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GERİ DÖNÜŞÜMDEN 

6 MİLYON
DEFTER KAZANDIK!

Geri dönüşüm tesislerimizde 
tamamen atıkların ayrıştı-
rılmasından elde ettiğimiz 

gelirle 12’nci yılında 6 milyona 
ulaşan defterlerden 500 binini, 
Millî Eğitim Bakanımız Mahmut 
Özer’in katılımıyla Esenler’deki 
90 bin öğrenciye dağıttık.  S/8-9

KÜLTÜR SANAT
SEZONUMUZ

AÇILDI

Vefatının 600. yılı dolayısıy-
la Mevlid-i Şerif’in müellifi 
Süleyman Çelebi’ye atfetti-

ğimiz 2021-2022 kültür sanat se-
zonunu açtık. Bu sezon Esenler’de 
mevlid ve müellifi Süleyman Çele-
bi konuşulacak. S/11

10 yıldır sürdürdüğümüz Esen 
Bebe projesi, yenilenen içeriğiyle 

Esenlerli annelere hizmet vermeye 
devam ediyor. Esen Bebe’nin bilinçli 
anneleri ‘Katılım Belgesi’ni ve hedi-
yelerini Başkan Göksu’dan aldı. S/7

ESEN BEBE İLE
ANNELİĞE HAZIRLANDILAR

542 AİLENİN DAHA 
YÜZÜ GÜLDÜ

Akıllı ve Güvenli Şehir Esen-
ler’de inşaatı tamamlanan 

542 dairenin daha kura çeki-
mi yapıldı, hak sahipleri belli 
oldu. İnşaatlar tamamlandık-
ça diğer konutların kura çe-
kimleri devam edecek.  S/3

İnşaatları çoktan 
tamamlanmasına 

rağmen salgın 
sebebiyle açılamayan 

3 spor tesisi, 
1 Gençlik Merkezi ve 
1 Hanımlar Konağı 

artık Esenler’in 
hizmetinde.

ŞULEŞULE
YÜKSELYÜKSEL
ŞENLER ŞENLER 

HANIMLAR HANIMLAR 
KONAĞIKONAĞI
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‘Bİ’ ADIM 
ÖNE ÇIK’IN!

Esenlerli gençleri-
miz için Gençlik 
ve Spor Hizmet-
leri Müdürlüğü-
müzü 15 Tem-

muz Millet Bahçemizde açtık. 
Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürlüğümüz, “Bi’ Adım 

Öne Çık” sloganıyla, genç mü-
dürü ve genç kadrosuyla, 14-29 

yaş arasındaki Esenlerli gençler için 
çalışıyor. Gençlerimizin ayağına gidi-
yor, sanattan spora, kültür gezilerinden 
yeteneklerini keşfetmelerine kadar di-
ledikleri her alanda yanlarında oluyor. 

GENÇLER İÇİN İDDİALI 
PROJELER GELİYOR!

Sloganlarında olduğu gibi Esenlerli 
gençlerin “Bi’ Adım Öne Çık”ması 
için çalıştıklarını söyleyen Esenler 
Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetle-
ri Müdürü Erhan Akcan, “Güçlerini 
ve yeteneklerini keşfedebilecekleri, 
hayata dair ne varsa bulabilecekleri 
birbirinden özel projelerimizle Esen-
lerli genç kardeşlerimizin yanında ol-
mak için tamamı gençlerden oluşan 
bir kadro kurduk. Esenler’de Başka-
nımız M. Tevfik Göksu’nun göreve 

geldiği ilk günden beri gençlerimiz 
için çok sayıda proje ürettik zaten 
ama şimdi bunları bir çatı altında top-
layarak daha da geliştiriyoruz. Ama-
cımız, Esenler’deki tüm gençlere 
ulaşmak ve yeteneklerini keşfetmele-
rini sağlamak. Bunun için de tüm ak-
tivitelerimizi gençlerimizin ayağına 
götürüyoruz. Yıllardır başarıyla sür-
dürdüğümüz ödüllü projelerimizin 
yanı sıra ilk defa duyacakları birçok 
sürpriz projemizle de genç kardeş-
lerimizin ‘Bi’ Adım Öne Çık’masını 
sağlayacağız.” diye konuştu. 

23 Ekim–28 Kasım tarihlerinde her 
Cumartesi tek gezi, her Pazar iki gezi 

olarak düzenlediğimiz turlarımız için ka-
yıtlar başladı. 

Başvuru şartlarımız ise şöyle: 

• Katılım kişi sayısı ile sınırlıdır.

• 14-29 yaş arası, Esenler’de ikamet eden 
herkes katılım sağlayabilir.

• 2 doz aşı veya 48 saat içinde yapılmış 
PCR testi ibraz etmek zorunludur.

Kayıt oluşturmak için belediyemizin www.
esenler.bel.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Genç ve dinamik kadrosuyla 
Esenler’in gençlerine hizmet edecek 

ve gençlerin “Bi’ Adım Öne Çık”masını 
sağlayacak Gençlik ve Spor Hizmetleri 

Müdürlüğümüz kuruldu.

Bursa, Edirne ve Bilecik’e düzenleyeceğimiz 
günübirlik gezilerle hep birlikte gezip 

görecek, eğlenirken öğreneceğiz.

GENÇLER, HAYDİ 

Erhan Akcan: 
“Birbirin-

den iddialı 
ve yepyeni 

projelerimizi 
gençlerimizle 
buluşturaca-

ğız.” 
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Kuralar Çekildi…

542 AİLENİN
DAHA YÜZÜ GÜLDÜ

Esenler’de kentsel dönüşüm 
çalışmaları hız kesmeden 
devam ediyor. 17 Ağustos 
Marmara Depremi’nin 22. 
yılında, 1. Etap 1. Kısım 

için yapılan kura çekiminin ardından 
Akıllı ve Güvenli Şehir Esenler’deki 
Güney Rezerv Alanı 1. Etap 2. Kısım’da 
oturacak hak sahipleri de kura çekimine 
katıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Merke-
zi’nde noter huzurunda gerçekleşen he-
yecan dolu kura çekiminde 542 dairenin 
sahipleri belli oldu. Konutları belirlenen 

vatandaşlar, yeni ve güvenli evlerine ka-
vuşmanın mutluluğunu yaşadılar.

80 İLE 125 METREKARE ARASINDA DE-
ĞİŞİYOR

Olası İstanbul depremine karşı güvenli, 
geniş donatı alanlarına sahip, yeşil ile 
bütünleşmiş, yatay mimari üslûbunda, 
akıllı ve güvenli şehir konseptinde inşâ 
edilen daireler, yıl sonuna kadar vatan-
daşlara teslim edilecek. Daireler, 80 ile 
125 metrekare arasında değişiyor. İnşa-
atları tamamlandıkça diğer konutların 
kura çekimleri devam edecek. 

FESTİVAL SEZONUNU
NAR, BADEM VE ÇİĞ KÖFTE İLE AÇTIK

Esenler Belediyesi, Esenler Adıya-
manlılar Derneği (ESADER) 
ve İstanbul Çiğköfte ve 

Etsiz Çiğköfteciler Esnaf Sa-
natkârlar Derneği (ÇİĞ-
DER) tarafından organize 
edilen Nar, Badem ve Çiğ 
Köfte Festivali bu yıl da bü-
yük bir ilgi gördü. Dörtyol 
Meydanı’nda düzenlenen 
festivale Esenler Belediye 
Başkanı M. Tevfik Gök-
su, Adıyaman Milletvekili 
Muhammed Fatih Toprak, 
Adıyaman’ın ilçe beledi-
ye başkanları ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. Adıyaman 
Milletvekili Muhammed Fatih 
Toprak ve Adıyaman’ın ilçe be-
lediye başkanları selamlama ko-
nuşmaları yaparak etkinlikte eme-
ği geçenlere teşekkür etti. 

ÇİĞ KÖFTEDEN KÖPRÜ YAPILDI 

Çiğ köfteden köprü yapan ustalar, yine Adıyaman’ı sim-
geleyen nar, badem ile çeşitli tasarımlar yaparak festivale 
renk kattı. Vatandaşlar, çiğ köftenin yanı sıra son yıllar-

da yetiştirilmeye başlanan ve tadı ülke sınırlarını aşan 
Adıyaman narının ve bademinin de tadına bakma 

imkanı buldular. Türk Halk Müziği’nin sevilen 
ismi Kahtalı Mıçe’nin konser verdiği festivalde 
Ramazan Garipses, Haşim ve Gülistan Tokde-
mir ile Harfane Grubu da Adıyaman yöresine 
özgü türküler seslendirdi. Çiğ köfte yeme yarış-

ması da eğlenceli anlara sahne oldu.

