Ödülü Cumhurbaşkanımız
Sayın R. Tayyip Erdoğan’dan alan Belediye
Başkanımız M. Tevfik
Göksu; “Esenler’den
Türkiye’ye örnek projeler
sunuyor olmamız bizim
sevinç ve motivasyon
kaynağımızdır” dedi.

BELEDİYEMİZE

BİR ÖDÜL DAHA

B

elediyemizin sanata, bilime ve
spora verdiği değer, Gençlik ve
Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması’nda ödüle lâyık görüldü. Proje
ödüllerini Belediye Başkanımız M. Tevfik Göksu, Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı. S. 17

Esenler
ARALIK 2021

Özdemir Bayraktar

İSMİ ESENLER’DE
YAŞAYACAK

“

Millî Teknoloji Hamlesi”nin
öncülerinden, İHA ve SİHA’ların fikir babası merhum Özdemir Bayraktar’ın adı, Esenler’de
kurulan Türkiye’deki ilk “Akıllı
Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi”ne verilecek. S. 16

FiYATI: 1 TL SAYI: 73

GÖNÜL BAĞIMIZ
HiÇ KOPMASIN DiYE…
Esenler’de
çevreden sağlığa,
altyapıdan eğitime,
kültürden spora
hayata dair her
alanda yürüttüğümüz
ve çocuğundan
yaşlısına, gencinden
dezavantajlısına
kadar toplumun
tümünü kapsayan
çalışmalarımızın sizlere
daha hızlı, etkin ve verimli
ulaşmasını arzuluyoruz.

H

izmet aldığınız tüm konularda,
belediyemizde bir temsilciniz
bulunuyor. Temsilcinizle kuracağınız direkt irtibat, size zaman kazandıracak ve işinizi kolaylaştıracak.
MEHMET
Aramızdaki gönül bağımızın hiç kopÖCALAN
maması içinSPOR
BİZ VARIZ, SİZİN İÇİN
KOMPLEKSİ
BURADAYIZ!
S. 12

ESENLERLİ GENÇLER
UÇUŞA GEÇTİ

E

senler Belediyesi uçmak isteyen
gençleri bir adım öne çıkarmaya
davet ediyor. “Götür Beni Aya” sloganıyla yola çıkılan etkinliğe 18 yaşını dolduran gençler katılabiliyor. Eğitmenler
eşliğinde yapılan yamaç paraşütüne
katılım kişi sayısı ile sınırlı. S. 19

EMİNE ERDOĞAN NAR
KOOPERATİFİ STANDINDA

C

umhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, Kadın Kooperatifleri İstanbul Buluşması’nda Esenler Belediyesi Nar Kadın
Girişimi ve İşletme Kooperatifi’nin standını gezip incelemelerde bulundu. S. 16
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İLETİŞİMİMİZ HİÇ KOPMASIN DİYE

ESTİM 7/24 HİZMETİNİZDE!
BIZ VARIZ SIZIN IÇIN BURADAYIZ!
ESTİM, belediyemizle vatandaşımız arasında hızlı bir çözüm noktası olarak iletişim ve etkileşimi sağlıyor.
ESTİM ile iletişimimiz hiç kopmuyor, Esenlerliler her konuda kaliteli hizmet alıyor.

V

atandaşlarımız tarafından ESTİM
birimlerine iletilen talep, öneri,
dilek ve istekler anında ilgili belediye birimlerine ya da vatandaşımızın hizmet aldığı diğer kamu
kurum ve kuruluşların ilgili birimlerine yönlendiriliyor ve üretilen çözüm en kısa sürede
vatandaşımıza bildiriliyor.

Toplumsal İletişim
Merkezimiz ESTİM’deki
temsilciniz
Büşra Yeşilselvi’ye

sorabilirsiniz.

Halkla ilişkiler
konusunda beni arayın.

444 00 73 (dâhili 1015)

HIZLI ÇÖZÜM ORANI YÜZDE 98,5
7 gün 24 saat anlayışıyla kesintisiz, hızlı ve
etkin çözüm sunan ESTİM’de, kurulduğu
2009 yılından bu yana Esenler Belediyesi’ne iletilen 409 bin 573 başvurunun 403
bin 195’ini öngörülen süreden daha kısa bir
zamanda çözüme kavuşturuldu. ESTİM zamanında çözüm konusunda yüzde 98,5’lik
büyük bir başarıya imza attı.
ESTİM ile sadece Esenler Belediyesi’ni ilgilendiren iş kalemleri değil, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili olan iletişim süreçleri de yönetilerek vatandaşımıza sonuç
odaklı çözüm sağlanıyor.
GÜLER YÜZLE KARŞILIYOR VE
YÖNLENDİRİYORUZ
Daha hızlı ve etkili hizmet anlayışının benimsendiği ESTİM’de, Esenler Belediyesi’ne
başvuran vatandaşlarımız danışma ve karşılama personeli tarafından güler yüzle karşılanıyor ve ilgili birimlere yönlendiriliyor.

EN DEĞERLİ MİSAFİRİMİZSİNİZ!
Esenler Belediyesi’nden hizmet almaya veya
ziyarete gelen vatandaşlarımız, ‘Evimizde
konuk ettiğimiz misafir’ sıcaklığı ile ESTİM
İkram Noktası’nda ağırlanıyor. “Hizmetin
En Keyifli Noktası”nda ilçe sakinlerine kahve
ve çay ikramı yapılıyor.
HİZMETLERİN KAPSAMA
ALANINDASINIZ!
ESTİM, mobil iletişimle vatandaşların talep,
öneri, dilek ve isteklerine en kısa sürede cevap veriyor. İnteraktif uygulamalarıyla da
(web sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medya, e-posta, SMS, BİP, Telegram, Whatsapp
hattı ve interaktif tanıtım mecraları) iletişim hizmeti veriliyor. Sahada hâne bazlı ziyaretler yapan personelimiz sorunlara anında müdâhale ediyor.
ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL
MEDYANIN DA LİDERİ
Esenler Belediyesi, bu çalışmaların yanı sıra
sosyal medya alanında da etkili bir iletişim
hizmeti veriyor. Esenler Belediyesi sosyal
medya hesapları, sosyal medya alanında
tarafsız bir otorite olan Boomsocial üzerinden alınan veriler doğrultusunda etkileşim
puanında belediyeler arasında zirvede yer
alıyor.
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MOBİL ESTİM İLE HIZLI VE
YERİNDE HİZMET
ESTİM, sabit ya da mobil iletişim noktaları, motorize ekip ve mobil iletişim
aracı sayesinde hizmeti vatandaşın kapısına kadar ulaştırıyor, çözüm hız kazanıyor.
ÇÖZÜM TELEFONUN DİĞER
UCUNDA
ESTİM Çözüm Masası ve 444 00 73
numaralı Çağrı Merkezi ile Esenlerlilere
7/24 kesintisiz hizmet sunuyor. Çağrı
Merkezi’nde, vatandaşlardan gelen çağrılar sırasıyla, otomasyon sisteminde
kayıt altına alınıyor, talep ilgili birimlere
iletiliyor, takibi yapılıyor ve çözümü talep sahiplerine iletiliyor.
SİZ ZAHMET ETMEYİN BİZ SİZE
GELİRİZ
Esenler’i sürekli kapı kapı dolaşan özel
eğitim almış saha personelleriyle günbegün ilçe halkının nabzını tutan ESTİM, yüz yüze iletişim uygulaması ile
sorunları yerinde tespit ediyor, çözüm
yolları arıyor.
ADIM ADIM ESENLER
ESTİM, “Adım Adım Esenler Projesi”
ile periyodik olarak ilçedeki tüm cadde
ve sokakları tarıyor. Belediye ve diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına ait hizmet mekânlarını, buralarda yürütülen
kamusal nitelikli çalışmaları yerinde
inceliyor. Hiçbir talep, öneriyi ıskalamıyor.
ESENLER’DE VIP HİZMETLER
VIP hizmet servisi kapsamında Çağrı
Merkezi’ni arayan vatandaşların, su ve
elektrik tesisat arızası, çilingir, ambulans, evde sağlık ve cenaze hizmetleri
gibi âcil ihtiyaçları, hızla çözüme kavuşturuluyor.

HIZLI ÇÖZÜM ORANI

YÜZDE 98,5
7 gün 24 saat
anlayışıyla kesintisiz, hızlı ve etkin
çözüm sunan ESTİM’de, kurulduğu
2009 yılından bu
yana Esenler Belediyesi’ne iletilen
409 bin 573 başvurunun 403 bin
195’ini öngörülen
süreden daha kısa
bir zamanda çözüme kavuşturuldu.
ESTİM zamanında
çözüm konusunda yüzde 98,5’lik
büyük bir başarıya
imza attı.
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HERKESİN BELEDİYEDE BİR TEMSİLCİSİ VAR
ESTİM’in Vatandaş Temsilciliği uygulaması ile
Esenlerli her bir vatandaşın Esenler Belediyesi’nde
bir temsilcisi var. Proje kapsamında Esenler 5 bölgeye ayrıldı ve bu bölgeler rutin olarak geziliyor, belediyenin tüm kurumlarla sağlıklı, yeterli ve etkili bir
iletişim içerisinde olması sağlanıyor.
HAYAT BUTONU HAYATA BAĞLIYOR
Vatandaşın her derdine derman olmaya çalışan
Esenler Belediyesi, ESTİM bünyesinde hayata geçen
“Acil Hayat Butonu” projesi ile kimsesiz yaşlıların
hayatını kolaylaştırıyor. Acil Hayat Butonu projesi
sayesinde, Esenler’de yalnız, kimi kimsesi olmayan
yaşlılar, evlerine yerleştirilen acil hayat butonları ile
herhangi bir acil durumla karşı karşıya kaldıklarında 7/24 ESTİM’e ulaşabiliyorlar.
BİLGİ EDİNMEK HAKKINIZ
Esenler Belediyesi’ne başvuruda bulunan tüm vatandaşlar, Kurumsal Bilgi Edinme Otomasyon Sistemi sayesinde kanûnî hak ve yetkiler çerçevesinde talep ettikleri konularda bilgilendiriliyor.
CİMER VE MUHTARLIK SİSTEMİ İLE
TALEPLER ALINIYOR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Muhtarlık Bilgilendirme Sistemi aracılığıyla
Esenler Belediyesi’ne ulaşan her türlü talep ESTİM’de kayıt altına alınıyor, ilgili birimlerle gerekli
yazışmalar yapılıyor, sonuçlar vatandaşa aktarılıyor.
15 TEMMUZ’DA DA ESTİM İLE İLETİŞİMDEYİZ
15 Temmuz Millet Bahçemizde açtığımız ESTİM
Çözüm Noktamızda da iletişimi hiç koparmıyoruz. 15 Temmuz Millet Bahçemizi ziyaret eden
vatandaşlarımız, ESTİM Çözüm Noktamızı ziyaret ederek de diledikleri soruyu sorup, taleplerini
birebir iletebiliyor.

