencileri yal-
nız bırakmadığı yarışmanın ardın-
dan öğrencilere ödüllerini Kadın, 
Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdü-
rü Cemal Bolat takdim etti.

MORAL TIMI’NDEN DOWN SENDROMLU ZÜMRA’YAMORAL TIMI’NDEN DOWN SENDROMLU ZÜMRA’YA

Esenler Belediyesi Moral Timi, 
Down Sendromlular Günü sebebiyle 
Esenler’de yaşayar down sendromlu 
minik Ahsen Zümra Güneş’e doğum 
günü sürprizi yaptı.

NİSAN 2021
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RADYODAN GELEN RADYODAN GELEN 
HIŞIRTI SESHIŞIRTI SESii BEN BENii  
MUTLU EDERDMUTLU EDERDii

Esenler’in 40 senelik televizyon tamircisi Ekrem Kave ile çocukluğundan 
beri severek yaptığı mesleğini ve her geçen gün artan bağlılığını anlattığı 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Nostaljik araç tamircisi Tayfun Dilekli, henüz ilkokul  4. sınıfta oto 
tamircisinde çırak olarak başlayan hikâyesini, artarak büyüyen 
nostaljik araç ilgisinin nasıl mesleği haline geldiğini ve 22 yıldır 
hurda halinde gelen eski araçlara yeniden hayat vermenin kendisine 
verdiği mutluluğu konuştuk… 

Çocukken çırak olarak işe aldığı 
Yunus Gümüş ile şimdi iş or-

tağı olarak yollarına devam eden 
Ekrem Kave, 40 yıllık mesleğini 
ve televizyonların bu yıllarda ne 

yönde değiştiğini anlatarak, “Tele-
vizyon tamirciliği, küçüklüğümden 
beri çok sevdiğim bir meslek ol-
muştur. Küçükken radyoya pilleri 
taktıktan sonra gelen hışırtı sesine 
bayılırdım, sesi duyunca çok mut-
lu olurdum. 40 senedir bu mesleği 
yapıyorum. 40 senedir en çok zor-
landığım tamirat, ilk televizyonlar-
dan olan Cosmos markalı eski tüp-
lü televizyonlardı ama şimdi pek 
kalmadı onlardan. Şimdi herkesin 
evinde akıllı televizyonlar yerini 
aldı. Onların tamirinde parça de-
ğiştirme gibi bir durum yok, sadece 
kart değiştiriyoruz. Eski televiz-
yonlarda tamamen parça değiştiri-
yorduk” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde insanların tek-

n o l o j i y e 
y ö n e l e r e k 
ekran başına 
geçtiğini söyleyen 
Kave, “Sürekli kullanımdan 
ötürü daha sık problemlerle kar-
şılaşılmaya başlandı. Bu da bizim 
işlerimize yansıdı. Günde ortala-
ma olarak 2-3 televizyon tamiri ya-
pıyoruz. Televizyon kullanımında 
dikkat etmeleri gereken bazı püf 
noktalar var. Gün sonunda mut-
laka fişi çekmeli, kullanmadıkları 
zaman gereksiz yere televizyon 

açık bırakmamalılar’ önerisinde 

bulundu.

Pandemide İnsanlar 
Teknolojiye Yöneldi, 

İşlerimiz Arttı 

Televizyon Tamiri Ustası
EKREM KAVE

ÇOCUKLUĞUNDAN GELEN ÇOCUKLUĞUNDAN GELEN 
NOSTALJNOSTALJiiK ARAÇ K ARAÇ iiLGLGiiSSii  
MESLEĞMESLEĞii OLDU OLDU
Küçük yaşta mesleğe başlayan 

ve nostaljik araçlara ilgi-
si çok fazla olan Tayfun Dilekli, 
“10 yaşımdayken oto tamircide 
çırak olarak başladım. Artarak 
büyüyen nostaljik araç tutku-
mu meslek haline getirdim. 
22 yıldır hurda halinde gelen 
vosvoslara yeniden hayat ve-
riyorum. Tamir ettiğim en 
eski araç, 1964 yılına ait bir 
Tosbağa. Her türden nostal-
jik araçla yakından ilgiliyim” 
dedi. 

