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15 TEMMUZ’DA
HAYAT BAŞLIYOR!
Esenler’de deprem odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamın-

da 15 Temmuz Mahallesi’nde yapılan konutlar hak sahiplerine 
teslim edilmeye başlandı. Sayfa 3

Esenlerli gençler birbirinden renkli 
ve eğlenceli etkinliklerle 10 gün süren 

festivalde, Esenler’de genç olmanın 
tadını bir kez daha çıkardılar. 

Sayfa 7-8-9-10

‘Gençlik Günleri’nde
150 BiN GENCiMiZLEbuluştuk…

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM 
PROJESİNDE KONUTLARI TESLİM EDİYORUZ…

Bİ’ DÜNYA ÇOCUK 
BARIŞ EKMEĞİNİ 

Sayfa 4

Esenler Belediyesi ve TİKA iş birli-
ğiyle bu yıl 13’ncüsü düzenlenen 

Uluslararası Barış Ekmeği Festivali, 
renkli anlara sahne oldu. “Türk Dünya-
sının Çocukları Esenler’de” sloganıyla 
Türkiye ile birlikte 10 ülkeden 100 ço-
cuğu Esenler’de buluşturan festivale, 
Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut 
Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu, çok sayıda vatandaş ve çocuk-
lar katıldı.

ESENLER’DE PİŞİRDİ
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Esenler Belediyesi, Türkiye’de 
bir ilke imza atarak “İyilik Fu-
arı”na ev sahipliği yaptı. İçiş-
leri Bakanlığı himayelerinde, 
Esenler Dörtyol Meydanı’n-

da açılan fuarda; Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay 
ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın yanı sıra 
Sadakataşı Derneği, Verenel Derneği, 
İHH İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri, 
Yetim Vakfı, CANSUYU, Hoca Ahmet 
Yesevi Derneği (HAYDER), Anda Der-
neği, Beşir Derneği, HAYRAT, İDDEF ve 
Valide İnsani Yardım Derneği iyilik için 
yer aldı. 

SOYLU: MERHAMET VE VİCDAN 
MEDENİYETİNİN EVLÂDIYIZ
Fuarın açılışını yapan İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu, konuşmasına Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
selamlarını ileterek başladı. Soylu, “Bu-
gün atılan bu adımın karşılığı belki biz 
görürüz ya da görmeyiz. İçeride birta-
kım kurumlar var. Allah onlardan razı 
olsun. Onlar bu millete köprü vazifesi 
yapıyorlar. Hem kervanı düzüyorlar, 
hem köprüyle dünyanın birçok noktası-
na iletiyorlar.” dedi.

İdlib’e bir iyilik ulaştırdıklarını anlatan 
Soylu, “Biraz önce İdlib’ten bir fotoğraf 
geldi. Çocuğu hasta olan baba bizden bir 
şey talep etmişti. Biz onu yerine getir-
dik. Oradaki arkadaşlarımız kendisine 
ulaştırdılar. Orada bir iyiliğin, bir mer-
hametin, bir vicdanın sahibi olan bir 
millet, sadece İdlib’e değil, Bangladeş’te-
ki Arakanlılara, Yemenlilere, Lübnan’da-
ki çocuklara dünyanın dört bir tarafına 
uzanıyor. Sadece buradan dünyanın 
dört bir tarafına elini uzatan bir merha-
met ve vicdan medeniyetinin evlâdıyız.” 
ifâdelerini kullandı.

GÖKSU: İYİLİK YAPARAK 
İNSANLIĞIN ÖNÜNÜ AÇTIK
Yeryüzünde bir insanın en çok mutluluk 
duyacağı işin iyilik yapmak olduğunu 
belirten Esenler Belediye Başkanı M. 
Tevfik Göksu, “Bizim medeniyetimizin 
değerlerinde ilk inşâ iyilik inşâsıdır. 
Yeryüzünde iyilik yaparak insanlığın 
önünü açan ve insanlığa katkı sunan bir 
medeniyetin çocukları olarak dedik ki 
bize bu konuda öncülük eden, rehber-
lik eden bütün kurumlarımızı bir araya 
getirelim. Bu kurumlarımızla Esenler 
halkımızı buluşturalım. Bu fikri sayın 
bakanımıza açtığımızda dedik ki bu 

fikri Esenler’de inşa edelim ve İçişleri 
Bakanlığımızın himayesinde bunu yapa-
lım. Sayın bakanımıza sunduğumuzda 
hiç tereddüt etmeden ‘hemen yapalım’ 
dedi. Aslında bugün Türkiye’de bir ilk 
olarak iyilik fuarı yapıyoruz. Bundan 

sonra büyüyecek ve gelişecek. Bu fuara 
katılan sivil toplum örgütlerimiz bir gün 
Somali’de, bir gün Irak’ta, bir gün Suri-
ye’de. Cümle bozuk öneri cümlemi ekle-
dim, soralım. Nerede bir mazlum varsa 
medeniyetimizin gücünü hissettiren iyi-
lik kervanlarımız oradalar.” dedi.  

YERLİKAYA: ÖMRÜMDE İLK KEZ 
TANIKLIK ETTTİĞİM BİR FUAR
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu tür fu-
arların oldukça önemli olduğunu söy-
leyerek, “Ömrümde, 32 yıllık meslek 
hayatımda ilk defa böyle bir fuara ta-
nıklık ediyorum. Vesile olan belediye 
başkanımıza teşekkür ediyoruz. AFAD 
ile birlikte, Sivil Toplum Genel Müdür-
lüğü ile birlikte, ülke içinde bütün şehir-
lerimizde dar günde, zor günde sadece 
ülkemizde değil tüm dünyada Allah bizi 
hiçbir zaman afetle imtihan etmesin.” 
diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN İLK İYİLİK FUARI TÜRKİYE’NİN İLK İYİLİK FUARI 
ESENLER’DE AÇILDIESENLER’DE AÇILDI

Türkiye’de ilki gerçekleşen “İyilik Fuarı”nın açılışına ev 
sahipliği yaptık. İyilik Fuarı’nın açılışını İçişleri Bakanımız 
Süleyman Soylu gerçekleştirdi.

İstanbul Valisi 
Ali Yerlikaya: 

“Ömrümde, 32 yıllık 
meslek hayatımda 
ilk defa böyle bir 

fuara tanıklık 
ediyorum. Çok güzel 

düşünülmüş bir fuar.”

HAZİRAN 2022
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15 TEMMUZ’DA
HAYAT BAŞLIYOR!