BELEDİYE’DEKİ

‘İYİLİK KAPINIZ’
İhtiyaç duyduğunuz sağlık, istihdam,
sosyal yardım vb. birçok kamu hizmetini tek adresten alabilmeleri için
tasarlanmış olan “İyilik Merkezi” binamızda yürütülen tüm hizmetlerin,
başvuru yapan her birey için, sonuç
odaklı faydaya dönüşmesi ESTİM iletişim çalışmaları kapsamında yürütülüyor.
İYILIK MERKEZI’NDE
VERILEN HIZMETLER
• İstihdam Hizmetleri (ESKAM)
• Arama Kurtarma (ESKAT)
• Sağlık Hizmetleri
• Sosyal Yardım Hizmetleri
• Şehit ve Gazi Yardım Hizmetleri
• Engelli Hizmetleri
• Evde Bakım Hizmetleri
• Korumaya Muhtaç Çocuk Hizmetleri
• Doğum Yardımı Hizmetleri
• Psikolojik Destek Hizmetleri
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KÜLTÜR DEĞERLERİMİZLE
YARINLARA UFUK AÇALIM DİYE
BIZ VARIZ SIZIN IÇIN BURADAYIZ!
Esenler’deki
fizikî ve sosyal
değişimin kültürel gelişimle
birlikte olması
gerektiğine
inanan belediyemiz, sayısız
kültür-sanat etkinliği gerçekleştiriyor. 7’den
70’e her yaştan
vatandaşımıza
hitap edecek
kültür etkinleri
sunmaya çalışıyoruz.

E
Esenler’de kültür ve
sanata dâir tüm sorularınızı temsilciniz
Mine Çakar’a

sorabilirsiniz.
Kültür - sanat
konusunda beni arayın.
444 00 73 (dâhili 6115)
Kültür sanat etkinlikleri
ESEV (Esenler Sanat Evi) kursları
Kültür sanat yayınlarımız

senler’i İstanbul’un en çok kültür
üreten ve tüketen ilçesi hâline getirmek için çıktığımız yolda emin
adımlarla ilerliyoruz. Sinemadan tiyatroya, konserden sergiye, seminerlerden
ulusal ve uluslararası panellere kadar düzenlediğimiz çok sayıda etkinlikle sadece
Esenlerliler değil, tüm İstanbullular Esenler’de kültür ve sanat dolu günler geçiriyor.
Kültür-sanat merkezlerimiz, uluslararası
kongre merkezi ve diğer salonlarımızla
birlikte koltuk kapasitemizi çok artırdık.
Esenler’in her yerinde kültür ve sanata
yönelik projelerimizle ve programlarımızla, ilçemizin İstanbul’un “kültür başkenti” olarak anılması adına yatırımlarımıza
devam ediyoruz. 7’den 70’e her yaştan
vatandaşımıza kültür - sanat etkinliklerimizle hitap ediyoruz. Salonlarımız, meydanlarımız, sanat kurslarımız sanatseverlerle doluyor, Esenler kültür ve sanata
doyuyor…

DAHA TEMİZ, DAHA SAĞLIKLI
GELECECEK İNŞÂ EDELİM DİYE
BIZ VARIZ SIZIN IÇIN BURADAYIZ!
“Her atık çöp
değildir” diyerek çevreye ve
doğaya sahip
çıkıyoruz. Gelecek nesillere
daha temiz,
daha sağlıklı
bir dünya bırakabilmek için
Esenlerli vatandaşlarımızla
el ele vererek
yürüttüğümüz
geri dönüşüm
seferberliğinde en başarılı
ilçelerden birisi
hâline geldik.

Esenler’in geri dönüşümle dünyaları kazanmaya devam etmesi için
çevreyi ilgilendiren her
türlü konuda sorularınızı çevre temsilciniz
Koray Onaylı’ya

sorabilirsiniz.

Çevre ve temizlik konusunda
beni arayın.

444 00 73 (dâhili 7108)
Ambalaj atıklarının toplanması Plastik kapak
toplama kampanyası İri katı atıkların hafriyat ve
moloz atıklarının toplanması Çöp toplama hizmetleri
Bitkisel atık yağların toplanması Cadde ve
sokakların süpürülmesi

G

öreve geldiğimiz günden
beri söylediğimiz bir şey
var: “Her atık çöp değildir.”
İşte bu sözümüzden hareketle geri
dönüşümle dünyaları kazanıyoruz.
Atıkları ayrıştırarak hem bugünümüzü hem geleceğimizi kurtarıyoruz. Geri dönüşümle ağaçlarımızı,
suyumuzu, toprağımızı koruyor,
milyonlarca defterden çocuklarımız için harçlığa, ihtiyaç sahiplerimiz için yiyecek içecekten, engelli
kardeşlerimiz için tekerlekli ve
akülü sandalyeye kadar çeşitli kazanımlar elde ediyoruz.
“Evimiz Kadar Temiz Esenler” için
vatandaşımızla el ele vererek, çevre duyarlılığımızı en üst seviyede
tutuyoruz. Çöplerimizi haftanın
her günü topluyoruz, hep birlikte
çevre bilinciyle hareket ediyoruz.
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KADINLARIMIZA
UMUT OLALIM DİYE
BIZ VARIZ SIZIN IÇIN BURADAYIZ!
Esenlerli kadınlarımızın sosyal
yaşamda daha
fazla yer almalarını sağlayacak, aktif, sorgulayan ve en
önemlisi üreten
bireyler olmalarına yardımcı
olacak projeler
geliştiriyoruz.
Ailemizin temeli kadınlarımızla birlikte yürüyor, mutlu bir
ailenin sırlarını
veriyoruz.

H
Kadın ve aile
hizmetlerine dâir
her türlü sorunuzu
temsilciniz
Hanım Eyigün’e

sorabilirsiniz.
Kadın ve aile
konusunda beni arayın.
444 00 73 (dâhili 6265)
Kadın ve aile faaliyetleri, seminerler, eğitimler Esen Bebe
Hanımlar Konağı Nar Projesi Kadın beceri kursları
Kadın Aktivite Spor Merkezi

ayata geçirdiğimiz yatırım ve
hizmetlerde önceliğimiz hep kadınlar ve çocuklar oluyor. Kadınlarımızın kendilerini geliştirmeleri konusunda rehberlik ediyoruz. Toplumun
temeli olan ‘aile’nin huzur ve mutluluğu
için var gücümüzle çalışıyoruz. Esenlerli
kadınlarımız için kadın ve aile konusunda eğitim, öğretim ve sosyal ilişkilerinin
geliştirilmesine yönelik eğitici seminerler yapıyoruz. Kutsal görevi üstelenen
annelere hamilelik süresi boyunca ve
sonrasında bilinçli ebeveyn olma yolunda eşlik ederek, sağlıklı nesiller yetişmesine yardımcı oluyoruz. Nar Projemizle
kadınlarımızın ev ekonomisine katkı
sağlamalarına şahit oluyoruz.

Esenler’de kadına ve aileye dâir her konu
bizim için büyük önem taşıyor. Kadın ve
aile hizmetlerine dâir her türlü sorunuzu
temsilciniz Hanım İyigün’e sorabilirsiniz.

ESENLER’İN ÇOCUKLARI
MUTLU OLSUN DİYE
BIZ VARIZ SIZIN IÇIN BURADAYIZ!
Esenler’deki
çocuklarımızın gelişimi ve
yarınlara emin
adımlarla yürüyebilmeleri için
eğitimlerinden
sosyal-kültürel
hayata katılımlarına ve sportif
faaliyetlerine
kadar her konuda kendilerine
rehberlik yapıyor, yanlarında
yer alıyoruz.

ESGEV (Esenler Gençlik
Bilgi ve Hikmet Evleri) hakkında merak
ettiklerinizi bilgi evleri
temsilciniz
Hatice Demir’i
arayarak

ögrenebilirsiniz.
ESGEV’ler ile ilgili
beni arayın.

0212 628 91 65
ESGEV’lere kayıtlar Eğitim programları
ESGEV kültür-sanat ve sosyal etkinlikleri

Çocuklarımızın ve gençlerimizin
bugünü ve geleceği için çalışıyoruz.
Soran, sorgulayan, günümüz bilgi
ve teknolojisiyle donanmış bir nesil için tüm imkânlarımızı seferber
ediyoruz. Gençlik, Bilgi ve Hikmet
Evlerimizle, gençlerimizin iş veya
okul saatleri dışındaki zamanlarını
değerlendirebilecekleri kaliteli ortamlar oluşturuyoruz. Gençlerimizi
hayâlini kurdukları okullarda okuyabilmeleri için hazırlıyor, rehberlik ediyoruz. Türkiye’de bir ilk olan
Çocuk Sokağımızla, çocuklarımızın
düşlerini gerçekleştirebileceği, hayata daha özgür ve kendine güvenen bireyler olarak yetişeceği alanlar oluşturuyoruz. Geleceğimizin
teminatı çocuklarımızın fikirlerini
önemsiyor, onların hayâl ettikleri
bir Esenler inşâ ediyoruz.
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HEP SAĞLIK VE HUZURDA
KALIN DİYE
BIZ VARIZ SIZIN IÇIN BURADAYIZ!
“Her şeyin başı
sağlık” diyoruz
ve Esenlerli
vatandaşlarımızın sağlığı için
elimizden gelen
ne varsa yapıyoruz. Sağlık
ve huzurla kalın
diye temsilcinizle size kulak
veriyoruz.

