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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

RAMAZAN
DOĞRULUKTUR
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in mânevi iklimi, 

Esenler’in dört bir yanında yaşanacak. “Ramazan 
doğruluktur” temasıyla Ramazan’ın ruhuna uygun 

kültür programları, Esenler Belediyesi’nin dijital platfor-
mu Şehir Ekranı TV’de yayınlanacak. ‘Eve Teslim İftar’ 
projesiyle bu sene 150 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza 
her akşam 4 çeşit sıcak iftar yemeği ikram edilecek. 

Bu sene de Kadir Gecesi’nde ’10 Bin Hatim 
100 Bin Dua’ programında buluşacağız.

Sayfa 6-7

SiZi DE BEKLERiZSiZi DE BEKLERiZ
Belediyemizin herkes için projesi var…

Sosyal belediyecilik konusunda Tür-
kiye’ye vizyon projeler sunan bele-
diyemizin çocuklardan kadınlara, 
gençlerden yaşlılara kadar herkese, 
kendisini geliştirebileceği, hayatına 
yeni ufuklar açabileceği çok farklı ça-
lışmaları var.  

Sayfa 8-12

Gerek vakitlerini değerlendirmek isteyen, gerek-
se kendisini geliştirerek hayat mücâdelesin-

de bir adım öne çıkmayı hedefleyen her Esenlerli, 
eğitimden spora, kültürden sağlığa her alanda be-
lediyemizin bu projelerinden ücretsiz yararlanma 
imkânına sahip. Belediyemizin sunduğu bu proje-
lere katılanlar bugünlerinden mutlu, yarınlarından 
umutlu. Sizi de bekleriz… 

SEVİM ÇANKAR YELDA SULTANDENEK

MUSTAFA DAĞ YUNUS MATRAS

ZİKRETTİN DEMİR FERDANE ŞEN

NİDA KALAYCI BATTAL TUNAY
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Esenler Belediyesi, 17 Şubat 
Dünya Kediler Günü kap-
samında tamamı çocukla-

rın eserlerinden oluşan ‘Resim ve 
Seramik Sergisi’ni sanatseverlerle 
buluşturdu. Dr. Kadir Topbaş Kül-
tür Sanat Merkezi’nde düzenlenen 
sergide, 6–13 yaş arasındaki 30’a 
yakın öğrencinin seramik ve resim-
lerden oluşan kedi temalı eserleri 
meraklıların ilgisine sunuldu. 

BİZLERE ÖĞRETECEKLERİ 
ÇOK ŞEY VAR
Esenler Belediyesi Sanat Evi 
(ESEV) Genel Sanat Yönetmeni 
Abdülbaki Kömür, “İnsanoğlu, can-
lı cansız her şeyin hakkını gözet-
mek zorundadır. Kedisi, köpeği ve 
daha farklı canlılar besleyenler var. 
Onlar insanlara farklı davranırlar.  
Çünkü bu bir sevgi bir dostluk bir 
ilişki biçimi kazandırır. Bu Kediler 

Günü’nün anlamı ise bir farkında-
lık oluşturmasıdır. Umarım hay-
vanlarla iyi geçiniriz. Onların bize 
öğreteceği çok şey var” dedi. 
Esenler Belediyesi Kültür İşleri 
Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu ise 
“Hz. Süleyman’ın ordusu karınca-
lar incinmesin diye yolunu değişti-
riyor. Bizler böyle bir medeniyetin 
çocuklarıyız. Hocamızı ve yavru-
larımızı bir kez daha tebrik ediyo-
rum” ifâdelerini kullandı.
HAYVANLARA OLAN SEVGİMİZİ 
GÖSTERMEK İSTEDİK
Serginin küratörlüğünü üstlenen 
Esenler Sanat Evi (ESEV) eğitmen-
lerinden Kader Peker, “Hem resim 
hem de seramikleri çocuklarla 
beraber yaptık. Çocuklar bu sergi 
için baya emek verdiler. Bunları 
yaparken de çok keyif aldılar. Bir-
çoğunun evinde kedisi de var. Çok 
heyecanla bekliyorlardı. Hem hay-
vanlara olan sevgimizi göstermek 
istedik hem de yeteneklerini orta-
ya koymak istedi çocuklar.” dedi.

ESENLERLİ MİNİKLERDEN
KEDİLER GÜNÜ’NE 
ÖZEL SERGİ
Esenler Belediyesi, 17 Şubat Dünya Kediler Günü dolayısıyla tamamı çocukların 
eserlerinden oluşan “Resim ve Seramik Sergisi”ne ev sahipliği yaptı. Sergi kap-
samında sevimli dostlarımızın fotoğraflarından oluşan bir seçki de kediseverle-
rin beğenisine sunuldu.

ÖĞRENCİLER “CAN DOSTLARIMIZ” 
İÇİN YARIŞACAK Öğrenciler, can dostlarımız için daha yenilikçi, güvenli ve özgür 

yaşam alanları tasarlamak için yarışacak. 

Esenler Belediyesi, Türkiye Tasarım Vakfı, İstanbul İl Millî  
Eğitim Müdürlüğü, HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu, 

Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle 
“İyilik İçin Tasarla” yarışması düzenliyor. Temel eğitim seviye-
sinde öğrenim gören 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik 
yapılan bu tasarım yarışmasında öğrenciler; yaşadıkları çevrede-
ki hayvanların günlük yaşamlarını gözlemleyerek hayvanların 
ihtiyaçlarını karşılayacak, yaşamlarını kolaylaştıracak, özgün, 
yenilikçi, geliştirilebilir yaşam alanları tasarlayacak. Yarışma; kö-
pek, kedi ve kuş olmak üzere üç kategoriden oluşacaktır. 

TOPLAMDA 30 TASARIM ÖDÜLLENDİRİLECEK
Her kategoride 10 iyi tasarıma 2 bin TL hediye çeki verilecek 
olan yarışmada toplamda 30 tasarım ödüllendirilecek. Çevre-
mizde yaşayan ve hayatımızın bir parçası olan hayvanlar için 
yapılan özgün tasarımlarla, hayvanların refah içinde yaşam 
koşullarına erişmesini sağlamayı amaçlayan yarışma, aynı za-
manda öğrencilerin hayvan yaşamlarına dâir bir bakış açısı ve 
duyarlılık kazanmasını ve tasarım becerilerini geliştirmeleri 
amaçlanıyor. Yarışmada dereceye girenler, Mayıs ayında düzen-
lenecek törenle ödüllendirilecektir.
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         iLE MESLEK
SAHiBi OLACAK 

Yetenekleri mesleğe dönüş-
türecek EMEK (Esenler 
Meslek Edindirme Kursla-
rı), İstanbulluların özlemi-
ni çektiği ücretsiz ve kaliteli 

eğitimleri yeniden kursiyerlerle buluş-
turuyor. 1996 yılında Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
belediye başkanlığı döneminde kurul-

muş, faaliyetleriyle “Halk 
Üniversitesi” vasfını ka-
zanmış İSMEK kursları-
nın son iki yılda bir bir 
kapatılmasıyla kaliteli 
eğitimden mahrum ka-
lan İstanbulluların has-
reti EMEK ile son buldu.

BÜYÜK BİR BOŞLUĞU 
DOLDURACAK

23 yılda milyonlarca va-
tandaşın eğitim aldığı, 

büyük bir kısmı ise İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından kapatılan İS-
MEK’in boşluğunu dolduracak EMEK, 
“İş emek ister” sloganıyla 17 alan, 77 
branşta Esenler’de birçok noktada hiz-
met veriyor. EMEK, ilçe sakinlerinin 
meslekî bilgilerini geliştirmelerinin 
yanı sıra gelir elde etmelerine de kat-

kıda buluna-
cak. Kursiyerle-
rin kendi iş yerlerini 
açabilmesini kolaylaştıracak 
EMEK’e başvurular, belediyenin in-
ternet sitesi üzerinden yapılabiliyor. 

77 BRANŞTA EĞİTİM

EMEK’te (Esenler Meslek Edindirme 
Kursları) güzellik ve cilt bakımı, gast-
ronomi ve mutfak sanatları, muhasebe, 
çocuk gelişimi ve eğitimi, grafik ve fotoğ-
raf, bilişim teknolojileri, el sanatları tek-
nolojisi, giyim ve üretim teknolojileri, 
makine teknolojisi, aile ve tüketici hiz-
metleri, pazarlama ve perakende, kişisel 
gelişim, bahçecilik, halkla ilişkiler ve or-
ganizasyon, hasta ve yaşlı hizmetleri ile 
güvenlik, İngilizce, diksiyon, bahçecilik, 
arıcılık, mantar yetiştiriciliği alanlarında 
toplam 77 branşta eğitim veriyor. 

