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Kültür ve sanatın başkenti Esen-
ler, her yıl olduğu gibi bu yazı da 
birbirinden güzel etkinliklerle 

taçlandırdı. Konserler, açık hava tiyatro 
festivali ve yazlık sinema ile Esenler’in 
dört bir yanı müzik ve eğlence dolu bir 
yaz geçirdi. 

MURAT GÖĞEBAKAN 
ŞARKILARIYLA ANILDI
“Esenler Yaz Akşamları” etkinlikleri 
kapsamında şarkılarıyla gönüllerde taht 
kuran besteci, müzisyen ve şarkıcı Mu-
rat Göğebakan, 8. vefat yıl dönümünde 
konserle anıldı. Gece Yolcuları grubu-
nun sahne aldığı konsere, Göğebakan’ın 
oğlu Bülent Göğebakan da katıldı. Kon-
serde Gece Yolcuları grubu, “Neden?”, 
“Değer mi?”, “Kendine İyi Bak”, “Ay Yüz-
lüm”, “Vazgeçilmiyor” ve “Unut Beni” 
adlı eserlerin de aralarında bulunduğu 
şarkıları seslendirdi.

MİNİKLER DE UNUTULMADI
Esenler Yaz Akşamları kapsamında 
minikler de unutulmadı. Çocuklara 
özel ikramların yapıldığı etkin-
liklerde Esenler’in farklı 
sokaklarında etkinlikler 
düzenlendi. Albay-
rak Spor Komplek-
si’nde gerçekleşen 
Yaz Akşamları’nın 
ilk gününde İlker 
Yakın sahne alarak 
Esenlerlilere unutul-
maz bir akşam yaşattı. 
Yaz Akşamları’nda Grup 
Ahir, Osman Aslan, İsa Ye-
şilyurt, Burhan Kurt, Rüzgârlı 
Tepenin Çocukları, Hakan Yaşar, 
Sefer Boztaş, Özge Kılıç, Hüseyin 
Kara, Oktay Kahraman ve daha pek 
çok isim sahne aldı.

AÇIK HAVADA SİNEMA KEYFİ
‘Yazlık Sinema’ başlığıyla 15 Temmuz 
Millet Bahçesi’nde perdeye yansıyan 
filmler, Esenler halkına 3 gün süren açık 
havada sinema keyfi sundu. Seyirciyle 
buluşan ‘Aykut Enişte’, ‘Bizi Hatırla’ ve 
‘Süt Kardeşler’ filmleri, Türk filmi sever-
lerin yaz akşamlarına renk kattı. Patla-
mış mısır ikramının yapıldığı gösterim-
lere, yetişkinler kadar genç ve çocuklar 
da ilgi gösterdi.

DÖRTYOL 
MEYDANI TİYATROYLA 
ŞENLENDİ 
7’den 70’e herkesi kültür ve sanatla bu-
luşturan Esenler Belediyesi, konserler 
ve yazlık sinemanın yanında açık ha-
vada tiyatro etkinliklerini de Esenlerli-

lerin beğenisine sundu. Açık hava 
tiyatrolarından ilki Şoför Nebahat, 

yüzlerce Esenlerliyi Dörtyol Meydanı’n-
da buluşturdu. 1960’lı yılların nostaljik 
esintilerini taşıyan oyun, seyircilerden 
tam not aldı. Esenler Yaz Akşamlarında 

‘İki Gönül Bir Olunca’, ‘Deliriyorum Ben 
Haberin Olsun’ ve ‘Şöhret Basamakları’ 
oyunlar da tiyatroseverlerle buluştu. 

HEP BİR AĞIZDAN ŞARKI 
SÖYLEDİLER
Yaz Akşamları konserleri kapsamında 
İkilem grubu, eşsiz sahne performans-
larıyla dinleyicilere unutulmaz bir ak-
şam yaşattı. Salgın döneminde tanınan 
ve kısa sürede başarılı çalışmalara imza 
atan İkilem Grubu solistleri Serhat Ka-
ran ve Uğur Ateş en sevilen parçaları 
seslendirerek Esenlerlilere keyifli anlar 
yaşattı. Diğer ilçe sakinlerinin de bir 
hayli ilgi gösterdiği konserde sevilen 
grup, “Bir Sebebi Var”, “Kaybolurum 
Gülüşünde” gibi parçalarını seslendirdi. 
Dörtyol Meydanı’nı tıklım tıklım doldu-
ran kalabalık hep bir ağızdan şarkılara 
eşlik etti. 

KİNG İLE BAYRAM COŞKUSU!
 Esenler Belediyesi, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı da özel bir etkinlikle kutla-
dı. Esenler Yaz Akşamları etkinlikleri 

çerçevesinde bu kez rap müziğinin 
sevilen ismi Burak King Esen-

lerlilerle buluştu. King sahne-
ye Türk bayrağıyla çıkarak 
herkesin bayramını kutladı. 
Müzikseverler şanlı zaferi-
mizin 100. yıl dönümünde 
Dörtyol Meydanı’nda gö-

nüllerince eğlendi. 
Programda Esenler Belediye 

Başkanı Mehmet Tevfik Göksu 
da Esenlerlilerin 30 Ağustos Zafer 

Bayramı’nı kutlayarak bir selamlama 
konuşması yaptı. Göksu, konuşmasın-
da şunları söyledi:

“Bugün ülkemiz için çok anlamlı bir 
gün. Büyük zaferin 100. yıl dönümü. 
Büyük zaferimizi kutluyorum. Başta 
cumhuriyetimizin bânîsî Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere bütün şe-
hitlerimize ve gazilerimize rahmet ve 
afiyet diliyorum. Gençler, bu toprakla-
rın her bir santimetresi bedeli ödenerek 
alınmış topraklardır. Bu bedel herhangi 
bir para değil, bizden öncekilerin canla-
rıyla ödediği bedeldir. Biz bugün bu ül-
kede özgürlüğümüzü, huzurumuzu biz-
den öncekilere, ecdâdımıza borçluyuz.”
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Esenler’de eğitim gören 90 bin öğren-
cimizin bu yıl da kitaplarını hükû-

metimiz, defterlerini ise Esenler Beledi-
yemiz karşılıyor. “Her atık çöp değildir” 
diyerek, Esenler’de geri dönüşüm tesis-
lerinde tamamen atıkların ayrıştırılma-
sından elde ettiğimiz gelirle 13 yılda 6 
buçuk milyon defter dağıttık. Öğrencile-
rimizi, okullarına kavuştukları gün sıra-
larında kitapları ve defterleri karşıladı.

BU YIL DA KİTAPLAR HÜKÛMETİMİZDEN, BU YIL DA KİTAPLAR HÜKÛMETİMİZDEN, 
DEFTERLER BELEDİYEMİZDENDEFTERLER BELEDİYEMİZDEN

Çocuklarımızın   daha sağlıklı ve ferah 
okullarda eğitim görmesi için her yıl 

olduğu gibi bu yaz tatilinde de ihtiyaç 
duyulan tüm okullarımızın dış ve iç cep-
helerini boyayarak ve tadilatlarını gerçek-
leştirerek okullarımızı pırıl pırıl yaptık. 
Okullarımızın derslikleri ve ortak kulla-
nım alanlarının temizlik ve dezenfektele-
rini yaparak okullarımızı tertemiz bir eği-
time hazır hâle getirdik. 