H
Sağlığa dâir her türlü
sorunuzu sağlık
temsilciniz
Seçil Kaya’ya

sorabilirsiniz.
Sağlık
konusunda beni arayın.
444 00 73 (dâhili 7306)
Hasta Nakil Evde Bakım Psikolojik Danışmanlık Birimi
Cenaze-Defin Sünnet %100 Hayat (Madde Bağımlılığı)

astalıkta da, sağlıkta
da birlikteyiz. Esenler’imizin sağlığı için
çalışıyoruz. Hasta, yaşlı, engelli, düşkünlerimizin hastalıkta ve sağlıkta dâima yanındayız. Bu amaçla çıktığımız
yolda ömür boyu, Esenlerli
tüm vatandaşlarımızın sağlık
hizmetlerini yerine getiriyoruz. Mutluluğunuza da şahitlik ediyoruz.
Çocuklarımızın sünnetlerini ücretsiz olarak, hijyenik
koşullarda hastanelerimizde
yapıyoruz. Kötü günlerinizde de yanınızda yer alıyoruz.
Zor günlerinizde cenaze hizmetlerinizi yerine getirerek
acınızı paylaşıyoruz.

CAN DOSTLARIMIZ
YAŞASIN DİYE
BIZ VARIZ SIZIN IÇIN BURADAYIZ!
Esenler’de her
türlü canın sağlığıyla ilgileniyoruz. “Hayat
Merhamettir”
sloganı ile yola
çıktığımız çalışmalarımızla
Esenler’deki
sokak hayvanlarımıza 365
gün hizmet
veriyoruz.

Veterinerlik hizmetleri
konusundaki sorularınızı can dostlarımızın
temsilcisi
Serdar Öztürk’e

Sorabilirsiniz.
Veterinerlik
konularında beni arayın.

444 00 73 (dâhili 6068)

Muayene, tedavi ve ameliyat Bakım ve aşılar
Sahiplendirme Beslenme ve kısırlaştırma

V

eteriner hekimlerimiz, veteriner teknikerlerimiz ve
diğer görevlilerimiz sokak hayvanlarımızın tedavilerini
üstleniyor, sahiplendirilmelerine
yardımcı oluyor. Genel sağlık taraması, iç ve dış parazit uygulaması, ağız ve diş sağlığı temizliği ve
aşılamalarını yaptığımız sahipsiz
dostlarımızı yeni yuvalarına kavuşturuyoruz. Sokak hayvanlarının aç
ve susuz kalmaması, doğal yaşamlarını devam ettirebilmeleri için
kurduğumuz beslenme odaklarında
hayvanlara yem ve su vererek, can
dostlarımıza ‘can’ oluyoruz. Esenlerli hayvanseverlerimize kulak veriyor, hep birlikte can dostlarımızla
hayatı paylaşmak için mücâdele veriyoruz.
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İHTİYAÇ SAHİPLERİMİZE
UMUT OLALIM DİYE
BIZ VARIZ SIZIN IÇIN BURADAYIZ!
Esenler’de
ihtiyacı olan
vatandaşlarımızın taleplerini
karşılıyor, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel
örneklerini
sergiliyoruz. İhtiyaç sahibi tüm
vatandaşlarımıza gözümüzü, kulağımızı,
kapılarımızı
sonuna kadar
açıyoruz.

Esenlerlilerin
tüm ihtiyaçlarıyla
ilgileniyoruz. Sosyal
yardım ve desteklere
dâir her türlü sorunuzu
temsilciniz
Hamdi Demirci’ye

sorabilirsiniz.
Sosyal destek
konularında beni arayın.
444 00 73 (dâhili 6305)
Belediye sosyal yardımları Diğer kurum sosyal yardımları
Askerlik maaşı Sel, yangın vb. doğal afet yardımları

E

senler Dayanışma ve İyileştirme Merkezi (EDİM) ve diğer
sosyal projelerimizle ilçemizde
kimsenin aç ve açıkta kalmaması için
çalışıyoruz. Esenler’de mağdur, engelli, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz
korunmaya muhtaç vatandaşlarımız
için yardımda bulunuyoruz. Yardımlarımızın büyük bir kısmını hayırseverlerimizin de katkılarıyla gerçekleştiriyor, Esenler’de kimseyi aç ve açıkta
bırakmıyoruz. Veren ellerden alan ellere uzanan hayır zincirini her geçen
gün büyütüyoruz. Yardımlarımızı yaparken ihtiyaç sahiplerimizin onur ve
gururlarını da dâima koruyoruz. Kimseyi rencide etmeden, kalp kırmadan,
samimiyetle yardım ediyoruz. Hayırda yarışıyor ve bu konuda Türkiye birincisi olmakla gurur duyuyoruz.

ESENLER’DE KİMSE
İŞSİZ KALMASIN DİYE
BIZ VARIZ SIZIN IÇIN BURADAYIZ!
Esenler Kariyer Merkezi
(ESKAM) ile
de Esenler’de
iş arayanlara
umut kapısı
oluyoruz. İş
arayan ile personel arayanlar
arasında köprü
olup on binlerce kişinin iş ve
aş sahibi olmalarını sağladık.

Kendinize uygun iş
arıyorsanız, işletmenize
uygun personel arıyorsanız her türlü sorunuzun cevabını ESKAM
temsilciniz
Halid Tellioğlu’nu
arayarak

ögrenebilirsiniz.

İş ve işçi arıyorsanız, tekstil
atölyenizin iyileştirilmesini
istiyorsanız beni arayın.

444 00 73 (dâhili (7330)

İş
İş imkânı
imkânı Eleman
Elemantemini
temini ESTEKS (Tekstil Atölyesi İyileştirme)

İ

şsizliğin önüne geçmek için işveren kuruluşları ile birlikte hayata
geçirdiğimiz Esenler Belediyesi Kariyer Merkezi (ESKAM) projemizle on
binlerce kardeşimize iş imkânı sağladık ve işsiz vatandaşlarımızı iş sahibi
yapmaya devam ediyoruz. “İşsize iş,
işverene eleman” sloganıyla hizmete açtığımız ESKAM’la, işverenlerin
sektör bazında ve meslek gruplarına
göre ihtiyaç duydukları iş alanlarında
meslek edindirme kursları da düzenliyoruz.
Esenler Tekstil Atölyeleri İyileştirme Projemiz (ESTEKS) kapsamında,
Esenler’de faaliyet gösteren ve Esenler ekonomisinin önemli bir kısmını
oluşturan tekstil atölyelerini hem
ekonomik hem de sosyal açıdan iyileştirmek amacıyla destek oluyoruz.
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GENÇLERE YENİ UFUKLAR
AÇALIM DİYE
BIZ VARIZ SIZIN IÇIN BURADAYIZ!
Esenler’in
gençlerinin
geleceği bize
emanet. Biz de
kendilerinin
emin adımlarla
en doğru yolda
yürümeleri için
tüm gayretimizle çalışıyoruz.
Her alanda yanlarında oluyor,
birlikte geleceğe hazırlanıyor
ve yeni ufuklar
açıyoruz.

Esenler’de gençlik hizmetlerine dâir her konuyla
ilgileniyoruz.
Gençliğe dâir her türlü
sorunuzu gençlik
temsilciniz
Ömer Demirtaş’a

sorabilirsiniz.

Gençlik
konularında beni arayın.

444 00 73 (dâhili 6257)

Gençlik etkinlikleri Genç Yetenek
Mihmandar Gençlik Kurslar, eğitimler

G

eleceğin
fidanlarını
keşfetmek için gençlerimizi bilimden teknolojiye, kültür-sanattan spora
kadar hangi alanlarda yeteneği
olduğunu görebileceği bir yol
haritası çiziyoruz. “Mihmandar Gençlik” ve “Genç Yetenek”
projelerimizle hedefe yürüyen
gençlerimize rehberlik ediyoruz. Okulda olduğu kadar, okul
dışındaki vakitlerini de dolu
dolu geçirmeleri için gençlerimize arkadaşlık ve öğretmenlik
yapıyoruz. Hiçbir baskı olmadan evlâtlarımızın fikrini söylediği, kendini en iyi şekilde
ifâde ettiği, soran, sorgulayan
bir gençlik yetiştiriyoruz ve bu
yolda sizin de fikirlerinizi alıyoruz.

HERKES SPOR YAPSIN
SAĞLIKLI OLSUN DİYE
BIZ VARIZ SIZIN IÇIN BURADAYIZ!
Spora ve sporcuya hep tam
destek vermeye
devam ediyoruz. Bireysel
sportif faaliyetlerden amatör
spor kulüplerine ve sokak
sporlarına
kadar ilçemizde spor yapan
herkese elimizi
uzatıyoruz.

Spor konularında bilgi
almak istiyorsanız, her
türlü sorunuzu gençlik-spor temsilciniz
Mehmet Ayaz’ı

arayabilirsiniz
Gençlik-Spor
konularında beni arayın.

444 00 73 (dâhili (6281)

İş
Gençlik
imkânısporEleman
faaliyetleri
teminiGençlik spor kulüpleri
Sporcu yetiştirme Spor projeleri

Sporun ve sporcunun dâima dostuyuz. Gençlerimizi spora teşvik etmek,
yeteneklerini sergileme imkânı sunmak ve sporcularımıza el vermek için
desteğimizi kesintisiz sürdürüyoruz.
Gençlerimize ve spora olan desteğimizi ilçemiz dâhilindeki kurumlara, amatör spor kulüplerine ve sivil
toplum kuruluşlarına da sağlıyoruz.
Esenler’de herhangi bir spor dalına ilgisi olup da bu yeteneğini geliştirme
fırsatı bulamayan tek bir genç kalmaması için uğraşıyor, ilçemizdeki yeni
yeteneklerden şampiyonlar çıkarmak
için bireysel çalışmalarla sporcularımıza desteğimizi sürdürüyoruz.
Sağlıklı yaşamın temel şartlarından
birinin de spor olduğuna inan belediyemiz, gençlerimiz başta olmak üzere
her yaştan insanın spor yapması için
her türlü altyapıyı oluşturuyor.

10

ARALIK 2021

ESENLERİMİZ DAHA YEŞİL VE
FERAH OLSUN DİYE
BIZ VARIZ SIZIN IÇIN BURADAYIZ!

Esenler’in park
ve bahçelerini mevsimine
uygun çiçeklerle donatıyoruz.
Esenlerimizi
her mevsim gözümüze ve gönlümüze hitap
eden güzelliklere kavuşturmak
için çalışıyoruz.

Esenler’deki park ve bahçelerin her mevsim güzel
görünmesi için yeşillendirme ve çiçeklendirme
çalışmalarımız aralıksız
sürüyor. Park ve bahçeler ile ilgili her türlü
sorunuzu temsilciniz
Öznur Koç’a

sorabilirsiniz.

Park, bahçe ve doğa
konusunda beni arayın.