İmar kısıtlılığı sebebiyle evlerini yenileyemeyen 
ve binaları büyük risk altında bulunan vatan-
daşlar için yapılan güvenli kentsel dönüşüm 
konutları sıra ile teslim edilecek. Konut tes-
limlerinin sağlıklı ve düzenli gerçekleştirilebil-

mesi için Esenler Belediyesi tarafından bir program 
takvimi yapıldı. Hak sahiplerinin anahtar teslimleri, 
13 Haziran 2022 Pazartesi gününden itibaren Esen-
ler Belediyesi’nin www.esenler.bel.tr internet sitesin-
de yayınlanan listeye göre yapılacak. İnternet sitesin-
de Haziran ve Temmuz aylarında yapılacak anahtar 
teslimi listesi yayınlandı. 

KİMLER ANAHTARINI ALABİLECEK? 

Esenler Belediyesi, TOKİ, ESKON ve diğer ilgili ku-
rumlar tarafından oluşturulan bir komisyonun ça-
lışmaları sonucunda anahtar teslim programının 
detayları da netlik kazandı. Hak sahiplerinin hangi 
tarihte ve hangi saatte anahtarı teslim alacağı liste 
hâlinde yayınlandı. Yayınlanan açıklamada, daire tes-
limlerinin belediye ile olan tüm işlemleri bitiren hak 
sahiplerine yapılacağı belirtildi. Peşinatını ödememiş 
veya ödeme işlemlerini başlatmamış maliklere tesli-
matların yapılmayacağı kaydedildi. İnternet sitesin-
de yayınlanan randevu saatlerine riâyet edilmesi ko-

nusunda hassasiyet gösterilmesi istenen açıklamada; 
konut teslim işlemlerinin, C2-4 Blok’ta bulunan site 
yönetim ofisinde yapılacağı, diğer etapların teslim 
takviminin de ilerleyen günlerde, yine Esenler Bele-
diyesi web sitesinden yayınlanacağı kaydedildi. Ko-
nutların teslim programı ile ilgili 0538 512 87 03 nu-
maralı telefondan detaylı bilgi alınabileceği belirtildi. 

GÖKSU: ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN 

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, başkan 
yardımcıları ve diğer ilgililerle birlikte 15 Temmuz 
Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Göksu, vatan-
daşlar ile birlikte kendisinin de Türkiye’nin ilk Akıllı 
ve Güvenli Şehri Esenler’deki gelişmeleri büyük bir 
heyecanla takip ettiğini belirterek, “Vatandaşlarımız 
sabırla yıllardır buraya taşınacakları günü bekliyor. 
Altyapısından üst yapısına kadar hiçbir eksik olma-
dan konutlarımızı teslim etmek istiyoruz. Yeni ve 
güvenli konutlarına taşınacak kardeşlerimiz inşallah 
bundan sonra deprem korkusu yaşamadan huzur 
içinde burada hayatlarını sürdürürler. Şimdiden ha-
yırlı olsun.” dedi. Göksu, yeni konutlar tamamlan-
dıkça hak sahiplerine tesliminin devam edeceğini 
belirtti. 

Esenler’de deprem odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları 
kapsamında 15 Temmuz Mahallesi’nde yapılan konutlar 

hak sahiplerine teslim edilmeye başlanıyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM 
PROJESİNDE KONUTLARI TESLİM EDİYORUZ…

HAZİRAN 2022
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13. Uluslararası Barış Ekme-
ği Festivali’ne ev sahipliği 
yapan Esenler Belediyesi; 
Azerbaycan, Kazakistan, 
Tacikistan, Özbekistan, 

Gagavuzya Kırgızistan, Irak Türk-
menleri, KKTC ve Romanyalı 100 
çocuğu bir araya getirdi. Festival bo-
yunca yapılan etkinliklerin yer aldı-
ğı sinevizyon gösterimiyle başlayan 
program, Esenler Dörtyol Meyda-
nı’nda düzenlendi. 

MEDENİYETİMİZİN ÇOCUKLARI 
BARIŞIN TEMSİLCİLERİDİR
“Ekmek tüm inançlarda kutsaldır. 
İşte tüm dünyanın çocuklarını tüm 
inançlarda kutsal olan ekmekle bir-
leştirip tüm dünyaya Esenler’den ve-
rilen bu mesaj gerçekten çok anlam-

lı” diyen Millî Eğitim Bakanı Prof. 
Dr. Mahmut Özer sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Bu medeniyetin çocukları barışın 
temsilcileridir. Barışın güvercinleri-
dir. İşte Esenler’in çok değerli Bele-
diye Başkanı Tevfik kardeşimizin 13 

yıldır istikrarlı şekilde Esenler’den 
tüm dünyaya seslendiği mesaj, tüm 
dünyanın en acil ihtiyacı olan barış 
ve esenlik mesajıdır. Karşımızda du-
ran İyilik Fuarı da barış ve esenliğin 
bir kardeşidir.”

DÜNYANIN EN SAMİMİ EKMEĞİ
Festivalde pişirilen ekmekleri dün-
ya liderlerine gönderdiklerini ifade 
eden projenin mimarı Esenler Be-
lediye Başkanı M. Tevfik Göksu da, 

“Bu zamana kadar barış mektupları-
mızı gönderdik, göndermeye devam 
edeceğiz. Ta ki dünyada barış hâkim 
olana kadar. Bu ekmeği saygıdeğer 
Cumhurbaşkanımıza ikram ettiği-
mizde dünyanın en samimi ekmeği 
demişti. Dünyanın en samimi ek-
meğiyle inşallah dünya istikamet 
bulur.” ifadelerini kullandı.
EKMEK DİLİMLERİ DÜNYA 
LİDERLERİNE GÖNDERİLDİ
Konuşmaların ardından Bakan 
Özer, Vali Yerlikaya ve Göksu önlük 
giyerek, dünya çocuklarıyla birlikte 
Barış Ekmeği’nin hamurunu hazır-
ladı. 10 ülkenin unları, Türkiye’nin 
sevgi ve kardeşlikle karıldı. Yoğrulan 

hamur “Bismillah” denilerek sah-
neye kurulan fırında pişirildi. 9 ül-
keden getirilen un ve sularla hazır-
lanan Barış Ekmeği, Başkan Göksu 
ve diğer protokol üyelerince fırın-
dan çıkarıldı ve ilk olarak çocuklara 
ikram edildi. Bakan Özer’in kestiği 
ekmek dilimi, BM Genel Sekreteri 
Antonio Guterres, Vali Yerlikaya’nın 
kestiği ekmek dilimi Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin, Göksu’nun 
kestiği ekmek dilimi ise ABD Baş-
kanı Joe Biden’a postalanmak üzere 
öğrenciler tarafından etkinlik ala-
nında bulunan PTT aracına teslim 
edildi.