 KÜLTÜRÜMÜZÜ ÖĞRETMELİYİZ

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu 
yaptığı konuşmada; “Bugün Adıyaman’ı-
mızın çok önemli sembolü olan çiğ köfte, 
nar ve bademle beraber bu sene 5’incisini 

düzenlediğimiz festivalimizde kimsenin 
maksadı nar badem ya da çiğ köfte ye-

mek değil. İstanbul kendi içinde bir 
medeniyet köprüsüdür. Gelecek 

nesillere kendi yöremizin kültürel 
kodlarını öğretmemiz gerekiyor. 
Özelikle gelecek nesillere yöre-
mizin hangi lezzetlerinin hangi 

medeniyet değerlerini taşıdığını anlat-
mamız ve öğretmemiz gerekiyor. Biz bu 
topraklarda sıradan yaşayan bir millet 
değiliz. Bu toprakların her bir zerresi her 
bir santimi bedeli ödenerek inşâ edilmiş-
tir.” ifadelerini kullandı.

‘Akıllı ve Güvenli Şehir Esenler’de 
inşaatı tamamlanan 542 dairenin 

daha hak sahipleri için kura 
çekimi yapıldı. Konutları belirlenen 

vatandaşlar, yeni ve güvenli evlerine 
kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar.

EKİM 2021
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ESENLER’E DEV

ESERLER
İnşaatları çoktan tamamlanmasına rağmen Covid -19 

salgını sebebiyle açılamayan Mehmet Öcalan Spor 
Kompleksi, Oruçreis Spor Kompleksi, 15 Temmuz Spor 
Kompleksi, 15 Temmuz Gençlik Merkezi ve Şule Yüksel 
Şenler Hanımlar Konağı, yeni normalleşme ile birlikte 
tam kapasite Esenler halkına hizmet vermeye başladı. 

15 TEMMUZ GENÇLİK MERKEZİ 

Esenler’de gençlerin iş ve okul saatleri dışında dinlenebilecekleri, spor 
yapabilecekleri, sosyal faaliyetlere katılabilecekleri muhteşem bir do-

ğaya sahip 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisindeki 15 Temmuz Gençlik 
Merkezi de hizmete başladı. Gençlik Merkezimiz, gençlerimizi sosyal, kül-
türel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlenmelerinde onlara reh-
berlik ve danışmanlık yapıyor. Gençlerin çeşitli aktiviteler içinde yer alarak 
sosyal beceriler kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla çeşitli çalışmalar 
yürüten merkezimiz, tarihî ve kültürel geziler, kamplar ve sportif etkinlikler 
düzenliyor. 15 Temmuz Gençlik Merkezi’nin içerisinde yüzme havuzunun 
yanı sıra spor, oyun ve simülasyon salonları yer alıyor. Esenlerli gençler 
merkeze yoğun ilgi gösteriyor.  

MEHMET ÖCALAN SPOR KOMPLEKSİ 

‘Her mahalleye bir yüzme havuzu’ sloganıyla spor altya-
pılarını çoğaltmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren 

Esenler Belediyesi, ilçenin en büyük mahallelerinden birisi 
olan Oruçreis Mahallesi’ne dev bir kapalı spor kompleksi 
yaptı. 2.800 metrekare alanda inşâ edilen spor komplek-
sinin bir tarafında 12,5x25 metre ebatlarında yarı olimpik 
yüzme havuzu, diğer tarafında ise 300 kişi kapasiteli tri-
bünlü basketbol sahası yer alıyor.  Spor salonunun orta kıs-
mında ise; duş, soyunma odaları, idari birimler,  wc vb. ek 
birimler bulunuyor. Üst katta ise fitness salonu yer alıyor. 
Kompleks, kapalı salon sporları başta olmak üzere Esen-
ler’de sporun en önemli merkezlerinden birisi hâline geldi. 

ANNE-ÇOCUK BUTİK HAVUZU 

Oruçreis Mahallemizde hizmete giren 
Anne-Çocuk Butik Havuzu sadece 

hanımlara hitap ediyor. 3 kulvarlı butik 
havuzda fitness ve diyetisyen salonları da 
yer alıyor. Üstündeki açık teras, yanında-
ki alanla bütünleştirilerek bir çocuk soka-
ğı ve parkı ile birlikte mahalledeki büyük 
bir boşluğu doldurdu ve çevre sakinlerinin 
gözdesi oldu.  

15 TEMMUZ SPOR KOMPLEKSİ 

15 Temmuz Millet Bahçesi ziyaretçileri ile amatör spor 
kulüpleri ve ilçe gençleri için güzel bir spor kompleksi 

devreye girdi. İçerisinde 2 halı saha ile 2 voleybol ve bas-
ketbol sahasının bulunduğu kompleks; doğanın içinde, te-
miz havada spor yapmak isteyenlere büyük imkân sundu. 
Tesisin yer altında kalan bölümünde okçuluk ile silahlı 
atış eğitimlerinin verildiği bir bölüm de yer alıyor.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER HANIMLAR KONAĞI

Belediyemiz, Esenlerli hanımlarımızın şehrin yoğunluğundan uzaklaştığı, 
kaliteli ve huzurlu bir ortamda çocuklarıyla birlikte, ihtiyaç duydukla-

rı alanlarda kendilerini geliştirip sosyalleşebilecekleri çok güzel bir hanım-
lar konağını hizmete sundu. Gazeteci-yazar merhum Şule Yüksel Şenler’in 
ismi verilen hanımlar konağımız 873 metrekare kapalı alana sahip. İçerisin-
de meyve ağaçları da bulunan geniş bahçesi ile bu konakta hanımlarımızın; 
kültür-sanat, beceri, bilişim ve istihdam alanlarında gelişimleri destekleniyor. 
Aile danışmanlığı hizmetlerinin yanında teknoloji atölyesi, sanat, mutfak ve 
beceri atölyesi ile istedikleri alanlarda kendilerini geliştirebiliyor. Kafeterya, 
kreş, çocuk etkinlik alanı ve anne-çocuk kitaplığı da bulunan konakta dü-
zenlenen seminer, konferans, anma ve sohbetlerle müdâvimlerinin kültürel 
ve psiko-sosyal gelişimlerine katkı sağlanıyor. İstihdam destekli eğitimler ve 
kooperatif hizmeti ile hanımlarımızın aile bütçelerine katkı yapılıyor. .

EKİM 2021
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2022 Yılı Bütçesi 710 Milyon 500 Bin TL!

EN YÜKSEK ARTIŞ
KADIN, AİLE VE GENÇLİK HİZMETLERİNE

TEKNOFEST’E  ELEKTRİKLİ
OTOMOBİLİMİZLE KATILDIK

ASIM GÜLTEKİN DERGİCİLİK 
OKULUMUZA ÖDÜL!

Bütçenin kabul edilmesinin ardın-
dan Esenler Belediye Başkanı 
M. Tevfik Göksu bir teşekkür 
konuşması yaptı ve tahmini büt-
çenin gider oranlarındaki artışlar 

hakkında bilgi verdi. Göksu özetle şu ifadeleri 
kullandı:

“710 milyonluk bir bütçemiz var. 2021 yılına 
göre yaklaşık yüzde 34.70 oranında bir artış 
var. En yüksek artışımız yüzde 183 ile kadın, 
aile ve gençlik hizmetlerinde. İkinci en büyük 
artışımız yüzde 68 ile yatırımlarda. Esenler 
Belediyesi’nin esas harcama kalemlerine bak-
tığımızda sadece 2021 yılı kentsel dönüşümde 
harcadığımız rakam 1.8 milyardır. 2022 yılı or-
tasında yeni bir bütçe revizyonuyla karşınıza 
geleceğiz. Çünkü yatırımlarımızın bir kısmını 
buraya ilave etmedik. Onlar netleştikçe yeni-
den bütçe yapmak durumunda kalabiliriz. Biz 
Esenler halkıyla birbirimizi çok seviyoruz. Biz 
birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Esenler’deki her 
bir kardeşimizin geleceği bize emanet. Biz o 
emanete bugüne kadar hep sahip çıktık, çık-
maya da devam edeceğiz.”