Okullarda bulunan spor salonları, spor 
aletleri ve çocuk oyun gruplarının bakım 
ve onarımlarını da gerçekleştirdik. Okul 
bahçelerini ağaçlandırarak çocuklarımızın 
ve gençlerimizin rahat nefes alabilecekleri, 
dinlenebilecekleri yeşil alanlara dönüştür-
dük. İhtiyaç duyulan okul bahçelerine süs 
bitkileri, ağaç dikimi ve çim serimi yaptık.

OKULLARIMIZOKULLARIMIZ

Çocuklarımız
tatil yaptı, 
biz tadilat…

Pırıl PırılPırıl Pırıl

EYLÜL 2022
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EMEK 
Yeteneklerini mesleğe dönüş-
türen Esenler Meslek Edindir-
me Kursları (EMEK), 20 alan ve 97 
branşta açtığı kurslarla yeni dönemde de 
Esenlerlilere kapılarını açıyor. Sektör ihtiyacına 
yönelik nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla mes-
lekî ve sanatsal eğitimlerin düzenlendiği tasarım 
ve üretim atölyelerinin sonunda kursiyerlerimize 
Millî Eğitim Ba-
kanlığı onaylı ser-
tifika verilecek.

GENÇ YETENEK 
“Genç Yetenek” 
spor eğitimleriyle 
kendini keşfede-
rek geleceğe yön 
verecek gençlere, 
yeteneklerini keşfetmek, 
doğru bir şekilde yönlen-
dirmek ve gele-
ceğe sağlam bir 
şekilde hazırla-
mak amacıyla 
okullarda, bilgi 
evlerinde ve 
özel etkinlik-
lerde yetenek 

keşfi ve rehberlik hizmeti sunuluyor. Futbol, bas-
ketbol, voleybol, badminton, masa tenisi, okçuluk, 

pilates, jimnastik, karate, kick boks–wushu, 
yüzme, güreş ve engelsiz spor branşlarında 

ücretsiz eği-
timler gençle-
ri bekliyor.

BOOTCAMP 
Yazılım alanın-

da kendini 
geliştirmek 

ve yeni kari-
yerine adım 
atmak isteyen 
gençler için 
de son yıllar-
da yoğun ilgi 
gören ve gün-
cel meslekler arasına 
adını yazdıran istih-
dam odaklı yazılım 
geliştirme programı 

“ B o o t c a m p ” 
kursu düzenleniyor.  2 ay sürecek program-
da, katılımcılar 25 kişilik özel sınıflarda Rea-
ct JS. alanında eğitim ve mentorluk destek-
lerinden yararlanacak.

SANAT VE EĞİTİM DOLU KURSLARA 
DAVETLİSİNİZ
Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), sana-
tın farklı dallarında kendini geliştirmek 

ve hobi edinmek isteyenler için el sanatların-
dan geleneksel sanatlara, kemandan bağ-
lamaya, fotoğrafçılıktan akademilere 59 
branşta eğitim veriyor. 

Esenler Genç-
lik, Bilgi ve 
Hikmet Ev-
leri’nde (ES-
GEV), okul 
derslerine tak-
viye eğitimler 
ve sosyal aktiviteler-
le dolu bir döneme 
başlıyor. Esenlerli ço-
cukları, yeni dönem-
de 15 branşta ücretsiz eğitimler bekliyor.  Türkçe, 
Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İngilizce, 
Değerler Eğitimi, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, 
Gezi Programları, Bilgi – Kültür Y a r ı ş -
maları, Akıl ve Zekâ Oyunları, Bilimsel 

Çalışma-
lar ile akti-

vitelerle ço-
cukları hem 

öğretiyor hem 
de eğlendiri-

yor.

Esenler Belediyesi, dijitalleşen çağda 
azalan kitap okuma oranını artırmak 
ve çocuklara kitap okumayı sevdir-

mek amacıyla “Kitap Her Yerde” adlı proje-
yi hayata geçirdi. Proje kapsamında Esen-
ler’in sokak ve caddelerinde el arabalarıyla 
taşınan kitaplar, ilçe sakinlerinin ilgisine 
sunuluyor. 

“KİTAP HER YERDE” İLE FARKINDALIK 
ARTIYOR
“Kitap Her Yerde” etkinliğinden bir hayli mem-
nun kaldığını belirten Ayhan Sarı, “Esenler 
Belediyesi’nin bu projesini çok beğendim. 
Gündelik hayatın telaşında kitap okumayı çok 
aksatıyordum. Bu anlamda bende de bir farkın-
dalık oluşturdu bu çalışma. Emeği geçenlere te-

şekkür ederim” ifâdelerini kullandı.
9 yaşındaki Betül ise “Kitap oku-
mayı çok seviyorum. Yaz tatilin-
de de okumam gereken kitaplar 
var. Bazı kitapları buradan te-
min ettim. Faydalı ve güzel bir 
proje oldu. Teşekkür ederim.” 
dedi.

“Kitap Her 

Yerde” projesine, 

7’den 70’e herkes 

büyük ilgi gös-

teriyor.

“Esenler 

Belediyesi, gencinden 

yaşlısına her bir 

vatandaşı kendinden 

bir şeyler bulacağı 

eğitim kurslarına 

bekliyor.”

EYLÜL 2022
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Millî ve mânevî de-
ğerlerine sıkı 

sıkıya bağlı, gelece-
ğe emin adımlarla 
yürüyen gençler-
den oluşan ‘Esen-
ler’in Yüzleri’, 
Farkındalık Atöl-
yesi’nde bir araya 
geldi. İki hafta boyunca 
çeşitli eğitim programlarına katılan gençler, 
düzenlenen gezilerle İstanbul’u keşfederek 
hem eğlendi hem öğrendi. 

YAZ TATİLİNİ VERİMLİ GEÇİRDİLER
Gençlerin yaz tatilini verimli bir şekilde ge-
çirmesi için düzenlenen atölyede, 15 Tem-
muz Hafıza Müzesi, Çamlıca Camii, Çam-
lıca Kulesi, İslam Medeniyetleri Müzesi 

ve daha pek çok yer ziyâret edildi. Gençler 
gezi rotalarında hem eğlendi hem öğrendi. 
Yazar ve şairlerle bir araya gelerek keyifli 
sohbetler gerçekleştirildi. Atölyenin son 
gününde ise ödüllü kahoot bilgi yarışması 
düzenlendi. Kıyasıya mücadelenin yaşandı-
ğı yarışmada dereceye girenler çeşitli ödül-
lerin sahibi oldu. 

“Esenler’in Yüzleri” proje-
sinin gençleri, Kastamo-
nu’da bulunan Kadıdağı 

Kamp Alanı’nda bir araya 
geldi. 4 gün boyunca Kasta-
monu’nun tarihî ve kültü-
rel zenginliklerini keşfedip 
birçok spor aktivitesi yapan 
gençler, hem verimli vakit 
geçirdi hem temiz hava-
nın tadını çıkardı. Kampta 
sosyalleşme imkânı bulan 
“Esenler’in Yüzleri” proje-
sinin gençleri proje kapsa-
mında Türkiye’yi adım adım 
geziyor. 

