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Esenler, Geleceğin 
Şehri Zirvesi’nde 

(Future City Sum-
mit) inşaat çalışmaları 
devam eden Esenler 
Akıllı Şehir için “Gele-
ceğin Şehri” ifâdeleri 
kullanıldı.  s2

Havaların ısınması ve salgın tedbir-
lerinin kademeli olarak azaltılması 

ile birlikte Esenler 15 Temmuz Millet 
Bahçesi yine yoğun ilgi görmeye 
başladı. Bahçe, günün her saatinde 
gölet manzaralı, kuş sesleri arasında 
şehrin gürültü ve stresinden uzak ol-
mak isteyen on binlerce vatandaşımıza 
ev sahipliği yapıyor.   s3

GELECEĞİN ŞEHRİ ZİRVESİ’NE 
ESENLER DAMGASI!

Esenler Belediyesi, Türkiye’nin 
ilk ve tek gezici çizgi roman 

otobüsü “Okur Gezer”i düzenle-
nen tanıtım programıyla meraklı-
larıyla buluşturdu. Vatandaşların 
ve çocukların büyük ilgi göster-
diği programda konuşan Esen-
ler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu, “Çizgi romanlarımızın 
bugünkü karakterleriyle çocuk-
larımızın tanışmasını arzuluyor ve 
bunun için de bütün sokak ve 
meydanlarımıza otobüsümüzü 
yolcu ediyoruz.” dedi. s12

OKUR GEZER SİZİ BEKLİYOR
Çizgi roman otobüsü meydan meydan İstanbul’u geziyor…

Esenler, pandemi kısıtlamalarının 
kalkmasının ardından özlemle 

beklediği yaza bisiklet yarışmasıyla 
merhaba dedi. Gençler ve çocuk-
lar, 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde “3 
Haziran Dünya Bisiklet Günü” dola-
yısıyla düzenlenen yarışmada pedal 
çevirmenin tadını çıkardı. s4

PEDALLARI COŞTURDU
GENÇLERi
ESENLER’iN

MiLLET BAHÇEMiZMiLLET BAHÇEMiZ
Cıvıl CıvılCıvıl CıvılCıvıl CıvılCıvıl Cıvıl

TEKNOLOJİ 
ÜSSÜ OLUYOR

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile…

Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yayımladığı kararla kuruldu. 

Esenler’i bir teknoloji üssü ve bilişim şehri hâline getirecek olan bu bölgede, 
Türkiye’nin ilk akıllı şehir uygulamaları hayata geçirilecek. Böylece Esenler’in 
tarihi ve talihi değişecek. 
Akıllı Şehir’de yaşayanların hayat kalitesi artacak. Dünyanın dev teknoloji 
şirketlerinin merkezlerini Esenler’e taşıyacak. Esenler Belediye Başkanı M. 
Tevfik Göksu, “Esenler için yeni bir tarih yazmanın arefesindeyiz. Her şeyin 
en iyisine lâyık olan Esenlerli hemşehrilerimize hayırlı  olsun.” dedi.           s8



2

Esenler, Geleceğin Şehri Zirvesi (Future City Summit)’nde konuşuldu. Zirvede; inşaat 
çalışmaları devam eden Akıllı Şehir Esenler Projesi için “Geleceğin Şehri” ifadeleri kullanıldı. 

G
eleceğin Şehri Zirvesi’ne Esen-

ler damga vurdu. Esenler 15 
Temmuz Mahallesi’nde inşaat-
ları hızla yükselen Akıllı Şehir, 
bu konuda dünyaca otorite 
kuruluş ve isimlerin de dikka-

tini çekmeye başladı. Çeşitli 
ülkelerden birçok uzman ismin 
katılımı ile online olarak gerçek-

leştirilen Geleceğin Şehri Zirvesi 
(Future City Summit)’nde Akıllı Şehir 
Esenler Projesi’nden övgü ile bahsedildi. 

800’DEN FAZLA UYGULAMA 

 “Future City” diye adlandırılan alanda; insanlık, 
mobilite, yapılar, ekonomi, çevre, yönetim, ener-

ji, sağlık, güvenlik ve âcil durum başlıkları altında 
800’den fazla uygulama hayata geçirilecek. Zirve-

de, NAR Innovation District adın-

daki 12 hektarlık proje alanı hak-

kında uzmanlar fikirlerini paylaştı 
tecrübelerini aktardı. 

DAVUTPAŞA CADDESİ ÖRNEK 
ALINDI

Esenler’de bulunan Davutpaşa 
Caddesi de Geleceğin Şehri Zirve-

si’ne konu oldu. City Development 
Through Design Intelligence Lab 
Araştırmacısı Elçin Sarı, ‘Şehirler 

İçin Tasarım Modellerinin Keşfi’ 
(Ultimated Discovery of Design 

Patterns for the Cities) başlığı 
altında, Kent Matriksi - Kentsel 
Planlamada Makinelerin Kul-
lanımı (City Matrix) ve Prog-

ramify (Yeni kullanımlar için 
en iyi performans gösteren ko-

numları tahmin etmek için maki-
nelerin kullanımı) projeleri üzerine 

açıklamalar yaptı.

Sarı, ’Programify’ projesi için İstanbul’un en 
yüksek nüfus yoğunluğuna sahip olması açısından 
tercih edilen Esenler’de, 350 adet ticâri kullanıma 
açık mekânın olduğu yaklaşık 1.500 metre uzunlu-

ğunda 7 binden fazla yayanın kullanımına açık olan 
Davutpaşa Caddesi üzerinde çalıştıklarını aktardı. 

Sarı, “Çalışmamız, kentler-

de uygun alan belirlemede 
projemizin başarılı olduğu-

nu ortaya çıkardı.” dedi. 

Yapay zekâ kullanımının ta-

rihten bugüne süregelen ge-

lişimini açıklayan Sarı, insan 
zekâsı ve yapay zekânın kent 
için ürettikleri ortak çözüm-

lemenin daha sürdürülebilir 
sonuçlar doğurduğuna dik-

kat çekti.

ESENLER DAMGASI!
GELECEĞİN ŞEHRİ ZİRVESİ’NE

Çeşitli ülkelerden 
birçok uzman ismin ka-

tılımı ile online olarak ger-

çekleştirilen Geleceğin Şehri 
Zirvesi (Future City Sum-

mit)’nde Esenler Akıllı 
Şehir’den övgü ile 

bahsedildi.

HAZİRAN 2021
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U
zun bir süredir salgın tedbirleri 
çerçevesinde kısıtlamalardan 

dolayı evlerinden çıkamayan vatan-

daşlar, serbestlikle birlikte park ve 
bahçeleri doldurmaya başladılar. 
Hizmete girdiği günden bu yana 
Esenler ve komşu ilçelerden mil-
yonlarca insanı ağırlayan Esenler 
15 Temmuz Millet Bahçesi, salgın 
tedbirlerinin azaltılması ve havala-

rın ısınması ile birlikte yine cıvıl cıvıl 
oldu. 15 Temmuz Millet Bahçemiz, 
yeşillikler içinde masalarında piknik 
yapanlardan, yürüyüş parkurunda ve 
spor âletlerinde spor yapanlara, gölet 
çevresinde kuş sesleri arasında temiz 

havanın tadını çıkaranlardan mey-

ve-sebze bahçesini ve tohum mer-

kezini inceleyenlere, tavuk, ördek, 
koyun, keçi gibi hayvanların bulun-

duğu hayvanat bahçesinde gezinen-

lerden şifâ bahçesinde özel taşlarla 
döşenmiş yalın ayak yürüyerek stres 
atanlara kadar her yaştan vatanda-

şımızın hoşça vakit geçirebilecekleri 
bir mekân oldu. 

DÜĞÜN VE NİŞANLAR DA 
YAPILIYOR 

Pandemi süresince yapılamayan dü-

ğün ve nişan gibi organizasyonlar 
büyük bir yığılmayı da beraberinde 
getirdi. Esenler Kültür Merkezi içe-

risinde bulunan Esenler Belediye-

si Nikâh Salonu’ndaki yoğunluğu 
hafifletmek için 15 Temmuz Millet 
Bahçesi içerisindeki Etkinlik Ala-

nı’nda geçici Nikâh Salonu yapılarak 
burada nikâhların kıyılmasına imkân 
sağlandı. Diğer taraftan şimdilik ge-

çici aralıklarla kullanılmaya başlayan 
bahçe içerisindeki gölet kenarında 
oluşturulan alanda da Temmuz ayın-

dan itibaren düğün ve nişan gibi top-

lu organizasyonlar yapılabilicek. 