Bİ’ DÜNYA ÇOCUK 
BARIŞ EKMEĞİNİ 
ESENLER’DE PİŞİRDİ

Esenler Belediyesi ve 
TİKA iş birliğiyle bu yıl 
13’ncüsü düzenlenen 

Uluslararası Barış 
Ekmeği Festivali, renkli 

anlara sahne oldu. “Türk 
Dünyasının Çocukları 
Esenler’de” sloganıyla 
Türkiye ile birlikte 10 
ülkeden 100 çocuğu 

Esenler’de buluşturan 
festivale, Millî Eğitim 

Bakanı Prof. Dr. Mahmut 
Özer, İstanbul Valisi 

Ali Yerlikaya, Esenler 
Belediye Başkanı M. 

Tevfik Göksu, çok sayıda 
vatandaş ve çocuklar 

katıldı.

HAZİRAN 2022
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Esenler Belediyesi ve Esenler 
Trabzonlular Derneği iş birli-
ği ile gerçekleşen “Karalaha-
na ve Mısır Ekmeği Festivali” 
bu yıl da renkli görüntülere 

sahne oldu. Dörtyol Meydanı’nda Murat 
Show’un sunumuyla gerçekleşen festi-
valde, Onur Atmaca ve Koliva en sevilen 

Karadeniz ezgilerini seslendirerek vatan-
daşlara keyif dolu anlar yaşattı. 

ŞAMPİYONLUK MEŞALESİ YAKILDI

Trabzonspor’un şampiyonluğunun da 
kutlandığı festivalde meşaleler yakıldı, yö-
resel halk oyunları ekibi görsel şölen sun-
du. AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut 
Özkan ve çeşitli sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcilerinin de katıldığı programda 
Dörtyol Meydanı’nı tıklım tıklım doldu-
ran vatandaşlar, kemençe eşliğinde horon 
oynayıp gönüllerince eğlendiler.    

SARMA YİYEREK KAZANDILAR 

Festivalde ayrıca “61 saniyede en hızlı ka-
ralahana sarması yeme yarışması” 
düzenlendi. Heyecanlı anların 
yaşandığı yarışmada birin-
ciliği Mardinli Abdülkadir 

Güzeloğlu, ikinciliği Trabzonlu Muham-
med Bilal Kurt, üçüncülüğü ise Trabzonlu 
Kevser Bayraktar elde etti. Yarışmada bi-
rinci olan Güzeloğlu’na cumhuriyet altını 
hediye edilirken ikinci ve üçüncü ise Trab-
zon formasının sahibi oldu. 

ŞAMPİYONLUĞUNUZ KUTLU OLSUN!

Trabzonspor’un şampiyon-
luğunu kutlayarak ko-

nuşmasına başlayan 
Esenler Belediye 

Başkanı M. Tevfik 
Göksu, “Bugün de 
Trabzon’umuzun 
hem karalahana-
sını, hem mısırını 
hem de horonuyla 

beraber Trabzon’u-
muzun şampiyon-

luğunu kutluyoruz. 
Trabzonspor’un ne anlama 

geldiğini, özellikle Anadolu için 
Trabzonspor’un şampiyonluğunun ne 
ifâde ettiğini bilen bir kardeşiniz olarak 
Trabzonspor’un da şampiyonluğunu kut-
lamış oluyoruz. Biz bugün aynı zamanda 
Trabzon’umuzun 104. düşman işgalinden 
kurtuluş yıl dönümünü kutluyoruz.” diye 
konuştu. 

TRABZON BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Esenler Trabzonlular Derneği Başkanı 
Zeki Yılmaz sözlerine Esenler Belediye 
Başkanı M. Tevfik Göksu’ya teşekkür ede-
rek başladı. Yılmaz, “Trabzon bu ülkenin 
çimentosudur. Bizim iki kırmızı çizgimiz 
var. Bunlardan biri vatandır, biri Trab-
zon’dur. Trabzon hoşgörü şehridir. Bizim 
değişmeyen bir sevdamızdır. Trabzon, 
futbolda Anadolu’nun sesidir.” ifâdelerini 
kullandı. Yılmaz, Esenler Belediye Başkanı 
M. Tevfik Göksu’ya isminin yazılı olduğu 
Trabzonspor forması hediye etti.

TRABZON ESENLER’E TAŞINDI!

HAZİRAN 2022

Esenler’de geleneksel hâle gelen “Karalahana ve Mısır 
Ekmeği Festivali”, Trabzon’u Esenler’e taşıdı. Trabzonspor’un 
şampiyonluk kutlamalarının da yapıldığı festivalde, Koliva en 

sevilen Karadeniz şarkılarını seslendirdi,  vatandaşlar hep 
birlikte horon oynadı.
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Esenler Belediyesi’nin Gençlik 
ve Spor Bakanlığı himaye-
lerinde, 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bay-
ramı ve 29 Mayıs İstanbul’un 

Fethi kapsamında hazırladığı ‘Gençlik 
Günleri’ birbirinden renkli görüntülere 
sahne oldu. İstanbul’da gençlik rüzgâr-
ları estiren festivalde çok sayıda etkinlik 
düzenlendi. 

100 BİN GENÇ HEDEFİYLE BAŞLADIK, 
150 BİN İLE TAMAMLADIK 

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Gök-
su, Gençlik Günleri’nin açılış programın-
da, “Gençlerimiz 19 Mayıs’ın ruhu, 29 
Mayıs’ın heyecanı itibarıyle gençlikle-
rinin hem anlamını hem de heyecanını 
yaşasınlar istedik. Bu 10 günde en büyük 
amacımız 100 bin gencimizle buluşarak 
iki bayramı kutlamak.” demişti. 100 bin 
gençle buluşma hedefiyle başlayan festi-
val, 150 bin gençle tamamlandı. 

ESENLER’DE GENÇLİK VE SPOR 
ÇITASINI DAHA YUKARI TAŞIDIK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mu-
harrem KASAPOĞLU da Gençlik Gün-
leri’nin kapanış programında gençlerle 
bir araya geldi. “Havuzları, salonlarıyla, 

bireysel antrenman sahalarıyla, futbolu, 
basketbolu, voleyboluyla, Esenler’de bu 
çıtayı daha yukarı taşımak adına pek çok 
çalışma gerçekleştirdik.” diyen Kasapoğ-
lu, “İleriki günlerde açılışlarını başkanı-
mızla birlikte yapacağız, hizmete suna-
cağız, şimdiden hayırlı olsun diyorum. 
Kadını, erkeği, genci yaşlısı, engellisiyle 
tüm Esenler halkının gece gündüz em-
rinde olacak bu tesisler. Hizmet kalite-
sini daha yukarı taşımaya devam edece-
ğiz.” şeklinde konuştu.

ESENLER GENÇLİK GÜNLERİ’NDEESENLER GENÇLİK GÜNLERİ’NDE
150 BİN GENCİMİZLE BULUŞTUK!150 BİN GENCİMİZLE BULUŞTUK!  

Konserler, sinemalar, 
söyleşiler, spor 
turnuvalarıyla 

renklenen Esenler 
Gençlik Günleri’nde 

150 bin gencimizle bir 
araya geldik, sosyal 
medya üzerinden de 
102 milyon erişime 

ulaştığımız festivalde 
gençliğin coşkusunu 
Esenler’de yaşadık.