ESENLER’İN YÜZLERİ’Nİ 
GÜLDÜRDÜK
Kampa katılan 16 yaşındaki 
Mustafa Yeşilgül, “Çok güzel 
bir kamp oldu. Çok eğlendik. 
Geçtiğimiz yıl çok yorucu 
geçmişti. Stresimizi burada 
atmış olduk. Herkese çok te-
şekkür ederiz.” diye konuştu. 
Musa Topçu ise “Biz Esen-
ler’in Yüzleri olarak pek çok 
etkinliğe katılıyoruz. Kas-
tamonu’da düzenlenen bu 
kamp da çok güzel oldu. Te-
miz havada kitap okudum, 
spor yaptım. Her şey çok 
güzeldi.” ifâdelerini kullandı.

Sosyal belediyecilik  anlayışıyla sayısız proje ve et-
kinliklere imza atan Esenler Belediyesi, bu kez özel 

çocukların dünyasını renklendirdi.   Aileleriyle birlikte 
keyif dolu anlar yaşayan çocuklar, dans ederek mezuni-
yet heyecanı yaşadı.

UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADI
Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdür Yardım-
cısı Hüseyin Üzüm, “Okulumuz 2013 yılında açıldı. 
267 tane ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde öğren-
cilerimiz var. Hem farkındalığı artırmak hem ilçemiz-
de bu çocukların içimizde yaşadığını hissettirmek için 
farklı farklı etkinlikler yapıyoruz. Her yıl okulun bahçe-
sinde yapardık, ilk kez teknede bir organizasyon oldu. 
Belediyemize sunduğu katkılardan dolayı bir kez daha 
teşekkür ediyoruz.” ifâdelerini kullandı.
Daha öncesinde böyle bir etkinliğe katılmadıklarını 
ifâde eden Emine Değirmen, “Bugün kızım da mutlu 
ben de. Çok güzel bir program oldu. Etkinlikten çok 
memnun kaldık. Emeği geçen herkese teşekkür ede-
rim.” dedi.

ESENLER’İN YÜZLERİ ESENLER’İN YÜZLERİ 
KÜLTÜR TURUNDA!KÜLTÜR TURUNDA!

EYLÜL 2022

“Zekâ 
oyunları ve 

yarışmaların da 
yapıldığı atölyede, dolu 
dolu geçen iki haftanın 

sonunda ödüller 
sahiplerini buldu.”
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Esenler Belediyesi tara-
fından bu yıl 3’ncüsü 
düzenlenecek olan Kısa 
Film Yarışması’na baş-
vurular başladı. 11-15 

Kasım tarihlerinde “Esenler Film 
Günler”i kapsamında düzenlenecek 
yarışmada dereceye giren filmlere 
toplam 81 bin TL ödül verilecek.

Esenler Belediyesi, kısa film yapımını 
özendirmek ve sinema endüstrisinin 

gelişimine katkı sağlamak amacıyla 
hayata geçirdiği ‘Kısa Film Yarışma-
sı’nın bu yıl üçüncüsüne ev sahipliği 
yapacak. “Esenler Film Günleri” kap-
samında düzenlenecek yarışmanın 
jüri koltuğuna ise sektörden önemli 
isimler oturacak. Yarışmaya başvuru-
lar 30 Eylül 2022’de sona erecek.

TOPLAM 81 BİN TL ÖDÜL

Esenler Kısa Film Yarışması’nda bi-

rinciliği elde eden filme 30 bin TL, 
ikinciye 20 bin TL, üçüncüye ise 10 
bin TL ödül verilecek. Adaylar yarış-
maya 15 dakikalık süreyi aşmayan 
bir filmle katılma hakkına sahip ola-
cak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl 
da yarışmada ilk 10’a girip finalist 
olarak yarışan ancak dereceye gire-
meyen 7 filme motivasyon desteği 
olarak 3 bin’er TL gösterim telifi tak-
dim edilecek. 

Esenler Gençlik Günleri’nde 
rekabet ve dostluk iç içeydi. 
Nefes kesen mücâdelelerin 

yaşandığı festivalde futboldan bas-
ketbola, muay thaiden tekvandoya, 
satrançtan paintballa kadar iddia-
lı, renkli ve bir o kadar da eğlenceli 
spor müsâbakaları gerçekleştirildi. 

Maçlarda zaman zaman rekabet ta-
van yapsa da dostluktan asla taviz 
verilmedi. Takımının galibiyeti için 
canla başla mücâdele eden gençler, 
sahadan çıkınca kol kola girip dost-
luklarını pekiştirdiler. Gençlik Gün-
leri’nde, her biri branşında başarılı 
olmuş millî sporcularımız da ‘Madal- ya Hikâyeleri’ni gençlere anlattılar. 

Uluslararası müsâbakalarda göğsü-
müzü kabartan millîlerimiz başarı-
nın, ‘istek, azim, sabır, gayret ve çok 
çalışmaktan’ geçtiğinin altını çizdiler. 

AdımApp Maratonu, aksiyon parkur-
ları, VR ve Dijital Oyunlar, Go-Kart 
Turnuvası, İstanbul Satranç Turnu-
vası İl Birinciliği, Uzak Doğu Dövüş 
Sporları Esenler Kupası ve Paintball 
Turnuvası da Esenler Gençlik Gün-
leri’ne renk katan etkinlikler olarak 
göze çarptı.

KISA FİLMİNİ ÇEK ÖDÜLÜ KAP!

REELS YARIŞMASINDA 
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

KISA FİLM YAPANA 
BELEDİYE DESTEĞİ

Kısa film alanındaki yönetmen ve yapımcı-
ları, film endüstrisi profesyonelleri ile bu-
luşturan ve onlara yapım aşamasında katkı 

sunmayı amaçlayan Esenler Belediyesi, “Esenler 
Kısa Film Yapım Desteği” projesi devreye soktu. 
Böylece senaryo aşamasındaki kısa film projeleri-
ne maddî ve mânevî destek olunacak. Ön jüri ta-
rafından seçilecek kısa film finalistleri arasından 
dereceye giren 3 projeye yapım desteği sağlanacak.

120 BİN TL PARA ÖDÜLÜ!

“Esenler Kısa Film Yapım Desteği” kapsamında ilk 
3 arasında yer alan projeler, 15 Kasım tarihinde ya-
pılacak törende ödüllendirilecek. Bu projelerin her 
birine 40 bin TL para ödülü verilecek. 

Yarışmaya başvurular www.esenlerfilmgunleri.
com  adresi üzerinden yapılacak. Adaylar yarışma 
ile ilgili detaylı bilgiye internet sitesi üzerinden 
ulaşılabilecek.

EYLÜL 2022



Esenler Belediyesi, şanlı tarihimizi 
yakından tanımak, şehitlerimizi an-
mak ve manevi değerlerimize sahip 

çıkmak amacıyla kültür turları düzenleme-
ye devam ediyor. Kültür turları rotasını bu 
kez 250 bin vatan evlâdının kanıyla sula-
nan Çanakkale’ye çevirdi. Çanakkale ruhu-
nu Esenler’in dört bir yanına yaymak için 
düzenlenen kültür turunda otobüsler her 
gün Dörtyol Meydanı’ndan saat 00.00’da 
hareket ediyor. “Ecdadın İzinde Çanakkale” 
kültür turları kapsamında Gelibolu Yarıma-
dası’nı ziyâret eden Esenlerliler, duygu dolu 
anlar yaşıyor. 