EMEK, ESENLER’E ARTI DEĞER 
KATACAK

‘Esenler Meslek Edindirme Kursları’ 
hakkında bilgi veren EMEK Koor-
dinatörü Çimen Sarıkaya, “Kursiyer 
profilimiz öğrenci, emekli, mimar, 
avukat, esnaf, ev hanımı, polis gibi 
çok farklı meslek ve yaş grupla-
rından oluşuyor. EMEK, yeni bir 
meslek edinmeyi amaçlayan ya da 
mesleki ve kişisel gelişimini, bilgi 
ve becerilerini artırmayı hedefleyen 
herkesin yeni adresi. Başkanımız da 
her konuda olduğu gibi burada da 
Esenler’e artı değer katmaya devam 
ediyor” dedi.

Esenler Belediyesi, Esenlerlilerin yeteneklerini mesleğe 
dönüştürecek EMEK (Esenler Meslek Edindirme 
Kursları) projesini başlattı. İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nin yeni yönetimi tarafından kapatılan İSMEK 
kurslarının boşluğunu dolduracak EMEK’te 17 alan ve 77 

branşta eğitim veriyor. 

MODEL UÇAK ÖĞRENCİLERİ ‘SERTİFAKA’LANDI

Esenler Belediyesi Kadın Aile ve Gençlik 
Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet 
gösteren Gençlik, Bilgi ve Hikmet Evleri öğ-

rencileri “Model Uçak Başlangıç Kursu” sertifika-
larını aldı. Türk Hava Kurumu Fatih Şubesi, kursu 
başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını 
takdim etti.
ÖĞRENCİLER SERTİFİKALARINI ALDI
Türk Hava Kurumu Fatih Şubesi ve Esenler Halk 

Eğitim Merkezi destekleriyle gerçekleşen kursa, 
10 öğrenci katıldı. Öğrenciler, Hacı Lütfiye Gür-
ses ESGEV’de haftada bir gün 4 saat olmak üzere 
8 hafta boyunca teorik eğitimlerini tamamlayıp 
daha sonra model uçak parçalarını birleştirerek 
uçaklarını tasarladılar ve Uluslararası Havacılık 
Federasyonu (FAI) onaylı sertifikalarını almaya 
hak kazandı. Öğrenciler, 32 saatlik modülde inşâ 
ettikleri uçağa “Ata Planör” ismini verdiler.

Esenler Belediyesi Gençlik, Bilgi ve Hikmet 
Evleri öğrencileri sekiz haftalık eğitimlerin 
ardından “Model Uçak Başlangıç Kursu” 
sertifikalarını aldılar. 

ESENLERLİ
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Esenler Belediyesi, “İstanbul’un Kadir 
Abisi” olarak tanınan İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı 

merhum Mimar Dr. Kadir Topbaş’ı, “Vefa-
tının 1. yılında İstanbul’un Kadir Abisi: Mi-
mar Dr. Kadir Topbaş” adlı programla andı. 
Topbaş’ın “İstanbul’un Kadir Abisi” sıfatını 
en iyi şekilde gözler önüne seren bir fotoğ-
raf sergisi de adını taşıyan Dr. Kadir Topbaş 
Kültür Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerin ilgi-
sine sunuldu. 

ÖNCÜ OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ BİR 
ABİMİZDİ 

Programda konuşan Esenler Belediye Başka-
nı M. Tevfik Göksu, Topbaş ile ilgili anılarını 
anlatarak “Bu salonu Kadir abi ile birlikte aç-
tık. Kendisine, kendi adını verdiğimizi ifâde 
ettiğimde çok duygulandığını söylemişti. Bu 
mekân bizim açımızdan da çok özel. Binler-
ce öğrenci yetiştiren, binlerce öğrenciye ev 

sahipliği yapan, binlerce kültürel etkinliğe ev 
sahipliği yapan, binlerce hayırlı ve güzel prog-
rama ev sahipliği yapan yer oldu. Kadir Abi ile 
üniversitede öğrencilik yıllarımda tanıştım ve 
uzun yıllar aynı mücâdelenin içinde kendisini 
öncü olarak gördüğümüz bir abimiz olarak ta-
nıdık.” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’A CANDAN HİZMET ETMİŞ 
GÖNÜL İNSANI

“Kadir Topbaş, Esenler’deki herkesin duasını 
almış biridir” diyerek kaleme aldığı ‘İstanbul’a 
Adanmış Bir Ömür: Kadir Topbaş’ adlı kitabın 
da yazarı Prof. Dr. Recep Bozdoğan, “Rahmet-
li Kadir Topbaş çok büyük hizmetler yaptı. 
Bölge parkları, kentsel dönüşüm çalışmaları, 
yeşil alan düzenlemeleri… Yani Tevfik Bey, 
Esenler için ne kadar koşturmuşsa Kadir Bey 
de büyükşehir belediye başkanı olarak Esenler 
için koşturdu.” dedi.

DEVAMLI YANIMIZDA HİSSEDİYORUZ

Dr. Kadir Topbaş’ın oğlu Hüseyin Topbaş 
ise “İstanbul’dan bir Kadir Topbaş geçti. Çok 
güzel hizmetler yaptı. Herkesle temas eden, 
güler yüzü ve sıcak kalbiyle herkesin kalbin-
de sevgi kazanan bir insan olarak yaşamını 
tamamladı. Çok özenli ve titiz bir hayat yaşı-
yordu. Sanki çok uzun yıllar bizimle beraber 
olacak diye düşünüyorduk.” diye konuştu. 

Esenler’de Kendi Adının Verildiği Kültür Merkezi’nde

İSTANBUL’UN ‘KADİR ABİ’Sİ ANILDI…
Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı merhum Mimar Dr. Kadir Topbaş, vefatının 1. yılında 
Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen bir programla anıldı. Programa Topbaş’ın ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni de katıldı. 

Esenler Belediyesi, Cihannüma 
Dayanışma ve İşbirliği Derneği 
ile birlikte yakın dönem Türk 

siyâsî tarihine damga vuran Millî 
Görüş Hareketi’nin kurucu lideri, 
54. Hükûmetin Başbakanı Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan’ı vefatının 11. 
yılında  “Erbakan ve Gençlik” konu-
lu programla yâd etti. 
DİZ DİZE HATİM OKUDUK
Programda konuşan Esenler Be-
lediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 
Erbakan Hoca ile tanışma hikâye-
sini anlatarak, “Rahmetli Erbakan 
hocamızla ilk karşılaşmam lise öğ-
rencisiyken oldu. Cezaevinden yeni 
çıkmıştı. İskenderpaşa’da akşam 
namazını kıldık. Erbakan Hocamız-
la ile en yakın yüz yüze geldiğim 
zaman odur. Tabiî rahmetli baba-
mın ve ağabeyimin o zamanlar Millî 
Nizam Partisi, Milli Selam Partisi 
sürecinde var olduğu için çocukken 
ismini duyduğum ama lisede diz 
dize hatim okuduğum ve ilk defa 
karşılaştığım insan olarak çok ciddi 

etkilenmiştim.” ifâdelerini kullandı. 
Göksu, “Erbakan Hoca bize ideali, 
iddiayı ve inadı öğretti. Biz o gün 
öyle bir ötekileştiriliyorduk ki biz o 
ötekileştirmenin karşısında onun 
iddiası, ideali ve inadıyla var olmayı, 
gurur duymayı öğrendik. Bıkmadık, 
usanmadık.” dedi. 

ÖMÜRÜNÜ İMAN VE CİHAD 
DÜSTURUYLA YÖNLENDİRDİ
Cihannüma Dayanışma ve İşbirli-
ği Derneği İstanbul Şubesi Başkanı 

Adem Doğan ise,  “Bütün ömrünü 
iman ve cihad düsturuyla yönlendi-
ren rahmetli Erbakan Hocamızın ve-
fatından sonra da mesajlarının daha 
fazla kitlelere ulaştığını görüyoruz.” 
dedi.
Erbakan’ın başbakanlığı dönemin-
de danışmanlığını yapmış Bülent 
Alan ve Erbakan’ın tercümanlığını 
yapmış ve dış politika danışmanlı-
ğı görevini yürütmüş Ömer Faruk 
Korkmaz ise programda emeği ge-
çenlerde teşekkür etti.

Esenler Belediyesi, Millî Görüş Hareketi’nin kurucu lideri, 54. Hükûmetin Başbaka-
nı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 11. sene-i devriyesinde “Erba-
kan ve Gençlik” konulu programa ev sahipliği yaptı.

PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN
DUALARLA YÂD EDİLDİ
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Esenler Belediyesi, tarihe adını altın 
harflerle yazdıran Çanakkale Zafe-
ri’nin 107. yıl dönümünde  “Çanak-

kale Gönüllüleri-Torundan Dedeye Vefa 
Yürüyüşü” adlı özel bir etkinliğe ev sahip-
liği yaptı.  Etkinlik kapsamında Tokat 15’li 
Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, 
Çanakkale’de 57. Alay Şehitliği’nde yarala-
nıp gazi olmuş ve 1986 yılında vefat etmiş 
dedesi ve tüm şehitler için Esenler Dörtyol 
Meydanı’ndan Çanakkale’ye yola çıktı. 

MEHTERANLA UĞURLANDI 

Gençlere vatan ve bayrak sevgisini aşılama-
sına katkı sunmak istediğini belirten Gü-
müş’ü bu anlamlı yürüyüşe Esenler Belediye 
Başkan Yardımcısı Nihat Karataş, Esenler’in 
15’lileri olarak adlandırılan Çanakkale Gö-

nüllüleri ve vatandaşlar mehteran eşliğinde 
uğurladı. Dedesinin köstekli saati ve gazilik 
beratını da yanında taşıyan Gümüş, askerî 
üniforması ve elindeki al yıldızlı bayrağıyla 
tüm dikkatleri üzerine çekti.

BAYRAK ERDOĞAN’A ULAŞTI: 
“HELAL OLSUN SANA TOKATLI!”

Esenler’den yola çıkıp yürüyerek 10 günde 
Çanakkale’ye ulaşan gazi torunu Saffet Gü-

müş bayrak emanetimizi, 18 Mart Şehit-
leri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 
107. Yılı Anma Töreni’nde Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’a teslim etti. 
Sayın Erdoğan ile görüşmesinde duygu 
dolu anlar yaşadığını ifâde ederek, “Cum-
hurbaşkanımıza, Esenler Belediye Başka-
nı M. Tevfik Göksu’dan aldığım bayrakla 
şehitlerimiz anısına vefa yürüyüşü yaptı-
ğımı söyledim. Ayrıca, Tokatlı olduğumu 
ve 15’lilerin torunu olduğumu söyledim. 
Çanakkale ruhunu unutmadık, unuttur-
mayacağız dedim. Cumhurbaşkanımız ise 
‘Helal olsun sana Tokatlı!’ dedi. Aramızda 
böyle bir konuşma geçti. En büyük hayalim 
bu bayrağı Cumhurbaşkanımıza iletmekti. 
Bu da Tevfik Başkanımızdan aldığım bay-
rakla nasip oldu.” dedi. 

GÖKSU’DAN ALDIĞI BAYRAĞIGÖKSU’DAN ALDIĞI BAYRAĞI
ERDOĞAN’A TESLİM ETTİERDOĞAN’A TESLİM ETTİ

ESENLER’DEN ÇANAKKALE’YE VEFA YÜRÜYÜŞÜ

Tokat 15’li Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale’de 
57. Alay Şehitliği’nde gazi olup 1986 yılında kaybettiği dedesi ve 
tüm şehitler için 4. kez İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüdü. 

2. FLÜT YARIŞMASI’NA BAŞVURULAR 
BAŞLADI!

‘MANDALA’ VE 
‘ESKİ EŞYALAR’A 
BÜYÜK İLGİ
Esenler Belediyesi Sanat Evi 
(ESEV) öğrencilerinin mandala 
eserlerinden oluşan “Benim 
Mandalam” özel sergisi ile 
nostaljik ürünlerden oluşan 
“Eski Eşyalar Sergisi” Dr. Kadir 
Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde 
sanatseverlerin ilgisine sunuldu. 
Sergiler büyük ilgi gördü. 

Esenler Belediyesi, 7-13 yaş aralığındaki 
çocukların eserlerinden oluşan “Benim 

Mandalam” özel sergisi ile nostaljik ürünler-
den oluşan “Eski Eşyalar Sergisi”ne ev sahipliği 
yaptı. Mandala sergisinde 57 eser yer aldı. Eski 
Eşyalardan Kurtulma Günü’nde antika ürün-
lerle ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkarmak 
ve çocukların geçmişi tanımasını sağlamak 
amacıyla “Eski Eşyalar Sergisi” düzenlendi. Bu 
renkli sergide daktilodan tetrise, tüplü televiz-
yondan ahizeli telefona kadar pek çok antika 
ürün yer aldı. Her iki sergi de Esenlerli sanat-
severlerden büyük ilgi gördü ve tam not aldı.  

Esenler Belediyesi, Marmara Üniversi-
tesi Flüt Orkestrası iş birliği ile 2. kez 

flüt yarışması düzenledi. İki ayrı katego-
ride gerçekleştirilecek ve Marmara Flüt 
Orkestrası eşliğinde bir konserde solistlik, 
flüt ödülü dâhil birçok ödülün verileceği 
yarışmanın bir kategorisi başlangıç ve orta 
seviye amatör flütçülere, diğeri ise Güzel 
Sanatlar Lisesi flüt öğrencilerine yönelik. 

SON GÜN 20 MAYIS!

Yarışmanın son başvuru tarihi 20 Mayıs 
2022. Video son gönderim tarihinin 17 
Haziran 2022 olduğu yarışmanın sonuç-
ları Temmuz ayının ilk haftasında açık-

lanacak. Katılımcıların yarışma kurulu 
tarafından belirlenen eserleri video kay-
dıyla göndereceği yarışma ile ilgili tüm 
detaylara, https://marmaraflutorkestrasi.
wordpress.com internet adresinden ulaşı-
labiliyor.

‘AYNEN RADYO’ OKUL BAHÇELERİNDE
Türkiye’nin ilk gençlik radyosu “Aynen Radyo”, Esenler’deki tüm okulları gezerek, gençlere 
radyo ve radyoculuk deneyimi yaşatıyor.

Esenler Belediyesi Gençlik 
ve Spor Hizmetleri Mü-

dürlüğü’nün hayata geçirdiği 
Türkiye’nin ilk gençlik radyo-
su “Aynen Radyo”, yayınlarına 
her gün Esenler’de farklı bir 
okulun bahçesinde devam edi-
yor.  “Aynen Radyo” gençlerle 
tanışıyor ve ilgisi olan gençle-
rin radyoculuk hakkında bilgi 
veriyor, radyo ortamını tanıtı-
yor ve gençlere radyo progra-
mı sunma heyecanı yaşatıyor. 
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Esenler Belediyesi, tüm İslâm âleminde büyük bir coşkuyla 
karşılanan bolluk ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif ’i bu yıl 
da birbirinden özel etkinliklerle idrak edecek. “Ramazan 

Doğruluktur” temasıyla Şehir Ekranı TV’de bu mübarek aya özel 
içerikler izleyicilerle buluşacak. Her gün bir camide vatandaşlara 
Osmanlı şerbeti ve lokma ikram edilecek. 

ŞEHİR EKRANI TV’DE DOPDOLU İÇERİK

İlahiyatçı Fatih Savaş, Ramazan ayı boyunca her gün “İftarı Bek-
lerken” programıyla Şehir Ekranı TV’de izleyiciyle buluşacak. 
Programa her Pazar günü dizi oyuncuları konuk olacak. Her yıl 
Ramazan ayının 15. gününde kutlanan Dünya Yetimler Günü’n-
de yetim çocuklar, Fatih Savaş’ın konuğu olacak. 18-23 Nisan 
tarihleri arasında yapılacak Barış Ekmeği Festivali için dünyanın 
dört bir yanından ülkemize gelen öğrenciler de programa katıla-
rak izleyicilerle buluşacak. Kadir Gecesi’nde ise Kur’ân-ı Kerim 
ziyâfeti gönüllere huzur verecek. Ayrıca her sabah farklı şehirler-
de okunan mukabeleler, “30 Şehir 30 Cüz” ile ekranlara gelecek. 
Şehir Ekranı TV’de “Şehir ve Çocuk Saati” ile minikler kendileri 
için özel hazırlanmış içerikleri izleyebilecekler. 