7’den 77’ye herkese hitap eden bir etkinlik alanımız var. 

Havaların ısınması ve salgın tedbirlerinin kademeli olarak azaltılması ile birlikte Esenler 15 Temmuz Millet 
Bahçesi yine yoğun ilgi görmeye başladı. Millet Bahçemiz, günün her saatinde gölet manzaralı, kuş sesleri 
arasında şehrin gürültü ve stresinden uzak olmak isteyen on binlerce vatandaşımıza ev sahipliği yapıyor. 

MiLLET BAHÇEMiZMiLLET BAHÇEMiZ
Cıvıl CıvılCıvıl CıvılCıvıl CıvılCıvıl Cıvıl
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Esenler Belediyesi Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü bünyesin-

deki Mihmandar Gençlik’in Bisiklet 
Kulübü, kısıtlamalardan dolayı aylar-

dır bisikletlerini doyasıya süremeyen 
gençler ve çocuklar için, 3 Haziran 
Dünya Çevre Günü’nde bisiklet etkin-

liği düzenledi. Doğa ve sporla buluşmak 
isteyen gençlerin sevinç ve heyecanla-

rına ortak olmak için organize edilen 
etkinlik; Esenler 15 Temmuz Millet 
Bahçesi’nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte çocuklara eşlik eden Esen-

ler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürü Cemal Bolat, “Esenler’de Mih-

mandar projemiz kapsamında ilköğre-

tim ve lise çağındaki çocuklarımız ve 
gençlerimiz için bisiklet kulübü kurduk. 
Bugün de bu kulübümüzün ilk etkinliği-
ni gerçekleştirmiş olduk.” dedi.

BİSİKLET KÜLTÜRÜNÜ DAHA 
DA YAYACAĞIZ

Esenler’de 85 binden fazla öğrencinin 
olduğunu belirten Cemal Bolat, “Bu ku-

lübü kurarak pandemi sürecinde on-

ların dijital ortamdan uzak ve 
daha sağlıklı olabilmelerini 
sağlamak istedik. Bisiklet 
insan sağlığı açısından 
çok faydalıdır. İnsanlar 
günlük hayatlarında ya 
yürümeli ya da bisiklet 

sürmeli. 
Vücudumu-

zu bu şekilde 
iyi çalıştırabili-
riz. Böylece sağlık 
sorunlarından uzak kalı-
rız. İşte bu sayede çocuk-

larımız bisiklet ile hem 
fizikî yapısını geliştirecek 
hem de obez olmaktan 
kurtulacak. İnşallah Esen-

ler’de de bisiklet 
kültürünü yayaca-

ğız.” diye konuştu.

“Pedal Çevir, Nefes Al” 
sloganıyla gerçekleştirilen 

programa bisikletleriyle katılan genç-

ler ve çocuklar çeşitli gösteriler yaptı. 
Bisiklet yarışında dereceye girenler 
ödüllendirildi, tüm katılımcılara da çe-

şitli hediyeler verildi.

Esenler, pandemi kısıtlamalarının kalkmasının ardından özlemle beklediği yaza bisiklet yarışmasıyla merhaba dedi. Gençler 
ve çocuklar, 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde “3 Haziran Dünya Bisiklet Günü” dolayısıyla düzenlenen yarışmada pedal 
çevirmenin tadını çıkardı.

Bolat: 

Bisiklet insan 

sağlığı açısından çok 

faydalıdır. İnsanlar 

günlük hayatlarında 

ya yürümeli ya da 

bisiklet sürmeli.

ESENLER’İN GENÇLERİESENLER’İN GENÇLERİ
PEDALLARI COŞTURDUPEDALLARI COŞTURDU

‘Dokuzuncu Hariciye Koğu-

şu’, ‘Matmazel Noraliya’nın 
Koltuğu’ ve ‘Yalnızız’ gibi eserlerle 
öne çıkan gazeteci, yazar Peyami 
Safa, vefatının 60. yıl dönümünde 
İstanbul İl Kültür ve Turizm Mü-

dürlüğü tarafından organize edilen 
programla anıldı. Törene, İstanbul 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. 
Coşkun Yılmaz, İstanbul Müftüsü 
Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ve 

ünlü yazarın sevenleri katıldı.Esen-

ler’de gönüllü gençlik projelerinde 
yer alan öğrenciler de programdaki 
yerlerini aldı.

ESERLERİNİ SEVEREK OKUDUM

Programa katılan öğrencilerden 
Mustafa Yeşilgül, “Peyami Safa, 
özellikle psikolojik romanlar ka-

leme almış bir yazarımız. Safa’nın 
eserlerini severek okudum. Onun 

hayatı mücadelelerle geçmiş ve 
ağır hastalıklar geçirmiş. Bu yaşan-

mışlıkları eserlerinde de görmemiz 
mümkün. Türk edebiyatına büyük 
katkılar sunan Peyami Safa gibi bir 
değerin unutulmaması için çalışma-

lıyız” diye konuştu.

GENÇLERDEN PEYAMİ SAFA’YA VEFA
Esenlerli gençler, Türk edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Peyami Safa’yı vefatının 60. yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği’nde bulunan kabri başındadualarla andı.

HAZİRAN 2021
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Mahmutbey’den doğup, Mazul Kemer’den 
geçtikten sonra, ilk önce Atışalanı’ndaki 

kubbeye (Avasköy Sebili), sonra Avasköy (Atı-
şalanı) Kemeri’ne ulaşan Beylik Suyu, Alipaşa 
Kemeri’ni aştıktan sonra Taşlıtarla (Gaziosman-

paşa) Kubbesi’ne, daha sonra ise Edirnekapı’ya 
ulaşırdı.
Halkalı Su Yolları, İstanbul’un batısında bulu-

nan Halkalı ve Cebeciköy arasındaki pınarlar-

dan beslenerek kurşun ve pişmiş toprak boru-

larla şehre getirilen memba sularıdır. Halkalı Su 
Yollarının 16 bağımsız kolu bulunuyor. Bu 16 
kolun dışında Rami Kışlası ve Davutpaşa Kışla-

larına (günümüzde Yıldız Teknik Üniversitesi) 
su veren 2 kolu daha bulunuyor.

KİLİSE ÇEŞME (MENDERES ÇEŞMESİ )
M e n d e r e s 
Çeşmesi ola-

rak bildiği-
miz bu çeş-

me Esenler 
Meydan’nda 
ortaya çıkan 
tarihî kilise 
kalıntılarının 
(bugün diji-

tal Kütüphane olarak kullanılmakta) hemen ya-

nında bulunduğu için halk arasında kilise çeşme 
olarak bilinmektedir. 
NENE HATUN ÇEŞMESİ 

Nene Hatun Mahallesi Aziziye Caddesi üze-

rinde bulunmaktadır. Dikdörtgen şeklinde inşâ 
edilen çeşme tek yüzlü olup çeşme nişinin üzeri 
sivri kemer ile örtülmüştür. Çeşme kesme küfeki 
taşından, yalak kısmı ise mermerden yapılmıştır. 
Çeşme yapı tekniği açısından Osmanlı Devri çeş-

melerinin özelliklerini taşımaktadır.

YAVUZ SELİM ÇEŞMESİ 
Bugün Namık Kemal Mahallesi Namık Kemal 
Caddesi üzerinde yer alan bu çeşme Osmanlı-
ca bazı haritalarda Ayvalıdere Çeşmesi olarak 
gösterilmektedir. Çeşme Dikdörtgen biçiminde 
tamamen kesme taştan yapılmış ve yapı tekniği 
bakımından Osmanlı Devri çeşmelerinin özellik-

lerini taşımaktadır. 
ATIŞALANI ÇEŞMESİ 

Havaalanı Mahallesi sınırları içerisinde, Atışala-

nı köy içinde Atışalanı Aile Sağlığı  Merkezi’nin 
karşısında bulunan çeşme kesme taş kaplama 
olarak inşâ edilmiş bir Osmanlı Devri çeşmesi-
dir. 

ATIŞALANI SEBİLİ/ SU MAHZENİ 
Atışılanı Çeşmesi’nin hemen alt tarafında 857. 
Sokağın köşesinde biri büyük biri küçük iki se-

bilden oluşmaktadır. Küçük yapının Doğu Roma 
sarnıcı olduğu Osmanlı Devri’nde yapılan büyük 
kısmı ile sebil hâline dönüştürüldüğü bilinmek-

tedir.  Yapı, Roma ve Osmanlı mimarisinin yan 
yana birbirini tamamlar nitelikte bir arada bu-

lunan İstanbul’daki nâdir eserlerden biri olma 
özelliğini taşımaktadır. 