444 00 73 (dâhili 7201)
Parkların projelendirilmesi, yapımı ve düzenlenmesi
Kamu bahçelerinin projelendirilmesi, yapımı ve düzenlenmesi
Yeşil alanların projelendirilmesi, yapımı ve düzenlenmesi
Mevsimlik çiçek ve süs bitkileri dikimi
Ağaç budama ve bakımları

E

senler’deki park ve çevre düzenlemelerinde yaptığımız
yenilik ve düzenlemelerle,
vatandaşlarımızın daha ferah bir
ortamda ve daha modern alanlarda vakit geçirebilmelerine olanak sağlıyoruz. Çocuklarımızın
yeşille büyümesi için bulduğumuz
her boş alanı ağaç ve yeşilliklerle
donatıyoruz. 15 Temmuz Millet
Bahçesi’nde yaptığımız etkinliklerle çocuklarımızı toprak ve yeşille buluşturuyor, onların doğa ile iç
içe olmalarını sağlıyoruz. Parkları,
yol kenarlarını, dönel kavşakları,
okul bahçelerini mevsimine uygun
rengârenk çiçeklerle donatıyoruz.
Esenler’i güzelleştirirken sizin de
fikirlerinize başvuruyoruz.

HERKES HUZUR İÇİNDE
YAŞASIN DİYE
BIZ VARIZ SIZIN IÇIN BURADAYIZ!
Altyapısından
üstyapısına
kadar daha
yaşanabilir,
daha güzel bir
Esenler için çalışıyoruz. Fizikî
anlamda gözümüzden kaçan
bir konu olursa
temsilcimiz sizin önerilerinizi
dinliyor.

Esenler’de alt yapı ve üst
yapıyla ilgili birimimizin
gözü ve kulağı sizde. Sizi
dinliyor, taleplerinizi ve
varsa şikâyetlerinizi alıyorlar. Sorularınızı ekip
temsilcimiz
Çağatay Turan Yanar’a

sorabilirsiniz.

Fizikî bir aksaklık ve eksiklikte
beni arayın.

444 00 73 (dâhili 2079)
Yol, meydan, bulvar ve yaya kaldırımlarındaki olumsuzluklar.
Olumsuz hava şartlarının getirdiği aksaklıklar.

E

senler’deki her bir vatandaşımızın rahatı ve huzuru için
dâima iletişim hâlindeyiz. Gece
gündüz demeden, Esenler’in fiziksel altyapısını güçlendirmek için var
gücümüzle çalışıyoruz. Belediyemiz
sizin rahatınız için 150 kişilik ekibiyle, 7/24 sizin hizmetinizde… Ekiplerimiz, hayat standartlarınızı sürekli
yukarıda tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar.
İlgili birimimizin gözü ve kulağı sizde. Sizi dinliyor, taleplerinizi ve varsa
şikâyetlerinizi alıyorlar. Ekip temsilcimiz Çağatay Turan Yanar, Esenler’in
altyapısının güçlenmesini sağlayacak
her türlü önerinize kulak veriyor,
olumsuz en ufak bir durumda sizinle
iletişimde kalıyor. Böylece Esenler’e
birlikte hizmet ediyor ve Esenler’i birlikte geliştiriyoruz.
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DAHA GÜVENLİ BİR
YUVANIZ OLSUN DİYE
BIZ VARIZ SIZIN IÇIN BURADAYIZ!
“Yıkıcı Olmayan Depremler
Güvenli Konutlarla Mümkün”
sloganıyla
Esenler’de gerçekleştirdiğimiz
riskli yapıların
dönüştürülmesi
için çalışmalarımız aralıksız
sürüyor. Türkiye’ye örnek olan
Esenler’in kentsel dönüşümüne
dâir aklınızda
hangi sorunuz
varsa, kentsel
dönüşüm temsilcinizde cevabı var.

Kentsel dönüşümle
alâkalı konuların
tamamını temsilciniz
Muhammet Polat’a

sorabilirsiniz.

Kentsel dönüşüm
konularında beni arayın.

444 00 73 (dâhili 3033)
Benim evim kentsel dönüşüme girer mi?
Evi kentsel dönüşüme girene ne kadar kira yardımı yapılıyor?
Riskli yapı raporu nasıl alınır?
Riski yapı raporlu binanın akıbeti ne olur?
Riskli Yapılar
Kamulaştırma Alanları
Rezerv Alanları

T

ürkiye’nin büyük dönüşümü Esenler’den başladı. Geçmişin yoksunluk ve sorunlu bölgesi
olarak anılan Esenler’in, geleceğin akıllı ve
güvenli kentine dönüşümüne şahitlik ediyoruz. Göreve geldiğimizde yapı stoku itibarıyle oldukça riskli
bir hâlde olan ve 12 yıllık süre zarfında Esenler’de
yüzde 86 olan riskli yapı oranını yüzde 57’lerin altına indirdik. Halkımızı güvenli yapılara taşımanın
yanı sıra yaşam kalitelerinin arttığı, insana verilen
değerin ön plana çıktığı yaşam alanlarına kavuşturmak için kentsel dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıllardır imar ve mülkiyet sorunu nedeniyle
yapısını yenileyemeyen vatandaşlarımız için ürettiğimiz Türkiye’nin ilk akıllı ve güvenli şehri Esenlerimizin makûs talihinin değiştiği bu dönüşüm sürecine hep beraber şahitlik ediyoruz.
Kentsel dönüşümü vatandaşımızın rızasıyla yapıyoruz. Yeni ve depreme dayanıklı, otopark ve sosyal
donatılarıyla ferah bir hayat imkânı sunan evlerde
oturmak isteyen ve dâiresi kentsel dönüşümde olan
tüm vatandaşlarımızın sorularını cevaplıyoruz.
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MİLLET BAHÇEMİZ MİLLETİMİZ İÇİN HİZMETTE!

HAYATA DÂİR
HER ŞEY BURADA!

15 Temmuz Millet
Bahçesi, 3 yıldır
Esenler ve tüm
İstanbulluların
hoşça vakit geçirdiği,
dinlenip eğlendiği
müstesnâ bir mekân
hâline geldi.

T

oplam 183 dönüm alanda kurulu bulunan ve 16
Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle
hizmete giren Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, içerisinde oluşturulan çeşitli spor, sağlık ve
sosyal etkinlik alanlarıyla her geçen gün daha da güzelleşerek konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Her geçen gün yeni
eklenen alanlar ve büyüyen çeşitli ağaçlar ve çiçekler parkın
güzelliğine güzellik katıyor.
15 Temmuz Millet Bahçemiz, yaz-kış, genç-yaşlı herkesin
gözde mekânı hâline geldi. Yeşillikler içinde ağaç ve kuş
sesleriyle vakit geçirmeyi vadeden bahçemiz yazın piknikçilerin, kışın da gündelik hayatın stresinden uzaklaşarak hoşça vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez mekânlarından
oldu. Bisiklet ve skooter sürmek isteyen çocuk ve gençlerden piknikçilere, yürüyüş ve spor müdâvimlerinden gölet
kenarında gezinti yapanlara kadar herkes bu parkta kendisine uygun bir uğraş bulabiliyor.
15 Temmuz Millet Bahçemizde yer alan piknik alanları, spor
alanları, bisiklet yolu, koşu parkuru, gençlik merkezleri, hanımlar konağı, millet kıraathanesi, kütüphane, 7’den 70’e
herkese hitap ediyor ve burası sadece Esenler’in değil tüm
İstanbullular için de bir nefes alma ve keyifli vakit geçirme
mekânı hâline geldi.
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HERKESE BİR
MEKÂN VAR

HANIMLAR KONAĞI

GÖLET

GENÇLIK MERKEZI

Ç

ocuklarımızın güvenle ve
keyifle oyun oynayabildiği,
kadınlarımızın çeşitli faali
yetlere ve etkinliklere katıldığı Şule
Yüksel Şenler Hanımlar Konağı
mızda kadınlarımız, Nar Projemiz
kapsamında yeteneklerini konuştu
rarak yaptıkları el emeği ürünlerini
satarak ev ekonomilerine katkıda
bulunuyor.

P

ark içindeki 15 Temmuz Genç
lik Merkezi, gençlerimizin
sağlıklı, kaliteli ve modern bir
mekânda sosyalleşmelerini ve kişisel
gelişimlerini destekleyecek en önemli
mekân oldu. İçerisinde yüzme havuzu
da bulunan üç katlı bu merkez, sosyal
ve sportif aktivitelerin yanı sıra genç
lerimizin akademik gelişimlerini des
tekliyor, yeteneklerini ve becerilerini
keşfetmelerine imkân veriyor.

6

bin metrekare alan
da bulunan biyolo
jik göletimiz, Millet
Bahçemize apayrı bir hava
katıyor. Gölet manzarası
na karşı yapılan sohbetler,
çekilen fotoğraflar, birik
tirilen hatıralar Esenler’i
unutulmaz kılıyor.

KÜTÜPHANE

K

itapseverler ve ders çalışmak
isteyen öğrencilerimiz Millet
Bahçemizde bulunan kütüpha
nemizin müdâvimi oldu. Haftanın her
günü açık olan kütüphanemiz, pande
mi sürecinde randevuyla ve yarı kapa
siteyle hizmet veriyor. Kütüphaneyi
ziyaret edenler içindeki kafeteryadan
ücretsiz çay-kahve alabiliyor. Kütüpha
nede çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

İKINCI BAHAR KIRAATHANESI

E

senler’deki yaşlılarımız İkin
ci Bahar Kıraathanemizde
gönüllerince vakit geçiriyor.
Sohbet, çay-kahve ikramlarının yanı
sıra çınarlarımızın sağlık taramalarını
da gerçekleştiriyoruz.

GÜL BAHÇESİ

Y

aklaşık 40 çeşit rengârenk gül
den 20 bin adet gülün bulundu
ğu Gül Bahçemiz, 15 Temmuz
ziyaretçilerinin en çok uğrak yerlerin
den birisi oluyor. Yediveren güller, yı
lın birçok mevsiminde 15 Temmuz’u
rengârenk bir görüntüye büründürüyor.
Vatandaşlar, güller arasında çektikleri
fotoğraflarla, 15 Temmuz Millet Bah
çesi gezisini ölümsüzleştiriliyor.
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15 TEMMUZ MİLLET BAHÇESİ

SAĞLIĞIN DA MERKEZİ
TIBBI BITKILER BAHÇESI

G

rip, nezle, soğuk algınlığı başta
olmak üzere birçok hastalığın
şifa kaynaklarından olan ada
çayından kekiğe, biberiyeden lavanta
ya kadar şifalı bitkileri yetiştirdiğimiz
bahçemiz de ziyaretçilerin merakla gez
dikleri bölümlerden birisi. Vatandaşlar,
çoğu zaman eczane ve aktarlardan poşet
içinde kurutulmuş olarak temin ettikleri
tıbbi bitkilerimizin yeşil hâlini ve nasıl ye
tiştirildiğini görme imkânı buluyor.

