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Sel felâketi ve orman 
yangınlarının yaşandı-

ğı bölgelere verdiğimiz 
desteklerle, yaraları el bir-
liğiyle sardık. Belediyemiz, 
kurtarma ve söndürme 
çalışmalarına ekip ve araç 
desteğinde bulundu, 9 ili-
mizde zarar gören okullar-
daki öğrencilere kırtasiye 
yardımı yaptı.  s6

Okullarımızı 
pırıl pırıl 

yaparak yüz yüze 
eğitime hazır hâle 
getirdik. Esenlerli 
öğrenciler, her yıl 
olduğu gibi bu 
yıl da hijyenik ve 
tertemiz okullarda 
eğitim alıyor.  s4

YARALARI BİRLİKTE SARDIK 

Esenler Beledi-
yesi’nin büyük 

bir özen ve yoğun 
bir emekle hayata 
geçirdiği Genç 
Yetenek projesi, An-
kara’da düzenlenen 
Genç Dostu Şehirler 
organizasyonunda 
ödüle lâyık görüldü. 
Ödülü Belediye 
Başkanımız M. Tevfik 
Göksu, Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’dan 
aldı.  s3

GENÇ YETENEK’E BÜYÜK ÖDÜL! 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ha-
zırladığı “Mal Varlığına Karşı İşlenen 

Suçlar” ve “Kişilere Karşı İşlenen Suçlar” 
başlıklı raporda Esenler, İstanbul’un en 
güvenli ilçesi olarak kayıtlara geçti.  s12

EN GÜVENLİ İLÇEYİZ

GÖNÜL RAHATLIĞIYLA YÜZ YÜZE EĞİTİM! 

Esenler, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 22. yı-
lında tarihî bir güne şahitlik etti. “Akıllı ve Güvenli 
Şehir Esenler”in ilk konutlarının sahipleri belli oldu. 

Kentsel dönüşüm konutları ilk etap kuraları çekildi… 

HAYALDEN
GERÇEĞE!

Inşâatları tamamlanan 531 konut, 
noter huzurunda çekilen kura ile 

belirlendi. Etap etap inşâatlar ta-
mamlandıkça kura çekimleri devam 
edecek. Esenler’de bir hayâlî daha 
gerçekleştirdiklerini söyleyen Esen-
ler Belediye Başkanı M. Tevfik Gök-
su, “Halkımızı sevindirmeye devam 
ediyoruz. Inşâllah 5 yıl içinde Esen-
ler’de kentsel dönüşüm tamamlan-
mış olacak.” dedi.                s8-9
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Zabıta memurlarımız Cansu Gökmen ve Tolgahan Dağaşan, zabıta 
üniformalarıyla ‘Evet’ diyerek dünya evine girdi. Çiftin nikâhını Esenler 
Belediye Başkanımız M. Tevfik Göksu kıydı.

Esenler Belediyesi Zabıta Müdür-
lüğü’nde görevli zabıta memuru 

Cansu ve Tolgahan çifti için Esenler Be-
lediyesi Evlendirme Dairesi’nde nikâh 
merasimi düzenlendi. Çiftin nikâhı alı-
şılmışın dışında bir törenle kıyıldı. Çift 
nikâh elbisesi yerine zabıta üniformaları 
giyerek nikâha geldi. Nikâhı, Esenler Be-
lediye Başkanı M. Tevfik Göksu kıydı ve 
evlilik cüzdanını gelinle damada birlikte 
vererek tebrik edip mutluluklar diledi. 

“MESLEĞİMİZE DUYDUĞUMUZ 
SEVGİDEN”

Mesleğe duydukları sevgi ve saygıdan 
kaynaklı üniformayla nikâh kıydıklarını 
anlatan Zabıta Memuru Cansu Gökmen, 
“Ben 1,5 senedir burada çalışıyorum. 
Eşim benden sonra atanarak geldi. Bura-
da tanıştık. Evlenme niyetinin olduğunu 
söyledi. Tanıştık ve evlendik. Düğünümüz 
olacağı için üniformayla kıymayacaktık 
ama anı kalmasını istedik. Başkanımızın 

nikâhımızı kıyması bizi çok mutlu etti. Ço-
cuklarımıza da göstereceğimiz güzel bir 
anımız oldu.” dedi.

“MESLEĞİMİZ BİZİM KADERİMİZ 
OLDU”

Mesleklerinin onları birleştirdiğini söyle-
ten Zabıta Memuru Tolgahan Dağdelen 
ise, “Esenler Zabıta Müdürlüğü’ne 1 yıl 
önce geldim. Esenler’e hayatımı borçlu-
yum desem yeridir. Önce işimi sonra eşimi 

buldum. Cansu hanımla burada tanıştık. 
Aynı zamanda iş arkadaşıyız. Bu süreçte 
müdürümüzden, amirimizden burada-
ki değerli mesai arkadaşlarımızdan çok 
güzel olumlu tepkiler aldık. Bizi sonuna 
kadar desteklediler. Her şeyimizi Esen-
ler’e borçluyuz. Bizi mesleğimiz birleş-
tirdi. Mesleğimiz bizim kaderimiz oldu. 
Başkanımız da nikâhımızı kıyarak bizi 
onurlandırıp, gururlandırdı.” ifâdelerinde 
bulundu.

Belediye Başkan 
Yardımcımız Os-

man Gökçebaş’ın özel 
işlerinin yoğunluğu se-
bebiyle boşalan Esenler 
Belediye Başkan Yar-
dımcılığı’nı, AK Parti 
Meclis Üyesi Mehmet 
Kamil Ayata üstlendi.  
Yeni görev dağılımında 
Ayata’ya Sağlık İşleri 
Müdürlüğü ile Zabıta 
Müdürlüğü bağlandı. 
%100 Hayat Projesi, 
Dörtyol Meydanı kont-
rol ve düzenlenmesi, 
semt pazarlarının iyileştirilmesi, STK’lar ile ilişkiler, trafik 
akışının düzenlenmesi ve kontrolü Mehmet Kamil Aya-
ta’nın sorumluluğunda olacak. 

MEHMET KAMİL AYATA KİMDİR? 

1972 yılında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde doğdu. İlko-
kulu Siverek’te, ortaöğretim ve liseyi Hilvan’da okudu. 
2002 yılında AK Parti Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004 yı-
lında mahalle başkanlığı, 2008 yılında İlçe Yönetim Ku-
rulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerini icrâ 
etti. 2014 yılında gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimi’nde 
Esenler Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Ayata, evli ve dört 
çocuk babasıdır.

Dünya genelinde Koronavi-
rüs’e karşı başlatılan aşı prog-

ramlarında, Türkiye önde gelen 
ülkeler arasında yer alıyor. Sağlık 
Bakanlığı’nın virüs ile daha etkin 
mücâdele edilmesi amacıyla baş-
lattığı, aşı programı kapsamında 
Esenler Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdür-
lüğü’nün beraber organizasyonu 
kapsamında belediye personeli, 
Esenler Hizmet Binası’nda Co-
vid-19 aşısı oldu. İş yoğunluğu se-
bebiyle aşısını olamayan personel,  uygulama ile 
kolaylıkla aşını yaptırarak Covid-19’a karşı ken-
dilerini korumaya aldılar. 

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ülkemizde 
yeni kapanma dönemlerinin yaşanmaması ve 

yakın gelecekte maske kullanımının kalkması ve 
hepsinden önemlisi sağlıklarını korumaları için 
vatandaşların aşı olmalarının büyük önem arz 
ettiğine dikkat çekerek, talep gelmesi hâlinde 
diğer kurum ve kuruluşlarda aşı çalışması yapa-
bileceklerini söylediler. 

ÜNİFORMALARIYLA “EVET” DEDİLER

BELEDİYE PERSONELİ AŞI OLDU
Belediye Meclis Üyemiz Mehmet Kamil Ayata, 
Esenler Belediye Başkan Yardımcısı oldu. 

Esenler Belediyesi personeli, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan yerinde koronavirüs aşı 
uygulaması kapsamında aşı oldu.

YENİ BAŞKAN
YARDIMCIMIZ AYATA 

EYLÜL 2021
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Esenler Belediyesi’nin Uluslararası Gençlik Günü’ne özel yaptığı buluşmada 
12 ülkeden 2 bin genç, birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle eğlendi.