Esenler’de nostaljik araç-
lara duyulan ilginin yoğun-

luğundan bahseden Dilekli, 
“Esenler etiket anlamında bir 

numara. Bu sektörde rakibim 
çok fazla ama hepimizin amacı 

aynı, nostaljik araçlara yeniden 
hayat vermek. Nostaljik araçlara 
çevrem de yoğun ilgi gösteriyor. 
Bu tür araçlar düğün, sünnet gibi 
etkinliklerde çok fazla talep gö-
rüyor. İnsanlar renklilik, farklılık 
olsun diye bu tarz araçları tercih 
ediyor. Biz de elimizden geldiğin-
ce onlara bu konuda destek olu-
yoruz” diye konuştu. 

Esenler’de 
Nostaljik Araca 
İlgi Çok Fazla

Nostaljik Araç Tamircisi
TAYFUN DİLEKLİ

TARIHIN TAMIRCILERITARIHIN TAMIRCILERI
ESENLER’E

VERENLEREMEK
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Esenler’de 87 noktaya yerleştirdiğimiz “Giysi Kumbaraları” ekonomiye ve çevreye katkı sağlıyor. 2020 yılında “Giysi 
Kumbaraları”ndan 230 ton giysi ve tekstil atığı toplayarak geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırdık.

Kullanma tarihi geçmiş ve doğaya atıldığında insan ve çevre sağlığını tehdit eden ilaçlarınızı Esenler’deki eczanelerde bulunan 
“Atık İlaç Toplama Noktaları”na bırakabilirsiniz. Böylece siz de ilaçların, insan ve doğaya zarar vermesinin önüne geçebilirsiniz.

Esenler Belediyesi Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdür-

lüğü, “Sıfır Atık” projelerine 
desteğini kesintisiz sürdürüyor. 
2019 yılında Esenler’de 50 nok-
taya konulan “Giysi Kumbara-
ları”na atılan eski veya kullanıl-
mayan giysi, ayakkabı, aksesuar 
ve tekstil eşyaları, temiz çevre 
için geri dönüşümle tekrar kaza-
nılıyor. Kumbaralarda toplanan 
malzemeler, geri dönüşüm tesis-
lerinde iplik ve lif hâline getirile-
rek, yeni giysilerin üretilmesinde 
kullanılıyor. 

230 TON ATIK GERİ 
DÖNÜŞÜMLE KAZANILDI

Çevreyi en çok kirleten atık 
türleri arasında yer alan tekstil 
atıklarının geri dönüşümü için 
Esenler’de cadde ve sokaklara 
yerleştirilen “Giysi Kumbarala-

rı”nın sayısı 87’ye çıktı. 2020 yı-
lında “Giysi Kumbaraları”ndan 
230 ton giysi ve tekstil atığı top-
lanarak geri dönüşüme ve eko-
nomiye kazandırıldı. Öte yan-
dan “Giysi Kumbaraları”ndan 
çıkan atıklar karşılığında EDİM 
(Esenler Dayanışma ve İyileştir-
me Merkezi) Market’e ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılmak üzere 
çeşitli gıda desteği sağlanıyor.

BU YIL HEDEF 300 TON ATIK 
TOPLAMAK

Çözünebilir maddelerden üre-
tilmeyen bir tekstil ürününün 
doğada 200 seneye kadar kala-
bildiği gerçeğinden hareketle, 
Esenler’de tekstil atıklarının 
çöpe ve doğaya karışmasını ön-
leyecek “Giysi Kumbaraları”nın 
sayısının 2021 yılında 150’ye çı-
karılması ve bu yıl içinde 300 ton 

atığın geri dönüşüme ve ekono-

miye kazandırılması hedefleni-

yor. 

Sıfır Atık projelerimiz kap-
samında Esenler’deki ec-

zanelerimizde “Atık İlaç Top-
lama Noktaları” oluşturduk. 
“Çevre Dostu Atık İlaç Proje-
si” ile Çevre Koruma ve Kont-
rol Müdürlüğü ekiplerimiz, 46 
gönüllü eczaneye “Atık İlaç 
Toplama Noktaları” konum-
landırdı. 

KONTROLLÜ ŞEKİLDE 
İMHA EDİLİYOR

Kullanılmayan, tarihi geçmiş ve 
doğaya atıldığında insan ve çev-

re sağlığına büyük zararı olan atık 
ilaçlar, Esenler Belediyesi ekipleri-
miz tarafından toplanıyor. İlçedeki 

tüm eczanelere yayılması 
planlanan projeyle, atık 
ilaçların eczaneler aracılı-
ğıyla toplanması, çevre ve 
insan sağlığını tehdit et-
meyecek şekilde kontrol-
lü olarak bertaraf edilme-
si amaçlanıyor. Toplanan 
atık ilaçlar, Esenler Bele-
diyesi’ne ait “Birinci Sınıf 
Atık Getirme Merkezi”n-
de kontrollü şekilde imha 
ediliyor. Böylece ilaçların, 

insanı ve doğayı tehdit etmesi önle-
niyor.