ŞIFA EVI

Ş

ifa Evimizde doğal, sağlıklı ve
besleyici ürünler yer alıyor. Nadir
hastalıkları olan vatandaşlarımız
da glutensiz, organik ürünlere buradan
kolaylıkla ulaşabiliyor. Şifa Evimizde çe
şitli hastalıklarla ilgili alanında uzman
hekimler tarafından sağlık ve farkındalık
seminerleri de düzenleniyor.

ŞIFA BAHÇESI
MUTLULUKLARIN DA MEKÂNI

T

ürkiye’nin ayakkabısız girilebilen
ilk parkı Şifa Bahçemizde İstan
bul’un her yerinden gelen misa
firlerimiz şifa buluyor. Zemininde 19
farklı malzemenin yer aldığı ve çıplak
ayakla gezilebilen bu bahçede vatandaş
lar toprağa, kuma, şifalı taşlara basıyor.
Esenler’in taşı-toprağı kan dolaşımından
sinir ve solunum sistemine kadar şifa da
ğıtıyor.

1

5 Temmuz Millet Bahçemiz
en mutlu günlerinize de şa
hitlik ediyor. Düğünleriniz
ve özel günleriniz için ayrılan alan
larda, doğanın içinde, göl manza
ralı unutulmaz hatıralar yaşanıyor.
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15 TEMMUZ MİLLET BAHÇESİ’NDE

DOĞAL HAYATLA
BULUŞMA FIRSATI
TOHUM TANITIM OFISI

B

u ofisimizde Esenlerlilere ve
özellikle çocuklarımıza, atalık to
humun nasıl elde edileceğini ve
saklanacağını, sebze fidelerinin nasıl di
kileceğini öğretiyoruz, tohum mirasımıza
sahip çıkıyoruz.

MEYVE-SEBZE BAHÇESI

E

senler’in bereketli topraklarında
mevsimine uygun olarak yetiştir
diğimiz elmadan armuda, üzüm
den incire, ayvadan nara, muşmuladan
kayısıya, domatesten bibere, maruldan
karalahanaya kadar 411 çeşit meyve ve
sebzeyi evlatlarımıza tanıtıyor, uygula
malı eğitimlerle yiyeceklerimizi yakından
tanımalarını sağlıyoruz.

KÜMES HAYVANLARI VE AĞILLAR
EN ÇOK ONLAR MEMNUN

H

er yaştan insana hitap eden 15
Temmuz Millet Bahçesi’nden
en çok memnun kalanlar ise ço
cuklar. Kendileri için bahçenin bir çok
noktasında hoşça vakit geçirebilecek
leri, gönüllerince eğlenebilecekleri bir
mekân bulunuyor.

Ç

ocuklarımız Esenler’de, şehrin
göbeğinde köy hayatıyla tanı
şıyor. Küçükbaş hayvanları ve
kümes hayvanlarını yakından gören ço
cuklar, hayvan yetiştiriciliği hakkında da
kısa bilgiler alıyor. Hiç köyüne gitmemiş
miniklerimiz, doğal köy hayatını ilk kez
Esenler’de deneyimliyor.
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EMİNE ERDOĞAN

NAR KOOPERATİFİ
STANDINDA
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi,
Kadın Kooperatifleri İstanbul Buluşması’nda
Esenler Belediyesi Nar Kadın Girişimi ve İşletme
Kooperatifi’nin standını gezip incelemelerde
bulundu.

A

ile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen
Kadın Kooperatifleri İstanbul
Buluşması’na Esenler Belediyesi Nar Kadın Girişimi ve
İşletme Kooperatifi de katıldı. Etkinlikte,
Nar Kadın Kooperatifi üyesi 21 Esenlerli
kadın girişimci yer aldı. Üsküdar Bağlarbaşı
Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi
katıldı. İstanbul’da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin ürünlerinin yer aldığı stantları
gezen Emine Erdoğan, Nar Kadın Girişimi ve
İşletme Kooperatifi standına yoğun ilgi gösterdi. Emine Erdoğan Hanımefendi’ye Nar
Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sevilay Acar çalışmalar
hakkında bilgi verdi. Acar, Emine Erdoğan
Hanımefendiye geleneksel el sanatımızdan
olan ve kooperatif üyelerinin üretimi olan tel
kırma işi el yapımı tepsi hediye etti.
KOOPERATİFLER KADINLARIMIZA
ÖZGÜVEN KAZANDIRIYOR
Kadınların güçlendirilmesinde kooperatiflerin son derece önemli bir rolü olduğunu

TEKNOLOJİ BÖLGESİ’NİN ADI

ÖZDEMİR BAYRAKTAR OLUYOR!

E

senler Belediyesi, “Millî
Teknoloji Hamlesi”nin
öncülerinden merhum
Özdemir Bayraktar’ın adını
Esenler’de yaşatacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın onayı ile kurulan ve
Esenler’i ‘teknoloji üssü’ ve ‘bili-

şim şehri’ yapacak Türkiye’deki
ilk “Akıllı Şehir Odaklı İhtisas
Teknoloji Geliştirme Bölgesi”ne
Özdemir Bayraktar’ın adı verilecek. Karar, Esenler Belediyesi
Meclisi’nden oy birliğiyle geçti.
Böylece Türkiye’nin teknoloji
hamlesinin mimarlarından, millî

İHA ve SİHA’ların fikir babası
Özdemir Bayraktar, teknoloji
alanında büyük-küçük herkese
örnek olmayı sürdürecek.
MİLLÎ TEKNOLOJİ
HAMLELERİ ÖZDEMİR
BAYRAKTAR’DAN ÇIKACAK
Türkiye’nin teknoloji alanında dünyada söz sahibi olması
için mücâdele edecek teknoloji sevdalıları, vatanseverliğiyle
de tanınan Bayraktar için feyz
alınmaya devam edecek. Esenler Belediyesi, Özdemir Bayraktar adını vereceği “Akıllı Şehir
Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi”nden geleceğin
bilim ve teknoloji aşığı, havacılarını ve millî teknoloji öncülerini
çıkarmayı hedefliyor.

söyleyen Emine Erdoğan, “Kadınlar, kooperatifler aracılığıyla ekonomik güçlerini
bir araya getiriyorlar. Kendi istihdamlarını
oluşturabiliyorlar. Ürünlerine, hak ettiği değeri alabildikleri pazarlar oluşturabiliyorlar.
Kooperatifleşme yoluyla, gelir düzeylerini ve
yaşam kalitelerini yükseltebiliyorlar. Ailelerinin refahını artırabiliyorlar. Ayrıca, bilgi ve
becerilerini geliştirip, birçok eğitim fırsatına
da erişebiliyorlar. Son tahlilde, tüm bunlar
kadınların kendine daha çok güvenmesine
neden oluyor.” dedi.
Toplantıya katılan kadın kooperatiflerini
temsilen Nar Kadın Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Sevilay Acar da bir konuşma
yaptı. Acar, “Kadınlarımıza imkân tanındığında; bilimde, teknolojide, sporda, sanatta,
iş hayatında hasılı hayatın tüm alanlarında
büyük başarılara imza attıklarını görebiliyoruz. Özelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın
kadına ve aileye verdiği destekler, bu konudaki hassas duruşları, bizleri hem memnun
etmekte hem de toplum hayatı içerisinde
aktif rol alma, inisiyatif kullanarak yeteneklerimizi sergileme noktasında cesaretlendirmektedir.” diye konuştu.

“Millî Teknoloji Hamlesi”nin
öncülerinden, İHA ve
SİHA’ların fikir babası
merhum Özdemir
Bayraktar’ın adı, Esenler’de
kurulan Türkiye’deki ilk
“Akıllı Şehir Odaklı İhtisas
Teknoloji Geliştirme
Bölgesi”ne verilecek.

Özdemir Bayraktar
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BELEDİYEMİZE

BİR ÖDÜL DAHA

A

K Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca Ankara’da
düzenlenen ‘Tam
Bana Göre Festival’ kapsamında Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması da yapıldı. Belediyemiz
yarışmaya, Esenler halkına 40
branştan fazla eğitimle kültür-sanat hizmeti veren Esenler Sanat
Evi (ESEV), geleceğin bilim insanlarının yetiştirildiği Hacı Lütfiye Gürses Bilim Parkı ve âdeta
ilçemizde gençliğin kalbinin attığı yer olan Esenler Gençlik ve
Spor Merkezi projelerimiz ile katıldı. Jüri, Belediye Başkanımız
M. Tevfik Göksu’nun vizyonu ile
hayata geçirilen bu 3 projemizi
de başarılı bularak ödüle lâyık
gördü. Proje ödüllerini, Belediye Başkanımız M. Tevfik Göksu,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’dan aldı. Beledi-

yemiz, geçtiğimiz Ağustos ayında yine Ankara’da düzenlenen
Genç Dostu Şehirler organizasyonundaki yarışmada Genç Yetenek projemizle ödül almıştı.

Belediyemizin sanata, bilime ve spora verdiği değer,
Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması’nda ödüle lâyık görüldü.
Proje ödüllerini Belediye
Başkanımız M. Tevfik
Göksu, Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

Festivalde, belediyemizin kültür-sanat, bilim, gençlik ve spor,
alanında çalışmalarının yer aldığı
standımız ziyaretçilerden büyük
ilgi gördü. Türkiye’nin ilk çizgi
roman otobüsü olan Okur Gezer
de festival alanında misafirlerini
ağırladı.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK
PROJELER SUNUYORUZ
Alınan ödülleri değerlendiren
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler’de yürüttükleri
birçok projenin şimdiye çeşitli yarışmalarda dereceye girdiğini ve
ödüller aldıklarını söyleyerek, “Elbette biz projelerimizi hazırlarken
dereceye girmek ve ödüller almak
için yapmıyoruz. Ancak ortaya öyle
güzel eserler çıkarıyoruz ki bu gibi
organizasyonlarda takdir ediliyor,
ödüller alıyoruz. Marifet iltifata tabidir. Biz de mutlu oluyoruz.” dedi.