HAZİRAN 2022
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İstanbul’un her yerinden 
gençler, Esenler Gençlik 

Günleri’nde müziğe 
ve eğlenceye doydu. 

Tuğkan, Resul Aydemir, 
Murat Kekilli gibi 

sevilen sanatçıların 
yanı sıra Esenler Sanat 
Evi’nden yetişen Grup 

Litros, Rüzgârlı Tepenin 
Çocukları gibi müzik 
gruplarının verdiği 

konserlerde eğlence 
tavan yaptı. Esenler 
Gençlik Günleri’nde 
akustik konserler de 

verildi. Hep bir ağızdan 
şarkılar söylendi, 

fotoğraflar çektirildi, 
müzik ve eğlence 

dolu Esenler Gençlik 
Günleri’nde kulakların 

pası silindi.

GENÇLİK GÜNLERİ’NDE
ESENLER’E YILDIZ YAĞDI

Ülkemizin sevilen sanatçıları Murat Kekilli, Resul Aydemir, Tuğkan ile  Grup Litros ve Rüzgârlı Tepenin Ço-
cukları verdikleri konserlerle, Esenlerli müzikseverlere coşku dolu anlar yaşattılar.

HAZİRAN 2022
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SEVİLEN İSİMLERLE
MUHABBET DOLUMUHABBET DOLU
GENÇLİK GÜNLERİGENÇLİK GÜNLERİ

Gençlik Günleri kapsamında 
Türkiye’nin en sevilen 

isimleriyle spor, ekonomi, 
sanat, edebiyat, teknoloji, 

sosyal medya konularında 
söyleşiler gerçekleştirdik. 

Okur Yazar Buluşmaları’nda 
Kahraman Tazeoğlu, 

Süleyman Ragıp Yazıcılar; 
Teknoloji Söyleşileri’nde 

Hakkı Alkan ve Ömer Ekinci; 
Spor Söyleşileri’nde Yılmaz 

Vural, Emre Belezoğlu, 
Yasin Dallı, Oğuz Savaş 

ve Nihat Kahveci; Gençlik 
Söyleşileri’nde M. Cihad 
Çelik, Salim Sarıyıldız, 
Abdullah Ceylan, Enes 
Eminoğlu, Suat Göçer; 

Fenomen Söyleşileri’nde 
Nejat Özanay, Murat Soner, 

Emre Özkan Babaros, 
Ceyhun Yılmaz ve Ersin 
Çelik Esenlerli gençlerle 
buluşarak tecrübelerini 

paylaştılar, çalışmalarının 
püf noktalarını anlattılar. 

Söyleşileri ilgi ile takip eden 
gençler, misafirlere merak 
ettikleri konularda sorular 

sorup cevaplar aldılar.   
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KIYASIYA REKABET 
EBEDÎ DOSTLUK
Esenler Gençlik Gün-

leri’nde rekabet ve 
dostluk iç içeydi. 
Nefes kesen müca-
delelerin yaşandığı 

festivalde futboldan basketbo-
la, muay thaiden tekvandoya, 
satrançtan paintballa kadar id-
dialı, renkli ve bir o kadar da eğ-
lenceli spor müsâbakaları ger-
çekleştirildi. Maçlarda zaman 
zaman rekabet tavan yapsa da 

dostluktan asla taviz verilmedi. 
Takımının galibiyeti için canla 
başla mücâdele eden gençler, 
sahadan çıkınca kol kola gi-
rip dostluklarını pekiştirdiler. 
Gençlik Günleri’nde, her biri 
branşında başarılı olmuş millî 
sporcularımız da ‘Madalya 
Hikâyeleri’ni gençlere anlattı-
lar. Uluslararası müsâbakalarda 
göğsümüzü kabartan millileri-
miz başarının, ‘istek, azim, sa-

bır, gayret ve çok çalışmaktan’ 
geçtiğinin altını çizdiler. 

AdımApp Maratonu, aksi-
yon parkurları, VR ve Dijital 
Oyunlar, Go-Kart Turnuvası, 
İstanbul Satranç Turnuvası İl 
Birinciliği, Uzak Doğu Dövüş 
Sporları Esenler Kupası ve Pa-
intball Turnuvası da Esenler 
Gençlik Günleri’ne renk katan 
etkinlikler olarak göze çarptı. 
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HEYECAN,HEYECAN,  AKSİYON,AKSİYON,  
ADRENALİN…ADRENALİN…

Doğa bilimci Serdar Kılıç 
ile doğada kamp yapan 
Esenlerli gençler, ak-

şamları da açık hava sinemasın-
da ‘Eren’, ’Naim’ ve ‘Adanış’ gibi 
filmleri izlemenin keyfini yaşa-
dılar. Esenler Belediyesi Gençlik 
Müdürlüğü’nün radyosu Aynen 
Radyo’nun etkinliklerine de ka-
tılan gençler, açık hava klasik 
araç sergisine de büyük ilgi gös-
terdiler. 

Her günü heyecan ve eğlence dolu Esenler Gençlik Günleri’nde 
heyecan, aksiyon, coşku ve adrenalin zirve yaptı. Gençler 15 
Temmuz Millet Bahçesi’nde go-kart ve rugby maçı yaptı, ata 

bindi, parkur ve simultane etkinliklerine katıldı. Doğayla buluşan 
gençlerimiz yamaç paraşüdüyle havalarda uçtu.  
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4. ESEV SANAT FESTİVALİ 
İLE SANAT DOLU GÜNLER

Esenler’in sanata açılan 
kapısı Esenler Belediye-
si Sanat Evi (ESEV),  Dr. 
Kadir Topbaş Kültür 
Sanat Merkezi’nde 4. 

ESEV Sanat Festivali’ne ev sahipli-
ği yaptı. İki gün süren festivalde yıl 
boyunca eğitim alan öğrencilerin 

hazırladığı el emeği ürünler, el sa-
natları ve geleneksel sanat stantla-
rında meraklıların ilgisine sunuldu. 
Festivalde Çocuk Kitapları Fuarı 
da minikler tarafından oldukça ilgi 
gördü. ESEV öğrencilerinin müzik 
dinletileri ile izleyenlerin keyifli 
anlar yaşadığı festivalde çocuklara 

patlamış mısır ve pamuk 
şeker ikram edildi. Esenler 
halkının yoğun ilgisiyle kar-
şılanan festival, renkli anla-
ra sahne oldu.