‘GİYSİ KUMBARALARI’
EKONOMİYE VE ÇEVREYE CAN VERİYOR!

GÜNÜ GEÇMİŞ İLACINI GETİR
İnsanı ve Çevreyi Koru

NİSAN 2021
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Ligin bitimine 3 hafta kala matematiksel olarak 
şampiyonluk şansını devam ettiren sarı yeşilliler 
de hedef  3’de 3 yapıp lider Somaspor’un puan 
kaybetmesini bekleyecek. 

BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan 
Emre Kocadağ, Esenler Belediye Başkanı 
Göksu ile makamında bir araya geldi.

Esenler’de Herkese
AFET BILINCI EĞITIMI

İçişleri Bakanlığı’nın 2021 yılını 
“Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak 

belirlemesi üzerine Esenler’de tüm 
vatandaşlara “Birey ve Aileler İçin 
Afet Bilinci Eğitimi” veriliyor. Esen-
ler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi 
(ESKAT), öncelikle kurum persone-
linden başlamak üzere, pandemi ku-
ralları çerçevesinde tüm vatandaşları 
hayat kurtaran eğitimlerden geçiriyor. 
Farklı mekânlarda, yüz yüze ve onli-

ne olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, 
olası bir afet öncesinde, afet sırasında 
ve sonrasında nelere dikkat edilmesi 
gerektiği uygulamalı olarak anlatılıyor. 
Hayat kurtaran bu eğitimden geçenler 
afet bilinci kazanıyor. 

AFAD KATILIM BELGESİ VERECEK

Yıl sonuna kadar aralıksız devam ede-
cek eğitimlere katılanlara, Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
tarafından katılım belgesi verilecek. 

Online eğitime katılmak isteyenler, 
internet üzerinden www.afetehazir.
ist/egitim linki üzerinden kayıt oluş-
turabiliyor.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet 
Tevfik Göksu, Türkiye’nin en köklü 

spor kulüplerinden Beşiktaş’ın başkanı 
Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre 
Kocadağ’ı makamında ağırladı. Çebi 
ve Kocadağ’ın ziyaretlerinden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Göksu, Beşik-
taş’a şampiyonluk yarışında başarılar di-
ledi. Samimi bir ortamda geçen ziyaretin 
sonunda Çebi, Göksu’ya 34 numaralı, 
isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması 
hediye etti.

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Esenler 
Erokspor, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibinin 

7 puan gerisinde, mücadelesini sürdürüyor. Ligde oynanan 
son müsabakasını 0-0 berabere bitiren sarı yeşilliler, 58 puan-
la 2. sıradaki yerini koruyor.  
Ligin sonlarına yaklaşırken yarışın içinde kalma 
şansını koruyan Esenler Erokspor, inancını 
kaybetmiyor. Kalan 3 maçı da kazanarak, raki-
binin puan kaybetmesini bekleyecek ekipte moraller bo-
zulmadı. Her maça şampiyonluk parolası ile çıkan Esenler 
Erokspor, ligi ikinci sırada bitirmesi durumunda play-off-
lara katılma hakkı elde edecek. Esenler Erokspor, 3. Lig’deki 4 
gruptan 4’er takımın katılacağı play off maçları sonucunda 2. Lig’e 
çıkmak için mücadele edecek. 

3’de 3 yapıp rakibin puan kaybetmesini bekleyecek… 3’de 3 yapıp rakibin puan kaybetmesini bekleyecek… 

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta 30. haftada oynanan maçlar sonrası oluşan puan durumu ise şöyle:Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta 30. haftada oynanan maçlar sonrası oluşan puan durumu ise şöyle:

EROKSPOR 2. LİGEROKSPOR 2. LİG
ŞANSINI ZORA SOKTUŞANSINI ZORA SOKTU

GÖKSU, BJK GÖKSU, BJK 
BAŞKANI ÇEBİ’Yİ BAŞKANI ÇEBİ’Yİ 

AĞIRLADIAĞIRLADI
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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 
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Siz de Kentim Esenler’e ‘GÖNÜLLÜ MUHABİR’ olmak ve haberlerinizi bizim-
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fotoğraflarınızı, esenlerbasinyayin@gmail.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. 