Esenler Roma Dönemi’nden itibaren şehrin su ihtiyacının karşılanması noktasında çok önemli bir görev üstlenmiştir.  Özellikle Atışalanı 
bölgesinin önemli su yollarının üzerinde bulunması, Osmanlı Dönemi’nde burada yaşayan halka ayrıcalıklar tanınmasını sağlamıştır. 

MEKÂNLARIMIZ-6

SU YOLLARININ KESİŞTİĞİ 
ŞEHİR: ESENLER

OTAĞ-I HÜMAYUN
ÇEŞMELERİ 

Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hüma-

yun içerisinde kitabeleri de üzerinde bulu-

nan iki çeşme yer almaktadır.  Bunlardan 
biri hemen yapının önündeki alanda bu-

lunan Sultan Abdülmecid Han’ın tuğrası 
bulunan çeşme, diğeri ise yapının içinde alt 
katta ve kitâbesinden Sultan Ahmed tara-

fından yapıldığı anlaşılan çeşmedir. 

SU TERAZİSİ 
Esas vazîfesi basıncı ayarlamak olan su te-

razileri, basınçlı isale hatlarında ve basınçlı 
dağıtım şebekeleri üzerinde yapılırdı. Ço-

ğunluğu kare kesitli, yukarıya doğru incelen 
kule şeklindeki bu yapılar su kaynakların-

dan şehre doğru doğal eğimle hareket eden 
suyu, şehir içinde yavaşlatılıyor, kontrollü 
biçimde dağıtılmasını sağlıyordu. İlk olarak 
Roma Dönemi’nde kullanılan bu yapılar 
Osmanlı Dönemi’nde daha bir önemsenmiş 
ve adeta mimari birer anıt hâline gelmiştir. 
İstanbul’daki su terazilerinin büyük bir kıs-

mı yok olmuştur. Su yolları üzerinde bulu-

nan önemli noktalardan olan Esenler’de de 
birçok su terazisinin bulunduğu ancak bun-

ların biri hâriç tamamının yok olduğu bilin-

mektedir. Bugün iki apartmanın arasında 
kalan su terazisi beton yapılaşmalara karşı 
tarihî eserlerin direncini gösteren bir simge 
gibidir.  Esenler Belediyesi’nin yeni projesi 
ile bu su terazi de bir meydan projesi ile gün 
yüzüne çıkarılacak. 

HAZİRAN 2021
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ENGELLİLER GÜLSEN
HANIM İLE GÜLDÜ

Esenler Belediyesi’nin ‘Kapakları Topla Gel, Kalmasın Artık Engel’ sloganıyla yürüttüğü pet şişe mavi 
kapak toplama kampanyası için 12 yıldır kapak toplayan Gülşen Şen, 30 engelliye tekerlekli sandalye 
alınmasına vesile olarak hayatlarına dokundu.

12 yılda topladığı kapaklarla 30 engelliye umut oldu!

H
ayırsever Gülşen Şen, 12 yıldır 
kapak topluyor ve topladığı ka-

pakları Esenler Belediyesi’ne teslim 
ediyor. Bugüne kadar 5 ton kapak 
toplayan Gülşen Hanım, Esenler 
Belediyesi’ne ulaştırdığı kapaklar 
sayesinde 30 engelli vatandaşa umut 
oldu. Gülşen Hanım’ın bu duyarlılığı 
sayesinde 30 tekerlekli sandalye, ihti-
yaç sahibi engelli vatandaşlara teslim 
edildi.

HAYATLARININ 
GÜZELLEŞMESİNE SEBEP 
OLDUM

Engelli insanların hayatının güzel-
leşmesine sebep olmak istediği için 
kapak topladığını söyleyen Gülşen 
Hanım, “Yıllar önce ilk kez kapak 
toplamaya başladığında utanıyordum 
ancak yaptığım hayırlı işle, insanların 

yaşamlarını güzelleştireceğimi hatırla-

yınca kapak toplamaya devam ettim. 
12 yılda 30 kardeşimin hayatına do-

kundum.” dedi.

YURT DIŞINDAN BİLE KAPAK 
GELİYOR 

Esenler Belediye Başka-

nı M. Tevfik Göksu, 
mavi kapak toplama 
kampanyasının tüm 
Türkiye’de büyük 
destek görmeye de-

vam ettiğini söyledi. 
Kampanyanın yurt 
dışına da sıçradığını 
kaydeden Göksu, “Aslın-

da projeyi bin adet tekerlekli 
sandalye için başlatmıştık. Ancak ilgi 
yoğun olunca kampanyamızı süresiz 
uzattık. Yurt dışından bile kargo ile 
kapak gönderiyorlar. Projemize des-
tek olan herkese teşekkür ediyorum. 
Allah bu güzel gö-

nüllü kardeşle-

rimizin hayır-
larını kabul 
etsin.” dedi. 

SİZ DE TOPLADIĞINIZ 
KAPAKLARI BİZE 
ULAŞTIRABİLİRSİNİZ
Esenler Belediyesi olarak engelli va-

tandaşlarımızın yoğun şekilde ihtiyaç 
duyduğu tekerlekli sandalyeler için yar-

dımda bulunmak isteyen hayırse-

ver vatandaşlarımıza destek 
oluyoruz. Mavi kapak 

toplama kampanyası-
na katılarak, karşılı-
ğında tekerlekli san-

dalye almak isteyen 
vatandaşlarımızın 

ve kurumların adre-

sinden mavi kapakları 
alarak sandalyelerini yine 

adreslerine teslim ediyoruz. 
Detaylı bilgi için 444 00 73 ESTİM 

Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ DA DESTEK VERMİŞTİ 
Belediyemizin yürüttüğü mavi ka-

pak kampanyasına ülkemizin güzide 
kulüplerinden ve bu senenin şam-

piyonu Beşiktaş da destek vermişti.  
Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı, 500 
kilo plastik kapağı Belediye 

Başkanımız M. Tevfik Göksu’ya 
teslim ederek 6 adet tekerlekli san-

dalyeyi ihtiyaç sahiplerine vermişti. 
Taraftarlar, geçtiğimiz yıllarda 

bir maç öncesi dev bir 
pankart açarak Bele-

diye Başkanımız 
M. Tevfik Gök-

su’ya teşekkür 
ederek destek 

olmuşlardı. 

Bugüne 
kadar ‘Kapakları 

Topla Gel, Kalmasın 
Artık Engel’ kampanyası ile 

toplanan 521 ton mavi kapak 
sayesinde 3 bin 307 adet 

tekerlekli sandalyeyi engelli 
vatandaşlarımıza 

teslim ettik.
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Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hiz-

metleri Müdürlüğü’nün düzenlediği 
“Tel Kırma” kursu, Esenlerli kadınların 
büyük ilgisini görüyor. Abiye kıyafetlerde, 
çantalarda, kına örtülerinde, mevlit örtüle-

rinde, şal, pano, fular, küçük keseler, aba-

jurlar, çeyiz sandıkları, ayakkabı ve terlikler 
gibi farklı alanlarda kullanılabilen bir nakış 
işleme çeşidi olan “Tel Kırma” ile kadınlar 
yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomilerine 
katkıda bulunuyorlar.

USTA EĞİTMENLERDEN ÖĞRENİYORLAR
Esenler Halk Eğitim Merkezi’nin usta eğitmen-

lerinin verdiği eğitimlerin ilki tamamlanmış, 
katılımcılar MEB onaylı katılım sertifikalarını 
almışlardı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda 
öğrenci alınarak düzenlen ikinci kursa da ilgi 
yoğun. Kadınlar, Nar Proje Ofisi’nde gerçek-

leşen ve bir ay süren eğitimlere, Salı-Çarşam-

ba-Perşembe günleri, saat 10.00-16.00 saatleri 
arasında gidiyorlar. Kursa katılmak isteyenler 
için yeni dönem kayıtları devam edecek.

Esenlerli kadınlar, geleneksel kültürümüzdeki “Tel Kırma” tekniğini öğrenip, 
bu teknik ile ürettikleri ürünleri satışa sunarak gelir elde ediyorlar. 

“TEL KIRMA” GELENEĞİYLE
GELİR SAĞLIYORLAR

E-tİcaretİn püf noktaları, fırsatları ve bİlmenİz gereken her şey bu eğİtİmde… 

GİRİŞİMCİ KADINLARA E-TİCARET EĞİTİMİ
E-ticaret alanında kariyer yapmayı düşünen veya bu alanda girişimcilik 
planları olan kadınlarımız için, Nar Projesi kapsamında düzenlenen 
“E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Eğitimi” sunuyoruz. 