Esenler Belediyesi, Uluslararası Genç-
lik Günü’nde; Nijerya, Somali, Türk-

menistan, Azerbaycan gibi 12 ülkeden, 2 
bin genci Esenler’de ağırladı. “Gençlerin 
Gücüne İnanıyoruz!” temasıyla, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı ile Esenler Belediye-
si’nin Genç Yetenek projesi kapsamında 
gerçekleştirilen buluşmada gençler bir-
birinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle 
keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikler çerçeve-
sinde Uluslarası karma takımları ile Genç 
Yetenek takımları futbol, voleybol ve bas-
ketbol maçları da yaptı. Maçlar dostluk 
içinde geçti. 

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlü-
ğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve 
gün boyu süren etkinliklerle; görsel şovlar, 
e-spor müsâbakaları, yetenek parkuru, 
okçuluk müsâbakaları, çizgi atölyesiyle 
gençler hem eğlendi hem de yetenekleri-
ni gösterdi. Bilgi yarışmaları, söyleşiler ve 
atölye çalışmalarıyla renklenen özel gün-
de, gençlere sürpriz hediyeler dağıtıldı. 
Etkinliklere katılan herkese 2 GB ücret-
siz internet hediye edildi. Futbol topu, ti-
şört, spor çantası gibi hediyelerin yanı sıra 
sandviç ve dondurma ikramı da yapıldı. 

KEYİFLİ VAKİT
GEÇİRDİLER

15 Temmuz Millet Bahçesi’ne ikinci kez 
gelen ve çok beğendiğini dile getiren Ni-
jeryalı Muiz Agbaje, “Yıldız Teknik Üni-
versitesi’nde yüksek lisans yapıyorum. 
Esenler’de kalıyorum ve bu parka ikinci 
defa geliyorum. Bugün çok güzel ve eğlen-
celiydi. Bilgisayarda futbol oyunu oyna-
dık, yapılan aksiyon şovlarını izledik. Çok 
iyi ve heyecan verici bir ortam oldu.” diye 
konuştu. 

Mısırlı Ammar Mohamed ise, “Bugün 
çok eğlendik. Bu güzel etkinliklerde hem 
yeteneklerimizi sergiledik hem de yeni ar-
kadaşlık ve dostluklar edindik. Organizas-
yon için Esenler Belediyesi’ne teşekkür 
ediyorum.”  dedi.

12 ÜLKENİN GENÇLERİ ESENLER’DE BULUŞTU

GENÇ YETENEKLERiMiZiN
ÖDÜLLERİ CUMHURBAŞKANIMIZDAN  

Esenler Belediyesi ola-
rak, Belediye Baş-

kanımız Sayın M. Tevfik 
Göksu’nun vizyonu ve giri-
şimleriyle hayata geçirdiği-
miz pek çok sosyal proje ile 
tüm Türkiye’ye örnek olma-
ya ve hem ilçemizde, hem 
şehrimizde hem de tüm 
ülkemizde vatandaşlarımı-
zın hayat kalitesine olumlu 
katkı yapmaya büyük önem 
veriyoruz.

Bu projelerimizden biri 
olan Genç Yetenek ile il-
çemizdeki gençlerin, bilim, 
kültür, sanat ve spor alan-
larında kendilerini geliştir-
meleri için çok önemli faa-
liyetler düzenliyoruz. 

1100 GENCİMİZLE 
ANKARA’DAYDIK

Genç Yetenek projemizde eğitim alan 
1100 gencimizle birlikte, Ankara’da 
düzenlenen ve tüm Türkiye’den bele-
diyelerin de dâhil olduğu Genç Dostu 
Şehirler Kongre ve Sergi organizasyo-
nuna katıldık.

Çalışmalarla büyük beğeni toplayan 
Esenler’in gençleri ve Esenler Genç 
Yetenek projemiz, Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ka-
tılımıyla düzenlenen ödül töreninde, 
ödül almaya lâyık görüldü. Ödülü Be-
lediye Başkanımız M. Tevfik Göksu, 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’dan aldı. 

Bu ödül aynı zamanda Esenler’deki de-

ğişimin, gelişimin, halkın 
yaşam kalitesine olumlu 
katkı yapma bilincini ta-
şıyan belediyecilik anla-
yışının sonucu olduğunu 
söyleyen Esenler Bele-
diye Başkanı M. Tevfik 
Göksu, “İlçemizde daha 
güzel bir yaşam inşâ etme 
çabamızın meyvelerin-
den biri olan Genç Yete-
nek projemize katılmak 
isteyen tüm gençlerimiz, 
programımızın web say-
fasını inceleyerek ilgi 
duydukları alanlarda eği-
timlerimizden ücretsiz 
şekilde faydalanabilirler. 
Gençlerimizi geleceğe 

en iyi şekilde hazırlamak için hiçbir fe-
dakarlıktan kaçınmıyoruz.” dedi. 

Esenler Belediyesi’nin 
büyük bir özen ve yoğun bir 

emekle hayata geçirdiği 
Genç Yetenek projesi, 
Ankara’da düzenlenen 
Genç Dostu Şehirler 

organizasyonunda ödüle 
lâyık görüldü. 

EYLÜL 2021
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Pandemiden dolayı uzun bir ara veri-
len yüz yüze eğitim, tüm Türkiye’de 

olduğu gibi Esenler’de de 6 Eylül’de 
başladı. Esenlerli öğrenciler ve velileri, 
gönül rahatlığıyla ve sağlıkla eğitim al-
sınlar diye yaz boyunca var gücümüzle 
çalıştık. Okullarımızın, dersliklerinin ve 

ortak kullanım alanlarının temizlik ve 
dezenfektelerini yaparak okullarımızı 
tertemiz bir eğitime hazır hâle getir-
dik. Yine ihtiyaç duyulan okullarımızda  
tadilat ve tamiratları ve asfalt yaparak 
öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim 
görmesini sağladık. 

Okullarda bulunan spor salonları, spor 
âletleri ve çocuk oyun gruplarının ba-
kım ve onarımlarını gerçekleştirdik. 
Okul bahçelerini ağaçlandırarak çocuk-
larımızın ve gençlerimizin rahat nefes 
alabilecekleri, dinlenebilecekleri yeşil 
alanlara dönüştürdük. Süs bitkileri, 
değişik formlarda ağaç dikimi ve çim 
serimi yaptık.

Okullarımızı pırıl pırıl yaparak yüz yüze eğitime hazır hâle 
getirdik. Esenlerli öğrenciler, her yıl olduğu gibi bu yıl da hijyenik 
ve tertemiz okullarda eğitim alıyor.

TERTEMiZ OKULLARDATERTEMiZ OKULLARDA
GÖNÜL RAHATLIĞIYLA EĞİTİM!GÖNÜL RAHATLIĞIYLA EĞİTİM!

Kadın ve Aile Hizmetleri Mü-
dürlüğümüzün her yıl düzenle-

diği Yaz Okulları’nda bu yıl 4-15 yaş 
arası öğrenciler, yaz tatili boyunca 
pandemi kuralları çerçevesinde bir 
dizi etkinlikte buluştu. 8 bilgi evi ve 
İlim Yayma Cemiyeti Merkezi’n-
de gerçekleştirilen Yaz Okulları’nda 
öğrencilerimiz değerler eğitiminden 
kültürel, bilimsel ve sportif aktivitelere 
kadar birçok alanda kendilerini geliş-
tirme imkânı buldular.

Kur’ân-ı Kerîm, Siyer, İlmihal, Âdâb-ı 

Muâşeret ve Ahlâk Eğitimleri gibi İs-
lâmî ilimlerin yanı sıra, atölye çalışma-
ları, seminerler ve yarışmalarla zihin 
dünyalarına katkı sağlayan öğrencileri-
miz, spor turnuvaları, sanatsal çalışma-
lar, geziler ve izcilik kampları gibi prog-
ramlarla da doyasıya eğlendiler. 

ÇOCUKLAR YAZ OKULLARI İLE
BU YAZI DA BOŞ GEÇMEDİLER! 

Dünyaya zor zamanlar yaşatan pandemi şartları nedeniyle geçtiğimiz yıl boyunca okulda arkadaşlarıyla yeterince 
sosyalleşme imkânı bulamayan çocuklarımız ve gençlerimiz, belediyemizin düzenlediği Yaz Okulları’nda buluştu.