RAMAZAN AYINA ÖZEL PROGRAMLAR

Şehir Ekranı TV’de “Kutlu Mevlid” programıyla Süleyman Çele-
bi’nin Mevlid-i Şerif bahirlerini mevlidhanlar okuyacak. Ömer 
Tuğrul İnançer, “Mübarek Vakitler” programında Mevlid-i Nebi, 
Ramazan, Kadir Gecesi ve Hicret konularını ele alacak. Mim Ke-
mal Öke ve Enes Yıldırım, “Can Elleri” ile izleyiciyle buluşacak. 
Programda Anadolu erenlerinin yazdığı şiirler, Enes Yıldırım ta-
rafından makamlarına uygun olarak seslendirilecek. Dîvânhâne 
programında ise Hz. Muhammed (s.a.v.) ve dört halife dönemi ele 
alınacak. Muhammed Emin Yıldırım da Hz. Peygamber’in hayatını 
anlattığı “Siyer Sohbetleri” programıyla Şehir Ekranı TV’de olacak.

TEMBİHNÂME GELENEĞİ YAŞATILACAK

Osmanlı’da Ramazan ayının gelmesiyle dinî ve ahlâkî uyarıların 
yapıldığı “tembihnâme” geleneği, oyuncu-yazar Bahadır Yeni-
şehirlioğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği “Ramazan Tembihi” 
adlı programla yeniden canlanacak. Ramazan’a özel besteler ise 
“Ramazan Ezgileri” programıyla kalplere dokunacak. Ülkemizde 
eğitim gören uluslararası öğrenciler “Benim Ülkemde Ramazan” 
programıyla kendi ülkelerindeki Ramazan’ı anlatacak. “İnanış” 
adlı programda ise 16 farklı ülkeden azınlıkta olan Müslümanla-
rın hayat hikâyeleri izleyiciyle buluşacak. 

ESENLER ESENLER “RAMAZAN“RAMAZAN
DOĞRULUKTUR” DOĞRULUKTUR” DİYECEK!DİYECEK!

Ömer Tuğrul İNANÇER Bahadır YENİŞEHİRLİOĞLU

Saliha ERDİM Mim Kemal ÖKE

Fatih SAVAŞ Dr. Coşkun YILMAZ
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150 BİN KİŞİYE
İFTAR VERİLECEK

Esenler Belediyesi bu sene Ramazan boyunca Esenler Kaymakam-
lığı ve Türk Kızılayı Esenler Şubesi iş birliğinde ilçe genelinde 
toplam 150 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza iftar yemeği ikram 

edecek. Türk Kızılayı Esenler Şubesi’nde pişirilecek 4 çeşit sıcak yemek, 
Esenler Belediyesi ekipleri tarafından iftar öncesi hânelere teslim edi-
lecek. Esenler’in Ramazan klasiklerinden olan Eve Teslim İftar’ın yanı 
sıra, yolculuk, hastalık vs. gibi geçerli bir sebeple evinde iftar sofrası 
hazırlayamayanlar için yıllardır yürütülen Alo İftar uygulaması bu sene 
de devam edecek. 

KİMSE “İFTARIMI AÇAMADIM” DEMEYECEK 

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler’de ihtiyaç sahibi 
herkese ulaşmak istediklerini belirterek, “Her Ramazan olduğu gibi bu 
Ramazan’da da ilçemizde hiç kimsenin herhangi bir sebeple (Bu akşam 
iftar açamadım) demeyecek. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Ra-
maz’ın birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ruhu içinde hep birlik-
te bereketli ve huzurlu bir Ramazan yaşayacağız.” dedi. 

KADİR GECESİ’NDE 10 BİN HATİM 100 BİN DUA 

Esenler’de Ramazan’ın klasiklerinden birisi olan Kadir Gecesi’nde bu 
sene de “10 Bin Hatim 100 Bin Dua” programı Esenler Dörtyol Mey-
danı’nda gerçekleştirilecek. Kadir Gecesi’nin akşamında ise Ramazan 
ayıyla özdeşleşmiş pideler Esenler Belediyesi’nin ikramı olarak iftar sof-
ralarındaki yerini alacak. Bu sene de Ramazan’ın ilk günü yine çocuk-
ların olacak. Çocuk iftarında minikler, Başkan amcaları ile oruçlarını 
açacak. Ayrıca Ramazan ayı boyunca Esenlerliler, düzenlenen program-
larla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile pek çok cami ve türbeyi ziyâret 
etme imkânı bulacak. 

ANADOLU SOKAĞI SİVİL TOPLUM EKRANI’NDA!

Esenler Belediyesi tarafından her Ramazan Anadolu Sokağı’nda gerçek-
leştirilen dernek buluşmaları, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Sivil Top-
lum Ekranı’nda gerçekleşecek. Mehmet Kaya’nın sunumuyla ekranlara 
gelecek olan “Memleketimde Ramazan” programında her akşam farklı 
illerden STK yöneticileri evlere konuk olacak. Ramazan ayı boyunca 
Radyo Esenler’de de pek çok özel yayın dinleyicilerle buluşacak. 

‘İYİLİK BULUŞMALARI FUARI’ KURULACAK 

Esenler’de bu Ramazan, 15-24 Nisan tarihleri arasında Esenler Dörtyol 
Meydanı’nda İçişleri Bakanlığı riyâsetinde, ulusal ve uluslararası çapta 
yardım yürüten kuruluşlarla “İyilik Buluşmaları Fuarı” düzenlenecek. 
“İyilikte Buluşuyoruz” mottosuyla düzenlenecek fuarda, seminer, söy-
leşi, ülke tanıtım ve sunumları, müzik dinletileri, çocuk etkinlikleri ve 
sanatsal etkinlikler vatandaşlarla buluşacak. Fuar boyunca ihtiyaç sa-
hibi çocukların kıyafet ihtiyaçları karşılanacak ve yardım kampanyaları 
düzenlenecek.

ÖMER DÖNGELOĞLU ANILACAK 

Koronavirüs nedeniyle 2 yıl önce hayatını kaybeden, Esenler Beledi-
yesi’nin programlarıyla yıllarca Esenlerlilerle buluşan ilahiyatçı-yazar 
merhum Ömer Döngeloğlu, vefatının yıl dönümü olan 3 Mayıs’ta dü-
zenlenen özel bir programla anılacak. 
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‘İYİ Kİ‘İYİ Kİ
ESENLERLİYİZ’ESENLERLİYİZ’
DİYOR!DİYOR!

‘Bi’ Adım
Öne Çık’an
Gençler; 

Esenler Belediyesi, ‘Genç-
lik Yılı’ ilan ettiği 2022’de 
de gençlere özel çok sa-

yıda proje yürütüyor. Soran, 
sorgulayan, özgüvenli, başarılı, 
gezen, gören, eğlenen gençler 
dünyadaki yaşıtlarıyla rekabet 
edecek yeterliliğe erişiyor. 

Genç Yetenek, geleceğe yön 
veren gençler yetiştiriyor. Bi-
lim-teknoloji, kültür-sanat ve 

spor alanlarında  1446  genç 
keşfedildi. Esenler’de bulunan 
7-22 yaş aralığındaki 100 bin-
den fazla genç için, spor-sağlık, 
kültür-sanat ve bilim-teknoloji 
alanlarında faaliyetler gerçek-
leştirildi. Geçtiğimiz yıl “Genç 
Yetenek BESYO Akademisi” ile 
özel yetenek sınavlarına hazır-
lanan 55 öğrenci, sınavlarda 
başarılı olarak üniversiteye 
yerleşmeye hak kazandı.

Yunus Emre Evin:

Eren Arslan:

Zikrettin Demir:

“Fitness yapıyorum. Belediyenin 
e-spor turnuvalarına katılıyorum 
hatta en son FIFA 22 turnuvasına 

katıldım. Daha önce de belediyenin halı sa-
hasında maç yapıyorduk.“

“Önceden basketbola geliyordum. 
Şimdi fitness salonunu kulla-
nıyorum. Çalışanları çok güler 

yüzlü. Çok yardımcı oluyorlar. Birçok kez 
beni ağırlık altından kurtarmışlıkları var.”

“Cocuk Meclisi, ESGEV, sanat çalış-
maları birçok alanda belediyenin 
yapmış olduğu etkinliklere katıl-

dım. Bugün de daha ilk gelişim olacak spo-
ra başlıyorum. Yapılan çalışmalardan çok 
memnunum.”

Esenlerli gençlerimizin 
hayatın her 

alanında şartlarını 
güzelleştirmek, 

günümüz bilgi ve 
teknolojileriyle 
donatmak için 
hazırladığımız 
projelerimizle 

gençlerimize, “Bi’ Adım 
Öne Çık’ın diyoruz. 

