
Esenler
FiYATI: 1 TLŞUBAT 2022 SAYI: 74

Yoğun kar yağışını değerlendiren 
Esenler Belediyesi Kültür İşleri Mü-

dürlüğü yarıyıl tatilindeki öğrenciler 
için 2 günlük güzel bir “Kar şenliği” dü-
zenledi. 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde 
düzenlenen şenliğe yoğun ilgi oldu. Bin-
lerce öğrenci etkinliğe ailesi ile birlikte 
katılarak gönüllerince eğlendi.    S. 2

KARNE TATİLİNDE ‘KAR ŞENLİĞİ’KARNE TATİLİNDE ‘KAR ŞENLİĞİ’Göksu’dan Müjde!...
LİSE SON SINIFLARA 
EĞİTİM DESTEĞİ

Gençlik Kampı’nda gençlerle bir ara-
ya gelen Esenler Belediye Başkanı 

M. Tevfik Göksu, Esenlerli tüm lise son 
sınıf öğrencilerine, bin lira eğitim des-
teği vereceklerini müjdeledi.  S. 3

HAYATI YENiLEMEYE HAYATI YENiLEMEYE 
DEVAM EDiYORUZ DEVAM EDiYORUZ 

TUNA EĞİTİM 
VADİSİ’NİN TEMELİ 
ATILDI.
TEMEL ATMA 
TÖRENİNE MİLLÎ 
EĞİTİM BAKANIMIZ 
MAHMUT ÖZER DE 
KATILDI.

Bir taraftan kentsel dönüşüm, bir taraftan eğitim ve 
spor altyapıları ile geleceğin şehri Esenler’i ortaya 
çıkarmak için hayatı yenilemeye devam ediyoruz. 

Fizikî yatırımların 
yanında sosyal ve 

kültürel projeler de hız 
kesmeden sürdürüyo-
ruz. Çocuğundan yaş-
lısına kadar herkese 
rehber oluyor, destek 
oluyoruz.  

S. 8-9-10-11

Altyapıdan üst-
yapıya, eğitim-
den sağlığa, 

çevreden spora kadar 
Esenler’de yaptığımız 
her çalışmayı Esenler-
li hemşehrilerimizle 
birlikte onların huzur 
ve mutluluğu için yap-
tık. Birlikte üretmeye, 
birlikte başarmaya de-
vam edeceğiz…   S. 6-7

HER ŞEY
ESENLER’iN

HUZURU
iÇiN...
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Esenler Belediyesi tarafından, yüzlerce yıl 
önce Doğu’nun saraylarında, rasatha-
nelerinde ve medreselerinde yetişmiş, 
bilime ve sanata yön veren kişileri yeni 
nesillere tanıtmak ve nasıl bir medeni-

yetin mensupları olduğumuzu göstermek amacıyla 
2020 yılında başlattığı proje kapsamında oluşturu-
lan “Dâhi Sergisi” Şanlıurfa Karaköprü Belediyesi ev 
sahipliğinde sergilendi. 
BU TOPRAKLAR DÂHİLER ÜRETMEYE 
DEVAM EDECEK
Sergi açılışından önce bir konuşma yapan Esenler 
Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Dahi sergisi ile 

gençleri özleriyle buluşturduklarını belirterek, “Dahi 
Sergisi’nin medeniyet dokumuzu ve değerlerimizi 
aklımıza getiren, her bir santimetrekaresinde me-
deniyetimizin tecessüm etmiş hâlini gördüğümüz 
Şanlıurfa’da açılmış olması ayrı bir anlam taşıyor. Bu 
sergiyle çocuklarımıza bastıkları toprakların sıradan 
topraklar olmadığını anlatmak istedik.” dedi. 
HERKES ASLINI ÖĞRENSİN 
 Yaşadığınız medeniyetin kâğıt üzerinde yazılmış bir 
medeniyet değil, büyük bir hikâyenin ürünü olduğu-
nu söyleyen Göksu sözlerini şöyle tamamladı: “Bu 
hikâyenin arkasında da büyük bilim, bilgi ve hik-

met var.  İstedik ki herkes kendi aslını öğrensin. Biz 
gençlerimize nereden geldiklerini öğretebilirsek, ne-
reye gideceklerini de öğrenebilirler. Karaköprü Be-
lediyemizin bu gayretimize destek vermesi bizi çok 
mutlu etti. Bu toprakların önü açıktır. Bu topraklar 
dâhiler üretmeye ve insanlığı aydınlatmaya devam 
edecek. Yeter ki biz bastığımız toprakların kıymeti-
ni bilelim. Arzu ettiğimiz şey yaşadığımız toprağın 
farkına varmak ve bütün insanlığın anlayabileceği 
şekilde onlara sunmaktır. Bu gayretimiz de onun bir 
parçasıdır. “

Kendi aralarında kar topu oyna-
yan öğrenciler, müzik dinletileri 
eşliğinde, halay ve horonlarla 

coştu. Keyifli anların yaşandığı etkin-
lik, aileleriyle birlikte katılan minikle-

re unutulmaz bir gün yaşattı. Şenlikte 
ödüllü kardan adam yapma yarışması 
da düzenlendi. Yarışmaya da bir hayli 
ilgi oldu. Bir anda şenlik alanında on-
larca kardan adam yapıldı. Tek veya 
gruplar hâlinde kardan adam yapan 
öğrenciler dereceye girebilmek için bir 
hayli çabaladı. Jürinin belirlediği birin-
ci kardan adamın sahibine bir tablet, 
ikinciye 250 TL’lik hediye çeki, üçüncü-
ye de bere ve kaşkol hediye edildi. İki 
gün süren şenlik boyunca davetlilere 
sucuk–ekmek ve çay ikramı yapıldı. 
Şenliğe katılan herkes, etkinliği düzen-
leyen Esenler Belediyesi’ne teşekkür 
etti.  

Esenler Belediyesi tarafından 
iletişim fakültelerinde eğitim 
gören gençler, medya sektö-

ründe kariyer yapmak isteyen ileti-
şimciler ve medyaya yönelme hede-
fi olanlar için düzenlenen “Esenler 
Medya Akademisi” final yaptı. İki 
ay boyunca TV haberciliği, dijital 
medya, sinema ve gazetecilik alan-
larında eğitim alan gençler, semi-
ner ve uygulama gezileriyle alanın-
da uzman pek çok isimle bir araya 
geldi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sa-
nat Merkezi’nde düzenlenen aka-
deminin final programında ise öğ-
rencilere sertifikaları takdim edildi. 

DAHİ SERGİMİZ
ŞANLIURFA’DA
Geçmişten geleceğe köprü kuran “Dahi Sergisi”, Peygamber-
ler ve medeniyetler şehri Şanlı Urfa’da sergileniyor. Açılışını 
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun yaptığı sergiye 
Karaköprü Belediyesi ev sahipliği yaptı.   