BÜYÜK BİR HEYECAN YAŞIYORUZ 

Çanakkale’ye üçüncü kez gittiğini ifâde eden 
Rahime Medet, “Daha öncesinde belediye-
mizin pek çok etkinliğine katıldık. En son 5 

sene önce gitmiştim Çanakkale’ye. Yaş iler-
ledikçe insanların duyguları da değişiyor. 
Görüşleri de değişiyor. Sanki daha yeni gi-
diyormuşcasına bir heyecan yaşıyorsunuz. 
Belediyemizin faaliyetlerinden memnuni-
yet duyuyoruz. Özellikle bu tür etkinlikler-
deki mola yerlerini, namazlarımızı edâ edip 
ikramların yapılacağı yerleri belediyemiz 
çok güzel organize ediyor. Teşekkür ediyo-
ruz. Belediye başkanımıza da buradan se-
lamlarımızı iletiyoruz” ifâdelerini kullandı. 

ONLARA YAKIŞACAK NESİL 
OLMALIYIZ

Çanakkale’ye her gidişinde farklı duygular 
yaşadığını söyleyen Sevgi Demir ise “Özel-
likle müze beni çok etkiledi. Şu anda o gün-
leri yaşamış gibiyim. Allah’ım o günleri bir 

daha göstermesin. Bayrak için, vatan 
için, toprak için o kadar çok kan 

dökülmüş ki… Biz de onlara yakışacak nesil-
ler olmalıyız. Onlar vatan için zorluklar için-
de neler yaşamışlar? Biz de göğsümüzü ge-
rerek bayrak diye koşacağız.” diye konuştu.

Kültür turu programına ailesiyle katılan Ca-
ner Mehmetçik, şunları söyledi: 

“Şehitliği bugün ailecek ziyâret ediyoruz. 
Buranın mâneviyatı çok yüksek. Biz Kasta-
monuluyuz.  Ben Abdurrahmanpaşa Lisesi 
mezunuyum. Oradaki bir sınıfın bu savaşa 
gidip de hiç dönmediğini ve mezun verme-
diğini bilirim. Afişi hâlâ oradadır. Burayı çok 
seviyorum. Anzak Koyu’nu ziyâret 
ettiğimizde orada yabancıları 
da gördük. Bu daha çok 
gurur veri-
yor.” 

Esenler’deki 16-23 yaş arasındaki gençlerimizi 
“Rota Oluşturuldu” gezileri kapsamında; Ça-

nakkale, Bilecik, Konya, Edirne, Karabük, Ürgüp, 
Mardin, Kocaeli ve Bursa’ya götürüyoruz. Gençleri-
miz, günübirlik düzenlenen programlarla gezerken 
hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. 

Önümüzdeki aylarda da sürecek gezilere katılmak is-
teyenler, Esenler Belediyesi’nin resmî internet sitesi 
ve belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden 
başvuru yapabilir, detaylı bilgi almak için 444 00 73 
numaralı ESTİM Çağrı Merkezi’ni arayabilirler.

7

ECDADIN iZiNDEYiZ!ECDADIN iZiNDEYiZ!

“ROTA OLUŞTURULDU”“ROTA OLUŞTURULDU”
Gençler TürkiGençler Türkiye’yi Geziyorye’yi Geziyor
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Belediyemiz, 
ücretsiz olarak 

düzenlediği 
tarih ve kültür 

turlarına devam 
ediyor. Esenlerli 

hemşehrilerimizi 
bu kez büyük bir 

kahramanlık 
destanı yazan  

ecdadımızı ziyâret 
etmek üzere 

Çanakkale’ye 
götürüyoruz. 

Şehitlikleri ziyâret 
eden Esenlerliler, 
duygu dolu anlar 

yaşıyor. 
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İLK ANAHTARLARİLK ANAHTARLAR
Esenler tarihî günlerden bi-

rini daha yaşadı. Esenler 
Belediyesi,  Çevre ve Şehir-

cilik Bakanlığı  iş birliğinde Türki-
ye’nin en büyük kentsel dönüşüm 
projesinin ilk etabı tamamlandı. 
Esenler’de deprem odaklı kentsel 
dönüşüm çalışmaları kapsamında 
15 Temmuz Mahallesi’nde yürütü-
len projenin ilk etabında inşaatları 
tamamlanan konutlar hak sahiple-
rine teslim edildi. İmar kısıtlılığı se-
bebiyle evlerini yenileyemeyen ve 
binaları büyük risk altında bulunan 
vatandaşlar için yapılan güven-
li kentsel dönüşüm konutlarının 
anahtarlarının teslimi için Esenler 
Dörtyol Meydanı’nda bir tören dü-
zenlendi. Hak sahipleri anahtar-
larını, Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

ERDOĞAN: ESENLER DAHA 
BİR BAŞKA GÜZEL OLUYOR

Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi 
1. Etap Anahtar Teslim Töreni’n-
de konuşan Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan, projede 
akıllı şehir altyapısı sayesinde in-
sanlara yük getiren değil yük alan, 
400 metrelik bir mesafede sosyal 
ihtiyaçlara erişim sağlayan huzur-
lu ve güvenli şehir özelliklerinin 
bulunduğunu anlattı. Cumhur-
başkanımız Erdoğan, bu projeyle 
Esenler’in daha da güzelleştiğini 
belirterek, “Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığımız ile 
Esenler Belediyemizin iş birliğiyle 
yürütülen çalışmalar sayesinde 
60 bin konutluk dev bir dönüşüm 
projesini burada yükseltiyoruz. 
Temelini Ekim 2020’de attığımız 
bu proje, yeşille bütünleşmiş, 
geleneksel mahalle anlayışına 
uygun şekilde, 4 katı geçmeyen, 
yatay mimariye sahip ve elbette 
depreme dayanıklı konutlardan 
oluşuyor. Esenler şimdi daha bir 
başka güzel oluyor” ifâdelerini 
kullandı.

KURUM: BÜTÜN DÜNYAYA 
ÖRNEK OLACAK

Törene katılan Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum, “Tam 60 bin konut yapaca-
ğımız bu alan aynı zamanda ülke-
mizin en büyük akıllı şehri olacak. 
Bir teknoloji üssü olacak Esenler’de 
gerçekleştireceğimiz bu proje bü-
tün dünyaya da örnek olacak. Ma-
halle kültürünü koruyarak inşâ et-
tiğimiz tüm yapılar, zemin+5 katı 
geçmeyecek şekilde yatay mimari 
esasıyla yapıyoruz” dedi.