Gençlerimiz de kendileri 
için hayata geçirilen 

projeler karşısında “İyi 
ki Esenlerliyiz” diyor.
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YETENEKLERİNİ
KEŞFEDİYOR 

ESENLERLİ GENÇLER

Mihmandar çatısı altında 
geçtiğimiz yıl içerisin-
de  22 bin 500  genç ile 

sohbetler düzenlendi. Aylık orta-
lama  21 bin kitap okundu. Esen 
Akademi ile gençler üniversiteye 
hazırlandı ve kazandı. Gençlerimiz 
yurtlara yerleştirildi, kamplar dü-
zenlendi. Gençler, doğa yürüyüş-
leri, şehir gezileri, seminerlere ka-

tıldılar. Spor aktivitelerine katılan 
gençler, konserden tiyatroya, sine-
madan paraşütle atlamaya kadar 
çok sayıda etkinlikte yer aldı.

ESGEV’de her yıl  40 bin  genç ge-
leceğe hazırlanıyor. Gençlere her 
Pazartesi 2 GB internet hediyesin-
den, tüm lise son sınıf öğrencilerine 
1000 TL’lik eğitim desteğine kadar 
çok sayıda fırsat sağlanıyor.

Esenler Belediyesi; gençlik merkez-

leri, spor salonları, külliye ve kü-

tüphaneler, basketbol ve voleybol 

sahaları, tenis kortları ve havuzlarla 

gençlere istedikleri her alanda hiz-

met vermeye devam ediyor. Esen-

ler’in gençleri de, Esenler’de genç 

olmaktan mutluluk duyuyor.

Genç Yetenek projesi 
kapsamında yapılan 

taramalarda 14 bin 326, 
spor akademisiyle 600, 
yetenek turnuvalarında 

682, ESEV ile 
konservatuvar için 143, 
yetenek parkuruyla 15 
bin 329, geriye kalan 
tüm eğitimlerle 5 bin 

120, seminerlerle 6 bin 
148, yarışma-çekiliş-

canlı yayınlarla 51 bin 
250 gence ulaşıldı.Mücahit Kocameşe:

Yunus Matras:

Yelda Sultandenek:

“Belediyenin etkinlikleri sayesinde 
keyifli vakit geçiriyorum. Spor 
yapıyorum, satranç oynuyorum, 

e-spor turnuvalarına katılıyorum.”

“Kütüphane en çok hizmet aldı-
ğım yerlerden birisi. Burası 7/24     
açık, internet imkânı da var. Çay 

da ücretsiz. Bize bu olanağı sunan belediye-
mize teşekkür ederim.”

“Resim kursuna geliyorum. Kursa 
gelmeden önce de resim yetene-
ğim yoktu.  ESEV’e gelerek ken-

dimi bu açıdan geliştirme fırsatım oldu. El 
sanatları kurslarına da katılmayı istiyorum. 
Keman kursunda da eğitim aldım.”
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ÇOCUKLAR MUTLU,
ESENLER UMUTLU!

Türkiye’de çocuklar için pek çok ilk Esen-
ler’de hayata geçti. Ramazan’da ilk oruçla-
rını tutan çocuklara Çocuk İftarı’nı Türki-
ye’de ilk kez Esenler Belediyesi düzenledi. 
Geleneksel hâle gelen Çocuk İftarı’nda her 

yıl Ramazan ayının ilk günü oruçlar, çocuklarla açılıyor. 
Türkiye’nin ilk Çocuk Sokağı da Esenler’in çocukları 
için kuruldu. Çocuk Sokağı sayımız iki oldu ve sayıları 
artacak. Esenler’de Çocuk Mahalleleri, Çocuk Köyleri 
yapılacak ve Esenler, “Çocuk Dostu Şehir” olacak. 

“365 Gün, 365 Çocuk, 365 Hayal” parolasıyla yola çı-

kılan projeyle, her gün ihtiyaç sahibi bir çocuğun ha-
yali gerçekleşiyor. Türkiye’nin ilk Çocuk Meclisi’nin 
düzenlendiği Esenler’de çocuk meclis üyeleri, ilçelerini 
kendileri için yönetiyor.

Anne Çocuk Merkezleri, Bilim Parkı, 40’tan fazla sanat 
dalında eğitim verilen Sanat Evi, Dede-Torun Yaşam 
Merkezi, sinemalar, tiyatrolar, geziler, sportif aktivi-
teler ve daha niceleri, Esenlerli çocukların hayallerini 
kurdukları bir şehirde yaşamaları için hayata geçiyor. 
Esenler’in çocukları da aldıkları hizmetlerle hayallerini 
gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını söylüyor…

Arda Karakuş:

Mustafa Dağ:

Muhammed Miraç:

Nisanur Çolak:

M. Enes Gemici:

M. Eray Demirtaş:

“Bilim Atölyesi’nde icatlar yapıyoruz. 
Lamba gibi çok fazla icatlar yaptık.  
Bir sürü deney de yaptık, en sevdi-

ğim deney mancınık yapımı oldu. Burada vakit 
geçirmek çok keyifli ve heyecanlı oluyor.”

“Bağlama kursuna geliyorum. Dersler 
de eğlenceli ve verimli geçiyor. Kursu 
sosyal medya hesabından görüp, baş-

vurdum. Hocamdan da çok memnunum. Bele-
diyemize şükran borçluyuz.”

“Yüzme bilmiyordum. Burada yüzme 
öğrenebileceğimi öğrendim hem de 
ücretsizmiş. Uzun zamandır da bura-

ya yüzmeye geliyorum. Artık yüzme biliyorum.”

“Uzun zamandır ESGEV’e geliyorum. 
Ders yapıyorum, okuluma çok kat-
kısı oluyor. Derslerin hâricinde ka-

rateye gidiyorum. Ücretsiz geziler düzenleniyor, 
ben de katılıyorum. Çok keyifli oluyor.”

“4 yıldır ESGEV’lere geliyorum. Okul ders-
lerime de çok katkısı oluyor. Fen Bilgisi, 
Matematik, İngilizce, Türkçe hepsine 

faydası oluyor. Aynı zamanda eğleniyorum da. 
Gezilere gidiyoruz, keyifli geçiyor.”

“Hafta sonları yapılan turnuvalara katı-
lıyorum hatta ikinciliğim bile var. Za-
manın nasıl geçtiğini anlamıyorum. 

Gezilerde hem öğreniyor hem geziyoruz. Bize bu 
hizmeti sunanlara teşekkür ediyorum.“

Esenlerli 
çocuklarımızın iyilikle, 
güzellikle, mutlulukla 

büyümeleri, hayallerine 
ulaşabilmeleri ve 
yarınlara umutla 

bakabilmeleri için 
sayısız proje üretiyoruz. 

Çocuklarımız da 
hayatın her alanında, 

huzur ve güven içinde, 
gönüllerince katıldıkları 

bu projelerle geleceğe 
umutla bakıyor.
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HER ŞEY
KADINLARIMIZ
İÇİN! 

Esenler Belediyesi kadınlar için 
çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. Hanımlar Kona-

ğı ile kadınlar, şehrin yoğunluğundan 
uzaklaşarak, kaliteli ve huzurlu bir or-
tamda çocuklarıyla birlikte güzel va-
kit geçirerek günü verimli kullanıyor. 
Kendilerini geliştirme fırsatı bulabili-
yor. Bir diğer önemli proje olan, aile 
ve çocuk arasındaki bağı kuvvetlendi-
ren ESAYDAM çatısı altında düzenle-
nen etkinliklere çocuklarıyla birlikte 
katılan 20 bin kişi de kişisel gelişimini 
destekliyor. 

Esenlerli kadınların el emeği, göz 

nuru ürünlerini e-ticaret sitesinde 
satarak ticarete atılmalarını sağla-
yan Esenler’in “Bereket Kapısı” Nar 
Projesi ile bugüne kadar 533 kadın 
girişimci e-ticaret mağazası açarak 
ekonomik özgürlüğünü kazandı. Öte 
yandan katıldıkları istihdam proje-
lerinde sertifika alan kadınlar kendi 
işyerlerini de açtı.

10 yıldır devam eden “Esen Bebe” 
projesiyle, kutsal görevi üstelenen 
annelere hamilelik süresi boyunca 
ve sonrasında bilinçli ebeveyn olma 
yolunda eşlik ederek sağlıklı nesiller 
yetişmesine yardımcı oluyor. Aynı 

zamanda Esenler’de yaşayan, okul ça-
ğında çocuğu bulunan ve lise mezunu 
olan 330 anne de Anne Üniversite-
si’nden mezun oldu. 

