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ESBİM işsizlik sorununa çare oluyor
İşsizliğe çözüm bulabilmek, 

iş arayışı içinde olan 
vatandaşların istihdamını 

sağlamak için çalışma-
larını aralıksız sürdüren 

Esenyurt Belediyesi 
İstihdam Merkezi (ES-

BİM), iş arayanların 
ve işverenlerin 

yüzünü güldürm-
eye devam ediyor. 
ESBİM aracılığıyla 
2019 yılı içerisinde 
ilçedeki kurumsal 

firmaların mülakat-
larına giren vatan-

daşlar arasından, 
7 bin 122 kişi işbaşı 

yaptı. 13’TE

İNSANI VE 
DAYANIŞMAYI 
MERKEZE 
ALDIK

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI 

KEMAL DENİZ BOZKURT:

Görevi başında bir buçuk yılı geride bırakan Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, bu süreçte yapılan 
çalışmaları ve Esenyurt için hazırladığı projeleri anlattı.
SAYFA 4’TE

Esenyurt Belediyesi’nin üç ayrı ma-
hallede yapımına başladığı parklarda 
çalışmalar devam ediyor. Hürriyet Ma-
hallesi’ndeki park tamamlandı, Gökev-
ler ve Akçaburgaz mahallelerindekiler 
ise yakında tamamlanacak. 14’TE

Yeni parklar ilçeyeYeni parklar ilçeye
renk katacakrenk katacak

Esenyurt’un sağlığı Esenyurt’un sağlığı 
onlara emanetonlara emanet
Sağlık alanında ilçe halkına birçok 
branşta hizmet veren Esenyurt 
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 
Esenyurtluların sağlığı için haf-
tanın 7 günü 24 saat boyunca 
görev yapıyor. 24’TE
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Esenyurt Belediyesi gelecek nesillere 
yaşanabilir bir doğa bırakmak, çevre ve 
geri dönüşüm bilincini artırmak amacıy-
la sürdürdüğü çalışmalara bir yenisi-
ni daha ekledi. Belediye Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü, Sıfır Atık yönet-
meliği kapsamında belirlenen noktalara 
cam kumbarası ve pet kafesler yerleştir-
di. ‘Dönüşüm Seninle’ ve ‘Çöpe Atmayın, 
Geleceğe Değer Katın’ sloganlarıyla 
başlatılan projede, günlük olarak topla-
nan atıklar, belediyeye ait tesislerde çevr-
eye zarar vermeden geri dönüştürülecek.

ÇÖPE ATMA
GELECEĞE
BIRAK!
ESENYURT’TA CAM VE PET ŞİŞELER
ÇÖPE DEĞİL KUMBARAYA ATILACAK

GİYSİ VE TEKSTİL
ATIK KUMBARALARI
HER NOKTADA

Müdürlük, yeni başlatılan projenin yanı sıra 
ilçe geneline yerleştirilen tekstil atık kum-
baralarındaki atıkları da toplamaya devam 
ediyor. Kullanılmış ve atık haline gelmiş gi-
ysilerin ve tekstil atıklarının evsel atıklardan 
ayrı bir şekilde toplanması için yerleştirilen 
kumbaralara atılan giysiler, her gün be-
lirlenen saatte toplanarak geri dönüşüm 
merkezine götürülüyor.
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KEMAL DENİZ BOZKURT
ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI

Sevgili Esenyurtlular
Yeni bir yönetim ve yeni bir anlayışla çıktığımız yolda, desteğiniz, ilginiz ve sevginiz 
bizim için önemli bir güç kaynağı oldu, olmaya da devam ediyor. Görevde iki yılımızı 
doldurmak üzereyiz, bu süre boyunca, tüm çalışma arkadaşlarımızla, gece gündüz 
demeden bizi seven, destekleyen siz kıymetli halkımız için çalıştık, çalışmaya da 
devam ediyoruz,

Aydın bir vizyona sahip, sürdürülebilir, bütüncül, ortak aklı ve katılımcı yerel demokrasiyi 
esas alan bir planlama ile çalışma sistemimizi hayata geçirdik. Tasarruf önceliğimiz 
oldu. İsrafın önüne geçerek, geçmiş yıllarda yapılan gereksiz harcamaları kısıtladık. 
Yüksek maliyetle yapılan işler daha düşük maliyetle yapılmaya başlandı. Temizlik 
ve yol yapımı gibi işlerde aynı işi daha düşük maliyetle ihale ettik. Örneğin sadece 
temizlikte yıllık tasarrufumuz 7.7 milyon lira. Karşımıza çıkan tüm engelleri hep birlikte, 
ortak akılla aşıyoruz. Esenyurt’umuzu yeşil, doğa dostu, yaratıcı, adil ve her şeyin 
hakça paylaşıldığı, insanların sağlık ve huzur içerisinde bir arada yaşadığı bir kent 
haline getirme yolunda hızla ilerliyoruz.