Esenler Belediyesi, www.nar.ist sitesi 
üzerinde mağaza açarak, el emekleri-

ni ekonomik olarak değerlendirmek iste-

yen kadınları desteklemeye devam ediyor. 
Nar Projesi kapsamında mağaza açmak ve 
e-ticaret yapmak isteyen girişimci kadınla-

ra yönelik “E-Ticaret ve Dijital Pazarlama 
Eğitimleri” düzenliyoruz. E-ticaretin püf 

noktaları, fırsatları ve bilinmesi gereken her 
şey bu online eğitimlerde yer alıyor.
Eğitim kapsamında, “Elektronik Ticaretin 
Tarihi Gelişimi”, “İnternet ve Elektronik 
Ticaretle İlgili Temel Kavramlar”, “İn-

ternet Üzerinden Pazarlama ve Reklam”, 

“Elektronik Ticaret Uygulamaları”, “Fi-
nansal Yatırım Araçları” ve bu konuların 
alt başlıklarından oluşan toplam 15 saatlik 
ücretsiz eğitimler veriliyor. 

Eğitimlerde; internetin gelişimi, E-Tica-

ret, İnternet üzerinde iş kurabilmek için 
gereklilikler, web sitelerinin özellikleri, 

e-Ticaret web sitesi kurmak için 
kullanılan araçlar, pazarlama ko-

nuları, ödeme ayarları, güvenlik 
sorunları ve müşteri hizmetleri 
gibi temel konular ele alınıyor. 

Programa, e-ticaret alanında 
kariyer yapmayı düşünen veya 
bu alanda girişimcilik planları 
olan kadınlar ücretsiz katılabi-
liyor. Eğitimler gruplar hâlinde 

devam ediyor. Eğitimlere katılmak ve 
detaylı bilgi almak isteyenler, 0850 532 
49 48 numaralı ücretsiz çağrı merkezi-
mizden, hafta içi 09:00-18:00 saatleri 
arasında iletişime geçebilirler.
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Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknolo-

ji Geliştirme Bölgesi, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yayımladığı kararla 
kuruldu. Karar, Resmî Gazete’de yayımlandı. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Tekno-

loji Bakanlığı ve Esenler Belediyesi ortaklığıyla 
hayata geçirilecek Esenler Akıllı Şehir Odaklı 
İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Millî Tek-

noloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yerli ve 
millî teknoloji üretiminde en önemli merkezler-

den birisi olacak.

BURADA HER ŞEY AKILLI!

Yeni Esenler, teknolojinin hayata de-

ğer katan en güzel uygulamalarına da 
sahip olacak altyapısı, üstyapısı ve 
kullanıcı ürünleri ile Esenler’de Tür-

kiye’nin Akıllı 
Şehirler viz-

yonunu yansı-
tacak ve dün-

yaya örnek 
olacak. Bu 
şehirde, yeni-
lenebilir ener-

ji kaynakları 
kullanılarak 
bireysel ve 
ortak elektrik 
üretimi ya-

pı labi lecek. 
Yaygın ve entegre güvenlik sistemleri ile okul-
lar, sokaklar, parklar çok daha güvenli olacak. 
Otonom araçlar ve paylaşımlı mobilite ile çok 
daha düşük mâliyetle, etkin bir ulaşım mümkün 
hâle gelecek. Trafik yoğunluğuna göre geçişleri 
kendi düzenleyen trafik ışıkları ve akıllı kavşak-

lar, akıllı aydınlatmalar, akıllı sulama sistem-

leri, akıllı atık yönetimi gibi uygulamalar hem 
hayatı kolaylaştıracak hem de kaynakların daha 
verimli kullanılmasını sağlayacak. Sensörlerle 
donatılmış altyapı ve üstyapı sistemleri, arıza ve 
aksaklıkları anlık olarak bildirecek ve hizmetle-

rin kesintisiz sürdürülmesine olanak sağlayacak. 
Şehrimiz, sosyal etkileşimi ve iletişimi güçlü bir 
yerleşim yeri olacak. Karar destek sistemleri, 
b ü - yük veri platformu ve uygulaması, e-devlet 

kapısı, tek nokta hizmet merke-

zi, mobil uygulamalar ve geri 
bildirim bileşenleri daha 

etkin olarak uygulanacak. 
Akıllı şehir, bilgi ve tek-

noloji üreten ve payla-

şan bilişim şehri olacak.
AKADEMİK, SOSYAL 

VE KÜLTÜREL BİR 
BÖLGE

Esenler Akıllı Şehir 
Odaklı Teknoloji Geliş-

tirme Bölgesi; yeni ve ileri 
akıllı teknolojide mal ve 
hizmet üretmek isteyen 
girişimcilerin, araştırmacı 
ve akademisyenlerin sı-
naî ve ticârî faaliyetlerini 
üniversitelerin yanında 
veya yakınında yü-

rütebilmelerine ve bu üniversitelerden 
yararlanabilmelerine imkân vermek 
için kurulacak ve akademik, sosyal 
ve kültürel içerikli bir bölge olacak. 
Bölge, dünya pazarlarına yönelik 
akıllı şehirlere ışık olacak teknoloji 

ürün ve hizmet üretiminin desteklenmesine ve 
küresel ölçekte rekabet edebilir nitelikte binler-

ce şirket kurulmasına ortam hazırlayacak. Başta 
Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere uluslararası 
iş birliğini güçlendirecek. 

TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMCİ GENÇLERİ 
BURADA YETİŞECEK!

Başta üniversite öğrencileri olmak üzere, genç-

leri girişimciliğe özendirerek ülke çapında giri-
şimciliği teşvik etmek ve girişimcilik kültürünü 
yeni nesillere benimsetecek. Böylece yenilikçi ve 
teknoloji tabanlı iş fikri olan girişimcilerin fikir-

lerini hayata geçirmeleri için uygun ortamı sağ-

layacak ve onlara başarılı iş adamları olmaları 
yolunda destek verilecek. Girişimcilere sermaye 
desteğinin yanı sıra, TGB’de ücretsiz ofis alanı-

na sahip olacak ve ihtiyaç duydukları 
her konuda eğitim ve danışmanlık 

hizmetlerinden ücretsiz olarak 
faydalanacaklar.

İŞ İMKÂNI SAĞLAYACAK, 
ESENLER’İN MARKA DEĞERİ 
ZİRVE YAPACAK 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ESENLER’DE HAYATI DEĞİŞTİRECEK
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er

Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yayımladığı kararla kuruldu. Esenler’i bir teknoloji üssü ve bilişim şehri hâline getirecek olan bu bölgede, 
Türkiye’nin ilk akıllı şehir uygulamaları hayata geçirilecek. 

Esenler Akıllı 
Şehir Projesi; Akıllı 

Yönetişim, Akıllı İnsan, 
Akıllı Yapılar, Afet ve Acil 

Durum Yönetimi, Akıllı 
Güvenlik, Akıllı Ekonomi, 

Akıllı Sağlık, Akıllı Enerji ve 
Akıllı Çevre konularını 

kapsayacak.

Gençler girişimciliğe 
özendirilecek, destek 

sağlanacak ve 
ücretsiz danışmanlık 
hizmetleri verilecek. 
Girişimci gençlerin 

önü açılacak.

Göksu: 
Esenler’deki 

anne-babalar, oğluna 
–kızına hangi tekstil 

atölyesinde iş bulacağını 
değil, hangi dev teknoloji 

şirketinde istihdam 
edileceğinin planlarını 

yapacak.
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TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ESENLER’DE HAYATI DEĞİŞTİRECEK
ayyip Erdoğan’ın onayı ile kurulacak

Böylece Esenler’in tarihi ve talihi değişecek. Akıllı Şehir’de yaşayanların hayat kalitesi artacak. Dünyanın dev tek-
noloji şirketlerinin merkezlerini Esenler’e taşıyacak. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Esenler için yeni 
bir tarih yazmanın arefesindeyiz. Her şeyin en iyisine lâyık olan Esenlerli hemşehrilerimize hayırlı  olsun.” dedi. 