Kadınlara özel düzenlenen geziler, se-
minerler, kültür, sanat, spor aktivite-
leri, Anne Çocuk Merkezleri, kadınlar 
için spor salonları, eğitim merkezleri 
ile Esenler âdeta bir ‘kadın destekçisi 
şehir’ durumunda. Esenlerli kadınlar 
da, Esenler Belediyesi’nin kendilerine 
verdikleri destekten dolayı minnettar 
olduğunu dile getiriyor…

Esenlerli kadınlarımızın her 
alanda kendilerini eksiksiz 
hissetmeleri için projeler 

üretiyoruz. Kadın eli değmiş 
bir şehir inşâ ediyoruz. 

Kadınlarımız da Esenler’de 
aldıkları hizmetlerle hayallerine 

ulaştıklarını söylüyor.

Nurcan Kalçık: 

Nida Kalaycı:

Ferdane Şen:

Tuğba Polat:

“5 yıldır Nar Projesi’nin içindeyim. Evde 
kendimize ve çevremize yaptığımız el 
becerilerimizi daha fazla insana ulaş-

tırıyoruz. Kızım da Hanımlar Konağı’nda ana 
sınıfına geliyor. O dersteyken ben etkinliklerden 
faydalanıyorum.”

“4 yıldır Nar Projesi’ndeyim. Hanımlar 
Konağı ilk açıldığında tel kırma der-
si almıştım. Evime destek oluyorum. 

Kendimi geliştiriyorum. Psikolojime de iyi geliyor. 
Çok fazla arkadaşımı da buraya davet ettim. Her-
kes çok mutlu ve memnun.”

“1 aydır Hanımlar Konağı’na geliyorum. 
Hadımköy’de sağlık sektöründe çalışı-
yorum, nöbetten çıkıp buradaki mutfak 

kursuna geliyorum. Hocamız çok iyi bir ayda bile 
kendime çok şey kattım.“

“Hanımlar Konağı açıldığından beri 
buraya geliyorum. Etkinliklerinden 
yararlanıyorum. Nar Projesi ile başla-

dım, şimdi de buradayım. Kültür merkezlerindeki 
etkinliklerden, gezilerden neredeyse her şeyden 
faydalanıyorum.”

Sema Başdemir:

“Nar Projesi’nin girişimci kadınların-
danım. Mutfak kursları sayesinde 
kendimizi geliştiriyoruz. Kendime 

küçük bir butik pastane açmak istiyorum. Ek-
siklerimi tamamlamak için buradaki kurslara 
katılıyorum.“

Nilgün Saltıklı:

“Zamanımı değerli geçirmek için geliyo-
rum. Evde televizyon karşısında boş 
yere vakit öldürerek değil buraya gelip 

faydalı şeyler öğrenmek istiyorum. İlim öğrenme-
ye çalışıyoruz, hocamızdan da çok memnunuz.”
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HUZURLA İKİNCİHUZURLA İKİNCİ
BAHARLARINI YAŞIYORLARBAHARLARINI YAŞIYORLAR

İstanbul’da ilk olma özelliğine sahip Dede–Torun 
Yaşam Merkezi Esenler’de ikamet eden büyük-
lerimize yeni bir sosyal yaşam alanı sunuyor. 

Havaalanı Mahallesi’nde gerçekleştirilen proje ile 
nineler ve dedeler, kuşaklar arası bağları güçlen-
dirip güzel ve faydalı vakit geçirerek torunlarına 
miras bırakacakları güzel anılar biriktiriyor. Her 
yıl 900’e yakın dede, nine ve torunları birlikte keyifli 
vakit geçiriyor.

60 yaş ve üzeri yaşlı-
larımız, hayatlarının 
ikinci baharını huzur-
lu ve mutlu bir şekil-
de sürdürmelerine 
imkân veren ‘İkinci 
Bahar Kıraathanesi’n-

de buluşuyor. Davutpaşa Mahallesi ve 15 Temmuz 
Millet Bahçesi’nde bulunan İkinci Bahar Kıraatha-
nelerinde sağlık ve sosyal hizmetler yaşlıların aya-
ğına götürülüyor. 

Esenler’de tek başına ikamet eden yaşlı ve kimse-
sizler için gerçekleştirilen ‘Acil Hayat Butonu’ ile 
acil durumlarda kimsesiz yaşlılarımızın yanlarında 
oluyoruz. Aynı zamanda yaşlı, yatalak veya kronik 
hastalıkları olanların da ‘Evde Bakım Hizmetle-
ri’ücretsiz olarak yapılıyor, gerektiğinde ileri sağlık 
kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Esenler Belediyesi’nin yaşlılar için gerçekleştirdiği 
rutin sağlık kontrolleri, etkinlikler, ziyâretler, ihti-
yaçlarını gidermesi, kıymetlerini bilmesi ve sahip 
çıkması Esenler’in çınarlarını son derece memnun 
ediyor. 

En büyük mirasımız yaşlılarımızın ihtiyaçlarını gidermek ve 
ikinci baharlarında daha huzurlu bir hayat geçirmeleri için 

seferber olduk. Yaşlılarımız, kıymetlerinin bilinmesinden 
son derece memnunlar…

Ahmet Yiğit: Bayram Kahraman:

Sevim Çankar:

Yılmaz Aslıyüce:

Battal Tunay: 

“Kuruldu kurulalı İkinci Bahar’dayım. 
Burası çok güzel. Başkanımız sağolsun 
burayı yaparak ihtiyar delikanlılara 

bıraktı. Gençler de geliyor birlikte toplanıp güzel 
sohbetler yapıyoruz. “

“Parayla bulunamayacak bir yer. Evde ha-
nımla didişmektense burada oturmak 
daha rahat. Herkes burada dost oldu. 

Çayımızı da veriyorlar. 4-5 senedir buranın mü-
dâvimiyim.”

“Torunum 5 yaşında, iki yıldır onunla 
birlikte Dede Nine Torun Yaşam Mer-
kezi’ne geliyoruz. Arkadaşımın vâsı-

tasıyla öğrendim, onlar çok memnundu ben 
de geldim çok memnun kaldım. Torunla-

rımız aşağıda ders görürken, biz burada 
nakış, iğne oyası yapıyoruz.”

“48 yıldır Esenler’de yaşıyorum, buranın 
kurucularından sayılırım. Dede Torun 
Yaşam Merkezi’nde yapılan bütün hiz-

metlerden çok memnunum ve kullanıyorum. Bu-
raya da çok severek geliyorum, torunlar büyüdü 
ben hâlâ buradayım.”

“Arkadaşlarla sohbet etmeye geliyoruz. 
Buradan çok memnunum. Kıymeti paha 
biçilmez. Her şey bedava. Hayatımızdan 

çok memnunuz. Her yerden arkadaşlar geliyor, 
sohbet edip günlerimizi dolu dolu geçiriyoruz”.

Osman Arslan: 

“Açıldığından beri Dede Torun’a geliyo-
rum. Torun ilkokula başladı. Şimdi 
ufaklık büyüsün onunla da geleceğim. 

Buradan çok memnunuz. Günümüzün çoğu bu-
rada geçiyor. “

NİSAN 2022
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HEM EĞLENDİLERHEM EĞLENDİLER
HEM YARIŞTILARHEM YARIŞTILAR

RAVZARAVZA
KAVAKÇIKAVAKÇI

KAN:KAN:

ŞULE YÜKSEL ŞENLERŞULE YÜKSEL ŞENLER
ÖRNEK MODEL OLDUÖRNEK MODEL OLDU

Esenlerli kadınlar, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü 
kendileri için hazırlanan 

keyifli bir yarışma 
programı ile kutladı. 

Esenler Belediyesi 8 
Mart Dünya Kadınlar 

Günü kapsamında 
hazırlanan “Hayata 

Yön Veren Kadınlar” 
programında Şule 

Yüksel Şenler’i andı.

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmet-
leri Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü kapsamında “Kadınlar Yarışıyor” 

etkinliği düzenledi. Kadınlar arası bisiklet sür-
me, Funsoccer ve örgü yarışmalarında hünerleri 
gösteren kadınlar, hem eğlendi hem de sürpriz 
hediyeler kazandı. 30-55 yaş arasında, Esen-
ler’de ikamet eden kadınların katıldığı yarış-
malar Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı’nda 
gerçekleşti.

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Program hakkında konuşan ve kadınların bu 
özel gününü kutlayan Esenler Belediyesi Kadın 
ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Koordinatörü 
Sevilay Acar, “Esenlerli kadınlarımız burada ör-
güyle şapka yaptılar. En iyi ören kadın da hediye 
kazandı. Birlikte etkinlikler yaptılar, kurabiyeler 
pişirdiler. Amacımız Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutlamak, birlikte eğlenmek, öğrenmekti. Gö-
nüllerince eğlendikleri bir gün geçirdik.” dedi.