Kıymetli Hemşehrilerim,

Dünyayı etkisi altına alan bir salgınla mücadele ediyoruz. Tarihin, böylesine ilk defa 
tanık olduğu, en yaygın, sinsi ve tehlikeli, hayatımızın neredeyse tüm alanlarını 
durdurma noktasına getiren bir virüsle karşı karşıyayız. Konunun ciddiyetini kavrayarak, 
salgınla olan mücadeleyi birlikte yürütmek zorundayız; öyle de yapıyoruz, bu süreci 
birlikte aşacağız. Bunu yaparken, diğer tüm hesapları ardımızda bırakmalıyız. Siyasi 
kutuplaşmalar, görüş ayrılıkları, anlayış farklılıkları gibi bizi ‘biz’ olmaktan alıkoyan 
ne varsa geride bırakmalı, birlik, beraberlik ve dayanışma ile  virüs tehdidine karşı 
mücadele etmeliyiz. 

Umudun Şehri’nin güzel insanları,

Yeni umutlarla yeni bir yıla daha giriyoruz. Barışın, sevginin ve hoşgörünün egemen 
olduğu bir dünyada sağlık ve huzurla bir arada yaşamamız en büyük dileğim. Bu 
duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı kutluyor; yeni yılın hepimize sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyorum.
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Bu gazetede kullanılan yazı ve görseller 
izin almak ve kaynak göstermek şartıyla 

kullanılınabilir, alıntı yapılabilir.

Esenyurt Belediyesi’nin aylık, 
ücretsiz bültenidir. 

basin@esenyurt.bel.tr / 444 0 411
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DEZENFEKSİYONDEZENFEKSİYON
ÇALIŞMALARIÇALIŞMALARI
ARTARAKARTARAK
DEVAM EDİYORDEVAM EDİYOR
Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 
pandemi ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. 
Ülke genelinde yeniden yükselmeye başlayan 
Koronavirüs rakamlarının ardından ilçede 
yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarını artıran 
ekipler, ibadethaneleri, İETT duraklarını, 
bankamatikleri, bina girişlerini, cadde ve 
sokaklar ile parkları dezenfekte etmeyi 
sürdürüyor. Esenyurt genelinde çalışmalarını 
aralıksız sürdüren ekipler, sabah erken 
saatlerde mesaiye başlayarak vatandaşların 
yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ilaçlama 
ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Ekipler, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir 
ortamda seyahat edebilmesi için ilçe genelinde 
yolcu taşıyan taksi ve minibüslerde ilaçlama ve 
dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor. Son günlerde 
salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılması 
nedeniyle vatandaşların çok sık kullandığı taksi 
ve minibüslerde ilaçlama ve dezenfeksiyon 
çalışmaları artarak devam ediyor.

GÜNLÜK ORTALAMA 50 ARAÇ 
DEZENFEKTE EDİLİYOR

Ekipler tarafından gerçekleştirilen ilaçlama 
çalışmalarında günlük ortalama 50 toplu taşıma 
aracı dezenfekte ediliyor. Her gün binlerce 
Esenyurtlunun kullandığı taksi ve minibüsler, 
mikroplardan virüslere kadar insan sağlığına 
zararlı her türlü unsura karşı ilaçlanıyor. Yetkililer, 
ilçe genelinde taksi ve toplu taşıma araçlarında 
yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarının belirli 
aralıklarla devam edeceğini aktardı.

Dezenfeksiyon çalışmaları, ilçedeki 
ibadethanelerde de düzenli olarak sürdürülüyor. 
Ekipler, ilçe genelinde ibadet yapılan cemevi 
ve camilerin sosyal kullanım alanları da dahil 
olmak üzere tüm noktalarını dezenfekte ediyor. 

Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı bir ortamda 
yapabilmesi için çalışan ekipler, dezenfeksiyon 
işlemlerini büyük bir titizlikle yürüterek, cami ve 
cemevlerini ibadete hazır hale getiriyor.

Koronavirüs tedbirleri, düğün ve nikah 
törenlerinde de titizlikle uygulanıyor. Esenyurt 
Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından 
yayımlanan Koronavirüs düğün genelgesi 
kapsamında, gelinle damadın birinci derece 
yakını olmayan, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 
15 yaş altı çocukların nikah salonlarına girişine 
izin vermiyor. Kapıda gerekli kontrolleri yapan 
yetkililer, nikaha katılımı genelge kapsamında 
30 kişi ile sınırlandırıyor.