GÖKSU: TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYARAK 
GÖNÜLLERİ İNŞÂ ETTİK

“Esenler’de yola çıktığımız ilk gün-
den beri taşın üstüne taş koyarak, 

gönülleri ve şehirleri inşâ ederek 
hep beraber tarihe tanıklık ettik.” 
diyen Esenler Belediye Başkanı 
Göksu, “17 Ağustos Depremi’nin 
yıl dönümünde, dünyanın en büyük 
kentsel dönüşümüne ev sahipliği 
yapan Esenler’de bugün 60 bin ko-
nutluk kentsel dönüşüm projemizin 
ilk etap konutlarının anahtarlarını 
Esenler’in güzel insanlarına teslim 
ediyoruz. Türkiye’nin ilk Akıllı ve 
Güvenli Şehri Esenler’i inşâ etme-
nin mutluluğunu ve gururunu ya-
şıyoruz. Esenler’e, insanımıza helâl 
olsun. Bu muhteşem projenin Esen-
lerimize kazandırılmasında hiçbir 
zaman desteğini esirgemeyen Cum-
hurbaşkanımıza gönülden teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

EYLÜL 2022
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CUMHURBAŞKANIMIZDANCUMHURBAŞKANIMIZDAN

60.000  konut-
luk,  Türkiye’nin 
en büyük kentsel 

dönüşüm projesinde ça-
lışmalar etaplar hâlinde 
devam ediyor. Konut-
lar tamamlandıkça hak 
sahiplerine teslim edi-
lecek. Proje kapsamın-
da inşâ edilen daireler 
modern çağın standart-
larını yakalamış, her da-
ireye bir kapalı otopark 
düşecek şekilde  2+1, 
3+1 ve 80 ila 125 met-
rekare arasında büyüklüğe sahip. 
Tüm otoparklar yer altında bulu-
nuyor.  1.924 derslikten  oluşan  63 
adet okul planlandı. 35.000 kişi ka-
pasiteye sahip 22 adet cami ve mes-
cit yapılacak.  500 yataklı hastane 
kompleksi, poliklinikler ve diş has-
tanesi ile birlikte Aile Sağlık Merkez-
leri de proje içerisinde yer almakta. 
Projenin bütününde  166.000 met-
rekare alanda sosyal, kültürel tesisler 
ve aktivite merkezleri bulunacak, 40 
kilometre uzunlukta bisiklet ve yaya 
yolları yapılacak.

128 bin 525 metrekare  alana sahip 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi de bu 
dönüşüm alanında yerini alacak. 
Türkiye’nin en büyük bilim merkezi, 
Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile Esen-
ler Belediyesi iş birliğinde burada 
inşâ edilmeye başlandı.  Bu teknoloji 
şehrinde kurulacak AR-GE ve bili-
şim merkezleri, dene-yap ve yazılım 
atölyeleri sayesinde sadece Esenler 
değil, İstanbul’un gençleri dünyanın 
geleceğine yön verme umutlarını 
yeniden yeşertecek. Burada 35.500 
beyaz yakalı istihdamı oluşacak.

DEV MİLLET BAHÇESİ VE SPOR 
KOMPLEKSİ AÇILACAK

Proje kapsamında Cumhurbaşkanı 
mız Recep Tayyip Erdoğan’ın açı-
lışını yaptığı İstanbul’un en büyük 
millet bahçelerinden birisi 15 Tem-
muz Millet Bahçesi şu anda Esenler 
halkının hizmetine sunuldu. Kent-
sel dönüşümle üretilen Türkiye’nin 
en büyük millet bahçelerinden biri 
daha yine bu bölgede yer alacak. Yeni 
millet bahçesinin ilk etabı tamam-

landığında  1 milyon 800 
bin metrekare, ikinci etabı 
tamamlandığında ise top-
lam  2.5 milyon  metreka-
re Esenler ve İstanbul’un 
hizmetinde olacak.

Millet bahçesi içerisinde; 
botanik bahçeleri, tema 
parkları, çocuk oyun alan-
ları, macera parkurları, 
futbol, basketbol, atle-
tizm, tenis vb. spor alanla-
rı, doğa ve tarım atölyeleri, 
açık hava kütüphaneleri, 
seyir terasları, mesire ve 

dinlenme yerleri yapılacak.

Kentsel dönüşüm alanında bir de 
Türkiye’nin en büyük spor komp-
lekslerinden birisi yapılıyor. İnşâsı 
devam eden dev spor kompleksi İs-
tanbullu sporseverler için yeni bir 
câzibe merkezi olacak.

KİMLER TAŞINIYOR?

Yatay mimaride ve geleneksel ma-
halle konseptinde inşâ edilen bu 
sağlam konutlara, yıllarca depreme 
dayanıksız, riskli yapılarda oturmak 
zorunda kalan ve imar problemin-
den dolayı konutlarını yenileyeme-
yen vatandaşlar taşınıyor. Projenin 
en büyük özelliklerinden biri de, 
Esenler içinden yıkılarak boşaltılan 
yerlerin tamamı mevcut imar lejant-
larına uygun olarak (Yeşil alan, park, 
otopark, okul, sosyal ve spor tesisi, 
yol vb.) değerlendiriliyor olması. Bu 
sayede Esenler, 2.1 milyon metreka-
re yeni donatı alanı kazanacak. Yıkı-
lan binaların yerinde öncelikli ola-
rak   60.000 metrekarelik bir millet 
bahçesi yapılacak. Millet bahçesinin 
inşâsına önümüzdeki Eylül ayında 
başlanacak.

EYLÜL 2022
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HAK SAHİPLERİ ÇOK MUTLU! HAK SAHİPLERİ ÇOK MUTLU! 

“Doğduğumdan beri, yaklaşık 42 sene-
dir buradayım. Şu anda otopark çok 

büyük sıkıntımızdı. Akşamları yer bulamıyor-
duk, evlerimiz depreme dayanıklı değildi. Ta-
biî bu binaları yıkıp tekrardan yapamadığımız 
için sağ olsun devletimiz bize bir yer gösterdi. 
Oraya depreme dayanıklı, daha sağlam, ye-
şil alanı çok, çocukların oynayabileceği, oto-
parklı, yani bize harika bir imkânlar sağladı. 
Bu yüzden de belediyemize çok çok teşekkür 
ederiz.

99 depreminde, deprem olduğu anda evden 
kaçtık ve yaklaşık 15 gün evimize giremedik. 
O anıyı unutamam. Hatta geçen senelerde 
deprem olduğu anda bile o korkuyu aynen 
yaşadık ama orada tabiî ki bu korkuyu yaşa-
mayacağız.”

“40 senedir Esenler’de oturuyorum. 
Babamın tırnaklarıyla kazıyarak 

aldığı burada 179 metrekarelik alan vardı. 
Kayıp arsa yüzünden biz 35-40 senedir imar 
alamıyorduk. Belediye Başkanımızdan Allah 
razı olsun, şu an işin bize kentsel dönüşüm 
yerinden, 15 Temmuz evlerinden yer verdi. 
Yani 40 senedir buradayım, 10 senedir kira-
cıydım. Evlendikten sonra şimdi kendi evime 
taşınacağım.

Anahtarım elimde. Sadece Allah nasip ederse 
boya badana yapıp içine geçeceğim. Bu, rant-
sal bir dönüşüm değil. Sosyal medya üzerin-
den çok eleştirdim bu konuyu zaten. Nerede 
resim görüyorsam hep eleştiriyordum ama bu 
son buldu. Bir taşı taşın üstüne koyan herkes-
ten Allah razı olsun.

Tek sevincim, çocuğumun oynayacağı bir ala-
nın olması. Açık bir alanın olması, ferah bir 
alanın olması. Her şey onlar içindi.Tarifi yok 
yani, çok mutluyum. Bize bu fırsatı veren ilk 
başta Cumhurbaşkanı, Çevre Şehircilik Ba-
kanlığı ve Tevfik Göksu Başkanıma teşekkür 
ediyorum.”