EsenlerFiYATI: 1 TL
NİSAN 2021

SAYI: 69

Esenler’de bu yıl da mânevî iklimine uygun olarak, sağlıklı ve coşkulu bir Ramazan yaşanması için belediyemiz her türlü tedbiri aldı. 

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 
Covid-19 tedbirleri kapsamın-

da “Ramazan Arınmaktır” te-
masıyla gerçekleşecek olan 
Ramazan projelerini anlattı. 
Kardeşlik ve paylaşma ayı 
Ramazan’da Esenler’de yine 
kimse aç ve açıkta kalmaya-
cak, vatandaş sağlığı için et-
kinlikler yine dijital ekranlardan 
evlere taşınacak.

30 BİN ÇOCUĞA RAMAZAN HEDİYESİ

EDİM İyilik Market’te Ramazan ayında yapıla-
cak proje ve etkinlikleri anlatan Başkan Göksu, 
“Burada Esenler’de çok klasik hâle gelmiş olan 
Eve Teslim İftar, Alo İftar gibi programlarımızın 
yanı sıra da farklı programlarımız vardı. Şimdi 
pandemi dolayısıyla bunları farklı bir konsep-
te çevirerek biz istedik ki Esenler’de gerçekten 
iftar sofrasını birlikte kuracağımız kardeşleri-

mizin, evlerinde kendilerini yemek yapabilecek 
durumda olanlara erzaklarını verelim. Ramazan 
boyunca evinde hangi yemeği yapmak istiyorsa 
biz onların erzaklarını teslim edelim. Etinden 
bakliyatına gördüğünüz bütün ürünleri verelim. 
Şu anda ihtiyaç hâline gelen maalesef Çölyak 
hastaları gibi özgün ve nadir hastalıkları taşıyan-
larımızın da birtakım ihtiyaçların karşılanma-
sında glütensiz gıdalardan oluşan özel bir koli 
hazırladık. Çocuklarımız için özel bir paket oluş-
turduk. Evinde çocuğu olan ailelerimizin Rama-
zan mutluluğunu ayrı bir şekilde yaşaması için   
‘Kutu Kutu Mutluluk’ diye özel bir hediye hazır-
ladık. Ramazan’ın ilk gün ilkokullarımızdaki 30 
bin çocuğumuza özel hediyeler dağıttık.” dedi.

RAMAZAN COŞKUSU EVLERE TAŞINDI

Bu Ramazan’da pandemi dolayısıyla bütün et-
kinlikleri dijitale taşıdıklarını belirten Başkan 
Göksu, “Ramazan’da en önemli çalışmaları-
mızdan bir tanesi meydan etkinlikleriydi, bu et-

kinlikleri yapamayacağız. Aynı etkinlikleri eve 
taşıyoruz. Yani o meydanda görmüş olduğunuz 
bütün etkinlikleri dijital ekranlarımızda, şehir 
ekranımızda, Radyo Esenler’de diğer sosyal 
medya mecralarımızın hepsinde bunları yaşa-
yacağız. Programlarımıza katılanlara özel çeki-
lişlerle, nostaljik radyodan tablete kadar çeşitli 
özel hediyeler de takdim edeceğiz.” diye konuş-
tu.

EDİM’DE PARA GEÇMEZ!

EDİM İyilik Mar-
ket’te para geç-
mediğini söyleyen 
Başkan Göksu, 
“EDİM, Esen-
ler’in iyilik kapı-
sı. Bu markette 
gördüğünüz gibi 
her şey var ama 
bu markette bir şey yok, bu markette para yok. 
EDİM kartımız var. Bizler değişik zamanlarda 
yardıma ihtiyacı olan ailelerimize bu kartı ve-
riyoruz. Gelip bu marketten kuru gıdadan ete, 
sebzeden süt ürünlerine kadar istedikleri, ihtiyaç 
duydukları her şeyi alıyorlar.” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Göksu, Sosyal Yardım Müdür-
lüğü aracılığı ile Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi 
ailelere 30 bin adet gıda kolisi, 15 bin adet de 
alışveriş kartı dağıtılacağını söyledi.

Çocuklarımıza 
‘Kutu Kutu 
Mutluluk’ 

dağıtacağız.

Ramazanın Bereketini
 Paylaşıyoruz