SANAT İNSANI   
İYİ KILAR

Sanatın insandaki eksik 
olan tarafları tamamladığı-

nı ifâde eden Esenler Belediyesi Sanat 
Evi Genel Sanat Yönetmeni Abdulbaki 
Kömür, “Sanat insanı donanımlı kılan 
bir uğraştır. Özgüven problemi yaşayan 
öğrencimin performans ve becerilerini 
ortaya koyduğunda; özgüvenlerinin ye-

rine geldiği, sosyalleşmenin tamamlan-
dığına şahit oluyoruz. İllâ burada değil 
sanatın genel işlevi bu.” ifâdelerini kul-
landı.

ÖĞRENİRKEN EĞLENDİK

Festivalde piyano çalan Işıl Er-
can, “8,5 yaşındayım güzel bir 
his insanların içinde piyano çal-
mak. Çok heyecan yaptım ama 
gerçekten çok mutlu oldum. 
Çok güzel bir anı benim için. 
Müzisyen olma hayalimi gerçek-
leştirmek istiyorum.” dedi.

Birbirinden renkli etkinlikler ve eğitimlerle 7’den 70’e herkesi sanatla 
buluşturan Esenler Belediyesi, 4. ESEV Sanat Festivali’ne ev sahipliği yaptı. 

Festival; söyleşi, imza günü, müzik, dans, konserler, el emeği ürünler ve sürpriz
hediyelerle ziyâretçilere keyif dolu anlar yaşattı.

BELEDİYEMİZ METAVERSE’DE!

Öncü ve yenilikçi çalışmalarıyla 
her dönem adından söz ettiren 
Esenler Belediyesi, metaverse 
dünyasının son yeniliklerini 
vatandaşın ayağına getiriyor. 

Aylarca süren altyapı çalışmalarının sonuna 
gelen Esenler Belediyesi, başta kültür-sanat 
etkinlikleri olmak üzere basın toplantıları ve 
halk günü gibi etkinlikleri de ‘metaverse’e ta-
şıyacak. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu’nun talimatlarıyla metaverse dünyası-
na adım atan Esenler, sanal âlemde de en ba-
şarılı ilçe olma misyonunu devam ettirecek.

DİJİTAL AVATARLAR SORUNLARI 
ANINDA ÇÖZECEK

Esenlerli vatandaşların belediyeye gelmeden 
sorunlarını oturduğu yerden çözebilmesine 
imkân tanıyan bu sistemde dijital avatarlar, 
soruları tek tek cevaplayacak. Belediyenin ilgili 

biriminden yetkili bir kimse gibi vatandaşlara 
yardımcı olacak dijital avatarlar sayesinde ver-
gi, tapu ve tüm ödemeler rahatlıkla yapılabile-
cek. Böylelikle Esenlerliler, belediye binasında 
sorunlarını anında çözme fırsatı yakalayacak. 
Ayrıca Esenler halkı, metaverse dünyasında 15 
Temmuz Millet Bahçesi’ni dilediği gibi gezip 
sevdikleriyle sohbet edebilecek.

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ SANAL 
ÂLEMDE!

Belediyeye ait pek çok işlemin yanı sıra kül-
tür-sanat etkinlikleri de metaverse dünyasında 
sanatseverlerle buluşacak. Esenler’i kültür-sa-
natın başkenti yapan konserler, paneller ve 
pek çok eğitim programı, sanal âlemde de hız 
kesmeden devam edecek. Esenler’de salonlar-
dan sokaklara taşan etkinlikler, mataverse’de 
de meraklılarına keyif dolu anlar yaşatacak.

Teknolojinin son imkânlarını kullanarak vatandaşlara en kaliteli 
hizmet veren Esenler Belediyesi, metaverse dünyasına hızlı bir 

giriş yapıyor. Kültür-sanat etkinliklerinden halk günlerine, basın 
toplantılarından tapu işlemlerine kadar pek çok hizmet, metaverse 

dünyasında Esenlerlileri bekliyor.
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ESENLERLİ ATIKTANESENLERLİ ATIKTAN
PARA KAZANACAK!PARA KAZANACAK!

Esenler Belediyesi Çevre 
Haftası’nda tüm Türkiye’de 
yürütülen Sıfır Atık proje-
sine anlamlı bir destekte 
bulundu. Daha önce öğren-

cilere hem çevre bilinci aşılamak hem 
de bedava kantin alışverişi yapmalarına 
imkân sağlamak için her okul bahçesi-
ne geri dönüşüm otomatı ESMATİK’i 
yerleştiren Esenler Belediyesi şimdi de 
vatandaşların çöpten para kazanacağı 
sistemi hayata geçirdi.  

AKILLI GERİ DÖNÜŞÜM 
TOPLAMA NOKTASI 

Akıllı Geri Dönüşüm Toplama Noktası 
uygulaması, 15 Temmuz Millet Bahçe-
si’nde düzenlenen törenle Esenler Bele-
diye Başkanı M. Tevfik Göksu tarafın-
dan tanıtıldı. Dönüştürülebilir atıkları, 

ilçenin 15 ayrı merkezî noktasına yer-
leştirilen Akıllı Geri Dönüşüm Toplama 
Noktası’na teslim eden vatandaşlar, 
atıklarını paraya çevirecekler. Teslim 
ettikleri geri dönüşüm ürünlerinin kar-
şılığında kartlarına para puan yüklenen 
vatandaşlar, projeye dâhil olan mar-
ketlerden alışverişlerini yapabilecekler. 
İlçedeki tüm çöplerin yüzde 10’unu dö-
nüştüren Esenler Belediyesi, Akıllı Geri 
Dönüşüm Toplama Noktası uygulama-
sı ile bu oranı daha da yukarılara çıkar-
mayı hedefliyor. Programda çocuklar, 
çevre ve sıfır atıkla ilgili bilgi aldı, resim 
ve bisiklet yarışmasına katılıp hediyeler 
aldılar. Ayrıca ilçedeki okullar arasında 
düzenlenen mavi kapak ve atık pil top-
lama yarışmasında dereceye giren okul-
lara da ödülleri verildi. 

HALKIMIZ BÜYÜK DESTEK VERDİ 

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu törende yaptığı konuşmada, do-
ğayı gelecek nesillere temiz şekilde bı-
rakmak istediklerini belirterek, “Uzun 
yıllar kapsamlı çalışma yaptık. Ev ev 
dolaşıp bütün kardeşlerimize dedik ki, 
o ürettiğiniz çöp değil. Bununla siz ha-
yatı yeniden kurgulayabilir, ekonomiye 
yeniden kazandırabilir; her şeyden de 
önemlisi herkesin ihtiyacı olan suyu-
muzu kirletmeyip, havamızı bozmazsı-
nız. Esenler halkı çok büyük bir destek 
verdi, kaynağında çöpü ayrıştırma ko-
nusunda çok büyük mesafe kat ettik.” 
dedi. 