Belediye Başka-
nımız M. Tev-
fik Göksu’nun 

vizyonuyla kurulan Esenler 
Belediyesi Şehit Prof. Dr. İlhan Va-
rank Bilim Parkı, gençlerin ülkemizin 
geleceğinde söz sahibi olacak değerli 
mühendis ve bilim insanı olabilmesi 
için teknoloji ve bilime kapı aralaya-
rak onlara ücretsiz bilim-teknoloji 
eğitimi sağlıyor. Şehit Prof. Dr. İlhan 
Varank Bilim Parkımız bünyesinde-
ki genç öğrencilerimiz, teknoloji ve 
bilimin kalbinin attığı TEKNOFEST 
2021 etkinliklerine katıldı.

TEKNOFEST 2021 etkinlikleri sı-
rasında da, Belediye Başkanımız 

M. Tevfik Göksu, 
Şehit Prof. Dr. İl-

han Varank Bilim 
Parkı standında bi-

lim ve teknolojiye ilgi 
duyan vatandaşlarımızla 

buluşup sohbet etti ve fotoğraf çek-
tirdi. 

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİMİZİ 
TANIDILAR 

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim 
Parkımız da TEKNOFEST’te elekt-
rikli otomobillerini ve Model Roket 
İmalat ve Uçuş Eğitimi Kursu’nu ve 
dâhi gençlerimizin çok sayıda bilimsel 
çalışmasını tanıttı.

Bu yıl 12.’ncisi düzenlenen 
Uluslararası Dergi Gün-
leri’nde “Dergiciliğin En-

leri” ödülleri sahiplerini buldu. 
Esenler Belediyesi tarafından dü-
zenlenen Asım Gültekin Dergi-
cilik Okulu ve okulun öğrencileri 
tarafından çıkarılan Koyu Mu-
habbet Dergisi, Dergicilik Oku-
lu Özel Ödülü’ne lâyık görüldü. 
Esenler Belediyesi bünyesinde 
öğrencilere dergiciliğin incelikle-
rini ve kendilerine has içerikler 
öğretmeyi hedefleyen Asım Gül-
tekin Dergicilik Okulu, Dergici-
lik Okulu Özel Ödülü’nün sahibi 
oldu.

Esenler Belediyesi’nin 2022 
yılı mali performansı ve bütçe 

tasarısı görüşüldü. 2022 
bütçesi, bir önceki yıla oranla 

yüzde 34.70 artarak 710 milyon 
500 bin TL olarak oy çokluğu ile 

kabul edildi. 

Gençlerimizin 
bilimsel projeler 
geliştirmelerine 

destek verdiğimiz 
Şehit Prof. Dr. 

İlhan Varank Bilim 
Parkımız, genç 
öğrencileriyle 

beraber TEKNOFEST 
organizasyonunda 

çalışmalarını 
sergiledi.

Dünya Dergiler Bir-
liği tarafından bu yıl 
12’ncisi düzenlenen 
Uluslararası Dergi 

Günleri’ne kültür ya-
yınlarının yer aldığı 
stantla katıldık. Fu-
arda Asım Gültekin 

Dergicilik Okulumuz, 
Dergicilik Okulu Özel 

Ödülü’nün sahibi 
oldu.

EKİM 2021
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YENİ MEMURLARIMIZ
ESENLER’İN HİZMETİNE HAZIR

ESENLERLİ
ÇOCUKLARIN
HAYALLERİ
GERÇEK OLUYOR!

2021/1 KPSS sonuçlarına göre 
yeni atanan 26 memura Esenler 
Belediyesi’ne uyumu ve Esenler 

için ivedilikle kaliteli hizmet üretme-
leri için eğitimler düzenlendi. Eğitim-
lerde; yeni atanan memurların kurum 
kültürüyle birlikte görev yapacağı bi-
rime hızlı bir şekilde uyum sağlaması, 
bilgi ve deneyiminin artırılması, iş ve 
işlemlerin kolaylaştırılması ve bunun 
yanında kurumsal âidiyet duygusunun 
yükseltilmesi hedeflendi.

Başkan yardımcıları ve birim müdür-
lerimiz tarafından verilen oryantasyon 
eğitimlerinde memurlara, Belediyeler 
Kanunu ve ilgili temel mevzûat, bele-
diye üst yönetimi, müdürlükler ve gö-
revleri, belediyenin iç işleyişi hakkında 
bilgiler verildi. 

Belediye kadromuza yeni katılan memurlarımıza, 
Esenler’e en iyi hizmeti verebilmeleri için 

oryantasyon eğitimi verdik.

Geleceğin Esenler’ini 
şekillendirecek ço-
cuklarımızın hayalle-
rini gerçekleştirmek 
için ellerinden tuta-

rak hedeflerine bir adım daha yak-
laştırıyoruz. Albert Einstein’in “Ha-
yal gücü bilgiden daha önemlidir.” 
sözünden hareketle çocuklarımıza 
gerekli motivasyon ve desteği vererek 
hayallerini gerçekleştirmelerine im-
kân sağlıyoruz.

Önceki yıllarda da “365 Gün 365 Ha-
yal 365 Çocuk” adıyla uyguladığımız 

projede, minik yüreklere gelecekte 
ulaşmak isteyecekleri bir amaç edin-
dirmeyi ve analitik düşünce gelişimi-
ni kazandırarak onların sağlıklı hayal 
gücüne sahip bireyler olmalarını he-
defliyoruz.

Proje kapsamında 6-15 yaş arası ço-
cuklar; düşledikleri oyuncak, gezi, 
etkinlik, meslekî, soyut veya somut 
tüm hayallerini yazarak ya da çizerek 
Esenler’deki 20 ilkokul, 19 ortaokul 
ve Çocuk Sokağı’nda bulunan hayal 
kumbaralarına atıp hayallerini ger-
çekleştirebilecekler.

Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek 
ve detaylı bilgi almak için 0212 568 39 
08 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

“365 Gün 365 Hayal 
365 Çocuk” projemizle 

çocuklarımızın hayallerini 
gerçeğe dönüştürmeye 

devam ediyoruz. 
Esenlerli çocuklarımız, 

okullarındaki hayal 
kumbaralarına hayallerini 
atıp gerçekleştirebilecek.
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Esenler 
Belediyesi’nin Nar 

projesinde yer 
alan kadınlar ve 

Dede Torun Yaşam 
Merkezi kursiyeri 
nineler el emeği 
ürünlerini satışa 

çıkardı.

‘ESEN BEBE’ İLE
ANNELİĞE HAZIRLANDILAR

NAR’DAN
TECRÜBE
PAYLAŞIMI 

‘NAR KADINLARI’ NİNELERLE 
BİRLİKTE STANT AÇTI

Esenler Belediyesi’nin 
10 yıldır devam et-
tirdiği “Esen Bebe” 
projesi, Mayıs ayı iti-
barıyla yenilenerek 

anneler ve anne adaylarıyla buluş-
turuldu. 15 Temmuz Millet Bahçesi 
içerisindeki Şule Yüksel Şenler 
Hanımlar Konağı’nda düzenle-
nen programda proje kapsa-
mında yeni doğum yapan an-
nelere hediye edilen bebek 
çantasının yanı sıra “Anne 
Oluyorum” eğitimleri de 
verildi. Eğitime katılan an-
nelere “Katılım Belgesi’ ve 
“Esen Bebe Çantası”nın ve-
rilmesinin yanında 30 anne de 
bebekleriyle birlikte etkinliğe ka-
tılıp “Anne Sütünün Önemi ve Ba-
şarılı Emzirme” konulu seminerde 
hemşirelerden bilgi aldı. Esenler 
Belediye Başkanı M. Tevfik Gök-
su da katılımcı annelere ‘Katılım 
Belgesi’ ve Esen Bebe Çantası tak-
dim ederek eğitime katılan annele-
ri kutladı.

Esenler Belediyesi’ni Bebek Dostu 
Şehir olarak görmek istediğini be-
lirten Esenler Belediye Başkanı M. 
Tevfik Göksu, proje ile ilgili şunları 
söyledi:

“Hem Birleşmiş Milletler Sürdü-
rülebilirlik kategorisinde hem de 
AB kökenleri çevresinde kentler 
değişik dostluklarla tanımlanır. 
Genç, yaşlı, çevre ve bebek dostu 

kentler diye tanımlanmak isteni-
yor. Tanımlar, insan merkezi üze-
rinden yapılıyor. Bu çerçevede biz 
de Esenler olarak beşerî ilişkilerde 
insanın ihyâsı ile ilgili ödüller almış 
bir belediyeyiz. Şimdi de bu ödülle-
rimizi taçlandıracak yeni kategori-
de bir mücâdelenin içine giriyoruz. 