Esenlerli öğrenciler 

ve velileri, gönül 

rahatlığıyla ve 

sağlıkla eğitim 

alsınlar diye yaz 

boyunca var 

gücümüzle çalıştık

EYLÜL 2021
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Ülkemizin Ağustos ayında yaşadığı orman 
yangını ve sel felâketlerinin yaraları sarıl-

maya devam ediyor. Âfetler sırasında hem or-
man yangını hem de sel bölgelerine araç-gereç 
ve ekip gönderen Esenler Belediyesi, şimdi de 
okulların yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte 
kırtasiye desteğinde bulundu. Orman yangınla-
rının ve sel âfetinin yaşandığı Antalya, Muğla, 
Osmaniye, Artvin, Bartın, Kastamonu, Sinop, 
Rize ve Van’da kırtasiye malzemelerinin bir kıs-
mı Esenler Belediyesi ekiplerince, bir kısmı da İl 
Millî Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile okullarda 
öğrencilere dağıtıldı. 
ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR 
İçerisinde defter, kalem, silgi, kalemtraş, kitap 
ayracı gibi kırtasiye malzemeleri ile birlikte de-
zenfektan da bulunan çantaları alan öğrenciler, 
kilometrelerce uzaktan kendilerinin hatırlan-
masından duyduklarını memnuniyeti dile getire-
rek, “Bizim için bu çantaların mânevî değeri çok 
büyük. Devletimiz ile birlikte Esenler Belediye-
mizin desteğini de yanımızda hissetmemiz eği-
tim-öğretim yılı başında bize büyük moral oldu. 
Bu inceliği düşünen Belediye Başkanımız M. 
Tevfik Göksu’ya teşekkürlerimizi iletiyoruz.” 
diyerek duygularını dile getirdiler. 
GÖKSU’DAN ÖĞRENCİLERE MEKTUP 
Kırtasiye malzemesi çantasında, Esenler Bele-
diye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun öğrencilere 
hitaben yazılmış bir mektubu da yer aldı. Gök-
su’nun bölge öğrencileri için yazdığı mektup 
şöyle: 
Covid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze eğiti-
me ara vermek zorunda kalarak okulunuzdan, 
öğretmenlerinizden ve arkadaşlarınızdan ayrı 
geçirdiğiniz iki yılı geride bıraktık. Bu süreçte 
hayatınıza giren online derslerle eğitim sorum-
luluklarınızı yerine getirmeye ve aynı zamanda 
pandeminin meydana getirdiği köklü değişimle-

re de ayak uydurmaya çalıştınız. 
Tüm bunların yanı sıra son dönemde ülkemizde 
meydana gelen yangın ve sel gibi doğal âfetler 
hepimizi derinden yaraladı. Başta devletimiz 
olmak üzere; milletçe âfet bölgelerinde canla 
başla çalışmaya ve âfetzede vatandaşlarımızın 
yaralarını sarmaya devam ediyoruz. 
Siz değerli çocuklarımızın eği-
timlerinin aksamaması için 
elimizden geleni yapıyoruz. 
Pandemide normalleşme 
sürecinin başlaması ve 
yaşadığımız sel, yangın 
gibi âfetlerin verdiği za-

rarların giderilmesiyle birlikte zilin sesi duyuldu. 
Şimdi, tüm bu zorlu süreçleri geride bırakarak 
okula dönme, öğretmenlerinize ve arkadaşları-
nıza kavuşma vakti. Bu vesileyle 2021-2022 eği-
tim-öğretim döneminde tüm öğretmen, öğrenci 
ve velilerimize başarılarla dolu bir yıl diliyorum. 

“Devletimiz ile birlikte Esenler 

Belediyemizin desteğini de 

yanımızda hissetmemiz eğitim-

öğretim yılı başında bize büyük 

moral oldu. Bu inceliği düşünen 

Belediye Başkanımız M. Tevfik 

Göksu’ya teşekkürlerimizi 

iletiyoruz”

Esenler Belediyesi, orman yangını ve selden zarar gören âfet bölgelerindeki okullara kırtasiye yardımında bulundu. Kırtasiye malzemelerini 
alan öğrenciler, hatırlanmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek teşekkür ettiler. 

ÂFET BÖLGELERİNE KIRTASİYE YARDIMI ÂFET BÖLGELERİNE KIRTASİYE YARDIMI 
Esenler Belediyesi’nden 
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YARALARI BİRLİKTE SARDIK
Ülkemizde sel felâketi ve orman 

yangınlarının yaşandığı bölge-
lere verdiğimiz desteklerle, yaraları 
el birliğiyle sardık. Yeşilimizi ve do-
ğamızı korumak için devletimizle ve 
milletimizle birlikte yangın söndürme 
çalışmalarına destek olduk. Yangın 
yerlerine gönderdiğimiz arazözleri-
miz ve ekiplerimiz, itfaiye ekipleriyle 
birlikte yangınlara müdâhale ettiler.

YARDIMLARIMIZ YARALARI 
SARMAK ÜZERE BÖLGEYE 
ULAŞTI

Manavgat’ta, Marmaris’te olduğu gibi 
Kastamonu, Sinop ve Bartın’da da 
yaralarımızı el birliğiyle sardık. Tüm 
imkânlarını seferber eden devletimiz-
le beraber, sel bölgesinde bulunan 
ekibimizle AFAD koordinasyonun-
da yapılan çalışmalara destek verdik. 
Esenler halkı, sel felâketi yaşayan böl-
geleri yalnız bırakmadı. Belediyemiz 
bu bölgelerdeki âcil ihtiyaçları karşı-
lamak için yardım konvoyu gönderdi.

Selin vurduğu bölgelerde halkımızın 
ihtiyaçlarını karşılamak, gerekli ön-
lemleri almak, yardımları ulaştırmak 
için TIR’larımız ve ekiplerimizle böl-
gede faaliyetlerde bulunduk. Felâket 
bölgesine 2 TIR suyun yanı sıra 1 adet 
vidanjör ve içinde; kazma, kürek, çiz-

me, yağmurluk, kuru 
bakliyat, bebek bezi, 
bebek maması, te-
mizlik malzeme-
leri, battaniye, 
meyve suyu, 
kullanılmamış 
giyecek, kişisel 
bakım ürünleri, 
aperatif yiyecek-
lerin bulunduğu 2 
kamyon dolusu ihti-
yaç malzemesi gönder-
dik.

BAŞKANIMIZ SEL 
BÖLGESİNDE 

Esenler Belediye 
Başkanımız M. Tev-
fik Göksu ve ekibi, bü-
yük acıların yaşandığı sel 
bölgesine giderek inceleme-
lerde bulundu. Göksu, bölge hal-
kının acılarını paylaştı, problemlerini 
dinledi ve, “Esenler Belediyesi olarak 
üzerimize düşen ne varsa yapmaya ha-
zırız” mesajı verdi. 

HARÇLIKLARINI SEL 
BÖLGESİNE GÖNDERDİLER!

Belediyemizin Yaz Okulu öğrencileri 
de, sel felâketinden etkilenen bölge-
lerdeki kardeşleri için yardım topladı. 

Yaz Okulu öğrencileri, biriktirdikleri 
harçlıklarını “Kardeşlik Kumbara-
sı”na attı. Öğrenciler, zor durumdaki 
sel bölgesine yardım eli uzatarak tüm 

Türkiye’ye farkındalık oluşturdu. Ço-

cuklar ayrıca sel bölgesinde hayatını 

kaybedenler için Kur’ân-ı Kerim oku-

yup dualar etti.
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Esenler’in sanata açılan 
kapısı Esenler Belediyesi 

Sanat Evi (ESEV) ile Esenlerli 
öğrencilerin sosyal ve 
zihinsel gelişimlerine 

katkıda bulunan Gençlik, 
Bilgi ve Hikmet Evleri’nde 

eğitimler 13 Eylül’de 
başladı. 

GENÇLERDEN ASIM GÜLTEKİN’İN KABRİNE ZİYARET
Esenler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Asım Gültekin 
Dergicilik Okulu’ndaki öğrenciler, hocalarını Amasya’da 
bulunan kabri başında andılar. Öğrenciler, Gültekin için dualar 
okuyarak yazarın ailesi ve öğretmenleriyle tanıştı.