Esenyurt Belediyesi 
Nikah Sarayı, gün-
lük olarak yapılan 
d e z e n f e k s i y -
on ve temizlik 
işlemlerinin yanı 
sıra her tören-
den sonra ha-
valandırı larak, 
masa ve sanda-
lyeler dezenfekte 
ediliyor. Önlem-
ler kapsamında, 
girişlere ve ortak 
alanlara sosyal me-
safeye uyarılarının 
yapıştırıldığı salonlar-
da, yoğunluk yaşanma-
ması için giriş ve çıkışlar farklı 
kapılardan yapılıyor.

İBADETHANELER
DEZENFEKTE EDİLİYOR

TOPLU TAŞIMA
ARAÇLARI VE TAKSİLER 
VİRÜSLERE KARŞI İLAÇLANIYOR

65 YAŞ VE ÜZERİ
VATANDAŞLAR
İLE 15 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR
NİKAHLARA ALINMIYOR

SALONLAR HER 
TÖRENDEN
SONRA
DEZENFEKTE
EDİLİYOR 
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YAŞAM ALANLARI HER GÜN 
DEZENFEKTE EDİLİYOR

Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı 
ekipler, yükselişe geçen Koronavirüs’e 

karşı tedbirleri elden bırakmıyor. İlçenin 
hemen hemen tüm noktalarında her gün 

dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor.

Tüm ibadethaneler
düzenli olarak
dezenfekte ediliyor.

VİRÜSE KARŞI YOĞUN BİR 
ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

İbadethaneler, İETT durakları, cadde ve 
sokaklar, bina girişleri ve parkların yanı 

sıra vatandaşların yoğun olarak kul-
landığı bankamatikler de düzenli olarak 

dezenfekte ediliyor. 
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EVDE SAĞLIK HİZMETİ
Halk sağlığına özel önem veren Esenyurt Belediyesi, sağlık durumları hastanelere git-
meye elverişli olmayan vatandaşlara, ücretsiz ‘Evde Sağlık’ hizmeti veriyor. Yatağa 
bağlı, yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret eden Evde Sağlık hizmetleri birimi, 
serum, iğne, pansuman ve kan alma gibi sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor. 
Evlere yapılan ziyaretlerde steril kıyafetler giyen ekipler, ilaç kullanımı, hij-yen kural-
ları, yeme-içme alışkanlıkları gibi konularda bilgiler de veriyor. 7 gün 24 saat boyunca 
hizmet veren sağlık ekipleri, hastaların şikayetlerini değerlendirerek tam teşekküllü 
sağlık kuruluşlarına yönlendirmeler de yapıyor.

EVDE FİZİK TEDAVİ HİZMETİ

Esenyurt Belediyesi sağlık alanında ilçe halkına birçok branşta hizmet veriyor. Sağlık İşleri Müdürlüğüne 
bağlı ekipler, Esenyurtluların sağlığı için haftanın 7 günü 24 saat boyunca görev yapıyor.

ONLARA EMANET
Esenyurtluların Sağlığı

Esenyurt Belediyesi, ilçe halkının yaşam kalitesini artırabilmek için 
birçok alanda sağlık hizmeti sunuyor. Bu hizmetlerden birisi, Evde Fizik 
Tedavi. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan uzman 
fizyoterapist tarafından evlerinde ziyaret edilen hastalar, 
son teknoloji cihazlarla tedavi ediliyor. Tedavi sonrası 
gerekli bilgilendirmeler yapılarak hasta ve yakınları 
bilinçlendiriliyor. Her yaş grubundan hastaya 
verilen bu hizmet sayesinde vatandaşlar hem 
sağlığına kavuşuyor hem de ailelerin yükü 
hafifliyor. 

YATAĞA BAĞIMLI HASTALARA 
ÖNCELİK VERİLİYOR
Hastalara daha iyi bir yaşam kalitesi 
sağlamak için bu hizmeti verdiklerini belirten 
uzman fizyoterapist Fahri Furkan Nak, 

“Hizmetimizde yatağa bağımlı hastalar öncelikli. Hastanelerde fizik 
tedavi sırası yoğunluktan dolayı geç geldiği için bu çalışmaya başladık. 