AMASYA ELMASI
GÖNÜLLERİ ALDI

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl ilki
gerçekleştirilen ‘Esenler Amasya Elma Festivali’, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Meydanı dolduran kalabalığa 5 ton
elmanın yanı sıra dev kazanlarda kaynatılan elma reçeli ve
elma kompostosu da ikram edildi.

E

senler Belediyesi, lezzeti ve
hoş kokusuyla namı ülke sınırlarını aşan Amasya elması için
‘Esenler Amasya Elma Festivali’ düzenledi. Amasya’yı Esenler’e taşıyan
festivalde, vatandaşlara 5 ton Amasya
(misket) elması dağıtıldı. Dev kazanlarda kaynatılan elma reçeli ve elma
kompostosu da vatandaşlara ikram
edildi. Festivalde Amasyalı sanatçılar Ufuk Altun, Murat Türk, Hakan Çiçek, Saniye Can, Emir Üstün

ve Turan Üstün, en sevilen yöresel
parçaları seslendirerek vatandaşlara
keyifli anlar yaşattı. Halk oyunları
ve folklor gösterileriyle renklenen
festivalde elma yeme yarışmasıyla
heyecan dolu anlar yaşandı. Festivale
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik
Göksu’nun yanı sıra AK Parti Amasya milletvekilleri Hasan Çilez ile
Akif Gülle, Amasya Valisi Mustafa
Masatlı, Amasya Belediye Başkanı
Mehmet Sarı, AK Parti Amasya İl
Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ve
Amasya’nın ilçe belediye başkanları,
İstanbul’daki Amasya derneklerinin
ve sivil toplum kuruluşlarının başkan,
yöneticileri ile kabalalık bir vatandaş
topluluğu katıldı.
ANADOLU’NUN RENKLERİNİ
AĞIRLIYORUZ
Festivalde konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Hz.

Peygamber hayatı târif ederken hayat şahitlikten ibaret der. Bu meydan
çok güzel şeylere şahitlik ediyor. Bir
gün çiğ köfteyi, bir gün hamsiyi, bir
gün elmayı ağırlıyor. Hasılı Anadolu
renklerini, Anadolu’nun tınısını biz
burada ağırlayarak aslında bu ülkenin doğusuyla batısıyla, güneyiyle
kuzeyiyle bu gök kubbenin altında
ne kadar nefes alan varsa hep birlikte Türkiye olduğunu burada yeniden
herkese deklare etmiş oluyoruz. Bu
meydan bu anlamda Türkiye’nin bütün renklerini taşıyor.” dedi.
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ESENLERLİ GENÇLERİN KLİBİ…

“BİR ADIM ÖNE ÇIK”
BÜYÜK BEĞENİ KAZANDI!
Esenler Belediyesi’nin Esenler’in gençlik
hareketini gözler önüne serdiği “Bir Adım Öne
Çık” kampanyası kapsamında yayınladığı şarkı
ve klip büyük beğeni kazandı. Esenlerli gençler
için başlatılan “Bir Adım Öne Çık” hareketi tüm
Türkiye’nin desteğini kazandı.

ENGELLERE RAĞMEN HEDEFE KOŞTULAR

G

ençleri dinleyen, onları anlayan ve
isteklerine karşılık verebilen bir belediye olma hedefleri doğrultusunda Esenler Belediyesi, Esenler’in
gençlik hareketini gözler önüne seren “Bir Adım Öne Çık” kampanyası kapsamında
bir şarkı ve klip yayınladı. Şarkı da, klip de sosyal
medyada büyük ses getirdi ve küçük-büyük herkesin beğenisini kazandı.

Hayalleri olan gençlerin Esenler Belediyesi’nin
“Bir Adım Öne Çık” çağrısına cevap verdiklerinde
nasıl bir yolculuğa çıkacakları gençlere anlatıldı.
Karşılarına çıkabilecek tüm engellemelere rağmen
hedeflerinin peşinden koşan gençlerin hayallerine
kavuşacağı gerçeği klipte gözler önüne serildi. Yazılımcı ve müzisyen iki arkadaş, klipte “Bir Adım
Öne Çık”arak Esenler gençliğini temsil ettiler.
Klipte atleti canlandıran genç kızlar ise Esenler’deki gençlerin başarıya olan inancı ve azmini
simgelediler.
İLK KEZ KAMERA KARŞISINDALAR
Şarkının sözlerini, “Misal” mahlasıyla tanınan
başarılı rap sanatçısı Resul Aydemir yazdı ve besteledi. Klip, Yönetmen Onur Barış tarafından
çekildi. Klipte tamamı Esenlerli gençlerden oluşan genç oyuncular yer aldı. Klip çekimlerinde 7

kişilik ana oyuncu ekibinin yanı sıra arka planda
yine 100’den fazla Esenlerli genç oynadı. Ana cast
oyuncuları ESEV (Esenler Belediyesi Sanat Evi)
bünyesindeki tiyatro kursunda eğitim alan gençlerden seçildi. Oyuncuların hepsinin ilk kamera
önü deneyimiydi. Klip, Esenler Belediyesi’nin
kültür - sanat, spor ve teknoloji merkezleri başta
olmak üzere Esenler sokaklarında, Dörtyol Meydanı’nda ve Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde çekildi.
TÜM TÜRKİYE’NİN DESTEĞİNİ ALDILAR
Yayınlandığı ilk andan itibaren izleyenlerin ve
dinleyenlerin büyük ilgisini çeken “Bir Adım Öne
Çık” şarkısı ve klibi, sosyal medyada yüz binlerce
beğeni ve yorum aldı. Sevilen sanatçılar, radyocular ve oyuncular, Esenlerli gençleri tebrik ederek
“Bir Adım Öne Çık”maları için kendilerine tam
destek verdiklerini duyurdular.

Esenler Belediyesi’nden Gençlere

İNTERNET SÜRPRİZİ
Esenler
Belediyesi
gençlere, her
an her yerde
karşılarına
çıkarak internet
hediye ediyor.

E

senler Belediyesi Gençlik ve Spor
Hizmetleri Müdürlüğü, her Pazartesi günü 1000 gence 1 hafta geçerli
ücretsiz 2 GB internet dağıtıyor. ‘Sendromsuz Pazartesi’ sloganı ile yola çıkılan projede Esenler Belediyesi çalışanları sokak
sokak, kafe kafe gezerek gençlere internet
hediye ediyor. Kendisine takdim edilen internet paketi karşısında önce şakalandığını
zanneden gençler, sonra gerçeği öğrenip
ikna olunca teşekkürlerini ifâde ediyorlar.
Pazartesi dopingiyle haftaya başlayan gençler, “Pazartesi sürprizi” olarak adlandırdıkları proje için, “Artık büyük bir ihtiyaç olan
internet hediyesi bizleri mutlu etti. Emeği
geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz.”
dediler.

TÜRKİYE’NİN EN GENÇ RADYOSU

“AYNEN”
Esenler Belediyesi’nin
Türkiye çapında sevilen
ve dinlenen radyosu
Radyo Esenler şimdi de
gençlerle buluşuyor.

İ

nternet üzerinden 7/24 dinlenebilen Radyo Esenler, sadece müzik
yayını yapmıyor, deneyimli radyocuların hazırladığı sohbet ve tartışma
programlarıyla da hem Esenler halkının hem de tüm ülkenin dikkatini
üzerine çekiyor. Radyo Esenler şimdi
de gençler için harekete geçiyor. 1974
model klasik bir araç içerisine kurulan
“Aynen Radyo” ile gençlerin bulunduğu tüm alanlarda yayın yapıyor, Esenler’i ve İstanbul’u sokak sokak gezerek
tüm gençlere ulaşıyor.
Esenler Belediyesi gençlik radyosu “Aynen”, www.genclikradyosu.com internet
platformu üzerinden yayın yapacak.
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ESENLERLİ

GENÇLER
UÇUŞA
GEÇTİ

E

senler Belediyesi Gençlik ve
Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Esenlerli gençlerle yamaç paraşütü yapıyor. “Götür Beni
Aya” sloganıyla yola çıkılan
etkinliğe 18 yaşını olduran gençler katılabiliyor. Eğitmenler eşliğinde yapılan yamaç
paraşütüne katılım kişi sayısı ile sınırlı.
Etkinliğe katılan gençler, yaşadıkları harika
deneyim için öncelikle yetkililere teşekkür
etti. “Başlarda korktuk ama havadayken
hissettiklerimiz muhteşemdi. Bittikten sonra bir kez daha yapmak istedik.” diyerek
memnuniyetlerini dile getirdi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU’NU
MİNDERDE ANDILAR
Dünyaca ünlü halter
şampiyonu Naim
Süleymanoğlu
vefatının 4. yılında
Esenler’de anıldı.
Dörtyol Meydanı’nda
kurulan mindere
gelen vatandaşlar,
Naim Süleymanoğlu’na
şampiyonluğu getiren
ağırlığı kaldırmayı
denedi.

1

988 Seul Olimpiyatları’nda 60 kilogram koparmada 152,5 kg., silkmede ise 190 kg., toplamda da 342,5 kg kaldırarak 6 dünya, 9 olimpiyat
rekoru kıran millî haltercimiz Naim Süleymanoğlu,
vefatının 4. yılında Esenler’de özel bir programla
anıldı.
Dörtyol Meydanı’nda kurulan bir minderde ağırlık
kaldırma yarışması düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar önce 70-80 kg. gibi daha az ağırlıkları kaldırarak kendilerini denedi. Kendilerine güvenenler,
daha sonra spor tarihimize adını altın harflerle yazdıran merhum Naim Süleymanoğlu’nun kendi ağırlığının 3 katından 10 kg. fazla olan 190 kg. ağırlığı
kaldırmaya çalıştı. Ancak her kilodan hiçbir vatandaş Naim’in kaldırdığı ağırlığı kaldırmayı başaramadı. Her yaş grubundan vatandaşın katıldığı etkinlik
renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmaya katılan
vatandaşlar 190 kg. ağırlığı kaldırmanın ne kadar
zor olduğunu yaşayarak deneyimlerken bir kez daha
Naim Süleymanoğlu’nun ne büyük bir sporcu olduğunu hatırladı.