-Esenler’in nüfus yoğunluğu azaltılacak ve deprem riski yüksek yapıların yıkılıp, yerine güvenli 
konutlarda yaşamak mümkün olacak.
-Yıkılan binaların yerine yeşil sahalar, parklar açılacak ve tasarlanan yeni millet bahçeleriyle 
birlikte, Esenler içinde bir ‘yeşil kuşak ağı’ örülecek. Toplam yeşil alan oranı Esenler’de önemli 
ölçüde artmış olacak.
-Yeni teknolojik yaklaşımlar, yeraltı, yer üstü altyapıları, akıllı binalar ilk olarak Esenler’de yapı-
lacak ve halkın kullanımına açılacak. 
-Özellikle engelliler için Akıllı Şehirler çok önemli fırsatlar doğuracak. Geleceğin Şehri’nde en-

gelliler için sağlam altyapılar olacak. 
-İşitme ve görme engelli vatandaşlar için de şehrin gezilmesi, şehir hayatının bir parçası olunması 
için yollar açılacak. 
-Hayvanlar için yaşam alanları korunacak ve şehir tasarımında önemli bir yer  olacak.   
-TGB’de, uluslararası dev teknoloji şirketleri yer alıp, Türkiye’deki merkezlerini veya önemli 
branşlarını buraya taşıyacaklar.
-TGB alanı, Geleceğin Şehri içerisinde bir teknoloji üssüne dönüşecek.

VATANDAŞLARA NE KATKILARI OLACAK?

yeni üretim alanları ve yeni istihdam alanları 
sağlayacak. Bölgede yaklaşık 15 bin kişi istih-

dam edilecek. Ayrıca bölgede istihdam edile-

cek personel ile Esenler ve genelde İstanbul 
ekonomisine katkı sağlanacak. 24 saat yaşana-

bilir bir bilim ve teknoloji kenti olacak Akıllı 
Şehir, teknolojik gelişmenin, sanayi ve üreti-
min can damarı olacak. Esenler tam bir tek-

noloji ve bilişim şehri olacak. Esenler Teknolji 
Geliştirme Bölgesi Esenler’in marka değerini 
zirve çıkaracağı gibi İstanbul ve Türkiye’nin 
marka değerine katkı sunacak.  
EKONOMİK KALKINMA SAĞLAYACAK 

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Gök-

su, “Kuracağımız teknoloji geliştirme bölgesi, 
Esenler’i, üniversite-sanayi iş birliğini gelişti-
ren, nitelikli istihdam, iş gücü ve sanayi potan-

siyellerini ileri teknoloji ile kullanabilen, yük-

sek katma değere sahip ürünler elde edebilen 
bir kent konumuna taşıyacak ve kentin, bölge-

nin ve Türkiye’nin ekonomik ve sosyal açıdan 
kalkınması için önemli bir adım olacak.” dedi. 
ESENLER’İN TALİHİNİ DEĞİŞTİRECEK

Dünyanın dev teknoloji şirketlerinin merkez-

lerini Esenler’e taşıyacağını söyleyen Esenler 
Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Esenler 
için yeni bir tarih yazmanın arefesindeyiz. Sa-

yın Cumhurbaşkanımızın onayı ile resmiyet 

k a - zanan bu dev proje ile Esen-

ler teknoloji üssü olacak. Böylece Esenler’in 
tarihi ve talihi değişecek. Artık Esenler’deki 
anne-babalar, oğluna-kızına hangi tekstil atöl-
yesinde iş bulacağını değil, hangi dev teknoloji 
şirketinde istihdam edileceğinin planlarını ya-

pacak. Her şeyin en iyisine lâyık olan Esenlerli 
hemşehrilerimize hayırlı olsun. Başta Cum-

hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere kararın alınmasında emeği geçen 
herkese Esenler halkı adına teşekkür ediyo-

rum.” diye konuştu. 

Bölgede 

yaklaşık 15.000 
kişi istihdam 

edilecek. Yerli ve millî 
ekonomiye can 

gelecek.
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ÇIÇEĞI BURNUNDAÇIÇEĞI BURNUNDA
ANNELERE SÜRPRIZANNELERE SÜRPRIZ

Esenler Belediyesi bünyesin-
de faaliyet gösteren Radyo 

Esenler, radyoculuk hayali olan 
ve bu alana katkı sunmak isteyen 
gençleri, ‘Radyonun Yeni Yıl-
dızları Akademi’de buluşturdu. 5 
hafta sürecek eğitim programının 
ilki, Saran Medya Grup Reklam 
Koordinatörü Mustafa Kıyıcıoğlu 
tarafından verilen ‘Reklam ve Pa-
zarlama’ dersiyle başladı.

Radyo Alaturka Genel Yayın Yö-

netmeni Beyza Koç, ‘Kurumsal 
İletişim ve Yöneticilik’ konulu ders 
kapsamında gençlerle bilgi ve tec-
rübelerini paylaştı. Eğitim progra-
mının ilk gününde ayrıca Radyo D 
Müzik Direktörü ve Programcısı 
Hilal Özgani ‘Radyo Programcılığı’, 
Pal Nostalji Genel Yayın Yönet-
meni Fikret Kocamaz ‘Teknik ve 
Poscast’, Alem FM Haber Müdürü 
Gonca Büyükbayraktar ise ‘Diksi-
yon ve Haber Yazma Teknikleri’ 
dersiyle gençlerle buluştu.

İlçemizde Anneler Günü’nü bir dizi 
etkinlikle kutladık. Esenler’de bu-

lunan Kadın-Doğum ve Çocuk Has-
tanesi’nde bebeklerini kucağına alan 
anneler “Anneler Günü” sürprizi 

yaşadı. Esenler Belediyesi 
Kadın ve Aile Hizmet-
leri Müdürlüğü ekipleri 
çiçeklerle ve çeşitli he-

diyelerle hastanede yatan anneleri 
sevindirdi. Esenler’de bulunan has-
tanelerde çeşitli nedenlerle tedavi 
gören anneler de unutulmadı. Hasta-
neyi ziyaret eden Esenler Belediyesi 
ekipleri, tedavi gören 500’den fazla 
anneye Esenler Belediye Başkanı M. 
Tevfik Göksu’nun selamlarıyla çiçek 
v e çeşitli hediyeler verdi.

HER SÜREÇTE 

DESTEKLİYORUZ

Annelere hediyeleri 
takdim eden Esen-

ler Belediyesi 
Kadın ve Aile 
Hizmetleri Mü-
dürlüğü Koor-

dinatörü Sevilay Acar, “Biz Esenler 
Belediyesi olarak kadınlarımızın her 
alanda özellikle de böyle özel günün-

de yanındayız. Esen Bebe Projemiz 
kapsamında annelerimize belediye 
başkanımızın selamını ileterek hem 
yeni bebeklerinin ilk hediyesini ver-

miş olduk, hem de Anneler Günü’nü 
kutlayıp kendilerine çiçek verdik. Biz 
her süreçte kadın, aile ve çocukları-
mızla ilgili annelerimizi destekleye-

cek çalışmaları yapmaya devam edi-
yoruz.” dedi. 

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu’ya teşekkür eden ve 3. çocu-

ğunu kucağına alan Gülsüm Akıncı, 
“Tüm annelerimizin Anneler Günü 
kutlu olsun. Bizleri unutmadığı için 
belediyemize ve belediye başkanımı-
za teşekkür ediyorum.” dedi.

İkinci çocuğunu kucağına alan anne 
Birgül Dağdagez ise, “Allah razı ol-
sun sizlerden. Mutluluğumuza mutlu-

luk kattınız. Böyle bir sürprizi unuta-

mayacağım.” diyerek duygularını dile 
getirdi.

GELECEĞİN RADYOCULARI ESENLER’DE YETİŞİYOR
Esenler Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Radyonun Yeni Yıldızları Akademi’de dersler başladı. Geleceğin radyocularının yetiştirildiği programda uzman isimler, gençlerle bir araya geldi.

Belediyemiz, 9 aylık heyecanlı bekleyişin 
ardından yavrusunu kucağına alan  
annelere “Anneler Günü” sürprizi yaptı. 
Onlara çiçek ve içerisinde yeni doğan 
bebeğin ihtiyaç duyduğu her türlü 
malzemenin bulunduğu Esen Bebe 
çantası hediye edildi.

Öte yandan, Esenler Bele-
diyesi Kültür Müdürlüğü 

tarafından düzenlenen “Minik 
Eller İş Başında” Yarışması’nda 
da en güzel Anneler Günü mesa-
jını verdiği videoyla birinci olan 5 
yaşındaki Yağmur Aslan’a tablet, 
annesine de çiçek takdim edildi.