Bebek Dostu Şehirler kategori-
si. Sağlık Bakanlığı tarafından 
yürütülen hem Dünya Sağlık 
Örgütü hem de UNICEF ta-
rafından da desteklenen bu tip 
kategorilerde müracaatlarımı-
zı yaptık bu anlamda birkaç ay 

içerisinde Esenler Belediyesi’ni 
Bebek Dostu Şehir olarak taçlan-

dırmak istiyoruz. Bu bağlamda an-
nelerin doğumdan sonra emzirme 
sürecinde onlara katkı sağlamak, 
doğumdan önce ‘Anne Oluyorum’ 
eğitimleri, bu eğitimlerle ilgili onla-
ra verilecek destekler hem Esenler 
Kadın Doğum Hastanemiz hem de 
Esenler Medipol Hastanemiz an-
nelerimize destek verecekler.”

Esenlerli kadınlar, el emeklerini 
kazanca dönüştürdükleri Nar 
Projesi kapsamında ürünlerini 

satışa çıkardı. Esenler 15 Temmuz Mil-
let Bahçesi’nde açılan el emeği ürün 
satış standında yiyecekten giyeceğe, ev 
eşyalarından hediyeliklere kadar çeşit 
çeşit ürün yer aldı. Esenler Dede Torun 
Yaşam Merkezi kursiyeri olan nineler 
de kursta aldıkları eğitimlerin ardından 
el emeği, göz nuru ürünlerini ev hanım-
larının standında satışa çıkardı. Nineler, 
bir yandan da alanda örgü yaptı.

KADINLARA HER PLATFORMDA 
DESTEK

Nar projesinin günden güne büyüdü-
ğünü anlatan Esenler Belediyesi Kadın 

ve Aile Müdürlüğü Koordinatörü Se-
vilay Acar, “Nar Projesi artık büyüyor, 
heyecanımıza heyecan katıyor. Dede 
Torun Merkezimizin kursiyeri olan ni-
nelerimiz de el emeği ürünlerini bizim 
standımıza gelerek satışa sundular. Ka-
dın girişimcilere, ev hanımlarına, her 
platformda herkesin destek olmasını 
bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Nar Projesi ile kadınlara kazanç 
kapısı açan Esenler Belediye-
si, kurduğu Nar Kadın Girişimi 

ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınları, 
Türkiye’nin farklı illerinde geliştirilen 
benzer projelerde rol oynayan kadınlar-
la buluşturuyor. Proje ile kazanç kapısı 
elde eden kadınlar, Bursa’da yer alan 
Yıldırım Belediyesi tarafından kurulan 
Zeyniler Çalıkuşu Kadın Kooperatifi ve 
Hüma Hatun Kadın Eğitimi ve Girişim-
cilik Merkezi’nde görev alan kadınlara 
tecrübe paylaşımı yapmak için bir araya 
geldi. Etkinlikte; Nar Kadın Girişimi ve 
İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, koo-
peratifler ve ürettikleri ürünler hakkında 
bilgi alıp, ürünleri tek tek inceledi.

EDİNDİĞİMİZ BİLGİLERİ HAYATA 
GEÇİRMEK ADINA HEYECANLANDIK

Bursa’ya yapılan ziyaret hakkında bilgi 
veren Esenler Belediyesi Kadın ve Aile 
Koordinatörü ile Nar Girişim İşletme 
ve Üretim Kooperatifi Başkanı Sevi-
lay Acar, “Nar Kadın Kooperatifimizin 
üretimlerini artırmak, girişimci kadın-
larımızın biraz da tecrübe edinmesini 
sağlamak için Yıldırım Belediyesi’nin 
kadın kooperatiflerini ziyarete geldik. 
Buranın hem doğal yapısı, hem de tarihi 
güzelliğini tanıma fırsatı bulduk. Bura-
dan edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri ken-
di kooperatifimizde de hayata geçirmeyi 
hedefliyoruz.” dedi.

Esenler Belediyesi’nin 2022 
yılı mali performansı ve 

bütçe tasarısı görüşüldü. 
2022 bütçesi, bir önceki 
yıla oranla yüzde 34.70 

artarak 710 milyon 500 bin 
TL olarak oy çokluğu ile 

kabul edildi. 

Esenler Belediyesi’nin 10 
yıldır devam eden projesi 

Esen Bebe, yenilenen 
içeriğiyle Esenlerli 

annelere hizmet vermeye 
devam ediyor. Esen 

Bebe’nin bilinçli anneleri 
‘Katılım Belgesi’ni Başkan 

Göksu’dan aldı.
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Esenler’de geri dönü-
şüm tesislerinde ta-
mamen atıkların ay-
rıştırılmasından elde 
edilen gelirle 12’nci yı-

lında 6 milyona ulaşan defterlerden 
500 bini, Millî Eğitim Bakanı Mah-
mut Özer’in katılımıyla gerçekleşen 
programda, ilçede eğitim gören 90 
bin öğrenciye dağıtıldı.
ESENLER TÜM İLÇELERİMİZE 
ÖRNEK OLSUN

Esenler Oruç Reis İlkokulu’nda 
düzenlenen törende konuşan Millî 
Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esen-
ler’in geri dönüşüme desteğinin tüm 
ilçelere örnek olmasını temennî et-
tiğini belirterek, “Sadece akademik 
başarıyı değil ahlâkı önceleyen bir 
eğitim sistemini kurgulamanın der-
dindeyiz. Birinci önceliğimiz israf 
etmemek. Atıkları ekonomiye kat-
malıyız. Esenler’deki bu proje tüm 
ilçelerimize örnek olur. Bakanlık 

olarak ‘Sıfır Atık’ projesine her türlü 
desteği vereceğiz.” dedi.
ENGELLİ ARKADAŞLARINA 
AKÜLÜ SANDALYE HEDİYE 
ETTİLER

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 
Oruç Reis İlkokul öğrencilerine 
programın sonunda defter dağıttı. 
Oruç Reis İlkokulu öğrencilerinin 
“Mavi Kapak” projesi kapsamında 
topladığı 2 ton kapaktan elde edi-
len bir akülü sandalye ise okulda 
öğrenim gören engelli bir öğren-
ciye hediye edildi. Bakan Özer de 
engelli öğrenciye dizüstü bilgisayar 
hediye etti. 6 milyonuncu defter ise 
Esenler Belediye Başkanı M. Tev-
fik Göksu tarafından Millî Eğitim 
Bakanı Mahmut Özer’e takdim 
edildi. Programda, öğrenciler veli-
leriyle defter kaplama yarışmasın-
da mücâdele etti. En hızlı ve güzel 
defter kaplayanlar sürpriz hediye-
ler kazandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 
ve AK Parti İstanbul İl Başka-
nı Osman Nuri Kabaktepe de 
Esenler’de geri dönüşümden 
kazanılan defterlerin öğren-
cilere dağıtılmasının mükem-
mel bir sosyal belediyecilik 
örneğini olduğunu belirterek, 
Esenler Belediyesi’nin çöpü 
değere dönüştürdüğünü ifade 
ettiler. 

DEFTER
KAZANDIK!

GERİ DÖNÜŞÜMDEN

6 MİLYON

Geri dönüşümden kazandığımız 500 bin 
defteri, Millî Eğitim Bakanımız Mahmut 
Özer’le birlikte öğrencilerimize dağıttık. 
12 yılda geri dönüşümden tam 6 milyon 

defter elde ettik.
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Çıkan atıkların çöp olmadığını va-
tandaşlara anlatmak için çalıştık-
larını ifade eden Esenler Belediye 
Başkanı M. Tevfik Göksu, “Esenler 

günde ortalama 400 ton çöp üreten bir ilçe. Bu 
topladığımız çöpün yüzde 10’unu aşarak ayı-
ran ender ilçelerden biriyiz. Ürettiğimiz atık 
aslında çöp değil. Esenler’de yaklaşık 189 bin 
bağımsız bölüm var. Bu bölümün hepsini teker 
teker dolaşarak geri dönüşüm nedir anlattık. 
Şu anda geri dönüşüm dediğimiz materyalle-
rin büyük bir bölümünü kaynağında, evinde 
ayrıştırıyoruz. Haftanın belli günlerinde geri 
dönüşüm araçlarımız topluyor. Bunu yaparken 
İstanbul’da da geri dönüşüm tesisi olan ender 
ilçelerden bir tanesiyiz. Sokakta topladıkları-
mızı da geri dönüşüm tesisinde ayırıyoruz. Bu 
ayırdıklarımızın her birini yeniden Esenler’in 
çocuklarına katkı olarak sunuyoruz. Bugün 6 
milyoncu defterlerimizi dağıtıyoruz ve hepsi 
çöplerden elde edilen defterler.” ifadelerini 
kullandı.