Geçtiğimiz yıl vefat eden yazar- 
mütefekkir Asım Gültekin’in 

adını taşıyan Dergicilik Okulu’nda-
ki öğrenciler, yazarın Amasya’daki 
kabrini ziyaret etti. Asım Gültekin 
Dergicilik Okulu’nda eğitimler alan 
gençler, birçok derginin yayına baş-
lamasına öncülük eden ve bu alanda 
pek çok isim yetiştiren Gültekin’i 
kabri başında dualarla yâd etti. Zi-
yarete Taşova Belediye Başkanı 
Bayram Öztürk, Taşova İlçe Millî 
Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, 
Taşova Gençlik Merkezi Müdü-
rü Sercan Şenel, Asım Gültekin’in 
ağabeyleri Zeki Gültekin, Sefa 

Gültekin, kardeşi Adnan Gültekin 
ile Gültekin’in öğretmenleri Recep 
Seyhan ve Ömer Celep de katıldı. 
Ardından Asım Gültekin’in isminin 
verileceği cami ziyaret edildi. Genç-
ler ayrıca Amasya’yı daha yakından 
tanımak için şehrin kültürel ve ta-
rihî yerleri ile müzelerini gezdi.
GENÇLERİN AĞABEYİYDİ

Asım Gültekin Dergicilik Okulu 
öğrencilerinden Hasret Ceyhan, 
Gültekin’in gençlerin ağabeyi ol-
duğunu söyleyerek “Asım Gültekin 
tam bir gönül insanıydı. Biz gençle-
rin her daim kendimizi geliştirmesi 

gerektiğini vurgular ve gençlerle 
yakından ilgilenirdi. Kabri nur, 
mekânı cennet olsun” ifâdelerini 
kullandı. Okulun bir diğer öğrenci-
si Mustafa Yeşilgül ise şunları kay-
detti: “Asım Gültekin, gençlerin bir 
derdi olması gerektiğini ve dergiler 

etrafında toplanmasını öğütleyen 
önemli bir edebiyat insanıydı. Bu-
gün çok anlamlı bir ziyaret ger-
çekleştirdik. Asım Gültekin, genç 
diyebileceğimiz bir yaşta vefat etti. 
Onunla tanışmayı çok isterdim.” 
şeklinde konuştu.

KURSLARIMIZDA DA
DERS ZİLİ ÇALDI
Esenler Belediyesi’nin Gençlik, 

Bilgi ve Hikmet Evleri (ES-
GEV) ile Esenler Belediyesi Sanat 
Evi (ESEV)’nde yeni dönem başladı. 
Öğrencilere okul dışındaki zaman-
larını daha verimli geçirme imkânı 
sağlayan, okulda gördükleri dersleri-
ne takviye derslerin yanı sıra hemen 
hemen her konuda rehberlik hizmeti 
de veren bilgi evlerinde, 
7-14 yaş aralığında 
ilkokul, ortaokul 
ve lise öğrenci-
leri eğitim ala-
biliyor. Bu-
nun yanı sıra 
4-6 yaş arası 
çocuk etkin-
liklerinden de 
yararlanabili-
yor. 51 branş-
ta eğitim verecek 
Esenler Belediyesi 
Sanat Evi (ESEV) ise online 
eğitimlerini artık yüz yüze gerçekleş-
tiriyor.
İSTANBUL’UN SANAT AKADEMİSİ
ESEV, uzman eğitimci kadrosu ile 
ilgi duyduğu alanda eğitim almak is-
teyen sanatseverleri ağırlıyor. Sadece 
Esenler’den değil, tüm İstanbul’dan 

gelen öğrencilerle İstanbul’un sa-
nat akademisine dönüşen ESEV, 
pandemi nedeniyle online olarak 
verdiği ücretsiz sanat derslerine 
artık yüz yüze eğitim düzenin-
de devam ediyor. Esenler Dr. 
Kadir Topbaş Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde eğitim-
lerini sürdüren ESEV; 
bağlamadan kemana, 

d i k s i y o n d a n 
fotoğrafçı-

lığa, el ve 
gelenek-
sel sanatlar ile pek çok 
dalda eğitimler veriyor. 
Piyano dışındaki ens-
trüman kurslarına 12 
yaş üzerindekiler katı-

lım sağlıyor. Eğitimler 
ücretsiz olarak ger-

çekleştiriliyor.
HEMEN HER 

BRANŞTA EĞİTİM VAR
Bünyesinde bulunan 
etüt ve satranç odala-
rı, kütüphane, tiyatro 
salonu, cep sineması ve 
internet erişim odalarıy-
la öğrenciler bilgi evlerin-
de; alanlarında uzman genç 

ve dinamik öğretmenleri 
nezâretinde hem stres atı-
yor hem de keyifli vakit 
geçirebiliyorlar. Gençlik, 
Bilgi ve Hikmet Evle-
ri’nde öğrenciler, Türk-

çe, sosyal bilgiler, 
fen bilgisi, 

matematik , 
İngilizce ve 

değerler eğitimi 
derslerinin yanı 
sıra sanat ve spor 
okulu kursları, 
bilimsel ve de-

ney çalışmaları, 
atölye çalışmaları, 

akıl ve zekâ oyunları 

eğitimleri 
alabiliyor-
lar. Sosyal 
ve kültürel 

etkinlikler, gezi ve 
piknik programları, 
bilgi-kültür yarışma-

ları, sosyal kulüp 
çalışmaları, ço-

cuk şenlikleri, 
ESGEV-An -
ne etkinlikleri 
gibi daha bir-

çok faaliyetten 
de faydalanabili-

yorlar.

Yeni eğitim sezonu 
için kayıt yaptırmak isteyenler, www.
esenler.bel.tr veya www.mihmandar.
com sitesinden ön kayıtlarını yaptı-
rabilirler veya kendilerine en yakın 
bilgi evine ailesiyle birlikte giderek 
kesin kayıtlarını ücretsiz olarak ger-
çekleştirebilirler.
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17 Ağustos Marmara Depre-
mi’nin 22. yılında Esenler’de 

tarihî bir gün yaşandı. İlçede riskli 
durumdaki binalarda oturan hak 
sahibi vatandaşlar, Esenler’in ta-
rihîni ve talihini değişti-
ren kentsel dönüşüm 
projesi kapsamın-
da yeni, güvenli, 
akıllı ve yeşil 
ile iç içe, ferah 
k o n u t l a r ı n a 
kavuşmak için 
kura çekilişine 
katıldılar.
Eski Metris Kışla-
sı’nın olduğu askerî 
alanda yer alan Esenler 
Rezerv Yapı Alanı 1. Etap 1. Kı-
sımda bulunan 531 konutun kura 
çekiliş töreni öncesi Esenler Be-
lediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 
konutların bulunduğu alanda ba-
sın toplantısı gerçekleştirdi.

56 BİN KONUT YENİLEDİK

Türkiye’nin ilk “Akıllı ve Güvenli 
Şehri” Esenler’deki yeni konut-
ların önünde, ilçede yürütülen 
kentsel dönüşüm çalışmalarını an-

latan Göksu, “Esenler’de 
dönüşmesi gereken 98 

bin 160 konutun 56 
binini yeniledik, 
dönüşecek 42 bin 
konutumuz kaldı. 
42 bin konutun da 
birinci etapta 16 

bin 500’ünü yeni-
leyip transfer ediyo-

ruz. Bu ko-
nutların da ne 

zaman transfer edi-
leceği sokak sokak belli. 
Halkımızı güvenli konutlara 
taşıyarak sevindirmeye devam edi-
yoruz. Inşâllah 5 yıl içinde Esen-
ler’de kentsel dönüşüm tamam-
lanmış olacak.” dedi. 

HAYALDENGERÇEĞE!
Akıllı ve Güvenli Şehir Esenler’in ilk konutlarının sahipleri belli oldu

Esenler’de deprem odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. “Halkımızı sevindir-
meye devam ediyoruz.” diyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 5 yıl içinde Esenler’de kentsel 
dönüşümün tamamlanacağı müjdesini verdi. 

Riskli 
durumdaki 

binalarda oturan 
vatandaşlarımızı yeni, 

güvenli, akıllı ve yeşil ile 
iç içe ferah konutlarına 

kavuşturuyoruz. Bu 
mahallede sokakta otomobil 

göremeyeceksiniz. Tüm 
otoparklar yer 

altında.