Minik Eller İş Başında Yarışma-
sı’nda birinci olan Yağmur’un 
annesi Zahide Aslan, “Çok mut-
lu olduk. Kızımın hazırlığına ve 
çektiğimiz videoya güveniyorduk. 
Çocuklarımızda güven duygusu-
nu geliştiren ve sosyalleşmeleri-
ne yardımcı olan bu çalışmadan 
dolayı da belediyemize teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

ANNESİNE
SOFRA HAZIRLADI 

KAZANDI

5 yaşındaki Yağmur 

Aslan’a tablet, annesine 

de çiçek takdim edildi.
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Esenler Belediyesi olarak ilçemiz-

de yaşayan çölyak hastalarına 
desteğimiz sürüyor. Çölyak Hastala-

rı Derneği’nin Esenler’de belirlediği 
çölyak hastaları içerisinde; ma-

karna, un, kurabiye, kek, kakao, 
bebe bisküvisi gibi gluten içerme-

yen glütensiz gıda kolisi deste-

ğinde bulunuyoruz. Üc-

retsiz şekilde kapılarına 
kadar getirilen gıda ko-

lilerinden çok memnun 
olduklarını belirten çöl-
yak hastaları, Esenler 
Belediyesi yetkililerine 
kendilerini unutma-

dıkları için teşekkür 
ediyor.

NADİR KAFE’DE GLÜTENSİZ 
ÜRÜNLER

Öte yandan 15 Temmuz Millet Bah-

çesi’ndeki Şifâ Evi’nin içinde bu-

lunan Nadir Kafe’de, nadir 
hastalıkları bulunan hastalar 
için kendi rahatsızlıklarına 
özgü gıdalar bulunduru-

yor. Çölyak hastaları da, 
N a d i r Kafe’den glüten 
içer-

meyen gıdalar alabiliyor ve kişisel ge-

lişim hizmetlerinden de faydalanabi-
liyorlar.

FARKINDALIĞI ARTIRIYORUZ

Çölyak hastaları için farkındalık 
programları da düzenliyoruz. 
Dünya Çölyak Günü’ne özel 
düzenlediğimiz yarışmayla, 
çölyak hastası çocuklara sahip 

olan ailelerin ve herkesin 
farkındalığını artırıyo-

ruz. Çölyak hastalığına 
ilişkin sağlık seminer-

leri düzenliyor ve ilçe-

mizde yaşayan çölyak 
hastalarına şifâ olmaya 
gayret ediyoruz.

Bir kap su, bir avuç yem onları hayata bağlar… 

Yaz aylarının gelmesi ve havala-

rın ısınmaya başladığı bugün-

lerde can dostlarımızı unutmadık.  
Esenler’in cadde ve sokaklarına 

yerleştirdiğimiz, sokak hayvanları-
nın beslenme ihtiyacını karşıladığı-
mız su ve yemek kaplarını düzenli 
olarak yeniliyor ve tazeliyoruz. Mi-
nik dostlarımızın sıcak havalarda su 
ve yiyecek sıkıntısı yaşamaması için 
ilçedeki su ve yem kabı sayılarını 
artırıyoruz. Esenler’de cadde, so-

kak ve parklarda 100’ün üzerinde 
noktaya su ve yem kapları yerleş-

tirdik. 
Gönüllülük esasıyla hayata geçir-

diğimiz Mamamatik projemizle, 
sokak hayvanlarının beslenme ve 
su ihtiyacını karşılıyoruz, vatan-

daşlarımızda sahipsiz hayvanlara 
karşı farkındalık oluşturmaya de-

vam ediyoruz. Sahipsiz hayvanları, 

acıma merhametiyle değil sevgi, 
saygı ve diğerkâmlık merhametiyle 
kucaklıyoruz.
Sizler de sahipsiz sokak hayvanları 
için kapınızın önüne bir kap su veya 
bir kap yemek koyarak can dostla-

rımızı sevindirebilirsiniz…

“Hayat Merhamettir” sloganı ile yola çıktığımız çalışmalarımızda Esenler’deki sokak hayvanlarına 365 gün hizmet vermeye 
devam ediyoruz. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte can dostlarımız için su kabı sayılarımızı artırıyoruz.

NADiR
HASTALIKLAR
ŞiFÂ MERKEZi

HER CANLIYA MERHAMET 

Esenler’de yaşayan çölyak hastası vatandaşlarımızın her zaman yanındayız…

HAZİRAN 2021
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G
eçtiğimiz yıl vefat eden 
yazar ve mütefekkir Asım 

Gültekin’in adını taşıyan Der-

gicilik Okulu, yayın hayatına 
‘Koyu Muhabbet’ adlı dergiyi 
kazandırdı. Tarihten tekno-

lojiye, hatırattan edebiyata, 

müzikten sinemaya, güncel ha-

berlerden kültür sanata kadar 
pek çok başlığın gençlerin kale-

miyle okura sunulduğu 80 say-

falık dergi, 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayra-

mı’nda okurun huzuruna çıktı.  

Dergicilik Okulu kapsamında 
aldıkları derslerden kesitleri 
okurun ilgisine sunan, tamamı 
gençlerden oluşan öğrencile-

rin hazırladığı dergiye Esenler 
Belediyesi web sitesi üzerinden 
ulaşabiliyor.

OKUR GEZER SİZİ BEKLİYOR

ASIM ABİ’NİN KALEMİ 
GENÇLERE EMANET!

Esenler Belediyesi, Türkiye’nin ilk ve tek gezici çizgi roman otobüsü “Okur Gezer”i düzenlenen tanıtım programıyla meraklılarıyla buluşturdu. 
Vatandaşların ve çocukların büyük ilgi gösterdiği programda konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Çizgi romanlarımızın bugünkü 
karakterleriyle çocuklarımızın tanışmasını arzuluyor ve bunun için de bütün sokak ve meydanlarımıza otobüsümüzü yolcu ediyoruz” dedi.

Çizgi roman otobüsü meydan meydan İstanbul’u geziyor…

Esenler Belediyesi, içerisinde 
2 bin adet çizgi roman eserin 

bulunduğu Okur Gezer otobüsü-

nü düzenlediği tanıtım programıy-

la meraklılarıyla buluşturdu. 15 
Temmuz Millet Bahçesi’nde ger-

çekleşen program, vatandaşlardan 
ve miniklerden büyük ilgi gördü. 
Sanatseverleri çizgi roman dünya-

sına götüren otobüste yazar-çizer 
Demirhan Kadıoğlu ve Ahmet 
Çakıl, çocuklara çizgi romanlarla 
ilgili bilgiler verip önerilerde bu-

lundu. Esenler Sanat Evi (ESEV) 
tarafından gerçekleştirilen müzik 
dinletisiyle de katılımcılar keyif 
dolu anlar yaşadı. Minikler ise 
otobüsün çevresinde kendileri için 
düzenlenmiş renkli alanda çizgi 
roman okuyarak ânın tadını çıkar-

dı.

OKUMA KÜLTÜRÜMÜZÜ 
GELİŞTİRİYOR

Esenler Belediye Başkanı M. 
Tevfik Göksu ise “Geçmiş yıllara 
doğru gittiğimizde hepimizin bel-
leğinde okuduğumuz çizgi roman-

lar vardır. Bu çizgi romanlar insa-

nı öylesine tutar ki bazen dersi ve 
yemeği unutur onlara dalarsınız. 
Çizgi roman hikâyelerinin özellik-

le devam etmesi ve çocuklarımızla 
buluşmasını istiyoruz. Çünkü bun-

ların insanın okuma kültürünün 
oluşmasında, okuma alışkanlığının 
hızlanmasında çok önemli katkısı 
olduğunu düşünüyorum. Çizgi ro-

manlarımızın bugünkü karakter-

leriyle çocuklarımızın tanışmasını 
arzuluyor ve bunun için de bütün 
sokak ve meydanlarımıza Okur 
Gezer otobüsümüzü yolcu ediyo-

ruz” diye konuştu.

İSTANBUL’U GEZECEK 

Esenler’den yola çıkan Okur Ge-

zer, İstanbul’un tüm meydanla-

rını dolaşacak. Vatandaşlar, bu 
otobüste Türkiye’de yayımlanmış 
sayısız çizgi romanı inceleyerek 
keyifli anlar yaşayabiliyor. Ziya-

retçilere renkli bir atmosfer sunan 

Okur Gezer’de usta isimlerle yapı-
lan söyleşiler, çizgi roman dünya-

sına dâir bilinmeyenlere ışık tutu-

yor. 

Raflarında Malkoçoğlu’ndan Tar-

kan’a, Kara Murat’tan Deli Bal-
ta’ya, Küçük Prens’ten Red Kit’e, 
Teksas’tan Death Note’a kadar 
binlerce çizgi romanı bulunduran 
Okur Gezer, tamamen ücretsiz 
olarak hizmet veriyor. 

Siz de Okur Gezer’de ister favori 
çizgi romanınızla baş başa güzel 
vakitler geçirin, isterseniz çay eşli-
ğinde keyifle sohbetler edin!