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü, “Hayata 

Yön Veren Kadınlar” programı kap-
samında hayatını dâimâ inandığı 
idealler uğruna yaşayan ve hayata 
yön veren yazar Şule Yüksel Şen-
ler’i, Dünya Kadınlar Günü dolayı-
sıyla düzenlediği bir söyleşi ile andı. 

HZ. HAVVA ANNEMİZ İLE 
BAŞLIYOR

Programda ilk konuşmayı yapan 
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü 

Cemal Bolat, “Bize göre Dünya Ka-
dınlar Günü ilk insanın yaratıldığı 
Hz. Havva annemizle başlıyor. Ya-
ratıcımız, (sizi iki eşit unsur olarak; 
insanlığın kaynağı, adaletin ölçüsü, 
sevginin ve merhametin merkezi) 
diyerek, Hz. Havva annemiz yoluy-
la bu süreci başlatıyor. Kadınların 
hayata yön verişi bu süreçten baş-
layıp hâlâ da devam ediyor.” ifâde-
lerini kullandı.

ÖRNEK MODEL OLDU 

Şule Yüksel Şenler ile ilk tanışması-
nı anlatarak konuşmasına başlayan 
İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı 
Kan, “İlk olarak ablamın meclise 
girdiği dönemlerde tanıştım. Şule 
Abla ila annemin zaten bir dostluğu 
vardı ama yüz yüze gelememiştik. 
Ablamla beraber siyaset arenasında 
bir araya gelebildik.” dedi. Şule Yük-
sel Şenler’in entelektüel bilgi biriki-

mi yüksek bir aile mensubu olduğu-
nu dile getiren Ravza Kavakçı Kan, 
“Abisinin İslâmî hassasiyetlerinin 
arttığı bir dönemde onun da çalış-
malarından, davetlerinden etkile-
nerek kendi okumalarını yapmaya 
başlıyor. Bir noktadan sonra başını 
kapatmaya karar veriyor. Türki-
ye’de eğitimli ve kültürlü başörtülü 
bir kadının olmadığı düşünüldüğü 
dönemde bir model oluşturuyor. 
Kalemi çok kuvvetli olduğu için de 
çok meşhur oluyor.” diye konuştu. 

Söyleşinin sonunda geleceğin mi-
marı genç kızlara seslenen Kavakcı, 
“Şule Abla’nın emanetini güzel kız-
larımıza emanet etmek istiyorum. 
Durmayacaksınız, çalışacaksınız. 
Müslüman olmak, insan olmak bu 
güzel ülkenin insanı olmak bunu 
gerektiriyor. Kendi üst kimliğinizi 
bilin. Örnek alacağınız öncülerinizi 
seçin.” dedi.
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Deprem Haftası’nda Esenler’deki 
tüm okullarda eş zamanlı deprem 

tatbikatı gerçekleştirildi. DEPREM GİBİ TATBİKAT!DEPREM GİBİ TATBİKAT!

ÇİLE DEĞİL EĞLENCE!ÇİLE DEĞİL EĞLENCE!
Meteoroloji-
nin uyarıları 

üzerine Esen-
ler Belediye-
si’nin zama-
nında aldığı 
tedbirlerle 
kar yağışı, 
Esenler’de 

çile değil eğ-
lence oldu.

Alınan önlemlerle kar yağışı Esenler’de şenliğe dönüştü…

Allah gerçeğini göstermesin…Allah gerçeğini göstermesin…

1-7 Mart Deprem Haftası’na dikkat çek-
mek isteyen AFAD, MEB aracılığıyla 
ülke genelindeki tüm okullarda eş za-

manlı deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Esenler Hasip 
Dinçsoy İlkokulu’nda yapılan tatbikata Esenler Bele-
diyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESKAT), İlçe Kaymaka-
mı Adil Karataş, Belediye Başkan Yrd. Nihat Karataş 
ve idârî amirler de katıldı.

Tatbikat öncesinde okuldaki öğretmenlere kısa bilgi-
ler aktararak iş birliği isteyen ESKAT, özellikle deprem 
anında panik yapılmamasını, sarsıntı süreci sona er-
meden hareket edilmemesini ve mutlaka hayat kurta-
racak olan “Çök-Kapan-Tutun” üçlüsünün unutulma-
ması gerektiğini öğrencilere aktarmalarını iletti.

TÜM TÜRKİYE’DE SİREN SESLERİ DUYULDU

Saat 11.30’da çalan ilk siren sesiyle tüm öğrenciler, 
masa kenarlarına tutunarak önlem aldılar. İkinci sire-
nin ardından okulun ana ve acil çıkışlarından ESKAT 
ve AFAD desteğiyle öğrenciler tahliye edilmeye baş-

landı. Siren sesinin ve olay heyecanının verdiği korku-
ya rağmen başarılı bir şekilde tahliye gerçekleşti.

2,5 dakika gibi kısa bir sürede okuldan tahliye olan 
öğrencilere tebriklerini ileten Esenler İlçe Kaymakamı 
Adil Karataş, “Deprem her an gerçekleşebilir bir âfet 
olarak hayatımızın parçası konumunda. Devletimiz 
riskli binaları depreme dayanıklı binalara dönüştüre-
rek tehlikeyi azaltmaya çalışıyor. Bizler de bilinçli va-
tandaşlar olarak deprem anı ve sonrasında yapılacak-
ları tatbikatlarla pekiştirip olası bir âfete karşı hazır 
durumda olmalıyız.” dedi.

ESENLER HALKINA DA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Okullardaki tatbikatın ardından Dörtyol Meydanı’n-
da açılan ESKAT stantlarında yaşanmış olan âfetlerin 
ve kurtarma çalışmalarının fotoğraf sergisi yer aldı. 
Sergiyi ziyâret eden vatandaşlara AFAD gönüllüleri 
ve ESKAT personeli, broşürlerle bilgilendirme yaptı. 
Aynı zamanda AFAD Gönüllüsü olmak isteyenlere 
başvuru adımları anlatıldı.

Kar yağışı başlamadan önce 510 belediye 
personeli, 65 araç ve iş makinesi ile il-
çenin değişik yerlerinde görev yaparak 

kar yağışının sebep olabileceği olumsuzlukları 
önledi. Yoğun kar yağışı yüzünden Esenler’de 
herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. 

KESTANE ŞENLİĞİ 

Mart ayında bereketiyle gelen kar yüzleri gül-
dürdü. İstanbul barajlarını dolduran yoğun kar 
yağışı Esenler’de şenliğe dönüştü. 15 Temmuz 
Millet Bahçesi’nde “Kar, Salep 
ve Kestane, Bir De Sen!” sloga-
nıyla Esenler Belediyesi Kültür 
İşleri Müdürlüğü tarafından 
düzenlen kar şenliğinde çocuk-
lar başta olmak üzere 7’den 70’e 
herkes gönüllerince eğlendi. 

YARIŞMALAR YAPILDI 

Esenlerliler şenlikte kestane, 
çay ve salep ikramı eşliğinde 
‘Kardan Adam Yapma Yarış-
ması’nda tüm maharetlerini 

sergilerken müziğin ritmine kapılanlar ise 
horonlar oynayıp halaylar çektiler. Yarışmada 
dereceye girenler çeşitli ödüller kazandı. 

CAN DOSTLARA YUVA 

Şenlik kapsamında Ödünç Evi’nde bir araya 
gelen Esenlerli çocuklar, sokakta yaşayan can 
dostlarımız için el yapımı ve korunaklı sıcacık 
yuvalar yaptı. Yaptıkları yuvalar kendilerine 
hediye edilen çocuklar, mutluluklarına mutlu-
luk kattı. 
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Galatasaray’ın efsanesi 
Sabri Sarıoğlu ‘Spor 

Söyleşileri’nin konuğu 
oldu. Futbolu bıraktıktan 

sonra yaşadıklarını 
ve planlarını Esenlerli 

gençlere anlattı.

Ligin ikinci yarısında fırtına gibi esen Esenler Erokspor,  son 11 maçtır namağlup emin 
adımlarla şampiyonluk yolunda ilerliyor. Erokspor, 21. haftada oturduğu liderlik koltuğunu 

kimseye kaptırmıyor. 

‘SABRİ REYİZ’ ‘SABRİ REYİZ’ 
GENÇLERLE BULUŞTUGENÇLERLE BULUŞTU

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından dü-
zenlenen ‘Spor Söyleşileri’ne konuk 

olan Türk futbolunun sempatik futbolcusu, 
Galatasaraylıların ‘Sabri Reyiz’i millî futbol-
cu Sabri Sarıoğlu Esenlerli gençlerle buluştu. 
Esenler Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen 
söyleşide Sarıoğlu, futbolu bıraktıktan sonra-
ki hayatını ve gelecek planlarını anlattı.