ÇÖP MALİYETİNİ SIFIRA GETİREBİLİRİZ

Okullara koyulan ESMATİK’ler hakkında da 
açıklama yapan Göksu, “Okullara koyduğu-
muz ESMATİK’lerle beraber çocuklar okul 
harçlıklarını sabah evden getirdikleri çöpten 
elde ediyor. Orada okuttukları kartla beraber 

bir para puan yükleniyor. Bu puanla birlikte 
kantine gittiklerinde kantinde ne kadar para 
puan elde ettilerse o harçlığı alıp kullanabi-
liyorlar. Bunu biraz daha ileriye götürdük. 
ESMATİK’le 16 bin çocuğumuz harçlığını bu-
radan almış. Bu işe biraz daha fazla asılabilir 
ve dikkatle üzerine gidebilirsek bir ilçe bele-
diyesinin en büyük maliyeti çöp giderleridir. 
Böylece en büyük maliyeti aşağıya çekip biz 
çöp maliyetimizi sıfıra getirebiliriz. Biz bu işe 
inanıyoruz.” dedi.

ESENLER’DE DEPOZİTOLU ÇÖP SİSTEMİ

Esenler’in her mahallesinde depozitolu çöp 
sistemine geçtiklerini belirten Göksu, sözleri-
ne şöyle devam etti:

“Her hanımefendi evinde çöpünü biriktirdi-
ğinde o tartıya çöplerini bıraktıklarında ne ka-
dar para puan biriktirdiyse her mahallede an-
laştığımız bakkallardan gidip ihtiyaçlarını çöp 
karşılığında alabilecekler. Böylece ürettiğimiz 
şeyin çöp olmadığını hem de aile ekonomisine, 
kent ekonomisine de nasıl katkı sağlayacağını 
göstermiş oluyoruz. İkinci hamleyi başlatıyo-
ruz. Esenler’de bu kültür oluştu. Dışarıdan 
bile bize atık getirenler var. 3 bin 500 tekerlek-
li sandalyeyi sadece mavi kapak kampanyası 
ile dağıttık. İnsanımız yurt dışından paketler 
hâlinde bize kapak gönderdi.”

HER EVDEN SIFIR ATIK ÇIKACAK

Hiçbir şeyin çöpe atılmaması gerektiğini vur-
gulayan Göksu, “Her evden sıfır atık çıkarma 
kampanyamız olacak. Hiçbir şeyi çöpe atma-
yalım. Üretmiş olduğumuz atığın ekonomik 
getirisi neyse sizin olsun. Biz onu işleyelim, pa-
raya dönüştürelim ve size verelim. Esenler’de 
her evde sıfır atık çıkartalım. Bunu yapabiliriz. 
Kâinattaki her şeyin dönüşümü var.” dedi.

ÇÖP DEĞİL! ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ
Her evden sıfır atık çıkarma 

kampanyamız olacak. Hiçbir şeyi 
çöpe atmayalım. Üretmiş olduğumuz 
atığın ekonomik getirisi neyse sizin 

olsun.
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KÜLTÜR SANAT KÜLTÜR SANAT 
SEZONUNU AÇTIKSEZONUNU AÇTIK

2021-2022

Esenler Belediyesi, vefatının 600. 
yılı sebebiyle Mevlid-i Şerif’in 
müellifi Süleyman Çelebi’ye at-
fettiği kültür sanat sezonunu açtı. 
Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat 

Merkezi’nde gerçekleştirilen sezon açılış prog-
ramı, Bünyamin Topçuoğlu’nun Kur’ân-ı Ke-
rim tilâveti ile geçen sezon yapılan ve bu yıl 
gerçekleştirilecek etkinlikleri anlatan film gös-
terimiyle başladı. Programa Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coş-
kun Yılmaz, Esenler Belediye Başkanı M. Tev-
fik Göksu ve çok sayıda vatandaş katıldı.Prog-
ramda Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 
Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun “Âlemlere 
Rahmet” konseri misafirlerle buluştu. Ömer 
Tuğrul İnançer ve Enes Ergür’ün anlatımıyla, 
İhsan Özer’in sanat yönetmenliğinde icrâ edi-
len konser, sanatseverler tarafından beğeniyle 
takip edildi.
BİZ TEVÂZU MİLLETİYİZ

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Beledi-
yeler elbette sanatsız geleceği tasarlayamaz ve 
kültüründen ilham alarak bunu yapacaklardır. 
Dünyanın her yerinde milletlerin bir kültürü, 
bir sanatı var. Peki, bizi farklı yapan nedir? 
Biz tevâzu milletiyiz, paylaşan bir milletiz. Bi-
zim değerlerimiz budur, Yunus’un bize anlat-
tığı, Hacı Bektaş-ı Veli, Hoca Ahmed Yesevî, 
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin bize anlattığı 
tevâzudur.” şeklinde konuştu. Sezonun atfedil-
diği Süleyman Çelebi’nin sözlerinden örnekler 
veren Demircan, “Yunus Emre, aşkın Türkçesi 
dedik. En büyük aşk ve Türkçemizi yüzlerce yıl 
öncesinden güzel kullanarak gelmiş. Süleyman 
Çelebi ile böyle bir benzerlikleri var.” ifadesini 
kullandı.
ÇELEBİ KÜLTÜRÜMÜZDE EKMEK VE SU 
GİBİ

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 
“Biz her kültür sezonuna medeniyet değerleri-
ni inşâ etmiş gönül sultanlarının adını verdik. 

Şeyh Edebâli, Yunus Emre, Hoca Ahmet Ye-
sevî, Nizamülmülk, Yusuf Has Hacip dedik. Bu 
sene de Süleyman Çelebi diyoruz. İstiyoruz ki 
geleceğimizi emanet edeceğimiz nesil bu me-
deniyet hangi köklerden büyümüş, bu köklerin 
büyümesine kimler katkıda bulunmuş, bunla-
rı bizim çocuklarımız bilsin istedik. Süleyman 
Çelebi kültürümüzde ekmek ve su gibi anlamlı. 
Anadolu’da tâziyeniz olur mevlid okunur, dü-
ğününüz olur mevlid okunur, sünnetiniz olur 
mevlid okunur, kızınızı gelin edersiniz mevlid 
okunur. Süleyman Çelebi’nin sözleri bizi bir 
araya getiren bir ilaç olmuş. Bu ilacın men-
şei de Hazreti Peygamber olmuş. Peygamber 
Muhammed Mustafa’yı (s.a.v) anlatmak için 
kalem eline almış, alın teri dökmüş bir büyü-
ğü ve hepimizi bir araya getirmeye vesile olmuş 
Süleyman Çelebi’nin adını kültür sezonumuza 
verdik.” ifadelerini kullandı.

MEVLİD GELENEĞİNİ İNŞÂ ETTİ

Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu’nun da-
nışmanlığını üstlenen Uludağ Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli 
ise Süleyman Çelebi’nin kişiliğine, hayatına, 
asıl adı “Vesîletü’n-Necât” olan meşhur ese-
rine ilişkin bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Kemikli, 
“Süleyman Çelebi ‘Mevlid’in şairidir, bilgedir, 
hâkimdir, kelimenin tam anlamıyla bir filo-
zoftur. Hakîkati, hikmeti keşfeden bir kişidir. 
Süleyman Çelebi ariftir, Peygamber aşığıdır, 
Türkçe’yi mâbede sokmuştur. Türk edebiya-
tında mevlit geleneğini inşâ etmiş, Türk-İslâm 
edebiyatının farklı türlerinin de inşâsını sağla-
mıştır.” diye konuştu.

GELENEKSEL EL SANATLARI SERGİSİ 
MERAKLILARIYLA BULUŞTU

Esenler Belediyesi, Süleyman Çelebi Kültür 
Sanat Sezonu kapsamında Esenler Sanat Evi 
(ESEV) eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından 
hazırlanan “Geleneksel ve El Sanatları Sergisi” 
ni sanatseverlerle buluşturdu. Dr. Kadir Top-
baş Kültür Sanat Merkezi’nde bulunan serginin 
açılışı, sanat danışmanı Abdülbaki Kömür’ün 
katılımıyla gerçekleşti.

AMİR ATEŞ GÖNÜLLERE DOKUNDU

Kültür-sanat sezonu açılışının 2’inci günün-
de ise Türk Sanat Müziği ve Tasavvuf Müziği 
bestekârı ve yorumcusu, mevlidhan Amir Ateş, 
Esenlerlilerle buluştu. Vatandaşların yoğun 
ilgisiyle Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Mer-
kezi’nde gerçekleşen konserde hâfızlık gelene-
ğinin son temsilcisi Ateş, pek çok eser seslen-
dirdi.