Gün içerisinde alınan randevulara göre bir planlama yaparak 
evlere gidiyoruz. Genel olarak nörolojik ve ortopedik 

ağırlıklı hastalara evde fizik tedavi hizmeti veri-
yoruz. Vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek, 

yardımcı cihazlarımızla hastaya fizik tedavi 
işlemi uyguluyoruz. Gerekli egzersizleri yaparak 

hastayı ve yakınlarını bilgilendiriyoruz.” dedi. 
Civardaki devlet hastanelerinden doktorların 
hastalarını kendilerine yönlendir- 
diğini belirten Nak, “Hastanelerde 
oluşan yoğunluktan vatandaşlarımızın 
etkilenmemesi için ‘Evde Fizik Tedavi Görür 
Raporu’ olan hastalarımıza bu hizmeti, 
haftada iki seans olmak üzere on beş seans 

boyunca veriyoruz.” diye konuştu.
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ÜCRETSİZ DİYETİSYEN 

Sağlık alanında Esenyurtlulara ücret-
siz sunulan bir diğer hizmet ise Diyetisyen 
Danışmanlığı.  Vatandaşlar, ücretsiz diyetis- 
yen uygulaması sayesinde kilo kontrolünü 
yaptırarak doğru beslenme yöntemlerini 
öğreniyor. “7’den 70’e Sağlıklı Beslenme” slo-
ganıyla başlatılan bu uygulama ile bugüne 
kadar binlerce vatandaşa danışmanlık 
hizmeti verildi. Esenyurt’ta vatandaşlar 
için uygulanan diyetisyen hizmeti ile her-

kesin sağlığı kontrol altına alınıyor. Özel-
likle fast food diye adlandırılan sağlıksız 
beslenme tarzının hızla yayılmasıyla birlikte 
ilçede oluşan obezite sorunlarına engel ola-
bilmek ve kilo almakta zorlanan kişiler için 
başlatılan projeyle sağlıklı yaşam danışman-
lığı veriliyor. Sağlıksız beslendiğini düşünen 
ve bu durumdan kurtulmak isteyen tüm 
vatandaşlar, başvuru yapmaları halinde di-
yestisyen hizmetinden faydalanabiliyor.

7/24 HASTA NAKİL AMBULANSI HİZMETİ 
Yatağa bağımlı ve yardıma ihtiyacı olan vatan-
daşlar için yürütülen ücretsiz ‘Hasta Nakil Ambu-
lansı’ hizmeti de haftanın 7 günü, 24 saat boyunca 
aralıksız olarak devam ediyor. 
Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Hasta Nakil Ambu-
lansı Birimi, kendi imkanları ile hastaneye gidemey-
en yatağa bağımlı ve yürüme zorluğu çeken hasta-
ları, Koronavirüs’e karşı gerekli tedbirleri alarak ilgili 
hastanelere götürüp getiriyor. 
Birim, hastane randevusu ve emar, tomografi gibi 
tüm tedavi işlemleri, diyaliz işlemleri gibi yatağa 
bağımlı ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşları evin-
den alarak, hasta nakil ambulansları ve mobil sağlık 
araçlarıyla İstanbul içi ve Gebze bölgesindeki has-
tanelere naklini gerçekleştiriyor. Hastanede tedavil-
eri tamamlanan ve taburcu olan hastalar ise hasta-
nelerden alınarak evlerine ulaştırılıyor. 

HİZMETTEN FAYDALANMAK 
İSTEYENLER 1 GÜN ÖNCEDEN 
RANDEVU ALMALI

Hasta nakil hizmetlerinden yarar-
lanmak isteyen vatandaşların en 
az 1 gün önceden randevu almaları 
gerekiyor. Vatandaşlar randevu-
larını, belediyenin 444 0 411 no.lu 
çağrı merkezini arayarak Sağlık 
İşleri Müdürlüğüne bağlanıp kolaylık-
la alabiliyorlar. Ayrıca hasta nakil 
hizmetlerinden faydalanabilmek için 
hastaların hastaneden randevu almış ol-
maları ve tedavi işlemlerinin tamamlanıp 
taburcu olmaları gerekiyor.