ANTRENÖRLÜK DAHA BÜYÜK 
SORUMLULUK GEREKTİRİYOR

1995 yılında Galatasaray’ın kapısından giren, 
2000 yılında A takıma çıkan, 2017 yılına kadar 
Galatasaray formasını başarılı bir şekilde taşı-
yan, şimdilerde ise antrenörlük çalışmalarını 
sürdüren başarılı futbolcu Sabri Sarıoğlu, fut-
bolu bıraktıktan sonraki sürecini şu sözlerle 
anlattı:

“Futbolu bıraktıktan sonra ilk başta bir boş-
luğa düştüm. Alışık olduğunuz düzenden 
uzaklaşıyorsunuz. Futbola gönülden bağlı ol-
duğum için tabiî ki futbolu bırakmadım. İşin 
antrenörlük kısmına geçtim. 3 yıllık dönemde 
antrenörlük lisansı eğitimlerine katıldım. Fut-
bol oynamakla, hocalık yapmak birbirinden 
farklı. Çok da büyük sorumluluk gerektiriyor. 
Çalışmalarım da hâlâ devam ediyor.”

TFF 3. Lig 3. Grup’ta top koşturan Esen-
ler Erokspor, her hafta şampiyonluğa bir 

adım daha yaklaşıyor. 16. haftada başladığı 
galibiyet serisine devam eden sarı-yeşilli eki-
bimiz, oynadığı son 11 maçın 9’undan galibi-
yetle ayrıldı. Sadece 2 deplasman maçında be-
rabere kalan Erokspor, 21. haftada oturduğu 
liderlik koltuğunu kimseye kaptırmıyor. 27. 
haftaya da lider olarak giren Erokspor son 11 
maçında 28 kez rakip fileleri havalandırırken, 
kendi kalesinde sadece 5 gol gördü. 

8 MAÇI KALDI 

57 puanlı Esenler Erokspor, bu sezon adını 
şampiyon olarak yazdırabilmek için 4’ü dep-
lasmanda, 4’ü de kendi sahasında olmak üzere 
toplam 8 maça daha çıkacak. Ligin ilk yarısın-

da 5’inden galibiyetle, 2’sinden beraberlikle, 
1’inden de mağlubiyetle ayrıldığı takımlarla 
karşılaşacak olan Esenler Erokspor bu sezon 
şampiyonluğa çok daha yakın görünüyor.

TEK HEDEF 2. LİG  

 Grubunda ikinci sırada bulanan rakibi Fet-
hiye Spor ile arasında 1 puan fark olduğuna 
dikkati çeken Esenler Erokspor yetkilileri, 
“Takımımızda moral-motivasyon en üst dü-
zeyde. Tek hedefimiz 2. Lig. Rakibin maçları-
na bakmadan her maçımıza galibiyet parolası 
ile çıkıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz ke-
seceğiz. Her şey bizim lehimize. Sadece maç-
larımızda taraftarımızdan destek istiyoruz. 
Bize güvensinler, bu sezon şampiyonluğun 
tadını hep birlikte çıkaralım.” dedi. 

BU LİDER ŞAMPİYONLUĞA GİDERBU LİDER ŞAMPİYONLUĞA GİDER

26. Hafta sonunda TFF 3. Lig 3. Grup’ta puan durumu şöyle:
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Esenler Belediyesi’nin bu yıl 2. kez halk oylamasıyla 
en iyileri belirlediği “Radyonun Yıldızları Ödül Töre-

ni”nde, 24 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

İŞTE ÖDÜL ALANLARIN LİSTESİ:
Yılın En İyi Spor Programı: Mehmet AYAN-Lig Radyo
Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı: Duygu ATAKAN-Süper FM
Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı: Altay
Yılın En İyi Müzik Grubu: Orka Orkestrası
Yılın En İyi Erkek Sanatçısı: Emre Kaya
Yılın En İyi Ulusal Radyosu: Radyo D
Yılın En İyi Show Programcısı: Doğancan ÖZADLI-Süper FM
Yılın En İyi Bölgesel Radyo Programcısı: Karakız-Radyo Ekin 
Yılın En İyi Arabesk Radyosu: İstanbul’un Sesi
Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı: Serdar GÖKALP-Alem FM
Yılın En İyi Spor Radyosu: Radyo Spor
Yılın En İyi Tematik Radyosu: Radyo 45’LİK
Yılın En İyi Konuk Programcısı: Kadir ÇETİN-Number 1 Türk FM
Yılın En İyi Halk Müziği Radyosu: Cem Radyo
Yılın En İyi Radyo Haber Spikeri: Seçil GÖREN-Kral FM
Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu: Power FM
Yılın En İyi Slow Müzik Radyosu: Pal Nostalji
Yılın En İyi Kadın Sanatçısı: Ayla ÇELİK
Yılın En İyi İnternet Radyosu: Slow Time 
Yılın En İyi Radyosu: Aksaray Kral FM
Yılın En İyi Uluslararası Radyosu: 106.3 FM Azerbaycan 
Yılın En İyi Şiir-Edebiyat Programcısı: Umut ÖZTÜRK-Radyo 7
Yılın En İyi Uluslararası Türk Radyo Programcısı: Elif ERGÜN-
Almanya Metropol FM
Yılın En İyi Haber Radyosu: CNN Türk Radyo
Ömür Boyu Başarı Ödülleri ise şu isimlerin oldu:
Radyo 34-Sarı Şeker Sema 
Radyo 7- Erkan KOÇ
Kral FM-Melih’in Sevgi Çemberi 
Radyo Turkuaz- Utku ERDOĞAN
Kral FM-Afrikalı Ali 
Süper FM-Cem ARSLAN 
Radyo Turkuaz Gönül Dostu Füsun 
Radyo Turkuaz- Hop Dedik Ayhan
Kral FM- Gönül Dostu Şener 
Karnaval Medya- Tolga GÜNDÜ
ONUR ÖDÜLÜ
Cengiz ÖZKAN

Esenler Belediyesi 
ev sahipliğinde, 
Radyo Esenler’in 
medya sponsorlu-
ğunda bu yıl 2.’si 

düzenlenen ‘Radyonun Yıldız-
ları Ödül Töreni’ radyo prog-
ramcıları ve sanatçıları bir ara-
ya getirdi. 435 bin dinleyicinin 
oylarıyla, 24 kategoride geçtiği-
miz yılın en iyi radyo program-
cıları, en iyi radyo istasyonları 
ve ses sanatçılarının ödüllen-
dirildiği gece, Dr. Kadir Top-
baş Kültür Sanat Merkezi’n-
de gerçekleşti. Altay, Ekrem 
Düzgünoğlu, Orka Orkestrası 
ve Ozon Orhon ve Elif Buse 
Doğan şarkılarıyla geceye renk 
kattı. Geceye, Yunanistan, 
Irak, Azerbaycan, Almanya ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti’nden (KKTC)’nden radyo 
programcıları da katıldı.

RADYO HİÇBİR ZAMAN 
BİTMEYECEK

Esenler Belediye Başkanı M. 
Tevfik Göksu, programda 
radyoyla tanışma hikâyesini 

anlatarak “Radyo, modası geç-
meyen hayatımızın en önemli 
parçası. Hepimizin radyoyla 
ilgili tanışma hikâyeleri vardır. 
İlkokul öğrencisiyim. Ordu-
muz Kıbrıs’a çıkarma yapmış, 
yıl 1974. Rahmetli babam rad-
yoya kulağını vererek ağlıyor. 
Radyonun sesi çok yüksek çık-
mıyor, ondan mıdır nedendir 
bilmiyorum. Sonra bir gün me-
rak edip sordum neden ağladı-
ğını. ‘Oğlum’ dedi. ‘Ordumuz 
Kıbrıs’ta savaşıyor. ABD bize 
lastik vermiyor, uçaklarımız 
kalkamıyor’ diye anlatır, ağlar-
dı. Radyoyla ilk öyle tanıştım.” 
şeklinde konuşarak sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Eğer radyocu-
muz sözünü dudaktan değil de 
yürekten ifâde ediyorsa şeklini, 
şemalini görmediği insanlar-
la aynı duygu bütünleşmesini 
kurabiliyor. Demek ki radyo 
aynı zamanda yüreğin elçisidir. 
İnsanda yürek bitmeyeceğine 
göre insanda gönül bitmeye-
ceğine göre radyo da hiçbir za-
man bitmeyecektir.”  

435 Bin 
Radyoseverin
Oylarıyla…