Yoğun kar yağışını değerlendiren Esenler Belediyesi Kültür 
İşleri Müdürlüğü yarıyıl tatilindeki öğrenciler için 2 günlük 
güzel bir “Kar şenliği” düzenledi. 15 Temmuz Millet Bahçe-
si’nde düzenlenen şenliğe yoğun ilgi oldu. Binlerce öğrenci 
etkinliğe ailesi ile birlikte katılarak gönüllerince eğlendi.  

Esenler Medya Akademisi final yaptı. “Gazetecilik, Dijital 
Medya ve TV Haberciliği” alanlarında eğitim alan çiçeği 
burnunda iletişimciler, akademinin kendilerine sunduğu 
staj imkânıyla sektöre adım atıp tecrübe kazanacaklar.

KARNE TATİLİNDEKARNE TATİLİNDE
‘KAR ŞENLİĞİ’ ‘KAR ŞENLİĞİ’ 

GENÇ İLETİŞİMCİLER 
MEZUN OLDU

SUBAT 2022.
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HIZLI ÇÖZÜM ORANI
YÜZDE 98,5

GÖKSU’DAN MÜJDE!..
LİSE SON SINIFLARA 
1.000 TL EĞİTİM DESTEĞİ

Esenlerli gençler, 15 
Temmuz Millet Bah-
çesi’nde kurulan 
Gençlik Kampı’nda 
Esenler Belediye Baş-

kanı M. Tevfik Göksu ile bir araya 
geldi. Kamp ateşi etrafında, kamp 
sandalyelerinde, samimi bir ortam-
da gerçekleşen buluşmada gençler 
merak ettikleri her şeyi ‘başkan am-
ca’larına sordu. 

ÜNİVERSİTE YOLUNDA 
BAŞARILI OLUN DİYE…

Kamp ateşi etrafında gençlerle soh-
bet eden ve sorularını cevaplayan 
Göksu, üniversite hazırlığındaki 

öğrencilere bir müjde verdi. Göksu, 
“Lise son sınıftaki bütün arkadaşla-
ra, üniversite sınavlarına rahatlıkla 
hazırlansınlar diye, sınavdan çok 
yüksek puanlar alsınlar diye, anne 
babalarını çok mutlu etsinler diye 
bin lira eğitim desteği veriyoruz. 
Hayırlı ve bereketli olsun. Sizden 
isteyeceğimiz tek şey, başarılı olma-
nız.” dedi.

Karşılıklı sohbet havasında gerçek-
leşen buluşmada gençlere içlerini 
ısıtan sıcacık sahlep ve kestane ik-
ramı yapıldı. Gençler kendilerine 
internet paketi hediye eden Göksu 
ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.  

Gençlik Kampı’nda gençlerle bir araya gelen Esenler 
Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenlerli tüm lise son 
sınıf öğrencilerine, üniversiteye hazırlandıkları süreçte 

bin lira eğitim desteği vereceklerini açıkladı.

KÜTÜPHANELERİMİZ 7/24 HİZMETİNİZDE

Gençleri ve eğitimi her zaman destekleyen 
Esenler Belediyesi, öğrencilerin ve üniversite 
başta olmak üzere çeşitli sınavlara hazırlanan 

herkesin sağlıklı ortamda ders çalışmasına imkân 
sağlayan kütüphanelerin artık hiç kapanmayacağı 
müjdesini verdi. Esenler Belediyesi bünyesinde bu-
lunan üç büyük kütüphane artık kesintisiz hizmet 
vermeye başladı.   

Yeni hizmete geçen Dr. Kadir Topbaş İlçe Halk Kü-
tüphanesi, Esenler Halk Kütüphanesi ve arkeolojik 
kazı sonrası ortaya çıkan kilise kalıntısının restore 
edilerek kütüphaneye dönüştürülmesiyle kurulan 
Türkiye’nin ilk dijital kütüphanesi olan Adnan Bü-
yükdeniz Dijital Kütüphanesi 7/24 olarak, 15 Tem-
muz Millet Bahçesi içerisinde bulunan 15 Temmuz 

Millet Kıraathanesi ise 09.00 - 20.00 
saatleri arasında hizmet veriyor. 
İKRAMLAR ESENLER 
BELEDİYESİ’NDEN
Kullanıcılar, kütüphanelere gelerek 
ders çalışabiliyor, araştırma yapabiliyor 
ve binlerce kitaba ulaşarak, bu kitaplar-
dan ödünç alarak yararlanabiliyor. Aynı 
zamanda kütüphanelerde çay, kahve, 
kek, bisküvi ikramları ve pazartesi 
günleri bedava internet paketi Esenler 
Belediyesi’nden.

Esenler Belediyesi’nden öğrencilere güzel haber... Belediye bünyesinde bulunan üç kütüphane artık 7/24 hizmet veriyor. 

SUBAT 2022.
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Esenler Belediyesi Sosyal Destek Hizmet-
leri Müdürlüğü’nün, sosyal dayanışmanın 
başarılı bir örneğini sunduğu Çorba Çeş-
meleri’nden her sabah mutluluk akıyor. 
Esenler’de ikamet edip kahvaltısını yap-

madan hafta içi her sabah işine giden ve çorba içmek 
isteyen herkes, çorba çeşmelerinin yolunu tutuyor. 

Hafta içi  her gün 06.00 – 08.00 saatleri arasında Esen-
lerlilerin sabah çorbaları Esenler Belediyesi’nden ge-

liyor. İnsan sirkülasyonunun ve trafiğin yoğun 
olduğu yerlerde bulunan Çorba Çeşmeleri’nden 

sabah erken saatte okula ve işe giden vatan-
daşlar için sıcak sıcak çorba akıyor, böylece 
Esenler’de kimse okuluna ve işine kahvaltısız 
gitmiyor.

 Esenler metrosu çıkışında, Kazım Karabekir 
Mahallesi otoban kenarında, Havaalanı Mahal-

lesi Uludağ Caddesi’nde ve Menderes Metro İs-
tasyonu’nda olmak üzere toplam 4 Çorba Çeşmesi 

bulunuyor. Mercimek, tarhana, yayla ve domates 
başta olmak üzere çeşitli çorbaların aktığı Çorba Çeş-
meleri’nden her gün 2 bin bardak çorba ikram ediliyor. 
Çeşmelerin musluklarından akan çorbalar, sağlıklı ve 
hijyenik şartlarda üretiliyor. İlk bardaktan son bardağa 
kadar çorbalar 80°C sıcaklıkta akıyor. 

BU YIL 450 BİN BARDAK ÇORBA İKRAMI EDİLECEK

2022 yılında  Esenler Belediyesi’nin Çorba Çeşmele-
ri’nden akan çorbalarla Esenler halkına 450 bin bardak 
sıcak çorba ikram edilmesi hedefleniyor. Çorba Çeş-
meleri’nden her yıl 121 bin 500 litre çorba ikram edili-
yor. Projenin başladığından bugüne kadar Esenler’de 
toplam 4 milyon bardak çorba ikram edildi. 