“34 seneden beri bu sokaktayım, bu bi-
nadayım. 3. katta oturuyorum ben, 

yürüsek sallanıyor. Bodrumdaki demirler tel 
vazifesi görüyor artık, yıkılmak üzere yani. 
Belediyemiz bizi kurtardı. Belediye hâriciyle 
bu keşmekeşi hiç kimse çözemezdi. Çünkü 
karışık bir durum. Sağ olsun devletimiz. Git-
tik, anahtarlarımızı aldık. Şöyle borçlandıra-
caklar, böyle borçlandıracaklar falan dediler 
ama çıkan borca bir borç diyemezsin verdik-
lerinin yanında. Resmen bir servet verdiler.

Evimiz süper, çok güzel. Yapılış şeklini gör-
düm. O temeldeki demirlerin arasına inan ki 
şu parmaklarımı soksam girmez. Nasıl bir dö-
şemişler demiri biliyor musun? Yani harika, 
artık orası da depremde göçerse İstanbul’da 
taş taş üstünde kalmaz.”

EYLÜL 2022
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Esenler Gençlik Merkezi’nin açılı-
şında konuşan Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem Ka-

sapoğlu, “Esenler, İstanbul’un en genç 
ilçelerinden biri. Gençliğiyle gurur du-
yan, gençliğine hizmet etmekten heye-
can duyan bir yönetim var. Bu gençlik 
merkezi başkanımızla, ekibiyle, ba-
kanlığımızla çok güzel bir iş birliğinin 
sonucudur. Gençlerimiz sadece Tür-
kiye’nin değil, insanlığın umudu. He-
yecanıyla, inancıyla gayretiyle, merha-
metiyle, yüreğiyle gençlerimiz gurur, 

aynı zamanda bir umut. Gençlerimizin 
yanında durmak, gençlerimizi yarınla-
ra hazırlamak, bugünlerini güçlü kıl-
mak da bizlerin vazifesi. Gençlerimizle 

aramızdaki hukuk, muhabbet 
çok güçlü ve gençlerimizle ara-
mızda bundan sonra da hiçbir 
şer ve fitne odağını sokmayaca-
ğız.” diye konuştu.

11’İN ÜZERİNDE GENÇLİK 
MERKEZİMİZ VAR 

Esenler’de genç nüfus oranının 
fazla olduğuna dikkat çeken 

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu, “İkinci büyük gençlik merkezi-
mizi açtık. Esenler’in farklı yerlerinde 
11’in üzerinde gençlik merkezlerimiz 
var. Bugün en büyüğünü açıyoruz. Bu 
gençlik merkezinin özelliği erkek ve 
kadın ayrı olarak, içerisinde her tür-
lü spor, kültür aktivitelerinin olduğu, 
gençlerin okuyup dinleti yapabileceği, 
her türlü nitelikli etkinliği kendi içeri-
sinde yapabileceği bir mekân.” şeklin-
de konuştu.

Konuşmaların ardından Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu, Esenler Belediye Başkanı M. 
Tevfik Göksu ve diğer davetliler, Esen-
ler Gençlik Merkezi’ni gezerek yapılan 
etkinlikler hakkında bilgi aldılar.  

HAYDİ GENÇLER AKTİVİTE MERKEZİ’NE!

Esenler Gençlik Merkezi bünyesinde yer 
alan Aktivite Merkezimizde; bowling sa-

lonu, masa tenisi, bilardo, langırt, PlayStation, 
kulis odası, müzik odası, sosyal medya stüdyo-
su, dijital kütüphane ve okuma alanı bulunu-
yor. E–spor odasında ise gençleri 12 adet oyun 
bilgisayarıyla rekabet dolu anlar bekliyor.

MERKEZDE NELER VAR?

Merkezde spor yap-
mayı seven gençlere 
daha iyi hizmet ve-
rebilmek için 20×7.5 
metre uzunluğunda 
havuzun yanı sıra 
spor salonunda; 5 
adet koşu bandı, 2 
adet yatay bisiklet, 2 
adet dikey bisiklet, 
profesyonel spor alet-
leri, 1 mekik sehpası, 
ayarlanabilir mekik 

sehpası ve karın kası makinesi bulunuyor.

Esenler Gençlik Merkezi’ndeki spor faaliyet-
lerinin yanı sıra, yine 15 Temmuz Millet Bah-
çesi’nde yer alan iki halı saha, bir basketbol 
sahası, bir voleybol sahası ile birlikte salon 
sporları alanı bulunuyor. Gençler, ayrıca okçu-
luk merkezindeki etkinliklerden de faydalana-
biliyorlar.

Sosyal MedyaSosyal Medya

StüdyosuStüdyosu

LangırtLangırt

BowlingBowling

BilardoBilardo

PlayStationPlayStation

Okuma AlanıOkuma Alanı

SADECE TÜRKİYE’NİN DEĞİL
DÜNYANIN UMUDUSUNUZ!

EYLÜL 2022
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Esenler Belediyesi, Mevlid-i Şerif ’in 
müellifi, mutasavvıf-şair Süleyman 
Çelebi’ye atfettiği 2021-2022 kül-
tür-sanat sezonunda pek çok etkin-
liğe ev sahipliği yaptı. 7’den 70’e her 

yaştan Esenlerliye hitap eden etkinlikler çerçe-
vesinde festivaller, söyleşiler, sergiler, gezi prog-
ramları, tiyatrolar, film gösterimleri, konserler, 
fuarlar, anma programları, yarışmalar, seminer-
ler, eğitimler ve pek çok özel etkinliklerle Esenler 
yine kültür sanatın başkenti oldu. 

MAHER ZAİN ŞARKILARIYLA COŞTURDU                         

2021-2022 Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezo-
nu açılışı kapsamında dünyaca ünlü Müslüman 
sanatçı Maher Zain, Dörtyol Meydanı’nda dü-
zenlenen konserde sevenleriyle bir araya geldi. 
Coşku dolu anların yaşandığı konserde Zain, İn-
gilizce, Arapça ve Türkçe şarkılar seslendirdi. 

GENÇLERİN TERCİHİ AKADEMİLER 
OLDU

Esenler Medya Akademisi, Esenler Sinema Aka-
demisi ve Esenler Radyo Akademisi’ni düzen-
leyerek genç iletişimcileri sektörün önde gelen 
isimleriyle bir araya getirdi. Hayatı sanata dönüş-

türen Esenler Sanat Evi’nde (ESEV) ise 7’den 70’e 
her yaştan Esenlerliye ücretsiz gitar, ney, piyano, 
tiyatro ve bağlamı gibi pek çok eğitimler verildi.  

ESENLER FİLM GÜNLERİ KOÇYİĞİT’İ 
AĞIRLADI

Bu yıl “Göç” temasıyla 2’ncisi düzenlenen Esen-
ler Film Günleri, sinemanın önde gelen isimleri-
ni bir araya getirdi. Esenlerliler tarafından ilgiyle 
takip edilen programda, Türk sinemasının usta 

oyuncusu Hülya Koçyiğit, İranlı usta oyuncu Ho-
mayoun Ershadi (Hümayun Erşadi) ve sinema 
eleştirmeni Burçak Evren’e onur ödülleri takdim 
edildi. Esenler Film Günleri kapsamında ayrıca 
en iyi kısa filmler ödüllendirildi. 