İstanbul’un en önemli
kültür merkezlerinden birine 
dönüşen ilçemizde 2021-2022 
kültür sanat sezonu, Dr. Kadir 

Topbaş Kültür Sanat Merkezi’n-
deki muhteşem organizasyonla 

açıldı.
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TOKYO ŞAMPİYONLARI ESENLER’DE!

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) 
ile Esenler Gençlik ve Spor faaliyet-
leriyle sınavlara hazırlanan gençleri-
miz ilçemizin gururu oldu. Konserva-
tuvara ve güzel sanatlara hazırlanan 

20 genç sanatçımız ile Esenler’de gençlik ve spor 
faaliyetleri kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar-
la, 72 öğrencimizden 58’i üniversiteli oldu. 
İşte Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Konser-
vatuvar ve Güzel Sanatlara Hazırlık Resim Bölü-
mü’nü Kazanan Öğrencilerimizden oluşan Gurur 
Tablomuz:

Esenler Belediyesi, 2020 Tokyo Olimpi-
yat Oyunları’na katılmış ve tüm Türki-
ye’nin büyük sevgisini kazanmış önde 

gelen sporcularımızı gençlerle buluşturmaya 
devam ediyor. Madalya hikâyeleri programının 
konukları olan Hatice Kübra İlgün, Uğur Ak-
taş, Hakan Reçber ve Merve Çoban sporculuk 
kariyerlerini, Tokyo’da yaşadıklarını ve kendi-
lerini motive eden unsurları gençlerle paylaştı. 
Gençlerin bir hayli ilgi gösterdiği söyleşiler, 15 
Temmuz Millet Bahçesi’nde bulunan Esenler 
Gençlik Merkezi’nde gerçekleşiyor.
SONRAKİ OLİMPİYAT İÇİN ÇALIŞMAYA 
DEVAM EDECEĞİM

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 57 kiloda 
mücâdele ederek bronz madalyanın sahibi olan 
Millî tekvandocu Hatice Kübra İlgün, “Gönül 
istedi ki altın madalya kazanayım. Bunu çok isti-
yordum, başarabileceğimi de biliyordum. Ancak 
nasibimizde bronz madalya almak varmış. Her 
şey aslında yeni başlıyor. Çalışmalara devam 
edeceğim.” diye konuştu. İlgün, genç sporcuların 
sorularını yanıtlayarak babasına verdiği sözü ye-
rine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
KARATE BRANŞINDA SAYGIN BİR ÜLKEYİZ

Türkiye’yi karate branşında temsil eden ve Ku-
mite 75 kiloda bronz madalya kazanan Uğur 
Aktaş, “Türkiye, karate branşında dünyada say-
gın ülkelerden biri. Gittiğimiz her turnuvada, 

son olarak Avrupa Şampiyonası’nda örneğin 6 
altın madalya alarak genel klasman şampiyon-
luğu elde ettik. Ben de orada şampiyon oldum. 
Biz karatede iyi bir noktadayız. Olimpiyatlara 
da 2 tane altın madalya alırız diye hedeflemiştik. 
Tabii ki olimpiyatların verdiği heyecanla, psiko-
lojik etkenler fazla oluyor. Çok şükür 4 madalya 
kazandık. Ülkemize en fazla madalya getiren 
branş olduk. O yüzden mutluyuz. Biz zaten ba-
şarılı bir takımdık, bunu olimpiyatlarda da gös-
terdik.” şeklinde konuştu.

ALTIN MADALYA İÇİN ÇALIŞACAĞIM

Aldığı madalyanın kariyeri için çok gurur verici 
olduğunu ifade eden millî tekvandocular  Hakan 
Reçber ise şunları kaydetti:  “Hiçbir şey imkânsız 
değildir. Ben de çok zorluklar yaşadım. Ama mü-
câdele etmekten vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim 
de. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapaca-
ğım. Siz de hayallerinizden vazgeçmeyin, kötü alış-
kanlıklardan da uzak durun.” diye konuştu. 

Esenler Belediyesi, 2020 Tokyo Olim-
piyat Oyunları’nda madalya kazanan 
sporcuları gençlerle buluşturmaya 

devam ediyor. Madalya hikâyelerinin 
konukları olan Millî tekvandocular  

Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün 
ile millî karateciler Uğur Aktaş ve 
Merve Çoban başarı sırlarını genç 

sporcularla paylaştı.

GENÇLER!
GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTINIZGÖĞSÜMÜZÜ KABARTTINIZ
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“GÖNÜLLÜ BAHÇIVANLAR”
YETİŞTİRİYORUZ

BEBEK DOSTU ESENLER’DE 
ANNELER BİLİNÇLENDİ

Esenler Belediyesi 
olarak tarımsal bilgi-
nin kuşaktan kuşağa 
aktarılması gereken 
en hayâtî hazinemiz 

olduğu gerçeğinden hareketle sa-
dece köylerde değil, şehirlerde de 
tarım hâfızamızın yeni kuşaklara 
aktarılması için “Gönüllü Bahçı-
vanlar” eğitim programımızı haya-
ta geçirdik.

Büyükşehirlerde köy hayatından 
uzak yaşayan çocuklarımızın mey-
ve, sebze, şifalı bitkilerin yetiştiril-
mesi ve hayvancılık hakkında bilgi 
vermeyi amaçlayan eğitim proje-
mizden 2.000 gencimiz faydalana-
cak.

Bu eğitim projemizle geleceğimizin 
teminatı olan gençlerimize üreti-
min ve emeğin önemini aktarırken 
ata tohumlarımız ve doğru tarım 
uygulamalarımızla gıda güvenliği 
konusunda bilinç oluşmasını da 
sağlayacağız.

Esenler Belediyesi’nin önemli eği-
timler veren Esenler Gençlik Bilgi 
ve Hikmet Evleri’nin (ESGEV) or-
ganizasyonunda 2.000 öğrencimiz 
yıl boyunca tüm mevsimlerde tarım 
faaliyetlerini canlı deneyimleme ve 
öğrenme imkânı bulacak.

ATALIK TOHUM  
YETİŞTİRECEKLER

15 Temmuz Millet Bahçesi’nde yer 

alan Tohum Tanıtım Ofisi ile bera-
ber yürütülecek çalışma sonunda 
gençlerimiz, toplum için çok değer-
li olan tarımsal hâfızamızı gelecek 
nesillere aktarabilecek bilgi biriki-
mine ve bilinç olgunluğuna ulaşmış 
olacak.

Eğitim alan gençlerimiz, yıl içerisin-
de Anadolu’nun çeşitli bölgelerin-
den gelen tohumları Atalık Tohum 
yetiştirme sahamızda yetiştirecek.  
Yetişen ürünler yeterli olgunluğa 
eriştikten sonraysa tohumları alına-
cak ve bu tohumlar uygun şartlar-
da saklama altına alınarak gelecek 
nesillere ulaştıracağımız daha fazla 
atalık tohum miktarına erişeceğiz.

Bebek Dostu Şehir/Ku-
rum olma yolunda ça-
lışmaları devam eden 

Esenler Belediyesi, ilçe gene-
linde anne sütünün önemi ve 
başarılı emzirme konusunda 
farkındalık oluşturmak üzere 
annelere eğitim verdi.

Esenler Belediyesi Kadın ve 
Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 
Şule Yüksel Şenler Hanımlar 
Konağı’nda 0-6 ay arası bebe-
ği olan ve hamilelik sürecin-
deki annelere 6-7 Ekim 2021 
tarihlerinde iki gün boyunca 
“Anne Sütünün Önemi ve Ba-
şarılı Emzirme” başlıklı eği-
tim verdi.

UZMANLARDAN 
ANNELERE ÖZEL EĞİTİM

Alanında uzman ebe ve hemşi-
reler tarafından gruplar hâlinde 
ikişer saat şu eğitimler verildi: 

- Türkiye’de emzirme durumu,
- Anne sütünün önemi
- Anne sütü ile beslenme neden 
bu kadar önemli?
- Başarılı emzirmede 10 adım
- Emzirme önerileri 
- Emzirmenin yararları
- Anne sütünün bileşimi
- Yapay beslenmenin tehlikeleri
Eğitim kapsamında iki gün bo-
yunca, İstanbul İl Sağlık Mü-
dürlüğü’nden Bebek Dostu 
Kurum Çalışmaları’nda görev-
li ebe hemşire Dilek Burbut, 
Esenler Kadın Doğum Hasta-

nesi yeni doğan hemşiresi Mine 
Güneş Saran, Esenler Medipol 
Üniversitesi Hastanesi yeni do-
ğan hemşiresi Ela Nur Taşçı ve 
Esenler İlçe Sağlık Müdürlü-
ğü’nden Bebek Dostu Kurum 
çalışmalarından sorumlu ebe 
Döndü Canatak annelere far-
kındalık eğitimi verdi.