MOBİL ÇORBA ÇEŞMEMİZ HER YERDE

Çorba Çeşmeleri her yerde, herkesin hizmetinde. Mo-
bil Çorba Çeşmeleri sayesinde Esenler’in her yerinde 
her kesimden insana sıcak çorba ulaştırılıyor. Sınav 
dönemlerinde okul bahçelerinde öğrencilere ve veli-
lere, yol kenarlarında bekleyen taksicilere, üniversite 
öğrencilerine, gece çalışan işçilere, kısacası Esenler’de 
her an, herkese Mobil Çorba Çeşmeleri ile sıcak çorba 
ikramı da yapılıyor.

SOĞUK HAVADA
GÜNLÜK 2 BİN SICAK ÇORBA

Esenler Belediyesi’nin Çorba Çeşmeleri’nden 4 çeşit çorba akıyor. Hafta içi her gün, 
sabah erken saatte okula ve işe giden vatandaşlara Çorba Çeşmeleri’nden 2 bin 
bardak sıcak çorba ikram ediliyor.

Esenler Belediyesi  Şule Yüksel 
Şenler  Hanımlar Konağı’nda 
yapılan turşulara çocukların 

ve annelerin adları yazıldı. Bekletil-
dikten sonra satışa sunulacak turşu-
lardan elde edilecek gelir, çocuklara 
harçlık olarak verilecek. Çocuklar, et-
kinlikte hem turşu yapımını öğrendi 
hem de kooperatifçilik kültürünü ya-
kından tanıdı.
TURŞU YAPMAYA 
BAYILIYORUM
Turşusunu nasıl yaptığını anlatan 3 
yaşındaki Meryem Türkoğlu, “Havuç 

koyduk, lahana koyduk, sarımsak 
koyduk, su koyduk ve kapattık. Tur-
şuyu satacağız. Turşu yapmaya bayı-
lırım. Turşuyu evde yemiştim.” dedi. 
Meryem Türkoğlu’nun annesi Kübra 
Türkoğlu ise, “Çocuğumuzla beraber 
turşu yaptık. Hem vakit geçirmiş 
olduk hem çocuklar eğlenmiş oldu 
aynı zamanda turşu kurmayı da öğ-
renmiş oldular. Bizim için de çocuk 
için de iyi güzel bir etkinlik oldu. 
Arkadaşlarıyla da vakit geçirmiş, 
birlikte aktiviteleri yapmış oldular.” 
şeklinde konuştu.

Esenler Belediyesi Nar Kooperatifi, renkli bir organizasyona imza attı. 
Organizasyonda anneler, minik kızlarıyla birlikte turşu yaptı. 

ANNELER VE KIZLARI
BİRLİKTE TURŞU KURDU

SUBAT 2022.
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Anadolu’nun zengin ve çok çeşitli kül-
türünü yaşatmak amacıyla pek çok 
festivale ev sahipliği yapan Esenler 
Belediyesi, Esenler Rizeliler Derne-
ği iş birliği ile “10. Hamsi ve Horon 

Festivali” düzenledi. Esenler Dörtyol Meydanı’nda 
gerçekleşen festivalde, Karadeniz’in incisi ham-
si damakları şenlendirdi. Karadeniz’e özgü halk 
oyunlarıyla renklenen festivale Esenler Belediye 
Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul Milletvekilleri 
Osman Aşkın Bak ve Ahmet Hamdi Çamlı’nın yanı 
sıra siyâsî parti temsilcileri, sivil toplum kuruşları-
nın başkan ve yöneticileri ile kalabalık bir vatandaş 
topluluğu katıldı.

METRELERCE UZAYAN HAMSİ EKMEK 
KUYRUĞU

Festivalde Esenler Belediye Başkanı 
M. Tevfik Göksu ve protokolde yer 
alan isimler, hamsileri ekmek ara-
sı yaparak vatandaşlara ikram etti. 
Festivalde 5 ton hamsinin yanı sıra 
Rize çayı, kuymak ve helvalarla lez-
zet şöleni yaşatıldı. “53 Hamsiyi En 
Kısa Sürede Yeme Yarışması”nda 
ise birinciliği elde eden Ufuk Süslü’ye, 
ödül olarak ücretsiz sürücü kursu eğitimi 
hakkı verildi. Yöresel yarışmaların yapıldığı 
festivalde bir kişiye de bağlama hediye edildi. Fes-
tivalde Karadeniz ezgilerini Esenlerlilerle buluştu-
ran Koliva, kulakların pasını sildi. Türkülere hep 
bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, horonlar oyna-
yarak eğlenceli anlar yaşadı. 

BİRLİK VE BERABERLİK GÖRÜNTÜSÜ 
VERİYORUZ

İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Esenler 
Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve festivalde 
emeği geçenlere teşekkür ederek, “Böylesine güzel 
bir organizasyonla Esenlerliler ve hemşehrilerimiz 
buraya toplandı. Güzel bir soğuğu olan fakat o so-
ğuğa da nur gibi doğan güneşin altında birlik ve 
beraberlik görüntüsü veriyoruz.” şeklinde konuştu. 

İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak ise, “10.’su-
organize edilen festival için Esenler Rizeliler Der-
neği başkan ve yöneticilerine, Belediye Başkanımız 
M. Tevfik Göksu’ya, burada ikamet eden hemşehri 
derneklerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyo-
ruz.” dedi. 

ANADOLU’YU ESENLER’E TAŞIDIK 

Festivalde konuşan Esenler Belediye Başkanı M. 
Tevfik Göksu, “Esenler’de hamsi festivalinin baş-
langıcı aslında pandemiyi saymazsak 10 yıl, pande-
miyi sayarsak 12 yıl geriye gider. Bundan 12 yıl önce 
ilk bu meydanda yöre festivallerine hamsi ve horon 
festivaliyle başladık. Sadece hamsi ve horon festi-
valiyle kalmadık. Anadolu’nun her bir yöresindeki 

lezzeti, Anadolu’nun her bir yöresindeki duy-
guyu, her bir heyecanı aslında Türki-

ye’nin küçük bir fotoğrafı olan Tür-
kiye’nin sosyolojik ve demografik 

olarak kendi özelliklerini hissettiğimiz Esenler’in 
meydanına, Esenler’in sokaklarına taşıdık. Ben bu 
açıdan Rize derneklerinde yöneticilik yapmış bütün 
kardeşlerimize hassaten bu işe emek verdikleri için 
çok teşekkür ediyorum. Böylesine güzel ve hayırlı 
bir başlangıcın vesilesi oldular. Bunun motive edici-
si oldular.” şeklinde konuştu. 

KADEŞLİĞİMİZİ SERGİLEDİK 

Esenler Rizeliler Derneği Başkanı Süleyman Kahveci 
de, “Esenler Rizeliler Derneği, hemşehri yardımlaş-
ması maksadıyla kurulmuş fakat toplumsal projeleri 
önceleyen ve destekleyen bir sivil toplum örgütüdür. 
Belediyemizle yaptığımız bu hamsi ve horon festi-
valine siz saygıdeğer halkımızın katılımıyla, sizlerle 
beraber burada dayanışmanın, paylaşmanın, bizi biz 
yapan değerlerimizi, kardeşliğimizi sergilemenin se-
vincini ve mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

Esenler Belediyesi tarafından 
bu yıl 10.’su düzenlenen “Hamsi 
ve Horon Festivali” renkli ve 
eğlenceli anlara sahne oldu. 
Vatandaşlara 5 ton hamsinin 
ikram edildiği festivalde 
horonlar oynandı, çaylar 
yudumlandı, Koliva ise en 
sevilen türküleri seslendirerek 
Esenler’e unutulmaz bir hafta 
sonu yaşattı. 