HEDEFİMİZ EN YÜKSEK ORAN 

Bu konuda en başarılı ilçelerden biri-
sinin Esenler olduğunun altını çizen 
Göksu, “Arzu ettiğimiz; günlük üretilen 
yaklaşık 400 ton çöpü mümkünse hep-
sini ayrıştırmak ya da en yüksek oranda 
ayrıştırarak çöpü yeniden ekonomiye 
kazandırmak hem de havamızı, suyu-
muzu, toprağımızı bozmamak. Artık 

istiyoruz ki çocuklarımız okulda kantin 
harçlıklarını çöpten çıkarsınlar, evin-
den alacağı en ufak bir içecek kutusuyla 
okula geldiğinde ilgili makineye atarak 
oradan para alıp ekonomi elde etsin. 
Diğer taraftan istiyoruz ki vatandaşları-
mız, sokaklara kurduğumuz Akıllı Geri 
Dönüşüm Toplama Noktası’na atıkları-
nı atarak aile ekonomisine katkıda bu-

lunsun, çöpü hayata kazandırsın. Hem 
doğa kurtulsun. Hep beraber kâinatı 
kirletmeden gelecek nesillere en güzel 
şekilde bırakarak; kâinatın varlığına 
güzelliğine katkı sunmak hepimizin 
insanlık görevi olarak yolumuza devam 
edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Esenler Belediyesi, Çevre Haftası’nda vatandaşların çöpten para 
kazanacağı sistemi hizmete soktu. Vatandaşlar geri dönüşebilen atıklarını 
“Akıllı Geri Dönüşüm Toplama Noktası’na” teslim ederek para kazanacak.

AKILLI GERİ DÖNÜŞÜM TOPLAMA NOKTALARI HİZMETE GİRDİ.AKILLI GERİ DÖNÜŞÜM TOPLAMA NOKTALARI HİZMETE GİRDİ.
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ESENLERLİ MİNİKLERDEN ESENLERLİ MİNİKLERDEN 
GERİ DÖNÜŞÜM DEFİLESİGERİ DÖNÜŞÜM DEFİLESİ

ATIK YAĞLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE TEMİZLİK MALZEMESİ OLUYORATIK YAĞLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE TEMİZLİK MALZEMESİ OLUYOR

Esenlerli minikler geri 
dönüşümden kıyafetler 

tasarladı. Tasarladıkları 
kıyafetlerin mankenliğini 

yaparak defilede sunan 
çocukların heyecanı 
görülmeye değerdi. 

Esenler Belediyesi, “Sıfır Atık” kapsamında “Her Atık Çöp Değildir” 
sloganıyla hayata geçirdiği geri dönüşüm projelerini sürdürüyor. 

Esenler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün, 
2010 yılında başlattığı “Bitkisel Atık Yağların Toplanması” projesi 

kapsamında bu yıl içerisinde EDİM Hayır Marketi’ne 5 ton temizlik 
malzemesi teslim edildi. 

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmet-
leri Müdürlüğü’ne bağlı Dede-Torun 
Yaşam Merkezi, 4-6 yaş grubundaki 
Esenlerli çocukların evlerinde aileleriy-
le birlikte, “Sıfır Atık” projesine destek 

için geri dönüşüm malzemelerinden tasarladıkları 
kıyafetlerden oluşan bir “Geri Dönüşüm Defilesi” 
düzenledi. Çocuklar, atık poşet, kâğıt, plastik ve çe-
şitli malzemelerden birbirinden ilginç ve çevre dostu 
tasarımlar hazırladı. 

Esenler’in hayal gücü kuvvetli çocukları süper kah-
ramanlardan astronota, Nasreddin Hoca’dan kor-
sanlara kadar birçok özel tasarımla göz kamaştırdı. 

Evlerinde tasarladıkları kıyafetleri Dede-Torun Ya-
şam Merkezi’nin bahçesinde hazırlanan özel sahne-
de jüri üyelerine tanıtan çocukların heyecanı yüzle-
rine yansıdı. 

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun da 
izlediği defilede birbirinden özel tasarımlar kıyasıya 
yarıştı. Zorlu jüri değerlendirmesi sonrasında Ahmet 
Eymen Candemir “Korsan” kostümüyle birinci olur-
ken, Alperen Çalışkan “Alp” ile ikinci, Kadir Demir 
de “Astronot” kostümüyle üçüncü oldu. Birinciye 
bisiklet, ikinciye paten ve üçüncüye scooter, ilk 10’a 
giren çocuklara da akıl oyunları seti hediye edildi.

DOĞAYA KARŞI YAPILAN HER YANLIŞ 
CEZASINI BULUR

“Doğa, kendisine yapılan yanlışı affetmez.” diyen 
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da konuş-
masında, “Hayatta farkına varmadığımız, kıymetini 

bilmediğimiz önemli iki şey var; biri zaman ve sağ-
lık, diğeri ise çevre. Geri dönüşüm konusunda büyük 
mesafeler kaydettik. Ev ev, kapı kapı dolaşarak çöp-
leriniz atık değildir, dönüştürebiliriz dedik. Türki-
ye’de şu anda toplanan çöpün yaklaşık olarak yüzde 
10’unu ayrıştıran tek belediyeyiz. Doğaya karşı olan 
sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve gerekeni fazla-
sıyla yapıyoruz. Doğa öyle ilginç bir şey ki, kendisi-
ne yapmış olduğunuz tahribatın intikamını mutlaka 
alır, bırakmaz.” ifâdelerini kullandı.

BU DEFİLE BÜYÜK BİR EMEK ÜRÜNÜ

Defileyi büyük ilgiyle izleyen Göksu, “Bu hazırlığı 
yapan öğretmenlerimize, yapılmasında katkısı olan 
siz annelerimize çok teşekkür ediyorum. Hepimiz 
evimizde bu duyarlılığı inşâ edersek bütün insanlık 
için büyük bir katkıda bulunmuş oluruz. Çocuklar 
yürürken fark ettim, burada çok büyük bir emek ürü-
nü var.” şeklinde konuştu.

2021 yılında da toplam 30 bin 116 
litre bitkisel atık yağ toplanmış, 
proje kapsamında EDİM Hayır 

Marketi’ne 3,5 ton temizlik malzemesi 
teslim edilmişti. EDİM’e bugüne kadar 
95 ton temizlik malzemesi teslim edildi, 
hedef ise 2022 yılı sonunda 100 tonu 
geçmek. 