Eğitim programına; Esenler 
Medipol Hastanesi Başhem-
şiresi Buket Yeşilbaş, Esen-
ler Kadın Doğum Hastanesi 
Başhemşiresi Derya Yıldız ve 
Kadın Aile Hizmetleri Müdür-
lüğü’nden Aile ve Sosyal İşler 
Koordinatörü Sevilay Acar ka-
tıldı. Eğitime katılan annelere 
Esen Bebe çantası ve bebek 
emzirme önlüğü hediye edildi.

Zaman zaman 
Belediye 

Başkanımız M. 
Tevfik Göksu 

da gönüllü 
bahçıvanlarımızın 
çalışmalarına eşlik 

ediyor. 

Gönüllü Bahçıvanlar 
eğitimlerimiz sayesinde 

gençlerimize altın değerinde 
bir eğitim sunuyoruz ve 

toplumumuzun tarım 
hâfızasını yeni nesillere 

aktarıyoruz.

Esenler Belediyesi, Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) ve 
UNICEF öncülüğünde 

“Dünya Emzirme Haftası’nda 
annelere “Anne Sütünün 

Önemi ve Başarılı Emzirme” 
başlıklı eğitim verdi. 
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Malatya Yöresel Ürünleri 
Ulu Gıdanın Sahibi
HASAN HÜSEYIN ULU

ESENLER’E

VERENLEREMEK
YÖRESEL ÜRÜNLER
ESENLER’İN ŞiFÂ KAYNAKLARI

Esenler’in organik beslenme hasretini karşılayan iki doğal yaşam insanı Hasan Hüseyin Ulu ve 
Ramazan Demirci ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Esenlerlileri sağlıklı ve doğal olanla buluşturan ve ‘bizdeki ürün çeşitliliğine çok az yerde rast-
lanır’ diyen Hasan Hüseyin Ulu ve Ramazan Demirci’nin mesleklerine duydukları saygıyı tüm 

samimiyetiyle hissedeceğiniz hikâyelerini dinledik… 

“Yazın meyvelerin 
yaşını, kışın kuru-
sunu getiriyoruz.”

BU AYLARDA EN ÇOK
ARAPGİR ÜZÜMÜ SATILIYOR

KASTAMONU’NUN DAMAK 
TADINI SUNUYORUZ 

‘Esenler’de bizim gibi Ma-
latya’nın yöresel ürünleri 
köylerden alan ve vatan-
daşa getiren başka bir yer 
olduğunu sanmıyorum’ 

diyen ve aynı zamanda Malatya Dernekle-
ri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi de 
olan dükkân sahibi Hasan Hüseyin Ulu, “30 
yıldır esnafız. Başta tekstille ilgileniyorduk. 
Daha sonra gıdaya döndük. Üç dört yıldır 
da Malatya’dan yöresel ürünler getirme-
ye başladık. Yöresel ve organik ürünlere 
bir özlem vardı. Biz de bunu temin etme-
ye çalışıyoruz.  Malatya’nın her ilçesinin 
meşhur olan ürünü bizde bulunur. Elliden 
fazla ürün mevcuttur. Malatya Arapgir üzü-
müne ilgi oldukça fazla. Yazın yoğunlukla 
kayısı, üzüm, armut, çilek, kiraz, ceviz kışın 
ise bulgur, sarı kayısı ve gün kurusu, kayı-
sı çekirdeği, çemen (derman) getiriyoruz. 
Yani yazın yaşı, kışın da kurusunu getiri-
yoruz. Bu aylarda çoğunlukla Arapgir üzü-
mü satılıyor. Kışın özellikle bulgur, dövme 

ve bağışıklık sistemine, grip ve nezleye iyi 
gelen maş dediğimiz ürünümüz çok ilgi gö-
rüyor. Yaylada yapılan kıvamını güneşten 
alan dut pekmezini de tekstil zamanından 
beri satarız. Müşterisi boldur. Kayısı Hazi-
ran, Temmuz ve Ağustos aylarında kademe 
kademe oluşur. Mesalâ bizde Fırat’ın kena-
rında başlıyor, Tepepınar yaylamızda son 
buluyor. 1 buçuk 2 ay sürüyor. Aynı zaman-
da üzüm festivallerinde, yöresel günler de 
stant açıyoruz.” dedi. 

Ürün çeşitliliği ve orga-
nik ürün garantisi ve-
ren işletmeci Ramazan 

Demirci, dükkândaki ürünleri şu 
sözlerle anlattı:

“15 yıldır Esenlerlilere hizmet ve-
riyoruz. Dükkân aslında dayımın, 
onlar köyde oldukları için ben 
işletiyorum. Ürünlerimiz Kasta-
monu ve çevresinden, bazen Ka-
rabük bazen Adapazarı yani Batı 
Karadeniz tarafından gelir. Her 
Cumartesi sabahı burada olur. 
Bu aylarda en çok üvez (uvaz) 
ve ahmad oluyor. Sadece 1 aylık 
bir süre zarfında gelir. Kestane, 

mantar bu aylarda diğer çok gi-
den ürünlerimizdendir. 50’den 
fazla ürünümüz var. Bizim kadar 
geniş çaplı ürünün olduğu dük-
kân çok azdır. Organik ürünleri-
mize güvendiği için fiyatına bak-
madan 100 tane yumurta alan 
müşterilerim var. Sırf organik 
diye bir anda 15 kilogram yoğurt 
alıyorlar. Şifa niyetine kestane 
balımızı ve çeşitli pekmezlerimi-
zi öneriyoruz. Yaz-kış elmamız 
vardır. Bizde elma asla bitmez. 
Aynısı armut içinde geçerlidir. 
Âdeta biz Kastamonu’nun lez-
zetlerini buradaki hemşehrileri-
mizin damak tadına sunuyoruz”.  

Kastamonu Yöresel Köy 
Ürünleri İşletmecisi

RAMAZAN DEMIRCI

Her Cumartesi 
sabahı saat 

07:00’da ürün-
lerimiz gelir.
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2. ESENLER KISA FİLM 
YARIŞMASI’NA
BAŞVURULAR BAŞLADI

AKADEMİLERİMİZDEAKADEMİLERİMİZDE  
DERSLER BAŞLIYOR DERSLER BAŞLIYOR 

Esenler Belediyesi tarafından 
bu yıl 2’ncisi düzenlenecek 

olan ‘Kısa Film Yarışması’na 
başvurular başladı. Esenler 

Film Günleri kapsamında 
Kasım ayında gerçekleşecek 

festivalde dereceye giren 
filmlere toplam 44 bin TL 

ödül verilecek.

Esenler Belediyesi Sanat Evi 
(ESEV) tarafından düzenlenen 
medya ve sinema akademisine 

başvurular devam ediyor. 
Geleceğin iletişimcileri ve 
sinemacılarını yetiştiren 

akademilerimizde dersler 
alanında uzman eğitmenler 

tarafından verilecek. 

Esenler Belediyesi, 
kısa film yapımını 
özendirmek ve si-
nema endüstrisinin 
gelişimine katkı sağ-

lamak amacıyla hayata geçirdiği 
Kısa Film Yarışması’nın 2’ncisine 
ev sahipliği yapacak. Esenler Film 
Günleri kapsamında düzenlenecek 
yarışmanın jüri koltuğuna ise sek-
törden önemli isimler oturacak. 
Yarışmaya başvurular 31 Ekim 
2021’de sona erecek.

DERECEYE GİRENLER 
ÖDÜLLENDİRİLECEK

Türkiye’de kısa filmin gelişimine 
katkıda bulunmak ve geleceğin si-
nemacılarını keşfetmek amacıyla 
gerçekleştirilecek olan Esenler Kısa 
Film Yarışması’nda birinciliği elde 
eden filme 15 bin TL, ikinciye 10 bin 
TL, üçüncüye ise 5 bin TL ödül veri-
lecek. Adaylar yarışmaya 15 dakika-
lık süreyi aşmayan bir filmle katılma 
hakkına sahip olacak.