..
10. GELENEKSEL10. GELENEKSEL

HAMSI VEHAMSI VEHORONHORON
..

ESENLERESENLER
HAMSİ VEHAMSİ VE
EĞLENCEYEEĞLENCEYE
DOYDUDOYDU

SUBAT 2022.
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“Biz Varız, Sizin İçin Buradayız” diyerek geride bıraktığımız 
2021 yılında, her şeyi Esenlerli hemşehrilerimizin huzur ve 

mutluluğu için yaptık.

2022
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Şule Yüksel
Şenler Hanımlar 
Konağı'nı
İnşa Ettik

2021'de
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Esenler
Gençlik
Merkezi'ni
Yaptık

2021'de

2022
2022•2022•2022•2022•2022•2022•2022•

Mehmet
Öcalan Spor 
Kompleksi'ni 
Yaptık

2021'de

Yıllardır başarıyla sürdürdüğü-
müz ve hayata geçirdiğimiz yeni 
projelerimiz, bir an bile aksat-

madığımız rutin çalışmalarımız ve yeni 
hizmetlerimizle bir yılı daha tamamla-
dık. Eğitimden sağlığa, sosyal destekten 
istihdama kadar hayata dâir her alanda 
2021’de de Esenler’e kesintisiz hizmet 
sunduk.  

“Esenler için çok çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk 
günden beri, ekibimizle birlikte Esenler’i karış ka-
rış geziyoruz. Bu sene de vatandaşımıza her alanda 

hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya ve üretmeye 
devam ettik. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimi-
ze, yaşlılarımıza, engelli kardeşlerimize, öğrencilerimi-
ze, sporcularımıza, sokak hayvanlarımıza kısacası Esen-
ler’deki tüm vatandaşlarımıza ve canlılarımıza hitap 
eden çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Kimin hangi 
alanda, ne ihtiyacı varsa, ‘gönül belediyeciliği’mizin ge-
rektirdiği şekilde, ‘Biz Varız, Sizin İçin Buradayız’ de-
dik ve hemen oraya yetiştik. Esenler’i marka bir şehir 
yapmak uğruna 2021’de bir yıl daha aşama kaydettik. 
Özetle; 2021’de çok çalıştık, her şeyi siz Esenlerli hem-
şehrilerimizin huzur ve mutluluğu için yaptık. 2022’de 
yeni hedeflerle, yepyeni bir Esenler için çalışmaya ve 
hizmet üretmeye devam edeceğiz.

‘MARKA ŞEHİR ESENLER’ İÇİN
BİR YIL DAHA İLERLEDİK

HER ŞEY ESENLER’İNHER ŞEY ESENLER’İN  
HUZURU İÇİN...HUZURU İÇİN...

SUBAT 2022.
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2022
2022•2022•2022•2022•2022•2022•2022•

Oruç Reis
Albayrak Spor 
Salonu'nu
Yaptık

2021'de2022
2022•2022•2022•2022•2022•2022•2022•

15 Temmuz
Spor
Kompleksi'ni
İnşa Ettik

2021'de2022
2022•2022•2022•2022•2022•2022•2022•

3695
Konut 
Dönüştürdük

2021'de

2022
2022•2022•2022•2022•2022•2022•2022•

1213 Etkinlik 
ile 182.339 
Gencimize 
Ulaştık

2021'de2022
2022•2022•2022•2022•2022•2022•2022•

Tuna
Mahallesi Polis 
Karakolu'nu
İnşa Ettik

2021'de 2022
2022•2022•2022•2022•2022•2022•2022•

61.575 Ailenin 
İhtiyaçlarını 
Karşıladık

2021'de

2022
2022•2022•2022•2022•2022•2022•2022•

Esen Bebe ile
2000 Annenin
Yüzünü
Güldürdük

2021'de 2022
2022•2022•2022•2022•2022•2022•2022•

210.958
Çağrıya
Cevap Verdik

2021'de2022
2022•2022•2022•2022•2022•2022•2022•

2343 Etkinlik
ile 96.204.726
Kişiye Ulaştık

2021'de

2022
2022•2022•2022•2022•2022•2022•2022•

14.600
Ton Çöp 
Topladık

2021'de2022
2022•2022•2022•2022•2022•2022•2022•

1 Milyon
Ağaç ve
Çiçek Ektik

2021'de 2022
2022•2022•2022•2022•2022•2022•2022•

35.000 
Ton Asfalt 
Döktük

2021'de
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Hayatı Yenilemeye Devam Ediyoruz 

ESENLER’DE 
OKUL ATAĞI
TUNA EĞİTİM VADİSİ’NİN TEMELİ 
ATILDI!

Esenler’de 10 yıl öncesine kadar İstanbul’un 
çöküntü alanlarından birisi olarak kabul 
edilen Tuna Mahallesi’ndeki (eski Karaba-
yır) 91 bina ve 302 bağımsız bölümde sür-
dürülen istimlâk çalışmaları tamamlandı. 
Mahallede eğitim vadisi projesi hayata geçi-
yor. Mahallenin kaderini değiştirecek Tuna 
Eğitim Vadisi’nin temeli, düzenlenen bir 
törenle atıldı.

İNANARAK BUGÜNLERE GELDİK

Eğitim Vadisi’nde bu noktaya gelene ka-
dar büyük zorluklar çektiklerini ama yıl-
madıklarını belirten Esenler Belediye 
Başkanı M. Tevfik Göksu, “Şu an temelini 
atacağımız eğitim vadisi bizim için Esen-
ler’de unutamadığımız hayat hikâyeleri-
mizden biridir. Burası Esenler için sade-
ce bir mekân üretimi değil aynı zamanda 
farklı sosyolojik sonuçları ortaya çıkarabi-
lecek bir yerdi. Buranın eğitim planlarına 
alınması ve daha sonra da kamulaştırarak 
eğitim vadisi için düzenlemeye ilk başladı-
ğımızda çok büyük zorluklarla karşılaştık. 
Şimdi bu alan Esenler için çok önemli bir 
eğitim fırsatı sunacak ve Esenlerli çocukla-
rın geleceğe hazırlanmasında anlamlı yeri 
olacak.” dedi.

İSTANBUL’DA HARİKA OKULLAR 
YAPILIYOR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya törende ger-
çekleştirdiği konuşmasında, “İstanbul’u-
muzda 39 ilçemizde mükemmel okullar 
yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın lider-
liğinde, Mahmut Özer Hocamız, kıymetli 
bakanımızın desteklerini biz yürekten his-
sediyoruz.” diye konuştu.

BAKAN ÖZER’DEN ESENLER’E MÜJDE!