Esenler Belediyesi
uçmak isteyen
gençleri bir adım öne
çıkmaya davet ediyor.
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Dünya Türk Kahvesi Günü’nde

ESENLER’İ
KAHVE KOKULARI
SARDI

E

senler Belediyesi, kültürümüzde önemli bir yere sahip
olan ve kendine özgü pişirilme yöntemiyle tüm dünyada
tanınan Türk kahvesi için keyifli bir etkinlik düzenledi.
“Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır” mottosuyla düzenlenen etkinlikte kahve müdâvimleri, kendileri için kurulan çadırda kahvelerini yudumladı. Vatandaşlara bin fincan kahvenin ikram edildiği etkinlikte, lezzetli Türk kahvesi pişirme tekniklerini
işin ustaları anlattı.
YENİ EVLİLER VE 40 YILLIK ÇİFTLER KAHVELERİNİ
YUDUMLADI

“Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır” sözünden hareketle, Dünya Türk
Kahvesi Günü’nde renkli bir etkinliğe
ev sahipliği yaptık. Dünya Türk Kahvesi
Günü’nde evlenen Özlem ve Murat çifti
hatırlık kahvelerini yudumladı. Aynı
yastığa 40 yıldır baş koyan Zeki ve Beyaz çifti ise mutluluk sırlarını paylaşarak genç çifte tavsiyelerde bulundu.

Dünya Türk Kahvesi Günü’nde yeni evlenen çiçeği burnunda Özlem
ve Murat çifti kahvelerini yudumlarken, 40 yıldır aynı yastığa baş koyan
Zeki ve Beyaz çifti ise mutluluk sırlarını paylaştı. Gelinin hazırladığı
kahvenin içine koyduğu tuz, karabiber, pul biberin ardından damadın
kahveyi yudumlaması renkli anlara sahne oldu. Etkinlikte Esenler Sanat Evi (ESEV) eğitmenleri, kahve ile ilgili şarkılar söyleyerek vatandaşların güzel vakit geçirmesini sağladı. Etkinliğe hayli ilgi gösteren
vatandaşlar, kahve ve lokum ikramları eşliğinde sevdikleriyle birlikte
koyu muhabbete daldı.

GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ ESENLER’DE YETİŞİYOR
Alanında uzman isimlerin seminer,
workshop ve uygulama gezileri düzenlediği
Esenler Medya Akademisi’nde geleceğin
iletişimcileri sektörü yakından tanıma
imkânı buluyor.

E

senler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) ve İletişim
Platformu iş birliğiyle gerçekleştirilen Esenler
Medya Akademisi’nde dersler devam ediyor.
İletişim fakültelerinde eğitim gören gençler, medya
sektöründe kariyer yapmak isteyen iletişimciler ve medyaya yönelme hedefi olanlar için düzenlenen “Esenler
Medya Akademisi”nde eğitim görüyor.
İki ay boyunca TV haberciliği, dijital medya, sinema
ve gazetecilik alanlarında yoğunlaştırılmış eğitim alan
gençler, alanında uzman isimlerle bir araya geliyor. Seminer, workshop ve uygulama gezileriyle zenginleşen
programda öğrenciler, haber yazımından fotoğraf çekimine, kamera kullanımından grafik tasarıma kadar pek
çok konuda pratik yapma şansı elde ediyor.
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MANTI FESTİVALİ’NDE

LEZZET ŞÖLENİ YAŞANDI
Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü
düzenlenen Esenler Kayseri Mantı Festivali’nde
20 bin kişiye lezzetiyle damakları şenlendiren
mantı ikram edildi. Mantıyı başkenti Kayseri’den
Esenler’e taşıyan festivalde, Türk Halk Müziği’nin
sevilen ismi Orhan Hakalmaz, seslendirdiği
türkülerle kulakların pasını sildi.

E

senler Belediyesi, Türkiye’nin en çok
sevilen yöresel yemeklerinden biri
olan mantıyı, ‘Esenler Kayseri Mantı
Festivali’ ile Esenlerlilerle buluşturdu. Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) iş birliği ile Dörtyol
Meydanı’nda gerçekleştirilen festivalde, yaklaşık
20 bin kişiye 3 ton Kayseri mantısı ikram edildi.
Keyifli anlara sahne olan festivalde hanımlar, maharetli elleriyle festival boyunca mantı yaptı. Mantı
yeme yarışmasıyla heyecan dolu anlar yaşandı.
PARLAYAN BİR YILDIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öz-

haseki, yaptığı konuşmada çocukluk anılarını anlatarak “Kayseri
ticâret şehridir. Ben dâhil bütün Kayserililerin
çocukluğu dükkânlarda
geçmiştir. Çocukluğumuzda su, sakız, çekirdek satardık.
Ticaret şehri kelimesi Kayseri’ye
gerçekten yakışıyor. Anadolu rotasında parlayan
bir yıldız. Bu şehirde çalışma var, gayret var. Eskiden bu şehre ‘Makarr-ı Ulema Şehri’ yani ‘Âlimler
Şehri’ denilirdi. Şimdi günümüzde yine güzel bir sıfatı var Kayseri’nin: Hayırseverler Şehri” şeklinde
konuşarak memleketi Kayseri’ye ve festivale ilişkin
görüşlerini dile getirdi.
KAYSERİ GASTRONOMİ ŞEHRİDİR
AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, “Kayseri bir gastronomi şehridir. Kayseri mutfağı meşhurdur. Kayseri mantısı aslında eşi benzeri olmayan tescilli ve insana ayrı bir damak zevki veren
yemektir. Kayseri’nin sucuğu, pastırması, elması
var. Burada böyle bir etkinliğin yapılması çok anlamlı” şeklinde konuştu.

RADYOCULAR ATÖLYELERDE

TEKSTİLCİ GENÇLERLE BULUŞUYOR
Türkiye’nin sevilen radyocularını, tekstil
atölyelerinde çalışan gençlerimizle mesaileri
esnasında buluşturuyoruz.

E

senler’deki tekstil atölyelerinde çalışan gençleri
mesai boyunca dinledikleri radyocularla bir araya getiriyoruz. Bugüne kadar yapılan
etkinliklerde sevilen radyocular;
Afrikalı Ali, Umut Öztürk, Utku
Erdoğan, Düşbahçesi Ali, Yabancı Alemdar, Baydamar Ersin,
Makican, Esenler’in atölyelerini
sürpriz şekilde ziyâret ederek
gençlerle sohbet etti. Ünlü radyocular, 500’den fazla gence
ulaştı. Gençler de, mesaide severek dinledikleri radyocuları
karşılarında görmekten büyük
memnuniyet duydu ve keyifli
bir sohbet gerçekleştirip hatıra
fotoğrafları çektirdiler. Radyocuların sürpriz ziyâretleri devam
edecek.

ANADOLU’NUN BEREKETİNİ YAŞIYORUZ
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu,
“Bu meydan çok güzel şeylere şahitlik ediyor.
Bundan birkaç hafta önce elma festivali, ondan
birkaç hafta önce nar, badem ve çiğ köfte festivali,
daha sonra hamsi ve lahana festivali derken aslında
Anadolu’nun zenginliğini, Anadolu’nun bereketini
bu meydanda yaşayarak, tadarak bu toprakların tınısını ve güzelliğine şahitlik ediyoruz.” dedi.
BKayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç ise, “Her bölgenin ayrı bir güzelliği var.
Bu tür festivaller bir araya gelme vesilesi. :Böyle
anlamlı bir festivali düzenleyen hemşerilerimize,
Esenler Belediye Başkanımıza ve kıymetli ekibine
teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Türk Halk Müziği Sanatçısı Orhan Hakalmaz, en
sevilen türküleri seslendirdi. Hakalmaz’ın türkülerine eşlik eden vatandaşlar, kendilerine ikram edilen
meşhur Kayseri mantısını tadarak keyifli anlar yaşadı.

ANNE-ÇOCUK
BUTİK HAVUZU

Sayfa/4
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Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, AdımApp Ödüllü
Adım Sayar uygulaması için, “Esenler’de
yeni bir sağlık hareketi
başlatarak, harekete
geçiyoruz, ödüller dağıtan, iyilik yayan bir
proje” ifâdelerini kullandı.

AdımApp Ödüllü
Adım Sayar Uygulaması ile

ESENLER’DE
ADIM ATMAK
KAZANDIRIYOR!
Sağlıklı yaşama ve hareketliliğe teşvik eden AdımApp uygulamasını hayata geçirdik. Esenler’de attığınız her adıma değer katan
AdımApp uygulaması, hem sağlıklı bir hayata kapı aralıyor hem
de sürpriz ödüller kazandırıyor.

E

senler Belediyesi Gençlik ve
Spor Hizmetleri Müdürlüğü,
obeziteye karşı mücâdele etmek ve insanların sağlıklı yaşamına katkıda bulunmak için
süreklilik gösteren “Adım Maratonu” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamındaki AdımApp Ödüllü Adım Sayar uygulamasıyla,
Esenler sınırları içerisinde atılan her adım
puana, puanlar ödüle dönüşüyor. Esenler
Belediyesi’nin IOS ve Android marketlerde
bulunan uygulamasını indirerek katılım sağlanabilen ve belli aralıkları kapsayan zaman
dilimlerinde yapılacak yarışma çocuk, genç
ve yetişkin kategorilerinde olacak. İstanbullu tüm vatandaşların Esenler sınırları içinde
katılabileceği ve belli aralıkları kapsayan
zaman dilimlerinde yapılacak yarışmalarda
herkes attığı adıma göre ödüller kazanacak.

ADIMAPP NEDİR, NASIL KULLANILIR?
Esenler’e özel adımsayar uygulaması
AdımApp’i telefonuna indirdikten sonra üye bilgisi ile giriş yapan kullanıcı, belirtilen lokasyon içinde attığı her adımda
puan kazanıyor. Atılan her bir adım 1 puana tekabül ediyor. Ay boyunca kazanılan
puanların, ayın en geç son gününe kadar
kullanılması gerekiyor. Kullanıcı elde ettiği puana karşılık gelen hediyeyi alabilmek
için uygulamada yer alan “Hediyeler” sekmesinden ödülünü talep etmesi gerekiyor.
Kullanıcı talep aşamasından sonra verilen
kod ile hediyesini Esenler Belediyesi Gençlik Merkezi’nden alabiliyor. Uygulama dâhilinde biriken ya da kullanılmayan puanlar
sonraki aya devretmiyor. Puanlama sistemi
yeni ayda sıfırdan başlıyor. AdımApp ücretsiz olarak telefona indirilebiliyor.