SULAR KİRLENMİYOR, MÜSİLAJIN 
ÖNÜNE GEÇİLİYOR

‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışının da bir 
örneği olarak öne çıkan “Bitkisel Atık 
Yağların Toplanması” projesi sayesinde, 
atık yağlardan elde edilen temizlik mal-
zemeleri, yardıma muhtaç vatandaşla-
rımıza ulaştırıldı. Toplanan 29 bin 116 
litre bitkisel atık yağ sayesinde yaklaşık 
30 milyon metreküp su kirlenmekten 
kurtarılmış oldu, müsilajın da önüne ge-
çildi. Ayrıca her yıl “Sıfır Atık” kapsamın-

da geri dönüşümden elde edilen 500 bin 
defter, Esenler’de öğrenim gören öğren-
cilere ücretsiz olarak dağıtılıyor. 
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Bisiklet kullanımının yaygınlaş-
tırılması, daha sağlıklı ve çevre-
ci bir ulaşım aracı olan bisiklet 

sürerken yaşanabilecek olumsuz-
luklara anlık çözümler üretilmesi 
amacıyla ilçenin birçok noktasına 
bisiklet tamir istasyonları kurduk. 

BİSİKLETSEVERLERBİSİKLETSEVERLER
YOLDA KALMIYOR!YOLDA KALMIYOR!

HAYDİ 
GENÇLER 
SPOR
OKULU’NA

HAYDİ  ÇOCUKLAR,
‘YAZ OKULU’NA!

Esenler’deEsenler’de

Esenlerliler, ‘Bisiklet Bakım İstasyonları’ ile kendi 
bisikletlerini rahatlıkla tamir edebiliyor ve bakı-
mını yapıyor. Esenler’in 15 ayrı noktasına kurulan 
istasyonlarla kimsenin bisiklet keyfi yarıda kalmı-
yor ve ertelenmiyor. Bisikletin temel onarımlarını 

ve bakımını gerçekleştirmek için gerekli tüm araçları içeren is-
tasyonla, tüm fren ve vites ayarları yapılıyor ve değiştiriliyor.

İSTASYONUN İÇİNDE YOK YOK

Bisiklet kullanımı esnasında karşılaşılan teknik sıkıntıların 
anında çözülebilen bisiklet tamir istasyonunun içinde; kulla-
nıma hazır alyan takım seti, anahtar takımı, tornavida takımı, 
lastik söküp takmak için tekerlek levyeler, şişirme pompası, 
sadece bisiklet kullanımına uygun pedal anahtarı bulunuyor.

Çocuklarımızın kişisel gelişiminde 
yeni ufuklar açarak eğitim hayatı-
na katkı sağlayan Esenler Beledi-

yesi Gençlik, Bilgi ve Hikmet Evleri Yaz 
Okulu kayıtları devam ediyor.

Yaz okulu kapsamında çocuklarımız; de-
ğerler eğitimi, spor turnuvaları, sinema 
günleri, bilgi ve kültür yarışmaları, gezi 
programları, piknikler, akıl 
ve zekâ oyunları, geleneksel 
çocuk oyunları ve bilimsel 
gösterilerle buluşturulacak. 
Eğitimler ve aktivitelerin 
dışında her hafta dondurma 
ve ikramlarla çocuklarımı-
zın yüzleri gülecek.

20 Haziran–29 Temmuz 
2022 tarihleri arasında sü-
recek olan eğitim sonunda 
öğrencilerimize 1 Ağustos 

2022 Pazartesi günü eğlence dolu bir Yaz 
Okulu Şenliği düzenlenecek.

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR BİZZAT 
BAŞVURACAK

Belediye internet sitesinden kayıt başvu-
ruları alınıyor. Okul öncesi çocuklarının 
Yaz Okulu kayıtları için; Hacı Lütfiye Gür-
ses Bilgi Evi, Mehmet Akif İnan Bilgi Evi, 
Fuat Sezgin Bilgi Evi, Cahit Zarifoğlu Bilgi 
Evi,Nuri Pakdil Bilgi Evleri’ne bizzat baş-
vurmaları gerekiyor.

YAZ TATİLİNDE BİRLİKTEYİZ… 

Esenler Belediyesi olarak 
gençlerimizin yaz tatillerini 
en iyi şekilde değerlendirme-

leri ve eğlenirken öğrenmeleri için 
Yaz Spor Okulu açtık. Spor eğitim-
lerinden kamplara, turnuvalardan 
bilgi yarışmalarına, değerler eği-
timinden sohbetlere kadar birçok 
farklı aktivitenin yer aldığı Esenler 
Yaz Spor Okulu’nda eğitimle 25 
Haziran – 5 Ağustos 2022 tarihleri 
arasında 15 Temmuz Millet Bahçe-
si’nde gerçekleştirilecek.  Esenler 
Yaz Spor Okulu’na 7 – 17 yaş ara-
lığındaki tüm gençler katılabiliyor. 
KATILABİLECEĞİNİZ BRANŞLAR:
Badminton, basketbol, jimnas-

tik, futbol, güreş, hentbol, karate, 
masa tenisi, okçuluk, satranç, vo-
leybol, wushu, e-spor ve yüzme. 
Esenler Yaz Spor Okulu’na Esenler 
Belediyesi’nin www.esenler.bel.tr 
internet sitesi üzerinden kayıt ola-
bilirsiniz. Kayıt için online işlem-
lere üye olmanız gerekmektedir. 
Üye olduktan sonra ‘Kurs’ sekme-
sinden kaydınızı gerçekleştirebi-
lirsiniz. Her bir öğrenci, bir takım 
sporuna ve bir de bireysel spor 
olmak üzere iki farklı branşa kayıt 
olabiliyor.  Havuz sporları 9 – 14, 
jimnastik 3 – 10, diğer branşlar ise 
7 – 17 yaş aralığındaki gençlerimiz 
içindir. 

HAZİRAN 2022



15

TFF 3. Lig 3. Grup’ta şampiyon olarak TFF 2. Lig’e yükselen 
Esenler Erokspor, şampiyonluğu doyasıya kutladı. 

Esenler Erokspor Stadı’nda, 
yaklaşık 5 bin taraftarın izle-
diği son hafta maçında Ağrı 
1970 Spor’u 5-1 yenen Esen-
ler Erokspor, sezonu 76 pu-

anla şampiyon tamamladı. Tarihinde ilk 
kez TFF 2. Lig’e yükselme başarısı gös-
teren Esenler Erokspor’un futbolcuları, 
müsâbakanın sona ermesiyle saha içinde 
şampiyonluk coşkusu yaşadı. Şampiyon-
luk kutlamalarına Ekin Uzunlar, Uğur 
Işılak ve Zehra Gülüç de şarkılarıyla eşlik 
etti.

ŞAMPİYONLAR MADALYALARINI 
GÖKSU’DAN ALDI

Takımın oyuncuları ve teknik heyeti, kar-
şılaşmanın ardından düzenlenen törenle 
kupa ve madalyalarını aldı. Kupa ve ma-
dalyaları, Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) Başkanı Servet Yardımcı, Esenler 

Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve 
Esenler Erokspor Kulübü Başkanı Zafer 
Topaloğlu takdim etti. Yardımcı, Göksu 
ve Topaloğlu futbolcu ve teknik heyeti bu 
büyük başarılarından dolayı kutladı ve 2. 
Lig’de de başarı dilediler. 