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Bura-
dan Esenlerimize de bir müjde verelim.” 
diyerek şunları kaydetti:

“2022’de vermiş olduğunuz mevcut yatı-
rımların ötesinde Esenler’de arsa bulun, 20 
tane ilave yatırım daha yapalım. Anaokulu, 
ilkokul, ortaokul, lise neye ihtiyacınız varsa 
yeter ki bize arsa gösterin, biz hemen arsayı 
bulduğunuz anda inşallah her türlü destekle 
o süreçlerin tamamlanmasında sizlerin ya-
nında olacağız.”

BU YIL TAMAMLANACAK

12.500 metrekare alanda inşâ edilecek 
Tuna Eğitim Vadisi’nde, 32’şer derslikli bir 
ilkokul ile bir ortaokulun yanı sıra bir de 
çok amaçlı spor salonu bulunuyor.  Top-
lam 15.879 metrekare kapalı alana sahip 
okullar ve spor salonunun 2022-2023 eğitim 
öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor. 
Hayırsever işadamları Süleyman Çetinsaya 
ve Erhan Boysanoğlu da yaptıkları kısa ko-
nuşmada böyle bir eğitim yuvasına katkıla-
rından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. 

ESENLER’E 512 DERSLİK DAHA

Esenler’de şuan mevcut derslik sayısı 1.370 İhale aşa-
masına gelmiş, ihalesi yapılmış ve planlanmış 18 okul 
daha tamamlandıktan sonra toplam 517 derslik, 4 labo-
ratuvar, 4 kapalı spor salonu, 2 konferans salonu ve 2 
yurt daha Esenlerlilerin hizmetine sunulacak.

SUBAT 2022.
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Esenler; yapılan, inşaatına başlanan ve projelendirilen spor tesisleri 
ile âdeta spor şehri oluyor. Tüm projelerin hizmete girmesiyle birlikte 
Esenler’in spor altyapısı tamamlanacak ve spor yapmak isteyen 7’den 

77’ye herkese hitap edecek. 

Hayatı Yenilemeye Devam Ediyoruz 

Amatör Spor Kulüpleri Tesisi

ESENLER 
SPOR ŞEHRİ 
OLUYOR 

SPOR KÜLLİYESİ 

Kemer Mahallesi’nde, mevcut TEİAŞ Tra-
fo Merkezi’nin bulunduğu toplam 251 bin 
metrekarelik alanda spor külliyesi yapıla-
cak. Burada futbol takımlarının antrenman 
yapabileceği 13 adet futbol sahası da yer alı-
yor. TEİAŞ Trafo Merkezi’nin kaldırılması 
için çalışmalar başladı. 

ESENLER ARENA KAPALI SPOR SALONU

Esenler’e 10 bin seyirci kapasiteli, 80 bin 
metrekare kapalı alana sahip ulusal ve ulus-
lararası müsâbakalara ev sahipliği yapacak 
düzeyde, içinde antrenman salonu bulunan 
dev bir spor kompleksi kazandıracağız. 812 
araçlık otoparkı da bulunan, inşaat ihalesi 
yapılan ve İstanbul’un en büyük ikinci spor 
salonu olacak Esenler Arena’yı 2023 yılında 
tamamlamayı hedefliyoruz.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİ TESİSİ

Esenler’deki amatör futbol spor kulüple-
rimiz yeni yerlerine kavuşacak. Oruçreis 

Mahallesi Güney Rezerv Alanı sınırları içe-
risindeki projemiz kapsamında buraya, yak-
laşık 15 bin metrekare alan üzerine Esenler 
Amatör Spor Kulüpleri Tesisi yapılacak. 
Esenler’deki 15 amatör futbol spor kulü-
bünün kendi odası olacak, bir halı saha ve 
müsâbaka sahasının da yer alacağı tesisimi-
zi, 2023’te tamamlayacağız.

ESENLER KADIN SPOR, KÜLTÜR VE 
MESLEK EDİNME MERKEZİ 

Ev hanımları ve genç kızlarımızın serbest 
zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve 
sportif faaliyetlerle değerlendirmesi için 
spor salonları ve gençlik merkezleri inşâ 
ediyoruz. Kadın Spor, Kültür ve Meslek 
Edinme Merkezimiz de Ninehatun Mahal-
lesi Zekai Şengör Parkı içerisinde yükseli-
yor. 3 bin 500 metrekare toplam alana sahip 
olacak merkezimizde; havuz, fitness salonu, 
atölyeler, çok amaçlı salon ve kafeterya ile 
mescid de bulunacak. İnşaatı hızla devam 
eden merkezimiz bu yıl açılacak.

ESENLER ARENA KAPALI SPOR SALONU

KADIN SPOR, KÜLTÜR VE MESLEK EDİNME MERKEZİ

SPOR KÜLLİYESİ

SUBAT 2022.
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Hayatı Yenilemeye Devam Ediyoruz 

HER ALANDA
PROJEMİZ VAR 
Yaşanabilir ve çağdaş bir şehir için 

Esenler’de her alanda bir proje 
üretiyoruz. Şehir içinde çeşitli sı-
kıntılara sebep olan oto tamircileri 
için Kent Lojistik Merkezi ile sos-

yal hizmetlerle ilgili tüm iş ve işlemlerin tek çatı 
altında toplandığı Sosyal Hizmetler Külliyesi’ni 
de 2023 yılında hemşehrilerimizle buluşturacağız.  

KENT LOJİSTİK MERKEZİ

Mahalle içinde bulunan elektrik, boya, kaporta 
gibi oto tamircilerinin daha iyi ortamlarda hiz-
met vermeleri için düşündüğümüz Kent Lojistik 

Merkezi’nin yapımına bu yıl içinde başlanacak. 
36 adet dükkân, 263 adet tamircinin yer alacağı 
Kent Lojistik Merkezi’nde 4 bin 500 metrekarelik 
bir meydan ve 606 araçlık otopark bulunacak. Gi-
yimkent’e yakın bir bölgede yapılacak tesis, hem 
çalışanlar hem de hizmet alanlar için rahat bir 
ortam olacak. Toplam 82 bin metrekare alanda 
kurulacak merkez, 2023’te hizmette olacak.

SOSYAL HİZMETLER KÜLLİYESİ

Sosyal hizmetlerle ilgili tüm iş ve işlemlerinizi tek 
çatı altında topluyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı hizmet birimleri (Şehit ve Gazi, Sosyal 

Ekonomik Destek, Engelli Kimlik Kartı, Evde 
Bakım Hizmeti, Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Birimi, Doğum Yardımı, 183 Yardım ve Psikolo-
jik Destek Birimi) ile belediyemizin bünyesinde 
hizmet veren Sağlık İşleri ile Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü’nün yürüttüğü hizmetler bu külliyede 
yapılacak. Merkezimizde, engelli, yetim ve kim-
sesiz ve yaşlı vatandaşlarımıza ücretsiz kuaförlük 
hizmeti verilecek, terapi havuzu ve hamam da yer 
alacak. 2800 metrekarelik inşaat alanı üzerine ku-
rulacak külliye 2023 yılında hizmete girecek.