GENÇLER GÖNÜL VERDİKLERİ
RENKLERLE BULUŞUYOR

“Takımını Seç, Geziye Geç”
sloganıyla başlattığımız stat
gezilerinde gençlerimizi gönül
verdikleri takımın stadıyla ve
başarılarıyla buluşturuyoruz.

E

senler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü “Takımını Seç, Geziye
Geç” sloganıyla, gençlere tuttukları takımın stadını gezdiriyor. Her takımın kendine has bir
rota çizdiği gezide gençler; takımını seçiyor, düzenlenen geziyle hem tuttuğu takımın stadı hem de o
çevredeki turistlik mekânları geziyor.
Stadyum gezileri ilk olarak Galatasaray’ın Stadı’yla başladı. Türk Telekom Arena’yı gezdikten sonra Metrocity Ters Ev ve Sadabad Camii’ni ziyâret
eden gençler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
İkinci durak Fenerbahçe Stadı oldu. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nu ve müzesini ziyâret eden
gençlerin ikinci durağı Adile Sultan Kasrı oldu.
Hababam Sınıfı Müzesi’yle sona eren gezide gençlerin keyifli anların gözlerden kaçmadı.
Son durak olarak Beşiktaşlı gençler takımlarının
stadını ziyâret etti. Vodafone Arena’nın çevresinde
devam eden gezi, Yıldız Hamidiye Camii ve Harbiye Askerî Müzesi ziyâretleriyle son buldu.
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EROKSPOR’UN ZİRVE
TAKİBİ SÜRÜYOR
kilileri, “Çok basit hatalarla puanlar kaybettik. Ligin
ikinci yarısı bizim için çok farklı olacak. Takıma yeni
katılan oyuncularımızın adaptasyonu ve daha disiplinli bir çalışma sistemi ile birlikte ilk devre yaptığımız hatalara düşmeden yolumuza devam edeceğiz.
Puan kaybetmeye tahammülümüz yok. Taraftarımıza ligin ikinci yarısında farklı bir Erokspor seyredeceklerinin sözünü veriyoruz. Kendilerinden Esenler
Stadyumu’ndaki maçlarda bizleri yalnız bırakmamalarını rica ediyoruz.” şeklinde konuştular.

E

senler’deki tek profesyonel futbol kulübü olan Esenler Erokspor, ligin 7. haftasında takımı devralan tecrübeli teknik
adam Mustafa Sarıgül ile birlikte güzel
bir seri yakaladı. Mustafa Sarıgül ile
çıktığı 10 maçtan 6 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlûbiyetle ayrılan Esenler Erokspor 16 hafta sonunda
31 puan toplayarak 3. sırada bulunuyor. Oynadığı
maçlarda toplam 33 gol atıp kalesinde 18 gol gören
sarı-yeşilli ekip, yeni teknik direktör ile yakaladığı havayı sürdürerek devreyi ilk 3’te kapatmayı hedefliyor.

2021-2022 TFF
3. Lig 3. Grup’ta
şampiyonluk mücadelesi
veren Esenler Erokspor,
16 hafta sonunda
3. sıradaki yerini
koruyarak zirve takibini
sürdürdü.

3. Ligi 3. Grup’ta 16. Hafta sonunda oluşan puan
durumu şöyle:

2. YARI FARKLI OLACAK
Şu anda liderle arasında 9 puanlık fark bulunan
Esenler Erokspor, ligin ikinci yarısında tüm ağırlığını
sahaya yansıtmayı planlıyor. 9 puanlık farkın kapatılamayacak bir fark olmadığını belirten Erokspor yet-

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE

TAM DESTEK!
Esenler Belediyesi,
her yıl olduğu gibi
ilçedeki amatör
spor kulüplerine ve
sporculara, ayakkabıdan
eşofmana, toptan
formaya çok sayıda spor
malzemesi dağıttı.

E

senler Belediyesi Gençlik
ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü “Bi’ Adım Öne
Çık” sloganıyla 14-29 yaş arasındaki Esenlerli gençler için çalışmalarına hız kesmeden devam
ediyor. Esenler Belediyesi, sporu
sevdirme ve spor bilincini tüm
Esenlerli çocuk ve gençlere yayma hedefi doğrultusunda ilçedeki amatör spor kulüplerine spor
malzemesi yardımında bulundu.
Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı 15 Temmuz
Millet Bahçesi’ndeki Gençlik
ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nde gerçekleşen programda
amatör kulüplere ve okullara
spor malzemelerini teslim etti.
Esenler’deki amatör spor kulüpleri ile 53 okulun sporcularına
ayakkabıdan eşofmana, toptan
formaya kadar yıl boyunca kullanacakları spor malzemelerinin
önümüzdeki yıllarda verileceği bildirildi. Esenler Belediyesi
Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı,
“Esenler için formasını terleten
sporcu kardeşlerimize teşekkür
ediyorum. Sizden tek isteğimiz,
centilmence mücâdele edip en
iyi şekilde Esenler’i temsil etmenizdir.” dedi.

Esenler

İMTİYAZ SAHİBİ
ESENLER İNŞÂAT SAN. TİC. A.Ş. ADINA

GENEL MÜDÜR V.

RECEP ALGÜL
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GENEL YAYIN YÖNETMENİ

FiYATI: 1 TL

ABDULLAH AKSU

SAYI: 73

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
HÜSEYİN AKMAN
YAYIN KURULU
HASAN TAŞÇI
HÜSEYİN CERRAHOĞLU
ERCAN ZENGİN
SEVİLAY ACAR
TASARIM: YUSUF GÜLER

EDİTÖR
EMRE KOŞAPINAR
CİHAN DİNAR
MUHABİRLER
SERDAR ERGİN
REYHAN ER
AYLİN İZMİR

FOTO MUHABİRLERİ
EMRE ÇETİN
FAİK TAŞER
ZİYA ÇANDIR
HUKUK DANIŞMANI
SEVAL GÜNEŞ
REKLAM
REZERVASYON

TEL: 0212 438 50 51-52

Adres:
ESKON A.Ş.
Kemer Mah. Mehmet Akif İnan Cad.
No: 35 Esenler/İstanbul
Tel: 0212 438 50 52
www.eskonas.com.tr
Baskı: Turkuvaz Haberleşme
ve Yay. A.Ş.
Adres: Güzeltepe Mah. Mareşal
Fevzi Çakmak Cad. B Blok No: 29/1/1
Eyüpsultan/İstanbul
Tel: 0212 354 30 00

FESTİVAL TADINDA

FİLM GÜNLERİ
Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen Esenler Film
Günleri, sinemaseverlere festival tadında 4 gün yaşattı. Film günlerinin açılış töreninde, Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya
Koçyiğit, İranlı usta oyuncu Hümayun Erşadi ve sinema eleştirmeni
Burçak Evren’e onur ödülleri verildi.

E

senler Belediyesi
tarafından “Göç”
temasıyla bu yıl
2.’si gerçekleştirilen Esenler
Film Günleri, sinemanın
önemli isimlerini bir araya
getirdi. Dr. Kadir Topbaş
Kültür Sanat Merkezi’nde
gerçekleştirilen açılış töreninde, 200’e yakın filmde canlandırdığı başarılı karakterle
yurt içi ve yurt dışından çok
sayıda ödülle dönen
Türk sine-

masının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit,
İranlı usta oyuncu Homayoun Ershadi
ve sinema eleştirmeni Burçak Evren’e
onur ödülleri takdim edildi. Türk Sanat Müziği’nin usta yorumcusu Melihat
Gülses ise Hülya Koçyiğit’in rol aldığı
filmlerde çalınan şarkıları seslendirerek geceye renk kattı. Hülya Koçyiğit’in
“Hayat Bayram Olsa” filmindeki “Bu
Dünyadaki En Mutlu Kişi” şarkısını ise
Gülses, Koçyiğit ile birlikte seslendirdi.
Renkli anlara sahne olan düet, izleyicilerden büyük alkış aldı. Açılış programına Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul İl Kültür ve Turizm
Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, AK Parti
Esenler İlçe Başkanı Av. Umut Özkan
ile çok sayıda sanatsever katıldı.
DÜNÜ, BUGÜNÜ VE
GELECEĞİ GÖSTERİYOR
Esenler Belediye Başkanı M.
Tevfik Göksu, ilçedeki suç
oranlarının azalmasında yaptıkları kültür ve
sanat etkinliklerinin
etkisine vurgu yaparak,
“Bugün geleneksel hâle gelecek film günlerimizin ikincisini yapıyoruz. Sinemanın
hayatımızda çok farklı bir yönü var.
Kendi hikâyemizi bulduğumuz baş-

Siz de Kentim Esenler’e ‘GÖNÜLLÜ MUHABİR’ olmak ve haberlerinizi bizimle paylaşmak istiyorsanız, haber metninizle birlikte yüksek çözünürlüklü
fotoğraflarınızı, esenlerbasinyayin@gmail.com e-posta adresine gönderebilirsiniz.

tan sona bir daha yaşadığımız hâfızayı,
dünü, bugünü bir de geleceği gösteriyor. Sinema, dünümüzü, bugünümüzü
ve yarınımızı işaret ediyor. Aslında çok
boyutlu ilginç bir kamera, hayatın içine
dokunan, ruh taşıyan farklı bir sanat.”
diye konuştu.
EN İYİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Esenler Film Günleri kapsamında Burçak Evren’in kişisel arşivinden seçilen
fotoğraflardan oluşan ‘Ustasız Usta
Lütfi Akad’ başlıklı sergi de Dr. Kadir
Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Ayrıca
Türk sinemasının usta ismi Lütfi Ömer
Akad ve yönetmen Mustafa Akkad’ın
vefat yıl dönümleri nedeniyle panel
ve program düzenlendi. Esenler Film
Günleri’nin kapanış programında ise
100’ün üzerinde başvurunun yapıldığı
2. Kısa Film Yarışması’nın sonuçları açıklanarak dereceye giren filmlere
ödülleri takdim edildi. Repertuarında
1969-1989 yılları arasında çekilmiş 70
Yeşilçam filminden 100’ün üzerinde
müzik bulunduran Taşplak Senfoni Orkestrası ise Ah Nerede’den Çöpçüler
Kralı’na, Çiçek Abbas’tan Hababam
Sınıfı’na en sevilen film müziklerini seslendirerek geceye renk kattı.