ESENLER’İN İLK ANTİKA PAZARI AÇILDI!

Tarih ve Nostalji Derneği iş birliği ile Esenler’e 
“Avas Antika Pazarı” kurdu. 500’e yakın tezgâhın 
kurulduğu pazarda, gramofondan plağa, nostaljik 
radyodan antika saate kadar pek çok ürün merak-
lılarıyla buluştu.

EYLÜL 2022
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EN KEYİFLİ FESTİVALLERİN ADRESİ: 
ESENLER

Birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle adın-
dan söz ettiren Esenler Belediyesi, pek çok festival 
düzenledi. Esenler’de bu sezon Mantı Festivali, 
Patates Festivali, Kiraz Festivali, Hamsi ve Horon 
Festivali, Karalahana ve Mısır Ekmeği Festivali, 
Glütensiz Makarna Festivali, Nar, Badem ve Çiğ 
Köfte Festivali ile Elma Festivali düzenleyerek va-
tandaşlara keyifli anlar yaşattı.

HEM GEZDİLER HEM ÖĞRENDİLER 

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Ulu 
Şehir Bursa”, “Payitaht’ta Bir Gün” ve “Seyr-i İs-
tanbul” kültür turları, vatandaşlardan büyük ilgi 
gördü. 

ÖZDENÖREN ÖYKÜ GÜNLERİ’NE KONUK 
OLDU

Esenler Öykü Günleri, Rasim Özdenören’in eser-
lerindeki “Uzak Yakınlar” temasıyla bu yıl 2. kez 
edebiyatseverlerle buluştu. ‘Yedi Güzel Adam’dan 
biri olan usta yazar, öykü serüvenini anlatarak ka-
leme aldığı hikâyelerin kaybolmasıyla ilgili anısını 
anlattı. 

RADYONUN YILDIZLARI ÖDÜLLERİNE 
KAVUŞTU

Bu yıl 2. kez halk oylamasıyla en iyilerin belirlen-
diği “Radyonun Yıldızları Ödül Töreni”nde radyo 
programcıları ve sanatçıları 24 kategoride yarıştı. 
13 Şubat Dünya Radyo Günü’nde düzenlenen tö-
rende ödüller sahiplerini buldu. 

“ANADOLU’DAN ESENLER” BELGESEL 
DİZİSİ YAPILDI

Esenler Belediyesi, Türkiye’nin cennet köşelerini 
karış karış gezerek 22 şehirdeki 125 köyü “Anado-
lu’dan Esenler” adlı belgesel dizisinde topladı. 

RAMAZAN’IN 
HEYECANI 
YİNE ESENLER’DE 
YAŞANDI

Esenler’de Ramazan her yıl ol-
duğu gibi bu yıl da dolu dolu geçti. Ra-
mazan-ı Şerif ’in mânevî iklimini ilçenin dört bir 
yanına taşındığı programlar, Şehir Ekranı TV ile 
evlere taşındı. 

TÜRKİYE’NİN İLK İYİLİK FUARI AÇILDI

15-24 Nisan tarihleri arasında Türkiye’de ilk kez 
gerçekleştirilen “İyilik Fuarı”na ev sahipliği yaptı. 
İçişleri Bakanlığı himayelerinde Esenler Dörtyol 
Meydanı’nda düzenlenen fuar, 10 gün boyunca 
kapılarını açık tuttu. 

DÜNYA ÇOCUKLARI ESENLER’DEYDİ!

Esenler’de bir gelenek hâline gelen Uluslararası 
Barış Ekmeği Festivali, 13. kez dünya çocuklarını 
bir araya getirdi.  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen festivale 9 
ülkeden gelen 100 çocuk katıldı.

LİSELİ TİYATROCULAR YETENEKLERİNİ 
SERGİLEDİ

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) Liseler Arası 
Tiyatro Günleri kapsamında birbirinden renkli ti-
yatro oyunlarını Esenler’de sahneledi. 

MİNİKLERE ÖZEL KİTAP FUARI

Esenler Belediyesi, çocukların zihin dünyasına 
katkı sunan ve onları kitap okumaya teşvik eden 
“Esenler Çocuk Kitapları Fuarı”na ev sahipliği yap-
tı. Fuarda imza günleri ve söyleşiler de düzenlendi. 

ESEV SANAT FESTİVALİ GÖZ DOLDURDU

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

ŞEHİR VE ÇOCUK KANALI AÇILDI

Tüm dönem yorulup karnelerini almaya hak ka-
zanan minikler ‘Karne Şenliği’nde eğlendi. TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımıyla 
gerçekleşen etkinlikte, Youtube üzerinden güvenli 
içeriklerle yayın yapan ‘Şehir ve Çocuk Kanalı’nın 
da lansmanı yapıldı. 

EYLÜL 2022
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SPOR VADİSİ’NE BİR HALKA DAHA
Esenler’i spor şehri yapacak yatırımlar bir bir dev-

reye giriyor. Kemer Mahallesi’nde devam eden 
ve birçok spor etkinlik sahasından oluşan Spor 

Vadisi’nin tesis zincirine bir halka daha eklendi. Esen-
ler Stadyumu’nun ardından Spor Vadisi’nin ikinci saha-
sı da tamamlandı. 
Bölgede bulunan TEİAŞ’a ait trafo merkezi arazisinin 
boşaltılması ile birlikte toplam 284 bin metrekare alan-
da yapılacak Spor Vadisi içerisinde 13 adet futbol saha-
sı, çocuk parkları, sosyal tesisler, spor ve fitness salonu, 
kamp eğitim merkezi, spor lisesi, otel, yurt, sporcu sağ-
lık merkezi, spor müzesi de bulunacak. Böylece bölge 
her yaştan insana spor yapma imkânı sunacak. 

KADIN MESLEKKADIN MESLEK
EDİNME MERKEZİ’NDEEDİNME MERKEZİ’NDE
SONA YAKLAŞILDISONA YAKLAŞILDI

Esenlerli kadınların, serbest zaman-
larında sosyal, kültürel, sanatsal 
ve sportif faaliyetlerde bulunarak 

vakitlerini değerlendirmeleri için hayata 
geçirilen Kadın Spor, Kültür ve Meslek 
Edinme Merkezi’nin inşâsı hız kesmeden 
devam ediyor.

Nine Hatun Mahallesi Zekai Şengör Par-
kı içerisinde yükselen, 3 bin 500 metre-
kare toplam alana sahip merkezde; ha-
vuz, fitness salonu, atölyeler, çok amaçlı 
salon ve kafeterya ile mescit de buluna-
cak. İnşaatı hızla devam eden merkezde 
incelemelerde bulunan Esenler Belediye 
Başkanı M. Tevfik Göksu, ilgililerden 
inşaatla ilgili bilgi aldı. Merkezin en kısa 
zamanda tamamlanarak Esenlerli ka-
dınların hizmetine sunulacağını söyle-
yen Başkan Göksu, “Gerek Esenler Şule 
Yüksel Şenler Hanımlar Konağı, gerekse 
burası gibi sadece hanımlara yönelik yap-
tığımız tesislerle Esenlerli her bir hanım 
kardeşimizin evinde çıktığında vaktini 
değerlendirebileceği, kendisini geliştire-
bileceği mekânlar hazırlıyoruz.” dedi. 