Esenler Belediyesi ve Uluslararası Genç Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Asım Gültekin Dergicilik Okulu, 
Koyu Muhabbet Dergisi’ni 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda okurla buluşturdu. Tamamı 
gençler tarafından hazırlanan dergi,“Kalemin Bize Emanet Asım Abi!” sloganıyla yayın hayatına merhaba dedi. 

HAZİRAN 2021
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YEŞİLLİK OLMADAN YEŞİLLİK OLMADAN 
YAŞAYAMAMYAŞAYAMAM

Esenler’in emekli olmuş gönül insanları Ahmet Taşçı ve Hasan Uçar ile 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

“İsterim herkes bir şekilde 
bahçe yapsın, en kötü evinin 

bahçesinde ya da balkonunda bir 
ağaç yetiştirsin. Bu işler gönül işi, 
ben bu işe hastayım.” diyen emekli 
Ahmet Taşçı, gönlüyle hazırladığı 
bahçesini şu sözlerle anlattı:

“40 yıldır Esenler’de yaşıyorum. 
Aslen Rizeliyim. Çiçekçilik çocuk-

luk mesleğimdi. Kadıköy’de kesme 
çiçekçilik yapardım. Yeşili çok se-

ven bir insanım, bu bahçe de benim 
hobim. Bahçemde 8-10 tane meyve 
ağacım var. Dut zamanı geliyor, bi-
namda balkonuna çıkan her vatan-

daş dut yiyebilecek. Yeşillik konu-

sunda da iddialıyım. Papatya, küpe-

ler, kalanşo, dik sardunyalar, asma 
ne arasanız var.  Her türlü bahçe 
işinden de anlarım aslında ama 
yapacak yerim yok maalesef. Ai-
lemden, etraftan komşulardan çok 
güzel tepkiler alıyorum. Pandemi 
kurallarına uyarak burada kahval-
tı yapıyoruz. Komşularım evlerin-

de çay demleyip burada içiyorlar, 
çocuklarının doğum günlerini bu-

rada kutluyorlar. Gelin ve damat 

bahçemde 
düğün fo-

toğrafı çektirdi. 
Severek, isteyerek 
gönlünüzden gelerek yapar-

sanız bu binaların arasında bile bu 
şekilde bir yaşam alanı oluşturabi-
lirsiniz. Ben Karadenizliyim yeşili 
severim, yeşillik olmadan yaşaya-

mam. Keşke daha geniş alanım 
olsa daha fazlasını yapabilsem.”

Gelin ve damat 
bahçemde düğün 
fotoğrafı çektirdi

Emekli

AHMET TAŞÇI

‘ALLAH RAZI OLSUN’ DESİNLER BANA YETER‘ALLAH RAZI OLSUN’ DESİNLER BANA YETER
Emekli olduktan sonra baba-

dan kalan tamir sevdasını 
büyük bir iyiliğe dönüştüren, in-

sanı her şeyden önde tutan Hasan 
Uçar’ın ‘işte biz buyuz’ dedirten 
gönül dünyasının büyüklüğünü 
şöyle anlatıyor: “11 yaşında Si-
vas’tan İstanbul’a geldim. Mini-
büs şoförlüğü yaptım, emekli ol-
dum bıraktım. 10 kardeşiz, burası 
da ortak binamız. Bu depoyu da 
kendi eksiğimi gidermek, kom-

şunun kırığını, tamirini yapmak 
için kullanıyorum. Kimseden 
de bir lira talep etmem. Be-

nim tek talebim ‘Allah Razı 
Olsun’ denmesidir. Bu bana 
yeter. Eski eşyaların temiz-

lerini alıyorum, tesisatlarını 
değiştiriyorum sonra da ger-

çekten ihtiyacı olanlara veri-
yorum. Bu tamir etme sevdası 
babamdan kaldı. Elektronik 
hâriç ütü, davul fırın, elektrik 

süpürgesi gibi âletleri tamir 
ediyorum. Bir şeyi bozmadan 

yapamazsınız. Önce bozdum, da-

ğıttım dikkat etmedim. 1 ay bo-

yunca bir tost makinesini tamir 
etmek için uğraştım. Dükkânın 
sigortasını en az 10 kere attırmı-
şımdır. Ben bunları ticâri amaçla 
değil hobi olarak yapıyorum. Son-

rada ihtiyaç sahibi insanları mutlu 
etmeye çalışıyorum. 2008’den beri 
bu depodayım. Komşu komşuya, 
o ona derken insanlar duyduk-

ça yakın çevredeki herkes bana 
gelmeye başladı. Çocukların bi-
sikletlerinin tekerlerini şişiriyo-

rum, ayarlarını yapıyorum. Top-

ları inince bana geliyorlar hemen 
toplarını şişiriyorum. Onlar hele 
bambaşka. Etrafıma üşüşüyorlar, 
çok mutlu oluyorum. Apayrı bir 
duygu. Beni çok mutlu eden bir 
başka olay da 170’şer kilo mavi 
kapakla 3 tane tekerlekli sandalye 
bağışladım. Bir tane de lastikleri 
kullanılmayacak hâle gelmiş san-

dalyeyi tamir ettim. İhtiyaç sahibi 
biri için depoda bekletiyorum.”

Çocukların 
bisikletlerinin

tekerlerini şişiriyorum, 
ayarlarını

yapıyorum. Topları inince
bana geliyorlar hemen 

toplarını
şişiriyorum.

Emekli

HASAN UÇAR

ESENLER’IN GONUL ESENLER’IN GONUL 

INSANLARIINSANLARI

ESENLER’E

VERENLEREMEK
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Esenler Belediye Meclis üyeleri, Mayıs ayı için aldıkları tüm huzur haklarını,  Filistin halkının ihtiyaç 
duyduğu ambulanslar ve hayatî ilaçların temini için Türk Kızılayı aracılığıyla Filistin halkına bağışladı.

Esenler Belediyesi, İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümünde “Fatih’in Günlüğü” kitabını okuyup kendi 
fetih günlüklerini yazarak dereceye giren çocuklara ödüllerini takdim etti.

Dünyanın neresinde zulüm 
gören bir mazlum varsa ko-

şan Esenler, Filistin’e de yardım 
elini uzattı. İşgalci İsrail’in sal-
dırıları altında ağır zulüm gören 
Filistin halkına Esenler’den de 
destek geldi. Esenler Belediye 
Meclis üyeleri, Mayıs ayı için al-
dıkları tüm huzur haklarını Fi-
listin halkına bağışladı. Esenler 
Belediyesi Meclisi’nden Türk 
Kızılayı aracılığıyla giden ba-

ğışlarla, Filistin 
halkının ihtiyaç 
duyduğu ambu-

lanslar ve hayâtî 
ilaçlar temin edili-
yor.

AK Parti, MHP, CHP ve 
İyi Partili tüm meclis üyeleri 
yayınladıkları ortak bildiride; 
“Esenler Belediye Meclis üyeleri 
olarak, İsrail’in mazlum Filistin 
halkına yaptığı zulmün her za-

man karşısında durduğumuzu; 
Filistin davasının ve kardeş Filis-

tin halkının özgürlük, adalet ve 
bağımsızlık mücâdelesinin sonu-

na kadar yanında olduğumuzu 
en kuvvetli şekilde beyan ediyo-

ruz.” ifâdelerine yer verildi. 

ESENLER HALKI FİLİSTİN 
İLE BERABER!

Esenler halkı da Filistinli 
kardeşlerine yardımı 

esirgemiyor. Türk 
Kızılay’ı aracılı-
ğıyla yapılan yar-

dımlar,  yaraların 
bir nebze olsun 
sarılmasına yar-

dımcı oluyor. Öte 
yandan Esenlerliler, 

sanat aracılığıyla da 
Filistin halkının sesi oluyor. 

Her yaştan vatandaş; okuduk-

ları şiirler, söyledikleri şarkı ve 
türküler, çizdikleri resimlerle 
Filistin’in yanında olduklarının 
mesajını dünyaya veriyor.

HUZUR HAKLARINI FİLİSTİN’E BAĞIŞLADILAR!
Esenler Belediye Meclisi 

Filistin’in Yanında…

Esenler Belediyesi, tarihi-
mizin en önemli zaferle-

rinden biri olan İstanbul’un 
Fethi’ni anlamlı bir etkinlikle 
kutladı. İsrafil Kurt tarafından 
kaleme alınan “Fatih’in Gün-

lüğü” adlı kitabı okuyup kendi 
günlüklerini yazarak derece-

ye giren çocuklar, ‘İstanbul’un 
Fethi’ni Çocuklar Anlatıyor’ 

adlı programda ödüllerine 
kavuştu. Şehir Ekranı TV’de 
14.53’te canlı olarak izleyiciyle 
buluşan program, Yıldız Tek-

nik Üniversitesi Otağ-ı Hüma-

yun bahçesinde, tarihçi-yazar 
İbrahim Akkurt’un moderatör-

lüğünde gerçekleşti. 