Esenler Rezerv Konutları-
nın tamamlanmasıyla birlikte 
Meskûn Alandaki riskli yapı-
ların bu alana transferi sonu-
cunda meskûn alanda ortaya 
çıkacak boşluklar, meri imar 
planındaki fonksiyonları doğ-
rultusunda yol, park, mey-
dan, okul, dinî tesis vb. dona-
tı alanı olarak kullanılacak ve 
meskûn alandaki vatandaş-
larımızın yaşam kalitelerinin 
artırılması sağlanacak. Böy-
lelikle Esenler Rezerv Yapı 
Alanı, tüm ilçe halkının daha 
fazla donatı alanına kavuş-
ması ve yaşam standardının 
artırılması amacıyla kullanıl-
mış olacak. 
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İlk kura çekiminin ardından 
daha da hızlanarak riskli 

yapıların transferinin bir an 
önce tamamlanması için çalış-
tıklarını söyleyen Göksu, “Bu 
bölgede yani Güney Re-
zerv alanında şu anda 
6 bin 800 civarında 
konut üretiliyor. 
Bunların 3 bin 
800 tanesinin 
ihale aşamaları 
bitti ve tapula-
rı hazır. Harca-
dığımız yaklaşık 
miktar 1,8 milyar 
TL. İlk etabın kurala-
rını çekerek hak sahiplerine 
teslim ettik. Bundan sonra üç 
ya da dört ayda bir kura çe-
kip dairelerini hak sahiplerine 
teslim edeceğiz. Riskli yapıla-
rın dönüşümünü hızlandırıp 
transfer edeceğiz. Konutları 

yenilerken aynı zamanda şehri 
de yeniliyoruz. Transfer etti-
ğimiz konutların yerleri, plan 
lejantlarında nasıl ise (yol ise 
yol, park ise park, spor ve kül-

tür alanı her ne ise) 
o şekilde bırakı-

yoruz. Burada 
bulunduğu -
muz alan, 
aynı zaman-
da Türki-
ye’nin Akıllı 

Kent Uygu-
lama Merke-

zi’dir. Esenler, 
Türkiye’nin Cum-

hurbaşkanlığı kararna-
mesiyle Teknokent ilan edil-
miş ilk şehridir. Bu şehirde 
kişi başına düşen yeşil alan 33 
metrekare, sadece aktif park 
alanlarını saydığımızda 18 
metrekare. Her daire çapının 

içerisinde bütün donatılara 
ulaşabiliyorsunuz. Donatılara 
ulaşmak, maksimum 400 met-
re.” diye konuştu.

DEĞERLEMELERİ 
DETAYLICA YAPTIK

“Vatandaşlarımızın konut 
büyüklükleri, arsa hisseleri, 
müştemilâtları, ağaçlarına dek 
tespit ederek değerlemesini 
detaylıca yaptık.” diyen Gök-
su, “Ürettiğimiz bu yeni konut-
ları maliyet değeri üzerinden 
vatandaşlarımıza sunuyoruz. 
Vatandaşlarımızın eski, yıp-
ranmış, riskli yapılarını alıp ye-
rine her daireye en az 1 kapalı 
otoparkı bulunan, bahçe kulla-
nımlı, sosyal yaşam alanlarına 
sahip, okulu, hastanesi, parkı, 
camisi yanı başında, yeşil ile iç 
içe, yatay mimari konseptinde, 
akıllı ve modern konutlar veri-
yoruz.” dedi. 

3-4 AYDA BİR KURA ÇEKECEĞİZ 

Ekim ayına kadar 
toplam 742 konutun 
daha inşâat ihalesi 

yapılacak. Kalan kısımların 
ihale ve kura işlemleri de 
konutlar tamamlandıkça 

etaplar hâlinde hızla 
gerçekleştirilecek

Olası İstanbul depremine karşı güvenli, 
geniş donatı alanlarına sahip, yeşil ile bü-
tünleşmiş, yatay mimari üslûbunda,  akıllı 
ve güvenli şehir konseptinde inşâ edilen 
daireler, yıl sonuna kadar vatandaşlara 
teslim edilecek. Daireler, 80 ila 125 met-
rekare arasında değişiyor.
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Elmaları dalından toplayıp, birer 
birer yıkayıp doğradılar ve malze-
melerini ekleyip toprak küplere 
doldurdular. Kadınların hazırla-
dığı kışlık doğal şifâ kaynağı 100 
llitre sirke, 4 ay sonra hazır olacak. 
Sirkeler, Esenler Belediyesi Sosyal 
Yardım Marketi EDİM aracılığıy-
la ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere 
dağıtılacak.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ 
ARTIRMAYI PLANLIYORUZ

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile 
Müdürlüğü Koordinatörü Sevilay 
Acar, “2019 yılında Esenler’de ya-
şayan kadınların ev ekonomisine 
destek vermek için Nar Projesi’ni 

hayata geçirdik. Yaklaşık üç yıldan 
beri devam ettirdiğimiz e-ticaret 
üzerinden satışlarını yaptığımız 
ürünlere artık yenilerini eklemek 
istiyoruz. Proje kapsamında Nar 
Kadın Kooperatifi’ni de kurduk. 
İlk organik elma sirkesini Esen-
ler’de yaşayan ihtiyaç sahibi ai-
lelerin alışveriş yaptığı Esenler 
Belediyesi Sosyal Yardım Marke-
ti’ne (EDİM) bağışlayacağız. Ürün 
çeşitlerimizi artırmayı planlıyoruz. 
Elma, üzüm, nar ve alıç sirkesi 
yapmayı planlıyoruz. Bu ürünleri 
kadınların ev ekonomisine destek 
vermeleri amacıyla e-ticaret üze-
rinden satışa çıkaracağız.” dedi. 

ESENLER’İN ELMALARINDAN SİRKE YAPTILAR
Nar Projesi’nin kadınları, tatlı bir telaşla kış hazırlıklarına başladı. Kadınlar maharetlerini sergileyerek doğal şifâ kaynağı, sofraların vazgeçilmezi elma sirkesi yaptı. Nar kadınları 
kışlık elma sirkelerini, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi bulunan Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı avlusunda yetişen ağaçlardan topladı. 

‘ESEN BEBE’ ANNELERİANNELERİ
SEVİNDİRMEYE DEVAM EDİYORSEVİNDİRMEYE DEVAM EDİYOR

Esenler Belediyesi’nin yakla-
şık 10 yıldır sürdürdüğü ve 

yeni doğan bir bebeğin ihtiyaç 
duyduğu tüm malzemelerini kapsayan 
bir çantanın da hediye edildiği  ‘Esen 
Bebe’ projesi yeni bir boyut daha ka-
zandı. Projeye katılan anne adayla-
rına ‘Anne Oluyorum’ eğitimleri de 
verilmeye başlandı. Esen Bebe pro-
jesi kapsamında, Esenler’de ikamet 
eden anne adaylarına, hamilelikleri-
nin 28. haftasından başlayarak, bilinçli 
bir anne olmalarını desteklemek için 
Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hiz-
metleri Müdürlüğü ve Esenler Medi-
pol Üniversitesi Hastanesi iş birliği ile 
“Anne Oluyorum” eğitimleri düzenle-

niyor. “Anne Oluyorum” eğitimleri ile 
annelere hamilelik ve lohusalık döne-
minde, bebeklerine ise 6. ayına kadar, 
ücretsiz ve kapsamlı bir anne-bebek 
desteği veriliyor.

“Anne Oluyorum” eğitimleri her ayın 
ilk Cumartesi günü başlayarak, 4 haf-
ta sürüyor. Sadece Cumartesi günleri 
olan eğitimler; pandemi nedeni ile 
anne adaylarının sağlıkları göz önü-
ne alınarak, Zoom üzerinden, 12.00-
16.00 saatleri arasında yapılıyor. 

21 BİN ANNEYE ESEN BEBE 
ÇANTASI HEDİYE ETTİK

Annelerin 9 aylık hamilelik süreci ve 
sonrasında bebeğin bakımı ile ilgi-
lenirken çok stresli ve zorlu bir dö-
nemden geçmesi sebebiyle; zorlukları 

kolaylaştırmak, evlerdeki mutluluk ve 
heyecanla birlikte çocukların daha hu-
zurlu bir aile ortamında yetişmesi için 
başlatılan projeye büyük önem veren 
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu, “Bebeğini kanından 
kan, canından can kata-
rak aylarca karnında 
taşıyıp sonra da ya-
şadığımız dünyaya 
getiren, bununla da 

kalmayıp gecesini gündüzüne katarak 
büyütüp besleyen, hayatın gerçekleri-
ni öğreten ve zorda kaldığında hep ya-
nında olan, en değerli varlığımız olan 
annelerimize ne kadar hürmet etsek 

azdır.” dedi. Göksu, proje 
kapsamında şimdiye kadar 

yaklaşık 21 bin anneye 
Esen Bebe çantası he-
diye ettiklerini belirtti. 

“Esen Bebe” projemizle 10 yıldır binlerce annenin ve ailenin mutluluğuna ortak olduk. Proje kapsamında anne adaylarına annelik eğitimleri de verilmeye başlandı. 

Yeni bebek 
sahibi olan ailelerin 

mutluluğunu paylaşıyor 
ve kendilerine Esen Bebe 

çantamızı hediye 
ediyoruz.
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Esenler Belediyesi, ücretsiz olarak düzen-
lediği gezi programlarıyla vatandaşlara 

eğlenceli anlar yaşatıyor. Her Salı gerçekleşen 
Boğaz turuyla Esenlerliler, çay ve simit eşli-
ğinde İstanbul’un incisinin muhteşem manza-
rasına şahitlik etme fırsatı yakalıyor. Esenler 
Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından 
organize edilen ve 12 yaşından büyük herkesin 
ücretsiz olarak katılabildiği gezide, vatandaşlar 
Dörtyol Meydanı’ndan hareket ederek reh-
ber eşliğinde keyifli bir boğaz turuna çıkıyor. 
Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü ise “Kültür Gezileri” kapsamında 
ilçede yaşayan kadınlar için Boğaz turu düzen-
liyor. Esenlerli kadınları gündelik hayatın kar-
maşasından uzaklaştırıp, sosyal hayatın içine 
çekmek amacıyla düzenlenen Boğaz turu ile 
hanımlar, İstanbul’un ve Boğaz’ın güzellikleri-
ne yakından şahitlik ediyor.