SUBAT 2022.
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Hayatı Yenilemeye Devam EdiyoruzHayatı Yenilemeye Devam Ediyoruz

ESENLER’E YENİESENLER’E YENİ
CAMİLER YAPIYORUZ CAMİLER YAPIYORUZ 
Vatandaşlarımızın huzur içinde ibadetlerini yerine getirebilmesi için Esenler içerisindeki 

eski camilerimizi yenilerken, yeni mahallemiz 15 Temmuz Mahallesi’nde de yeni cami-
ler yapıyoruz. 

BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ VE 
ZEMİNALTI OTOPARKI
Birlik Mahallesi’ndeki Bilal-i Habeşi Camii’ni yeni-
leyeceğiz. Yerine yeni bir cami ve zeminaltı otopark 
yapacağız. Toplam 20 bin metrekare alanda yeni 
yapılacak Bilal-i Habeşi Camii’nde aynı anda 1.045 
kişi ibadet edebilirken, otoparkına 12’si engelli, 6’sı 
da elektrikli olmak üzere toplam 230 adet araç park 
edebilecek. Otoparkın bir kısmında bazı günler 245 
tahtalı semt pazarı kurulacak. Yenilenen camiyle be-
raber Birlik Mahallesi 1500 metrekarelik bir meyda-
na da kavuşacak. Cami, 2023 yılında ibadete açılacak.

DAVUTPAŞA SOSYAL YAŞAM 
MERKEZİ
Davutpaşa Mahallemize içerisinde; eğitim ve spor 
salonları ile çok amaçlı salon, aile sağlığı merkezi, 
cami, kadın ibadethanesi ve şadırvan bulunacak 
bir sosyal yaşam merkezi inşâ ediyoruz. Özellikle 
kadınlar için evlerinden sonra ikinci bir adres olma 
özelliği taşıyacak bu çok fonksiyonlu merkez, ma-
halleye ayrı bir dinamizm katacak. Toplam 2 bin 
600 metrekare alanda kurulacak merkez, 2023 yı-
lında Esenlerlilerin hizmetine açılacak.

TEKSTİLKENT CAMİİ VE   
ÖĞRENCİ YURDU 
Tekstilkent’te 5.000 kişinin aynı anda ibadet edebi-
leceği caminin yanı sıra bir de 210 öğrenci kapasiteli 
öğrenci yurdu bulunuyor. İnşaatı hızla devam eden 
kompleks içerisinde spor ve konferans salonları da 
yer alacak. Diğer taraftan 15 Temmuz Millet Bah-
çesi’nde birisi merkez cami olmak üzere toplam 5 
adet yeni cami yapılacak. Camilerin bünyesinde 4-6 
yaş çocuklar için Kur’ân kursu da yer alacak. 
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BAŞKANDAN MESAJ VAR: 

2022 ESENLERLİ 
GENÇLERİN YILI
OLACAK! SPOR

HER YERDE

OLACAK

GENÇ 

YETENEKLERİ 

KEŞFEDİYORUZ

EĞİTİME

TAM DESTEK

VERİYORUZ

BİRLİKTE 

GEZİYOR, 

BİRLİKTE 

ÖĞRENİYORUZ

Esenler’de 2022’yi “Gençlik Yılı” ilân ettik. Esenler 
çok genç ve dinamik bir şehir ve biz de genç dostu 
bir şehiriz. Projelerimizi hazırlarken gençlerimize 

ne faydamız olur, neyi sever ve isterler bunu mutlaka 
düşünüyoruz. Bu kapsamda; araştıran, soran, 

sorgulayan ve kendisine hedef belirleyen bir gençlik 
yetiştirmek istiyoruz. 

Esenler Belediye Başkanı M. 
Tevfik Göksu, 2022 yılının 
‘Gençlik Yılı’ ilân edilmesi 

üzerine gazetemiz aracılığı ile genç-
lere bir mesaj verdi: 

“Esenler’de şuurlu, bilgili ve erdem-
li gençlerin yetişmesine katkı sağla-
mak için Esenler Belediyesi olarak 
sosyal, kültürel, sportif yani kısacası 
hayatın her alanında gençlerimi-
zin şartlarını daha da iyileştirmek 
ve güzelleştirmek için çalışıyoruz. 
Gençlerimizin bugünü ve geleceği 

için tüm imkânlarımızı seferber ettik 
ve her yıl biraz daha üzerine koya-
rak bu gayretimize devam ediyoruz. 
Gençlerimizi dünyadaki yaşıtlarıyla 
rekabet edebilecek, nereye gidece-
ğini, nerede duracağını bilen nesiller 
olarak geleceğe hazırlıyoruz. Genç-
lere diyorum ki, ‘Esenlerli gençler, 
2022 sizin yılınız olsun. 2022’den 
başlayarak; bilgiyle donanan, hik-
metin arayışında gençler olarak ge-
leceğinizi şekillendirin. 2022 de sizin 
olsun, 2032 de, 2042 de…”

TÜM İMKÂNLARIMIZI 
SEFERBER ETTİK

SUBAT 2022.



13

ADIM

ATTIKÇA 

KAZANI-

YORUZ

İRTİBATTA 

KALALIM DİYE 

ÜCRETSİZ 

İNTERNET 

VERİYORUZ 

HÂL HATIR 

SORMAYI 

UNUTMUYORUZ

BİRLİKTE 

SAĞLIĞA 

KULAÇ 

ATIYORUZ

ÇİZGİ 

ROMANLARLA 

BULUŞTURU-

YORUZ 

GENÇLERİMİZE 

MİHMANDAR 

OLUYORUZ 

SAĞLIKLI

BİR GELECEK 

İÇİN SPOR 

YAPIYORUZ

AMATÖR 

SPOR 

KULÜPLERİNE 

MALZEME 

DESTEĞİ 

VERİYORUZ

YENİ 

İSTİHDAM 

ALANLARI 

OLUŞTURU-

YORUZ 

BİLİM VE 

KÜTÜPHANE 

MERKEZLERİ 

KURUYORUZ

TÜRKİYE’NİN 

EN BÜYÜK 

SPOR TESİSİ'Nİ 

KURUYORUZ

TAM 

DONANIMLI 

YENİ OKULLAR 

YAPIYORUZ

TEKNOLOJİK 

GELİŞMELERE 

ÖNCÜ 

OLUYORUZ

GENÇLİK 

İFTARLARI 

DÜZENLİYORUZ

TÜRKİYE’NİN 

EN GENÇ

RADYOSUNDA 

BULUŞUYORUZ

ESENLER’İN 

AKILLI 

ŞEHRİNİ 

İNŞA 

EDİYORUZ
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‘Spor Söyleşileri’nin ko-
nuğu millî futbolcu Olcay 
Şahan, futbolu bırakma 

hikâyesini ve gelecek 
planlarını anlattı. 

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hiz-
metleri Müdürlüğü tarafından düzen-
lenen ‘Spor Söyleşileri’nin konuğu olan 
eski millî futbolcu Olcay Şahan gelecek 
planlarını anlattı. 