ÇOK GÜZEL BİR HİKÂYE YAZDIK

Karşılaşmanın ardından açıklamada bu-
lunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü 
Mustafa Sarıgül,  “Çok güzel bir duygu, 
kelimelere sığdıramıyorum. Çocuklar, çok 
güzel bir hikâye yazdı. Çok güzel bir se-
rüven yaşadık. Zorlu bir süreçten geçtik. 
Kendi seyircimiz önünde bu mutluluğu 
yaşamak çok güzel. Kulübümüz 3 senedir 
play-off’larda eleniyordu. Şampiyonluk 
bize nasip oldu. Bundan sonraki hedef ta-
biî ki bir sonraki lige çıkmak.” ifâdelerini 
kullandı.

ŞAMPİYONŞAMPİYON
ESENLERESENLER
EROKSPOR!EROKSPOR!
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Esenler Erokspor güçlü 
rakiplerinin olduğu bir 
grupta 9 puan geriden 
gelerek şampiyon olduk.



Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Gök-
su, 250 anne ile birlikte 15 Temmuz 
Millet Bahçesi Hanımlar Konağı’nda 

kahvaltı yaptı. Başkan Göksu, Esenler’de 
herkesin mutluluğu için çalıştıklarını belirt-
ti ve “Ancak annelerin mutluluğu bizim için 
daha önemli. Çünkü bir şehirde anne gülerse 
herkes güler. Annelerimiz mutlu olacak ki 
şehir mutlu olacak. Tüm gayretimiz bunun 
için” dedi. Programda annesinin bir fotoğ-
rafının hediye edilmesi Göksu’yu mutlu etti 
ve duygulandırdı. Kahvaltıya çocuklarıyla 
birlikte katılan anneler, düzenlenen etkin-
liklerle keyifli vakit geçirdi. 

ÇİÇEĞİ BURNUNDA ANNELERE ESEN BEBE 
ÇANTASI

Esenler Belediyesi, yeni doğum yapan an-
neleri de unutmadı. Başkan Göksu, Esenler 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hasta-
nesi’nde ‘anneliğe merhaba’ diyen annele-
ri ziyâret ederek orkide ve içerisinde bez, 
biberon gibi yeni doğan bir bebeğin ihtiyaç 
duyduğu çeşitli ürünlerin bulunduğu “Esen 
Bebe” çantası hediye etti.

ANNELERİMİZ İLK 
ÖĞRETMENLERİMİZDİR

Yeni anneleri tebrik eden Göksu, “Esenler 
Belediyesi’nin yıllardır uygulamış olduğu 
Esen Bebe çantasını annelere hediye ettik. 
Çantanın içinde çocukların her türlü ihtiya-
cını karşılayacak eşyalar var. Aynı zamanda 
çiçeklerimizi annelikle yeni tanışan anne-
lerimize verdik. Anne, bizim için hayatta 
vazgeçemeyeceğimiz en kutsal varlıklardan 
biri, hayattaki ilk öğretmenimiz. Anne, fe-
dâkârlığın, ferâgatin, özverinin adıdır. Anne 
dediğinizde şefkat ve merhamet   akla gelir.” 
diye konuştu. 

Esenler Belediyesi, 2021-2022 eği-
tim- öğretim dönemi boyunca ter 
döken minikler için “Esenler Kar-

ne Şenliği”ne ev sahipliği yaptı. TBMM 
Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 
Esenler Belediye 
Başkanı M. Tevfik 
Göksu, AK Parti 
Esenler İlçe Başka-
nı Umut Özkan ve 
Esenler İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 

Mehmet Nurettin Aras’ın 
yanı sıra öğrenci, öğretmen 
ve velilerin katılımıyla gerçekleşen 
şenlikte, Youtube üzerinden güvenli içe-

riklerle yayın yapan 
‘Şehir ve Çocuk Ka-
nalı’nın tanıtımı da 
yapıldı. 

İLK CANLI YAYIN 
KONUĞU TBMM 
BAŞKANI 

Programda Şehir ve 

Çocuk Kanalı’nın tanıtım fragmanı gös-
terilirken çocuklar için bestelenen ço-
cuk şarkıları ortama neşe kattı. Şehir ve 
Çocuk kanalının ilk canlı yayın konuğu 
ise TBMM Başkanı Şentop oldu. Yayın-
da TBMM Başkanı Şentop, 9 yaşındaki 

Mihribah Duru Bozdağ’ın sorula-
rını yanıtladı. Programda mi-

niklerin sevdiği çizgi film-
lerden biri olan Rafadan 
Tayfa’nın karakterleri 
sahne gösterileri yapa-
rak konser verdi. Prog-
ram boyunca Kur’an-ı 

Kerim’de adı geçen hay-
vanlar, maskotlar halinde 

dolaşarak miniklere keyifli 
anlar yaşattı.

EN DEĞERLİMİZSİNİZ 

Programda konuşan TBMM Başkan 
Şentop karnelerini alan öğrencilere ses-
lenirken, “Sizler, anne babalarınızın göz 
bebekleri olduğunuz kadar aziz milleti-
mizin de en değerli varlıklarısınız. Sizler 
sevgiyi, barışı, iyiliği, yardımlaşmayı, vic-
danı, merhameti ifade ediyorsunuz. Siz-
ler bu güzelliklerimizle büyüdüğünüzde 
yarınlarımız çok daha güzel olacak” dedi. 

ÇOK ANLAMLI BİR GÜN 

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Gök-
su, karne gününün çocuklar için çok an-
lamlı olduğunu ifade ederek “Biz de her 
yıl olduğu gibi çocuklarımızla bu karne 
şenliğinde de onların karne sevinçlerine 
ortak olup onlara yaşadıkları şehrin im-
kânlarıyla buluşturuyoruz.  Şehir Ekranı 
TV,  Radyo Esenler ve Aynen Radyo’dan 
sonra kanallarımızdan bir tanesini sade-
ce çocuklarımıza ayıralım. Sadece çocuk-
larımız için özgün programlar yapalım. 
Onun için de Şehir ve Çocuk dijital kana-
lımızı bugün açıyoruz. Tüm çocuklarımı-
za hayırlı olsun” diye konuştu.

youtube.com/ŞehirveÇocuk
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ESENLERLi ÇOCUKLARINESENLERLi ÇOCUKLARIN  
ARTIK BİR YOUTUBE KANALI VAR! 

Şehir ve Çocuk yayın hayatına başladı…Şehir ve Çocuk yayın hayatına başladı…

GÖKSU ESENLER’İN
ANNELERİYLE BULUŞTU

Esenlerli 250 anne 
ile kahvaltıda 

bir araya gelen 
Esenler Belediye 

Başkanı M. Tevfik 
Göksu, yeni doğum 
yapan anneleri de 

hastanede ziyâ-
ret ederek orkide 

hediye etti.