BELEDİYEMİZ HANIMLARI ÇOK 
DÜŞÜNÜYOR 

Pandemiden dolayı evde çok sıkıldıklarını ve 
Boğaz turunun kendilerine çok iyi geldiğini 
söyleyen Nazlı Gedik, “Daha önce vapur tu-

runa gelmiştim ama bayağı zaman oldu. Ar-
kadaşımla 2 gün öncesinden başvurduk. Her 
defasında vapur turu yaptığımda çok heyecan-
lanıyorum. Özellikle tarihî yerleri görmek beni 
çok heyecanlandırıyor. İşlerden fırsat bulup 
gelmek çok güzel. Pandemide eve kapandık ve 
çok bunaldık. 1,5 senedir evde boğulduk. Esen-
ler Belediyesi hanımları çok düşünüyor. Sürekli 
böyle programlar yapıyor, katılmaya çalışıyo-
rum. Bizim için de değişiklik oluyor, hava almış 
oluyoruz.” dedi.

YUNUS DİYARINA YOLCULUK

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün 
Yunus Emre sezonuna özel olarak düzenlediği 
kültür turları kapsamında ise Esenlerliler Yu-
nus Diyarı Eskişehir’i ziyaret etti. Yunus Emre 
Külliyesi ve Türbesi ile Eskişehir’in turistik 
ve kültürel yerlerini ziyaret eden Esenlerliler, 
eğlenirken öğrenmenin de tadını çıkardı. Her 
Çarşamba günü düzenlenen geziye başvurular 
belediyenin internet sitesinden yapılıyor. Esen-
ler Belediyesi kültür gezilerinin, ülkemizin de-
ğişik yerlerine aralıklarla devam edecek. 

Esenler Belediyesi, ilçe sakinlerinin keyifle vakit geçirdiği pek çok gezi programı düzenliyor. 
Valide Sultan Gemisi ile Boğaz turuna çıkan Esenlerliler, kültür turları kapsamında ise Yunus 
Diyarı Eskişehir’i ziyaret ederek hem eğleniyor hem öğreniyorlar.

Kültür turlarımız devam ediyor… Kültür turlarımız devam ediyor… 

HEM GEZİYORLARHEM GEZİYORLAR
HEM ÖĞRENİYORLARHEM ÖĞRENİYORLAR
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EN GÜVENLi iLÇEYiZEN GÜVENLi iLÇEYiZ
Sosyal ve kültürel alanda yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı “Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar” ve “Kişilere Karşı 
İşlenen Suçlar” başlıklı raporda Esenler, İstanbul’un en güvenli ilçesi olarak kayıtlara geçti. 

Belediye Başkanımız M. Tevfik 
Göksu’nun göreve gelir gel-

mez, “Esenler en çok kültür üreten 
ve tüketen ilçe olacak. Ney üfleyen, 
gitar çalan çocuk suça bulaşmaz.” 
diyerek başlangıcını verdiği kültü-
rel çalışmalar, meyvelerini verme-
ye başladı. 

2009’lu yıllarda Esenler, 
İstanbul’da suç ve suç işle-
me oranlarının en yüksek 
olduğu ilçelerden biriyken 
belediyemizin yürüttüğü bir 
taraftan sosyal ve kültürel 
projeler, bir taraftan da kol-
luk kuvvetlerimizin fedakâr 
çalışmaları sayesinde bu 
oran sürekli aşağıya düştü. 
Yaklaşık son 5 yıldır suç ve 
suç işleme oranlarında İs-
tanbul’un hep son 3 ilçesi arasında 

yer alan Esenler, artık bu 
konuda en sonuncu oldu. 
Emniyet Genel Müdürlü-
ğü’nün son hazırladığı 
rapora göre Esenler, İs-
tanbul’da en güvenli ilçe 
oldu. 

İKİ YILIN İLK 6 AYI 

 Emniyet Genel Müdür-
lüğü 2020 ve 2021 yılının 

ilk 6 ayını kapsayan bir rapor 
hazırladı. 100 bin kişi üzerinden 
yapılan değerlendirme raporun-
da, İstanbul’daki ilçeler “Mal 
Varlığına Karşı İşlenen Suçlar” 
ve “Kişilere Karşı İşlenen Suçlar” 
diye iki kategoride ele alındı.  Do-

landırıcılık, hırsızlık ve gasp gibi 
mal varlığına karşı meydana gelen 
önemli suçların incelendiği “Mal 
Varlığına Karşı İşlenen Suçlar”-
da Esenler, 196 olay ve 44 kişi ile 
sonuncu sırada yer aldı. Başka bir 
ifâde ile İstanbul’un 39 ilçesi ara-
sında en az olayın yaşandığı ilçe 

oldu. İkinci olan ilçede ise aynı dö-
nemde 345 olay meydana geldi ve 
toplam 66 kişi bu olaylara karıştı. 

Yine 100 bin kişi üzerinden yapılan 
değerlendirmede bu kez “Kişilere 
Karşı İşlenen Suçlar”ın oranları-
na bakıldı. Konut dokunulmazlığı 
ihlâli, kişiyi hürriyetinden yoksun 
kılma ve cinsel saldırı gibi önemli 
suçların değerlendirildiği 
raporda, Esenler yine olay 
sayısı en az olan içlerin 
başında yer aldı. Esenler, 
1.085 olay ve 208 kişi ile bir 
başka ilçe ile sonunculuğu 
paylaşarak bu alanda da 
en güvenli ilçe olduğunu 
gösterdi. 

DÜNYANIN EN 
GÜVENLİSİ OLACAĞIZ 

‘Güvenli Park’, ‘Güvenli Okul’ ve 
‘Güvenli Sokak’ olmak üzere 3 
aşamadan oluşan ‘Güvenli Şehir 
Esenler’ projesinin devam ettiğini 
belirten Esenler Belediye Başkanı 

M. Tevfik Göksu, “Biz henüz bu 
projemizi tüm yönleriyle tam aktif 
hâle getirmeden Esenler, İstan-

bul’un en güvenli ilçesi oldu. 
Güvenli Şehir Esenler proje-
mizden bahsederken (Inşâl-
lah projemizin tüm adımları 
tamamlandığında en güvenilir 
ilçe olacağız. Adım adım bu 
hedefe yaklaşıyoruz) dediğim-
de bazıları buna pek inanmı-
yordu. Bugün de şunu söylü-
yorum. Bir taraftan sosyal ve 
kültürel projelerimizle, bir ta-
raftan da Güvenli Şehir Esen-

ler projemizin tamamlanmasıyla 
Esenler dünyanın en güvenli şehri 
olacak. İnternetten ‘dünyanın en 
güvenli şehri’ aratıldığında kar-
şınıza Esenler çıkacak.” şeklinde 
konuştu. 

ESENLER:
OLAY 

SAYISI

196

100.000
KİŞİ OLAY

44
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ESENLER’IN EMEKTAR ÇAYCISI ŞAFAK ÖZTÜRK:ESENLER’IN EMEKTAR ÇAYCISI ŞAFAK ÖZTÜRK:

Esenler’de 30 yıldır vatandaşların evlerinden sonraki ikinci 
durağının sahibi Şafak Öztürk ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 
Kazım Karabekir Mahallesi  Sondurak Camii’nin önündeki meşhur 
Onbaşının Yeri çay ocağının sahibi Öztürk’ten, çayı, müşterileri 
ve mesleği hakkında  insanın içini ısıtan hikâyelerini dinledik…

‘‘Esenler’de çayı benden güzel 
yapanı bulamazsınız.” diye-

rek iddialı konuşan emektar çağ 
ocağı sahibi Şafak Öztürk, hikâ-
yesini şu sözlerle anlattı:

“30 yıldır bu işi yapıyorum. İlk 
olarak dedemin yanında başla-
dım. Çocukluğumda okuldan 
kalan zamanda dedemin yanında 

çalışıyordum. Bizimki dede mes-
leği. 1992’den beri bu dükkân-
dayım. Dükkâna günde 400-500 
kişi gelir gider. Her gelen de çay 
içmez, biz de öyle bir mecburiyet 
yok. Günde 50 demlik çay dem-
liyorum. Benim çayım 15 daki-
ka içinde biter, hemen yenisini 
demlerim. Büyük demlikle yapıp 
bayat çay hayatta satmam. Çayı 
güzel yaptığım için her yaştan 
ve her yerden müşterilerim olu-
yor. Sabah saat 06.00’da beraber 
dükkânı açtığım müşterilerim 
var. Kiminin evinde gelini oluyor 
rahat etsin diye erkenden çıkıp 
geliyor, kimini ağrılarından uyku 
tutmuyor, kalkıp geliyor. Pande-
mi döneminde bir teyze dükkâ-
nın önünden geçerken beni çevi-
rip ‘ne zaman açacaksınız oğlum, 
artık açın’ dedi. Belli, evde am-

cadan sıkılmış. Müşteri-
lerime de arada takılırım, ‘ben 
olmasam yüzde elliniz mahkeme 
kapılarında boşanma davası için 
koşuştururdunuz’ diye. Biz sade-

ce çay ocağı işletmiyoruz. Aynı 

zamanda buralar bir terapi mer-

kezi.”