FUTBOLU BEŞİKTAŞ’TA BIRAKMAYI ÇOK 
İSTEDİM

Almanya’da futbol hayatına başlayan Türkiye’de Be-
şiktaş ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerde forma 
giyen Olcay Şahan, futbolu bırakma hikâyesini şu söz-
lerle anlattı: 

“Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonraki tek hayâlim futbolu 
Beşiktaş’ta bırakmaktı. Beşiktaş forması üstümde Vo-
dafone Arena’da çocuklarımla birlikte top oynamaktı 
ama olmadı. Beşiktaş’a dönme fikrimi başkan Ahmet 
Nur Çebi ile paylaştığımda ‘Sana kapımız her zaman 
açık.’ dedi. Son söz her zaman hocanın olduğu için 
Sergen Yalçın’ın onay vermemesi üzerine maalesef 
hayâlimi gerçekleştiremeden futbola vedâ ettim. En 
büyük hayâlim futbolcu olarak vedâ edemediğim Be-
şiktaş’a bir gün teknik adam olarak geri dönmek.” 

FATİH TERİM’İN HAYATIMDAKİ YERİ BAŞKADIR

Ligde son durumu ve yaşanan gelişmeleri değerlen-
diren Olcay Şahan, “Trabzonspor, Türkiye’nin en iyi 

top oynayan ve en iyi kadrosuna sahip takımı. 10 hafta 
sonra şampiyonluğunu ilan eder.” dedi. Fatih Terim 
için de, “Fatih Terim ismi Galatasaray ile birlikte anı-
lır. Birçok katkısı da olmuştur. Gelecekte olmaya da 
devam edecektir. Fatih Terim’in benim futbol haya-
tımdaki yeri çok başkadır. Onunla birlikte birçok kez 
millî forma giyme şansı buldum. Kendisine saygım ve 
sevgim sonsuzdur.” dedi. 

Konuşmasının ardından, gençlerin sorularını cevapla-
yan Olcay Şahan, öğrencilerle bol bol hâtıra fotoğrafı 
çektirdi ve Esenler Belediyesi’nin dağıttığı futbol top-
larını imzaladı.

ESENLERLİ GENÇLER ‘GENÇLİG’DE ESENLERLİ GENÇLER ‘GENÇLİG’DE 
MÜCÂDELE EDECEKMÜCÂDELE EDECEK

Esenler’de ikamet eden amatör futbol sevdalıları “Gençlig” 
ile bir araya geliyor. 16-29 yaş aralığındaki tüm gençler, 12 
kişilik takımlarıyla Sokak Ligi’ne katılabilecek. Kıyasıya 

mücâdelelerin yaşanacağı müsâbakalar, kameralarla kayıt altına 
alınabilen sosyal halı sahalarda 20 takımla, 20 hafta gerçekleşecek. 
Her takımın 7 as, 5 yedek olmak üzere 12 oyuncusu bulunacak. 

ŞAMPİYONA 10 BİN TL ÖDÜL

20 haftanın ardından ligi ilk üç sırada tamamlayan takımlara para 
ödülü verilecek. Birinci olan takım 10 bin TL, ikinci olan takım 7 
bin 500 TL, üçüncü olan takım 5 bin TL ödül kazanacak. Başvu-
rular, esenlersokakligi.com üzerinden online başvuru formu dol-
durularak gerçekleştiriliyor. 

EN BÜYÜK HAYÂLİMEN BÜYÜK HAYÂLİM
BEŞİKTAŞ’I ÇALIŞTIRMAKBEŞİKTAŞ’I ÇALIŞTIRMAK

Esenler Bele-
diyesi, futbol 

sevdalısı 
gençlere ‘Ta-
kımını topla, 
sen de katıl!’ 

sloganıyla 
“Sokak Ligi” 
düzenliyor.

ŞAMPİYONLARLA BİLEK 
GÜREŞİ YAPTILAR

“Şampiyonu Yen Şampiyon Ol” sloganıy-
la düzenlenen bilek güreşi etkinliğinde 

Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan 
millî sporcular Esra Kiraz ve Samet Özde-

mir ile mücâdele etti.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Müdür-
lüğü’nün “Şampiyonu Yen Şampiyon Ol” 
sloganıyla düzenlediği etkinlikte Dünya ve 

Avrupa şampiyonlukları bulunan millî sporcular 
“Çelik Bilek” Esra Kiraz ve Samet Özdemir, Esen-
lerliler ile bilek güreşi yaptı.

Esenler Dörtyol Meydanı’nda, soğuk havaya rağ-
men 7’den 70’e 250 kişinin katılımıyla yapılan et-
kinlik, birbirinden heyecanlı mücâdelelere sahne 
oldu. Esenlerliler dünya şampiyonu sporcularla bir 
araya gelmenin gururunu yaşarken bir yandan da 
şampiyonlarla, şampiyonluk mücâdelesi verebilme 
fırsatına sahip oldular. Bilek güreşi branşına far-
kındalık kazandıran etkinlikte başarılı olan katı-
lımcılara da çeşitli ödüller verildi.

Millî futbolcu 
OLCAY ŞAHAN

SUBAT 2022.
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İtalya’da düzenlenen 
Kick Boks Dünya 
Şampiyonası’nda 

Esenler’den Nazım Çelik 
dünya şampiyonluğunu 

elde ederek hem Esenler 
hem de Türkiye’nin 

gururu oldu. 

ESENLER’DEN ESENLER’DEN 
BİR DÜNYABİR DÜNYA
ŞAMPİYONUŞAMPİYONU
DAHADAHA

Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda 75 
kiloda millî Kick Boks sporcusu Na-
zım Çelik, rakiplerini bir bir yenerek 
finale yükseldi. 7 ulusal, 3 de ulusla-
rarası olmak üzere toplam 10 şampi-

yonluğu bulunan Nazım Çelik, Final müsâbakasın-
da ise dünyanın en iyi sporcularından biri olarak 
kabul edilen Azerbaycanlı Ramal Aslanov ile karşı 
karşıya geldi. Zorlu mücâdeleyi 2-1 kazanan Na-
zım Çelik, ilk dünya şampiyonluğuna ulaşarak hem 
Esenler’e hem de Türkiye’ye büyük gurur yaşattı. 

HEDEF: KÜRSÜNÜN HEP EN ÜSTÜ 

Esenler Menderes Mahallesi’nde ikamet eden, 
Hüseyin Oflu ve Sami Akın’ın öğrencisi olan Na-
zım Çelik, profesyonel spora devam ettiğini ve yeni 
şampiyonluklar için çalıştığını belirterek, “Hede-
fim hep kürsünün en üst basamağına çıkarak bay-
rağımızı dalgalandırmak. Şimdi omuzlarımda daha 
büyük yük olduğunu hissediyorum. Bu sebeple 
daha çok ve daha büyük bir azimle çalışmalarıma 
devam ediyorum.” diye konuştu. 