Programda çocuklar, Fatih Sul-

tan Mehmed Han’dan aldıkları 
ilhamla geleceğe dâir hayalle-

rini ve hedeflerini dile getirdi. 
Mehteran takımı ise verdiği 
konserle kutlu fethin coşkusu-

nu doyasıya yaşattı. Yarışmanın 
kazananı Elif Kara, ikincisi Ir-

mak Albay, üçüncüsü ise Emir-

han Saltık oldu.

GELECEĞİN FATİHLERİ’NDEN FETİH COŞKUSU

LİTROS
SANAT’TAN 

FİLİSTİN 
ÖZEL SAYISI
T

ürkiye’nin dijital kültür sa-

nat gazetesi Litros Sanat; 
dosya konuları, köşe yazıları 
ve röportajlarla zenginleşen 
10. Sayısı’yla okurun huzuruna 
çıktı. Gündemin nabzını tutan 
dosya konularıyla okura farklı 
pencereler sunan Litros Sanat, 
bu sayısında ‘Filistin Direnişi’ni 
kapağına taşıdı. Geçtiğimiz Ra-

mazan ayında İsrail’in akıl al-
maz zulümleri karşısında ortaya 
konan direniş destanı ve bölge-

nin geleceği, ilahiyatçı-yazar 
Osman Hazır, aktivist Orhan 
Buyruk ve gazeteci-yazar Taha 
Kılınç’ın görüşleri çerçevesinde 
ele alındı.

HAZİRAN 2021
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Avrupa’da ülkemizi çeşitli Karate stillerinde başarılı bir şekilde temsil eden, Wushu Taolu 
branşlarında da başarılı olmuş millî sporcu Fatma Tekir,  22 yaşında hem antrenörlük hem de millî 
başarılara imza attığını hikâyesini Kentim Esenler’e anlattı. Millî sporcu, spor aşkının kendisine 
babasından geçtiğini söyledi.

SPOR BANASPOR BANA
BABAMINBABAMIN
ARMAĞANIARMAĞANI

M
illî sporcu Tekir, küçük yaşta ba-
basının peşinden giderek ilk adım-

larını attığı kariyerini Kentim Esenler’le 
paylaştı. 

“Bizde spor babadan oğula değil babadan 
kıza geçen bir meslek oldu” diyerek 
sözlerine başlayan millî sporcu 
Fatma Tekir, “Sporla dört 
veya beş yaşlarımda, baba-

mın peşinde takılarak tanış-

tım. Daha sonra da sporla 

büyüdüm diyebilirim. Babam aynı zaman-

da antrenörüm. Başta oyun olarak görü-

yorduk, aklımız ermiyordu. 2016 yılında 
babamla birlikte 15 Temmuz Gençlik ve 
Spor Kulübü’nü açtık. Kulübün hem 
antrenörü hem de millî sporcu-

suyum. 2017 yılında ilk Tür-

kiye Şampiyonası’na gittik. 
Altı sporcuyla gidip üç de-

rece aldık.” dedi.

HOCA KIZIYDIM, 
BABAMIN YÜZÜNÜ 

YERE EĞEMEZDİM

“Yaşadığım sağlık sorunları, spor 
hayatımın yönünü değiştirdi.” diyen 
Fatma Tekir, şu şekilde konuştu:

“Kumi-Kata branşında iki farklı stil 
var. Ben ilk olarak İstanbul ikinciliği 
aldığım Kumi Tai ile başladım. Sonra 
yavaş yavaş maçlara girmeye başla-

dıkça nefesim yetmemeye ve krizler 
geçirmeye başladım. Maçlarda ba-

yılıp ambulanslık olduğum da oldu. 

İlk kriz geçirip hastaneye gittiğimde astım 
hastası olduğumu öğrendim. Bu branş da 
kondisyona bağlı olduğu için bu beni aşırı 
derece de zorluyordu. Spor hayatımın bit-
tiğini düşünürken babam sağ olsun arkam-

da durup Kata dediğimiz şekil yani dört 
tarafa şekil formu olarak belirlenen 

belli hareketlerin yarışmalarına ha-

zırladı. Yapmayı hiç sevmediğim 
bir stildi ama spordan uzaklaş-

mamak için mecburen bir yere 
tutunmam gerekiyordu. Hoca 
kızıydım ve babamın yüzünü 

yere eğmemem gerekiyordu. 
2017 yılında ilk Kata Türkiye Şam-

piyonası’nda üçüncü oldum, bu beni 
çok motive etti. Hocaların başarılı bulma-

sıyla kendime artık ‘Katacısın’ dedim. Spo-

ra Kata ile bağlandım.” 

KADIN İSTERSE HER ŞEYİ YAPAR

“Kadınların yapamayacağı ve başarama-

yacağı hiçbir şey yoktur” diyen Fatma 
Tekir, “Kızlar hiçbir şey başaramaz algısı 
önceden çok fazlaydı. Artık yavaş yavaş o 
algıları kırıyoruz ve daha da çok kırmamız 
gerekiyor. Kadınlar her şeyi yapar. Hele 
de son zamanlarda kadınların başına gelen 
kötü olayları gördükçe kendimizi daha iyi 
savunmayı bilmeliyiz. Ayrıca ilkokul, orta-

okul döneminde ‘Sen karate yapsan ne 
olur?’ diyen arkadaşlarıma buradan 

selam yolluyorum.” ifâdelerini kul-
landı.

2017- Kyokushin Kata Türkiye 3.’lüğü
2018- Kyokushin Kata Türkiye 2.’liği
2018- Wushu Taolu İstanbul 1.’liği
2019- Kyokushin Kata Türkiye 2.’liği
2019- Kyokushin Açık Avrasya Kata 1.’liği
2019- Wushu Taolu İstanbul 1.’liği
2020- Kyokushin Kata Türkiye 3.’lüğü
2020- Kyokushin Avrupa 3.’lüğü
2020- Ashıhara Avrupa 3.’lüğü

FATMA TEKİR’İN BAŞARILARI:

Astım 
hastalığım 

spor hayatımın 
yönünü 

değiştirdi.

Kadınların 
kendini koruması 

için savunma 
sporu bilmesi 

önemli. 

HAZİRAN 2021
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Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 
Covid-19 tedbirleri kapsamında “Ramazan 

Arınmaktır” temasıyla gerçekleşecek olan Ra-

mazan projelerini anlattı. Kardeşlik ve paylaş-

ma ayı Ramazan’da Esenler’de yine kimse aç ve 
açıkta kalmayacak, vatandaş sağlığı için etkinlik-

ler 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 Market’te para geçmediğini söy-

leyen Başkan Göksu, “EDİM, Esenler’in iyilik 
kapısı. Bu markette gördüğünüz gibi her şey var 

ama bu markette bir şey yok, bu markette para 

yok. EDİM kartımız var. Bizler değişik zaman-

larda yardıma ihtiyacı olan ailelerimize bu kartı 

veriyoruz. 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.

Begonya, kadife, sardunya, me-

nekşe, papatya, vapur dumanı. 
Esenler yaz mevsiminin en güzel 
çiçekleriyle rengârenk bir hâle bü-

ründü. Mevsimine göre ilçeyi çiçek-

lerle donatan Esenler Belediyesi, 
yaz mevsimine uygun çiçeklerle 
Esenler’i rengârenk yaptı. Park ve 
bahçeler, yol kenarları, dönel kav-

şaklar, okul bahçeleri başta olmak 
müsait alanlara dikilen çiçekler, 
Esenler’in çehresini değiştirdi ve 
estetik bir hava kattı.

YEMYEŞİL AĞAÇLAR

Esenler, ağaçlarıyla da yemyeşil bir 
havaya büründü. Çınar, ıhlamur, 
leylandi, sus kirazı, süs armudu, 
alev ağacı, at kestanesi, lale ağacı, 
erguvan, sedir ağaçları, Esenler’in 
yeşilini artırdığı gibi bazı canlıla-

ra mekân, Esenlerlilere ise gölge-

sinde keyifli vakit geçirilecek alan 
oldu. Esenler çiçekleri, ağaçları ve 
parkların yemyeşil bitki örtüsü ile 
birlikte rengârenk bir atmosfere 
büründü. 

Yaz mevsiminin en güzel çiçekleriyle Esenler’i rengârenk bir hâle getirdik. 
Yemyeşil ağaçlarla Esenler’e nefes aldırdık.

Esenler’in Yüzünü 
‘Gül’dürdük