Esenler Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Mü-

dürlüğü tarafından yürütülen 
ve kısa sürede ulusal bir kam-
panyaya dönüşen “Kapakları 
Topla Gel, Kalmasın Artık 
Engel” projesine İstanbul 
dışından da destek geliyor. 
Kampanyada bugüne kadar 
591 ton plastik kapak top-
landı, 35 adet akülü ve 3.339 
adette manuel tekerlekli san-
dalye ihtiyaç sahiplerine dağı-
tıldı.

EN SON DESTEK 
SAKARYA’DAN

Son olarak Sa-
karya Adapazarı 
Talat Tömekçe 
İlkokulu öğret-

menlerinden Zeynep Alem-
dar kampanyaya destek verdi. 
Kampanya kapsamında 200 
kilogram kapak yardımında bu-
lunan okula, bir adet tekerlekli 
sandalye teslim edildi.  Yine Sa-
karya’dan kampanyaya katılan 
Sevginur Bozkaya’da 1 ton 59 

kilogram kapak toplayarak 
5 adet tekerlekli sandalyeyi 
ihtiyaç  sahibiyle buluşturdu. 
Bozkaya, Hamza Çiftçioğlu, 
Merve Tülay Kamacıoğlu 
ve annesi Sevil Kamacıoğ-
lu’na umut oldu.  Esenler 
Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü kam-
panyayı sürdürerek hem çev-
re kirliliğini önlüyor hem de 
geri dönüşüm yoluyla engelli 
vatandaşlarımızın tekerlekli 
sandalye ihtiyacını karşılıyor.

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Kampanyaya Türkiye’nin 
her yerinden vatandaşları-
mız destek vererek engellile-
re umut olabilirler. Konuyla 
ilgili detaylı bilgi almak is-
teyen vatandaşlar, 0212 440 
09 17 veya 440 00 73 (7103) 
numaralı telefonları arayabi-
lirler. 

Bazı müşterilerimle 
sabah saat altıda 
dükkânı beraber 

açıyoruz.

Çay Ocağı Sahibi
ŞAFAK ÖZTÜRK

MÜŞTERİLERİM EVLİLİKLERİNİ MÜŞTERİLERİM EVLİLİKLERİNİ 
BANA BORÇLUBANA BORÇLU

ESENLER’E

VERENLEREMEK

UMUDUN ADI “MAVİ KAPAK”“MAVİ KAPAK”
Esenler Belediyesi’nin ‘Kapakları Topla Gel, Kalmasın Artık Engel’ sloganıyla yürüttüğü pet şişe kampanyasına 
diğer şehirlerden de destekler geliyor. Kampanya kapsamında bugüne kadar 591 ton plastik kapak toplandı.
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Esenler Açık Hava Tiyatro Festivali, 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde tiyatroseverler ile buluştu. Her yaştan 
vatandaşımızın ilgiyle takip ettiği festivalde yetişkinler tiyatro gösterimlerinde keyifli anlar yaşarken 
minikler de jonglör ve özel sihirbaz gösterileriyle anın tadını çıkardı. 

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler Cemevi’nin düzenlediği aşure ve kurban lokmasında canlar ile buluştu.

Esenler Belediyesi Kültür İş-
leri Müdürlüğü tarafından 

düzenlenen “Esenler Açık Hava 
Tiyatro Festivali” 15 Temmuz 
Millet Bahçesi’nde Esenlerli ti-
yatro severler ile buluştu. Bir-
birinden değerli tiyatro oyun-
cularının sahne aldığı Esenler 
Açık Hava Tiyatro Festivali’nde 
7 oyun izleyiciyle buluştu. Co-
vid-19 tedbirleri göz önüne alı-
narak gerçekleştirilen festival, 
her akşam saat 20.00’de gerçek-
leşti.

ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİK

Mahşer-i Cümbüş oyununu iz-
lemeye gelen Gamze Karadal, 
“Uzun zamandır tiyatro ve ben-
zeri etkinliklere katılamadığım 

için şu an burada bulunmak 
benim için çok müthiş bir duy-
gu. Yani iyi ki bu çalışma ger-
çekleştirildi. İlk defa bu türde 
bir etkinliğe katılan biriyim, do-
ğaçlama olarak gayet verimli ve 
güzel. Pandemi çok kötü geçiyor 
sürekli evdeyiz, kiloları aldık hiç 
bir etkinlik yapamadık. Kötü bir 
durum tabii ki de umarım bir an 
önce geçer.” diye konuştu.

UZUN ZAMANDIR 
TİYATROYA GİTMİYORDUM

Tiyatro izlemeyi çok sevdiğini 
belirten Serenay Gezer, “Keyifli 
buldum, herkese yönelik eğlen-
celi ve çok iyi geldi. Ben uzun 
zamandır tiyatroya katılmıyo-
rum. O yüzden katılmak istedim. 

Ben internet üzerinden gördüm 
etkinliği çok güzel bir etkinlik 
zaten bu alanı da çok beğeniyo-
ruz ve zaman zaman geliyoruz.” 
ifâdelerini kullandı.

EVLERDE SIKILMIŞTIK

Dursun Duran da “Çocuklarla 
geldik, etkinlik çok güzel, eğleni-
yoruz. Açık havada olmasını ve 
ses kalitesini de beğendik.” şek-
linde konuştu. Ayşe Duran ise 
“Esenler Belediyesi’nin birçok 

etkinliğine katılıyoruz. Gayet 
beğeniyoruz, festivali çok beğen-
dik’ diye konuştu. Yüsra Kara-
kaya ise ‘Pandemiden sonra fes-
tival çok iyi geldi, eğleniyorum. 
Kendilerini ilk defa izliyorum. 
Pandemi nedeniyle uzun süredir 
evlerdeydik. O yüzden böyle bir 
etkinlik hepimize çok iyi geldi.” 
dedi. 

Açık Hava Tiyatro Festivalimiz büyük ilgi gördü… 

ESENLER TİYATROYA DOYDU 

Esenler Cemevi, Muharrem 
ayında matem orucu tutan 

vatandaşlar için Muharrem lok-
ması dağıttı. Esenler Belediye 
Başkanı M. Tevfik Göksu ve 
AK Parti Esenler İlçe Başkanı 
Umut Özkan aşure ve kurban 
lokmasında canlar ile aynı sof-
ra etrafında buluştu. Birlik ve 
bereketin simgesi olan aşure ve 
lokmalar vatandaşlarla birlikte 
afiyetle yendi. 

BİRBİRİMİZİ ALLAH İÇİN 
SEVER VE KUCAKLARIZ

Esenler Cemevi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Cemal Özde-
mir’den sonra bir konuşma ya-
pan Esenler Belediye Başkanı 
M. Tevfik Göksu, yapılan iba-
detlerin ve edilen duaların ka-
bul olmasını diledi. “Bu-
gün belki bir şükür 
kurbanı belki “yas-ı 
matem” orucundan 
sonra bir şükrü ni-
yaz olarak burada 
bulunan kardeşleri-
miz için günün anlam 
ve önemi iki açıdan daha 
anlamlı hâle geldi.” diyen Gök-
su daha sonra özetle şunları 
söyledi: 

“Bir tanesi oruçlarımızı tutmuş 
olmamız ve onun bereketini 
beklemek, diğeri ise uzun za-
mandan beri Alevî kardeşleri-

mizin çok sıkça telaffuz ettiği 
ve bizim de (Allah nasip ederse 
ilk fırsatta bu sözü yerine geti-
receğiz) dediğimiz cemevimizin 
bereket sofrasında buluşuyor 
olmamız. Ben hem cem evimi-
zin hem de tutulan oruçların 
Cenâb-ı Hak nezdinde kabul ol-

masını diliyorum. Bir baş-
kasının bir başkasına 

saygı göstermesi de-
diğinizde parmakla 
gösterilen, dünyada 
insanlığın gıptayla 
takip ettiği bir mil-

letin çocuklarıyız. Biz 
yeryüzünde her zaman 

merhameti ve özgürlüğü be-
nimsemiş bir milletin çocukları 
olarak birbirimizden gayrımız 
olamaz. Birbirimizi Allah için 
sever ve kucaklarız. Bizim inan-
cımızın bize vermiş olduğu so-
rumluluk gereği her insan inan-
dığı gibi yaşamakta özgürdür.” 