DİSİPLİNİ, SAYGI VE SEVGİYİ ÖĞRETTİ 

Babası sayesinde küçük yaşlardan itibaren spora 
yönlendiğini söyleyen Çelik, “Hep azimle çalıştım. 
Spor kötü alışkanlıklardan ve kötü insanlardan 
beni uzak tuttu. Başarı için disiplin gerekir. Spor; 
disiplin ve azmi öğretti bana. Saygı ve sevgiyi öğret-
ti. Hepimizin hayalleri vardır. Benim de hayallerim 
vardı. Bu hayallere giderken birçok olumsuzluklar-
la karşılaştım, sporu bırakma durumuna geldim, 
ancak hiç pes etmedim.” dedi. 

Genç sporcu arkadaşlarına da seslenen şampiyon 
Nazım Çelik, “Ne zaman önünüze engeller çıkıyor-
sa o zaman hayalinize daha yakınsınızdır demektir. 
Bu sebeple asla pes etmeyin ve hayallerinizin pe-
şinden koşun.” tavsiyesinde bulundu. 

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücâdele eden ve 
Esenler’in tek profesyonel takımı olan 
Esenler Erokspor, ligin ikinci yarısında 

fırtına gibi esmeye başladı. İkinci yarının ilk 
maçında Karşıyaka’yı, ikinci maçında lider 
Fethiyespor’u, üçüncü maçında  Belediye Derince 
Spor’u yenen Esenler Erokspor son maçında 
ise Kırıkkale Büyük Anadolu Spor’u yenerek 
yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve puanını 46 
yaptı. 

LİDERLİK KOLTUĞUNDA 

Esenler Erokspor’un aksine şampiyonluktaki en 
büyük rakibi ve ilk devreyi 9 puan farkla liderlik 
koltuğunda tamamlayan Fethiye Spor ise ligin 
ikinci devresine kötü başladı. Fethiye Spor peş peşe 
mağlubiyet alınca aradaki puan farkı kapandı ve 
21. Hafta sonunda Esenler Erokspor ilk kez liderlik 
koltuğuna oturdu. 

BİZİM İÇİN HER MAÇ FİNAL 

Esenler Erokspor yetkilileri üst üste gelen 
galibiyetler ve kapanan puan farkıyla birlikte büyük 
bir motivasyon yakaladıklarını belirterek, 
“Bundan sonra her maç bizim için final 
havasında geçecek. Sporcularımız, teknik 
kadro ve yönetimimiz şampiyonluğa 
kenetlendik. Liderlik koltuğunu 
bırakmak niyetinde değiliz. Esenler’de 
oynayacağımız maçlarda taraftarımızdan 
destek bekliyoruz. Bunu sağlayabilirsek 
sezon sonunda gülen taraf biz olacağız.” 
şeklinde konuştular. 

21. Hafta sonunda TFF 3. Lig 3. Grup’ta 
puan durumu şöyle: 

EROKSPOR ADIM ADIM
ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYORŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYOR

SUBAT 2022.
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ESENLER’DE 

Esenler Belediyesi ile Tarih ve 
Nostalji Derneği iş birliğinde 
açılan “Avas Antika Pazarı” 
ziyaretçileri tarihte keyifli bir 
yolculuğa çıkarıyor. Prof. Dr. 

Adem Baştürk Kültür Merkezi Kapalı Pa-
zar Alanı’nda kurulan pazarda, antika ve 
ikinci el ürünler büyük ilgi görüyor. Pazarın 
açılış kurdelesini Esenler Belediyesi Baş-
kan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı, Esenler 
Belediyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir 
Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile Tarih ve Nostal-
ji Derneği Başkanı Haşim Albayrak kesti. 
İçerisinde 500’e yakın tezgâhın kurulduğu 
pazarda Esenlerli kadın girişimcilerden 
oluşan ‘Nar Kooperatifi’ de kurdukları tez-
gâhta el emeği ürünlerinin satışını gerçek-
leştiriyor. Pazarın açılışında Hababam Sı-
nıfı’nın gülen çocuğu Tuncay Akça, Hayta 
İsmail’i Ahmet Arıman ve sınıfın yakışıklı 
öğrencilerinden Teoman Ayık’ın bir araya 
gelerek kurduğu ‘Yeşilçam Vokal Grubu’ 
da en sevilen Hababam şarkılarını seslen-
direrek ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. 
Programda Mehteran Takımı da büyük be-
ğeni topladı. Her Cumartesi antika meza-
dının yapıldığı ve sahafların yer aldığı pa-
zar, nostalji severlerin yeni uğrak yeri oldu. 

ESKİ GÜNLER GÖZÜMÜZDE 
CANLANDI

Antika Pazarı’nı ziyâret eden Vefiye Top-
rak Kuzu, “Antikalar çok ilgimi çekti, çok 
güzel şeyler var burada. Çok duygulandık, 
belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. 
Hemen hemen her şey var, her şeyin bir 

hatırası var. Eski günler gözümüzün önün-
de canlandı.” diye konuştu.

Ahmet Can Bozkurt ise şunları kaydetti: 
“Antika pazarında birçok ürün 
var ama benim dikkatimi en çok 
saatler çekti. Bu saatler kurmalı 
saatler. Eski zamanı geriye alamaz-
sınız ama bu saatlere bakarak eskiyi 
yâd edebilirsiniz. Herkesin antikayla 
ilgilenmesi bence çok 
güzel. Esenler 
B e l e d i y e -
si’nin elleri-
ne sağlık.”

EMEĞİ 
GEÇENLERE 
TEŞEKKÜR EDERİZ

Antika Pazarı açılışına seslendirdikleri 
şarkılarla renk katan Hababam Sınıfı’nın 
Hayta İsmail’i Ahmet Arıman, “Beledi-
yenin paydaşları ile birlikte böyle güzel 
etkinlikleri gerçekleştirmesi çok güzel bir 
şey. Buradan başkanımıza çok teşekkür 
ediyorum.” dedi. Hababam Sınıfı’nın gü-
len çocuğu Tuncay Akça ise, “Çok güzel 
bir ortam var. Ben çok sevdim. Emeği ge-
çen herkese çok teşekkür ederim, hayırlı 
uğurlu olsun. İnsanlar, eski tozlu rafların-
dan güzel antika eşyalarını çıkarıyorlar ve 
burada bir alışveriş gerçekleştiriliyor. Ben 
çok memnun oldum.” ifâdelerini kullanır-
ken Teoman Ayık da şunları söyledi: “Pa-
zarı baştan başa dolaştım. Gerçekten çok 
güzel, çok ilginç antikalar gördüm. Her şey 
çok güzeldi. Emeği geçenlere ve esnafımı-
za teşekkür ederim.”

Esenler’de nostalji 
severlerin yüzünü 
güldürecek “Avas 
Antika Pazarı” ka-
pılarını açtı. 500’e 

yakın tezgâhın 
kurulduğu pazarda, 
gramofondan plağa, 
nostaljik radyodan 

antika telefona 
kadar pek çok ürün 
meraklılarıyla bu-

luştu. Antika Pazarı 
her Cumartesi günü 
Prof. Dr. Adem Baş-
türk Kültür Merkezi 

Kapalı Pazar Alanı’nda 
kuruluyor. 

ANTiKA
PAZARI
A Ç I L D I