FİNALİST FİLMLERE TELİF

Bu yıldan itibaren yarışmada ilk 
10’a girip finalist olarak yarışan 
ancak dereceye giremeyen 7 filme 
motivasyon desteği olarak 2’şer 
bin TL’lik gösterim telifi takdim 
edilecek. Yarışmaya başvurular 
ise www.esenlerfilmgunleri.com 
adresi üzerinden yapılacak. Aday-
lar yarışma ile ilgili detaylı bilgiye 
internet sitesi üzerinden ulaşılabi-
lecek.

Medya ve sinema alanında kendini ge-
liştirmek isteyen gençleri geleceğe 
hazırlayan Esenler Medya Akade-

misi ve Esenler Sinema Akademisi’ne başvu-
rular devam ediyor. Medya dünyasına adım 
atmaya hazırlanan yetenekleri deneyimli isim-
lerle buluşturarak sektöre hazırlayan Esenler 
Medya Akademisi’nde kurgu ve montaj atöl-
yesi Abdülhamit Hacıhasanoğlu, basın fotoğ-
rafçılığı İsa Terli, haber atölyesi Onur Günay-
dın, sinema tarihi Yusuf Ziya Gökçek, haberde 
grafik tasarım Fatih Hacıoğlu, medya ve sosyal 
medya kullanımı Mustafa Özbek, haber ka-
meramanlığı ve video içerik üretimi dersi ise 
Fatih Özdemir tarafından verilecek. Gençlere 
staj imkânının da sunulacağı akademide ayrıca 
seminerler ve atölyeler de düzenlenecek. 

KENDİ FİLMLERİNİ ÇEKECEKLER 

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Esen-
ler Sinema Akademisi’nde ise dersler üç ana 
başlıkta verilecek. “Kurgu, Yönetmenlik ve 

Senaryo” alanlarında verilecek eğitimlere sı-
rasıyla Özgür Kılıç, Ahmet Toklu ve Mehmet 
Bahadır Er katılacak. Yoğunlaştırılmış pratik 
eğitimin verileceği akademide öğrenciler, yaz-
dıkları hikâye ve senaryolarla kendi filmlerini 
çekecekler. Sinema alanındaki duayen isimler, 
tecrübe ve görüşlerini akademi öğrencileriyle 
paylaşacak. 

GENÇLERİ KONSERVATUVARA 
HAZIRLIYORUZ 

Esenler Sanat Evi (ESEV) bünyesinde genç-
leri konservatuvara hazırlayan kurslarımızda 
öğrencilere ayrıca TYT desteği de veriliyor.  
4 sezonda 70 öğrenci ile başarısını kanıtlamış 
proje, Erdal Şahin ve Ekrem Pehlivanoğlu yö-
netiminde gerçekleşiyor.

Eğitimlerin Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat 
Merkezi’nde yapıldığı akademilerimiz, tama-
men ücretsiz olarak hizmet veriyor ve gençleri 
hayalini kurdukları geleceğe hazırlıyor. 
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EROKSPOR SERİ PEŞİNDE 

DOSTLUK KUPASI ‘ÖZEL’İN OLDU

3. Lig’de oynadığı 8 maçtan 4 gali-
biyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 
ayrılıp 14 puan toplayan Esenler 

Erokspor sıralamada 3’üncü bulunuyor. 
Lider Fethiye Spor ile arasında 5 puan-
lık fark oluşan Erokspor, ligin yedinci 
haftasından itibaren yeni Teknik Direk-
törü Mustafa Sarıgül ile yoluna devam 
ediyor. Sarıgül, ilk maçında deplasman-
da Mardin 1969 Spor’la 1-1 berabere 
kalırken ikinci maçında Of Spor’u 6-1 
mağlup etti. Esenler Erokspor, tecrübeli 
teknik adam Mustafa Sarıgül ile galibi-
yet serisi yakalamak ve şampiyonluğun 
güçlü adaylarından biri olmak istiyor. 

TFF 3. Lig 3. Grup’ta 
mücâdele eden Esenler 

Erokspor, Karşıyaka 
galibiyeti ile başladığı 

sezonun ilk haftalarında 
istikrarlı bir performans 

gösteremedi. Sarı-
yeşilli ekip yeni teknik 
adam Mustafa Sarıgül 

ile galibiyet serisi 
yakalamanın

peşinde. 

Esenler Belediyesi Gençlik 
ve Spor Hizmetleri 

Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 
düzenlenen 3X3 Basketbol 

Turnuvası’nın final maçları, 
15 Temmuz Millet Bahçesi’nde 

gerçekleşti. 

Mustafa
Sarıgül

Teknik Direktör

BASKETİNBASKETİN
ŞAMPİYONLARI!ŞAMPİYONLARI!

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen 
3X3 Basketbol Turnuvası, 17 mahalleden 52 takımın ka-
tılımıyla gerçekleşti. Turnuvada 11-14, 15-18 ve 19-22 yaş 

olmak üzere toplam üç kategoride toplam 156 sporcu ter döktü. 
Büyük bir coşku içinde geçen maçların finalinde de kıyasıya mücâ-
dele yaşandı. Final maçlarında; Team Keko’yu 7-2 yenen Esenler 
Genç Yetenek (11-14 yaş), Team Menderes’i 9-2 yenen Ballisiflefe 
(15-18 yaş) ve Forza Atl’ı 10-9 mağlup eden Erenin Takımı (19-22 
yaş) şampiyon oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara kupanın 
yanı sıra basketbol ayakkabısı ve eşofman takımı da hediye edildi.

Esenler Beledi-
yesi personeli 
arasında bir-
lik, beraber-
lik ve dostlu-

ğu pekiştirmek amacıyla 
halı saha futbol turnuvası 
düzenlendi. Müdürlükler 
arasında gerçekleşen tur-
nuvaya 16 takım katıldı. 15 
Temmuz Millet Bahçesi’nde 
bulunan halı sahada 4 grupta 
oynanan maçlar büyük çekiş-
melere sahne oldu. 

KUPA ÖZEL’İN 

Yaklaşık bir ay süren maçlar 
sonunda Özel Kalem Mü-
dürlüğü ile Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü final 
oynadı. Büyük bir mücâde-
leye sahne olan final maçının 

normal süresi 3-3 berabe-
re tamamlandı. Seri penaltı 
atışları sonunda Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Müdürlü-
ğü’nü 5-4 yenen Özel Kalem 
Müdürlüğü şampiyonluk ku-
pasının sahibi oldu. Zabıta 
Müdürlüğü-Zabıta Seyyar 
arasında oynan üçüncülük 
maçını da Zabıta Müdürlüğü 
kazanarak turnuvanın üçün-
cülüğünü elde etti. Dereceye 
giren takımlara kupa ile bir-
likte çeşitli hediyeler verildi. 
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ESENLER’DE

MAHER ZAİN
COŞKUSU

Esenler Belediyesi, “2021-
2022 Süleyman Çelebi 
Kültür Sanat Sezonu” 
açılışı kapsamında Lüb-
nan asıllı ünlü Müslüman 

şarkıcı Maher Zain’i sevenleriyle bu-
luşturdu. Esenler Dörtyol Meydanı’nda 
verdiği konserde Zain, “Ya Nabi Salam 
Alayka”, “Assubhu Badaa”, “Raditu” ve 
“For The Rest Of  My Life” gibi şarkıla-
rını İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak 
seslendirdi. Dörtyol Meydanı’nı dol-
duran vatandaşlar, büyük bir coşkuyla 
Zain’in şarkılarına eşlik ederek hatıra 
fotoğrafları ve videolar çektirdi. Kon-
sere gelen Esenler Belediye Başkanı M. 

Tevfik Göksu, vatandaşları selamlaya-
rak Zain’e Esenler Sanat Evi (ESEV) 
öğrencileri tarafından yapılan bir tablo 
ve çiçek takdim etti.

TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİM 

Lübnan kökenli, İsveçli Müslüman sa-
natçı Zain, Esenler Belediyesi’nin daveti 
karşısında çok heyecanlandığını belirte-
rek, “Türkiye’ye çok sık gidip geliyorum. 
Türkiye benim ikinci evim. Pandemiden 
sonra konser verecek olmak tedirginlik 
oluştursa da Türkiye’de olmaktan bü-
yük heyecan ve mutluluk duydum. Tür-
kiye’deki sevenlerimle karşılaşmak çok 
güzeldi.” şeklinde konuştu. 

Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu açılışının 3. gününde 
dünyaca ünlü sanatçı Maher Zain’i ağırladık. İki yıl aradan son-
ra Türkiye’deki ilk konserini Esenler’de veren Zain,“Türkiye’de-

ki sevenlerimle bir arada geldiğim için çok mutluyum.” dedi.