HERKES İNANDIĞINI YAŞAMAKTA ÖZGÜRDÜR

Esenler Belediyemiz her yıl olduğu 
gibi bu yıl da Muharrem ayı dolayısıyla 
Esenlerli vatandaşlara paylaşma ve 
bereketin sembolü aşure dağıttı.

ESENLER’DE 
10 BİN AŞURE 

İKRAMI

Her yıl Muharrem ayında gelenek-
sel olarak düzenlediğimiz aşure 

dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdik. 
Belediyemizce hazırlanan 10 bin ta-
bak aşure Esenler Dörtyol Meydanı, 
15 Temmuz Millet Bahçesi, Volkan 
Karatepe Meydanı,  Esenler ve Men-
deres metro çıkışlarında vatandaşlara 
ikram edildi. Bolluğun, bereketin, bir-
liğin, dirliğin ve kardeşliğin sembolü 
olan aşureyi yiyen vatandaşlar, “Hem 
damaklarımızda hem de gönüllerimiz-
de güzel bir tat bıraktı. Bu aşure birliği-
mize, dirliğimize, kardeşliğimize vesile 
olmasını diliyor ve belediyemize teşek-
kür ediyoruz.” diyerek memnuniyetle-
rini dile getirdiler. 
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Mehmet Öcalan Spor KompleksiMehmet Öcalan Spor Kompleksi

Oruçreis Mahallesi’nde hizme-
te giren Mehmet Öcalan Spor 

Kompleksi, Esenler’de âdeta sporun 
yeni adresi oldu. Hizmete girmesi ile 
birlikte kompleks, birçok ulusal spor 
organizasyonu ve etkinliğe ev sahip-
liği yapmaya başladı. 

İSTANBUL ŞAMPİYONASI 
YAPILDI 

Esenler Mehmet Öcalan Spor 
Kompleksi ilk olarak İstanbul Wus-
hu Budokaido Şampiyonası’na ev 

sahipliği yaptı. 700 sporcunun mü-
câdele ettiği şampiyonada derece 
yapanların madalyalarını Belediye 
Başkanımız M. Tevfik Göksu ve AK 
Parti Esenler İlçe Başkanı Umut 
Özkan verdi. 

900 SPORCU SİYAH KUŞAK 
İÇİN TERLEDİ 

Komplekste ikinci büyük 
etkinlik ise Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, bele-
diyemiz ve Türkiye 
Kick Boks Fede-
rasyonu tara-
fından ortakla-
şa düzenlendi. 
İstanbul’un 39 
ilçesinden 900 
sporcu, Kick 
Boks Siyah Ku-
şak Sınavı’nda 
ter döktü. Sı-
nav öncesi AK 
Parti İstanbul İl 
Başkanı Osman 
Nuri Kabakte-

pe ve AK Parti İlçe Başkanı Umut 
Özkan sporcularla bir araya ge-

lerek kendilerine moral verdi. 

ANTRENÖRLÜK KURSU 
 DÜZENLENDİ 

Türkiye Kick Boks Federas-
yonu, Mehmet Öcalan Spor 
Kompleksi’nde 2. kademe 
antrenörlük kursu düzen-
ledi. Türkiye’nin değişik 
yerlerinden kursa katılan 
50 antrenör 3. kademeye 
yükseldi.

EROKSPOR GALİBİYETLE BAŞLADIEROKSPOR GALİBİYETLE BAŞLADI
2021-2022 TFF 3. Lig 3. 

Grup’ta mücâdele eden 
Esenler Erokspor, yeni sezon 
için tecrübeli teknik direktör 
Hikmet Sevim ile sözleşme im-
zaladı. 2021-2022 sezonu hazır-
lıklarını tamamlayan ekip kad-
rosuna kattığı yeni transferlerle 
sezona iddialı bir başlangıç yaptı. 
Sarı yeşilli ekip, yeni hocasıyla li-
gin ilk maçında ilk galibiyeti aldı.

KARŞIYAKA’YI YİNE ÜZDÜ 

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücâdele 
eden Esenler Erokspor, sezo-
nun ilk maçında son 3 sezon-

dur aynı grupta yer alan ve her 
maçında yendiği veya berabere 
kaldığı Karşıyaka’yı konuk etti. 
Esenler Erokspor, İzmir tem-
silcisini yine eli boş gönderdi. 
Esenler Stadyumu’nda oynanan 
ve çekişmeli geçen karşılaşma-
da ilk yarı 0-0’lık beraberlikle 
tamamlandı. İkinci yarıda ra-
kibe üstünlüğünü kabul ettiren 
Esenler Erokspor, Talha Özcan 
ile golü buldu. Maçta başka gol 
olmayınca sarı yeşilli ekip maçı 
1-0 kazanarak sezona 3 puanla 
moralli bir başlangıç yaptı. 

Esenler 
Erokspor, yeni 

hocasıyla sahaya 
çıktığı sezonun ilk 

maçında güçlü rakibi 
Karşıyaka’yı 1-0 

mağlup etti.

ESENLER’DE SPORUN ESENLER’DE SPORUN 
YENi ADRESiYENi ADRESi
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Pati Festivali’nde can dostlarımıza yuva aradık… 

15 Temmuz Millet Bahçesi’nde 
“Satın alma sahiplen!” mottosuyla 

gerçekleşen Pati Festivali’nde renkli 
görüntüler ortaya çıktı. 

Esenler Belediyesi, can dostlarımız 
olan köpeklerin sahipleriyle birlikte 
iyi vakit geçirip eğlendiği ve çok özel 
deneyimler yaşadığı renkli bir festiva-
le ev sahipliği yaptı. Etkinlik alanında 
özgürce dolaşıp yeni arkadaşlar edi-
nen patili dostlar, ırk ve yetenek baş-
lıklarında çeşitli yarışmalara katıldı.

BARINAKTAN YENİ  
YAŞAMA 

Eğitimli köpeklerin 
de gösteri yaptığı 
Pati Festivali kap-
samında bir de 
güzellik yarışması 
düzenlendi. Yarış-
mada dereceye gi-
renlere Esenler Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
Mehmet Kamil Ayata tarafın-
dan mama ve kupa ödülleri takdim 
edildi. Festivalde ayrıca vatandaşlara 
belediye barınağında bulunan dost-
larımızı sahiplenme imkânı tanındı. 
Bazı vatandaşlar, belediye barınağın-

dan seçtikleri patili 
dostları sahiple-
nerek onlara yeni 
bir yaşam ortamı 
sundular. 

CAN 
DOSTLARIMIZ 

İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Esenler Belediyesi Sağlık 
İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimi 
Serdar Öztürk, sokak hayvanları için 
pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini 
belirterek, “Can dostlarımızın top-
lanmasını, bakım ve tedavilerini yapı-

yoruz. Kısırlaştırma, aşılama ve yuva 
edindirme çalışmalarını gerçekleşti-
riyoruz.” dedi. Senelik 500 hayvanın 
kayıt altına alınmasını sağladıklarını 
kaydeden Öztürk, “Bu ve benzeri or-
ganizasyonlarla vatandaşlarımızı hay-
vanlar konusunda bilinçlendiriyor, 
onlarla daha iyi dostluklar kurmala-
rına zemin hazırlıyoruz. Mamamatik 
makinasını Esenler’in birçok farklı 
noktasında görebilirsiniz. Vatandaş-
larımız makinaya bir lira atarak can 
dostlarımıza mama sağlayabilirler.” 
şeklinde konuştu.

Esenler Belediyesi’nin hayvanlara karşı toplumsal duyarlılığı artırmak, onlarla birlikte yaşama bilincini geliştirmek ve 
hayvan sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği Pati Festivali’ne (PatiFest) vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

SATIN ALMA SAHİPLEN!