EYLÜL 2022
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2023’te hizmete girecek…2023’te hizmete girecek…

Türkiye’nin en önemli ve en büyük 
spor komplekslerinden biri daha 
Esenler’de yapılıyor. 15 Temmuz 

Mahallesi’nde yapımına başlanan Esenler 
Arena Spor Kompleksi 12.650 seyirci ka-
pasiteli ile ulusal ve uluslararası maçlara 
da ev sahipliği yapacak.  80 bin metreka-
re kapalı alana sahip Esenler Arena Spor 
Kompleksi içinde antrenman ve çok farklı 
salon sporlarına imkân veren salonlar ile 

787 araç kapasiteli otopark da yer alacak. 
İstanbul’un en büyük spor salonlarından 
birisi olacak ve inşaatı başlayan komplek-
sin 2023 yılı içinde hizmete gireceğini be-
lirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu, “Esenler’i spor şehri yapma konu-
sunda emin adımlarla ilerliyoruz. Komp-
leks hem Esenler’e hem de İstanbul’a bü-
yük bir prestij katacak. Şimdiden hayırlı 
olsun.” dedi. 

ESENLER’E DEV SPOR KOMPLEKSİESENLER’E DEV SPOR KOMPLEKSİ

ESENLER EROKSPORESENLER EROKSPOR
YENİ LİGİNE ALIŞIYORYENİ LİGİNE ALIŞIYOR

Geçtiğimiz sene gösterdiği büyük 
başarı ile 3. Lig’den 2. Lig’e yükse-
len Esenler Erokspor bu sene TFF 

2. Lig Beyaz Grup’ta mücâdele vermeye 
başladı. Çok sayıda yeni futbolcu transfer 
ederek kadrosunu güçlendiren Esenler 
Erokspor, tarihinde ilk defa yer aldığı yeni 
ligine alışmaya çalışıyor. Ligin ilk maçında 
deplasmanda Menemen Spor’a 1-0 yeni-
len Erokspor, ikinci maçında kendi evinde 
Isparta 32 Spor’u 1-0 yenerek bu ligde ilk 
galibiyet ve ilk 3 puanını aldı. 

Üçüncü maçında deplasmanda Arnavut-
köy Belediye Spor’a da 1-0 yenilen Eroks-
por, 4. haftada Şanlıurfa Spor’u konuk 
etti. Bu maçtan dan 1-1’lik beraberlikle 
ayrılan yeşil-beyazlı ekip yetkilileri, ligin 
yeni takımlarından birisi olduklarını, yeni 
transferlerin takıma uyum sağlaması ile 
birlikte önümüzdeki haftalarda başarılı 

sonuçlar alacaklarına inandıklarını söyle-
yerek, “Özellikle kendi evimizde oynadığı-
mız maçlarda taraftarımızı yanımızda gör-
mek istiyoruz. Onların gücü ve desteği ile 
hep birlikte yeni başarılara imza atacağız. 
Hafta sonları tüm futbolseverleri Kemer 
Mahallesi’ndeki Esenler Stadyumu’na bek-
liyoruz.” diye konuştular. 
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MUTLULUK MEKÂNI!MUTLULUK MEKÂNI!

Esenlerli kadınlar, 15 Temmuz 
Millet Bahçesi içerisinde yer 
alan Şule Yüksel Şenler Ha-
nımlar Konağı’nda şehrin 
yoğunluk ve stresinden uzak, 

sakin bir ortamda kendilerini geliştirme-
nin mutluluğunu yaşıyor. 
Kadınlar, kaliteli ve huzur-
lu bir ortamda çocuklarıyla 
birlikte ihtiyaç duydukları 
her alanda kendilerini hem 
geliştiriyor hem sosyalleşi-
yor hem de mutlu bir şekil-
de evlerine dönüyor.

Hanımlar Konağı, ‘âde-
ta ikinci evimiz’ diyen 
Esenlerli hanımlar; ahşap 
boyamadan amigurumi-

ye (oyuncak bebek yapımı), resimden 
makrameye, tel kırmadan geleneksel el 
sanatları kadar birçok atölyeye katılarak 
da hem kaliteli vakit hem de ev işlerinin 
yoruculuğundan uzak moral depolaya-
rak evlerine dönüyorlar. Mutlulukları yüzlerine yansıyan ev ha-

nımları, bir taraftan meyve ağaç-
larının altında yeşillikler içinde 
hoş sohbetlerle hasret giderirken, 
isterlerse Hanımlar Konağı bahçe-
sinde bisiklet sürme, Funsoccer ve 
örgü yarışmaları gibi etkinliklerle 
de hünerlerini sergileme imkânı 
buluyorlar.  Yarışmalardan kazan-
dıkları sürpriz hediyelerle ve yeni 
bir ruh halî ile evlerinin yolunu tu-
tan kadınlar Hanımlar Konağı’nı 
“Esenler’in mutluluk mekânı” ola-
rak târif ediyorlar. 

TÜRGEV Esenler Safiye Ali Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu, 
TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve Esenler Belediye 

Başkanı M. Tevfik Göksu’nun katılımıyla açıldı. İsmini Türkiye’nin ilk kadın tıp 
doktoru ve tıp eğitimi veren 
ilk kadını olan Safiye Ali’den 
alan TÜRGEV Esenler Safi-

ye Ali Yükseköğretim Kız Öğrenci 
Yurdu’nun açılışı yurt önünde ger-
çekleştirilen törenle yapıldı. Esenler 
Belediyesi’nin TÜRGEV ile birlikte 
yapımını tamamladığı 148 kız öğ-
renci kapasiteli yurdun açılış prog-
ramına Esenler Belediye Başkanı M. 
Tevfik Göksu ve TÜRGEV Yönetim 
Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜR-
GEV Yönetim Kurulu Başkanı Fat-
manur Altun da katıldı. 

150 ÖĞRENCİYE EV SAHİPLİ-
Ğİ YAPACAK

Açılış programında konuşan Esen-
ler Belediye Başkanı Mehmet Tev-
fik Göksu, “Bütün eğitim hayatını 
yurtlarda geçirmiş birisi olarak aynı 
zamanda bu şehrin geleceğinden 
de sorumlu birisi olarak bu tesisi 

yapmayı hem vicdanî hem de insanî 
sorumluluğumuz olarak gördük. 
TÜRGEV’imizin yurdu 150 tane öğ-
rencimize ev sahipliği yapacak.” dedi.

BU CAMİA YÜZ BİNLERCE 
ÖĞRENCİYE YURT VE BURS 
HİZMETİ SAĞLADI

TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Bilal 
Erdoğan ise, “Bu camia yüz binlerce 
öğrenciye yurt ve burs hizmeti sağ-
ladı. Hayırseverlerin bağışlarını, ih-
tiyaç sahibi öğrencilerle buluşturdu. 
Belki böyle güvenli kapılar olmasa 
aileler kızlarını üniversiteye gönder-
meyecek. TÜRGEV sayesinde birçok 
kız çocuğu üniversite, yüksek lisans, 
doktora eğitimlerini aldı. Güvenle, 
emniyetle ve huzurla kendi hedefle-
rine yürüdüler.” diye konuştu.

İLÇEMİZE BİR YURT DAHAİLÇEMİZE BİR YURT DAHA