KİŞİSEL BAKIM VE KUAFÖRLÜK HİZMETİ
Sağlık İşleri Müdürlüğünün bünyesinde verilen hizmetler arasında ücretsiz Evde Kişisel 
Bakım ve Kuaförlük Hizmeti de var. Engelliler Koordinasyon Merkezi, ilçede yaşayan en-
gelli ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine giderek kişisel bakımlarını gerçekleştiriy-
or. Vatandaşların yaşam kalitesini artırarak sağlıklı bir toplum oluşmasını hedefleyen Es-
enyurt Belediyesi, ücretsiz kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti ile saç kesi- mi, saç yıkama, 
saç ve sakal tıraşı ile kişisel bakım hizmetlerini profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştiri-
yor. Sağlık alanındaki hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 444 0 411 nu-
maralı çağrı merkezinden bilgi alabilirler.
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Giresun’da yaşanan sel 
felaketinin yaralarını sarmak 
için Esenyurt Belediyesi, 
kaymakamlık, Kent Konseyi ve 
il dernekleri “7 Bölge 7 Renk 
Esenyurt Tek Yürek” sloganıyla 
yardım kampanyası başlattı. 
Esenyurt Kaymakamlığı, 
Esenyurt Belediyesi, Kent 
Konseyi, İl Dernekler Birliği 
Platformu, Karadenizliler 
Platformu ve Muhtarlar 
Derneği’nin ortaklaşa 
yürüttüğü çalışmada çok 
sayıda koltuk ve halı alındı. 
Esenyurt Belediyesi Giresun 

Kültür Evi’nden yola çıkan 
yardım tırları, Giresun’daki 
selzedelere teslim edildi.
Kampanyada emeği geçen 
herkese teşekkür eden 
Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, “Esenyurt 
Türkiye’nin özeti, Türkiye’nin 
bütün bölgelerinden insanlar 
var. Türkiye’nin yedi rengini 
bünyesinde taşıyor ama tek 
yürek olarak hareket ediyor. 
Bu yüreğin çarpmasının 
nedeni de sevgi, saygı, birlik, 
beraberlik, barış, kardeşlik 
duygularıyla içinde olmak. Biz 

bu duygularla hareket ettiğimiz 
sürece hem Esenyurt’un hem 
Türkiye’nin birlik beraberliğine, 
dostluğuna hizmet etmiş 
olacağız. Bugün yaptığımız 
bu yardım Giresunlu 
kardeşlerimizin sorunlarının 
tamamını çözemeyecek ama 
birlik beraberlik içerisinde 
olduğumuz için onların 
sorunlarla baş etmedeki 
enerjisini artırmış olacağız.” 
dedi.
İlk olarak Piraziz Belediyesi’ne 
giden Başkan Bozkurt 
ve beraberindeki heyet, 
ardından Yağlıdere Belediye 
Başkanı Yaşar İbaş, Eynesil 
Belediye Başkanı Ahmet Latif 
Karadeniz ve Tirebolu Belediye 
Başkanı Burhan Takır’ı ziyaret 
etti. Yardımları vatandaşlara 
bizzat teslim eden Belediye 
Başkanı Bozkurt’un son durağı 
selden en çok etkilenen Dereli 
Belediyesi oldu. Dereli Belediye 
Başkanı Zeki Şenlikoğlu’ndan 
hasarla ilgili bilgi alan Başkan 
Bozkurt, Şenlikoğlu’yla birlikte 
taşan derede incelemelerde 
bulundu.

ESENYURT GİRESUNLU
KARDEŞLERİNİ UNUTMADI
Esenyurt Belediyesi, ilçe kaymakamlığı, Kent Konseyi ve sivil 
toplum örgütlerinin Giresun’da yaşanan sel felaketinin yaralarını 
sarmak için başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardımlar 
tırlara yüklenerek selden etkilenen vatandaşlara teslim edildi. 

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt, depremle sarsılan İzmir’e de destek zi-
yaretinde bulundu. Maltepe Belediye Başkanı 
Ali Kılıç ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 
Genç ile birlikte İzmir’e giden Başkan Boz-
kurt’un ilk durağı depremden en fazla etkilenen 
Bayraklı İlçesi oldu. Bayraklı Belediye Başkanı  
Serdar Sandal ile görüşerek çalışmalar hakkın-
da bilgi alan Başkan Bozkurt,  Koordinasyon 
Merkezi’nde milletvekili ve belediye başkan-
larıyla düzenlenen toplantıya da katıldı.

Başkan Bozkurt’tan 
İzmir’e destek ziyareti

Giresun ziyaretinde selden en çok etkilenen Dereli’yi de 
ziyaret eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt, Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu’yla bir-
likte taşan derede incelemelerde bulundu.
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ZABITA EKİPLERİNDENZABITA EKİPLERİNDEN
KORONAVİRÜS DENETİMİKORONAVİRÜS DENETİMİ

Esenyurt Belediyesi, İçişleri Bakanlığının Koronavirüs ted-
birleri kapsamında başlattığı denetimlere destek vererek, 
ilçede bulunan işletmelerde yoğun Koronavirüs de-
netimi gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri, işletmeleri 
tek tek gezerek Koronavirüs ile ilgili dezenfektan, 
maske, sosyal mesafe ve Koronavirüs’e karşı 
14 kural afişleri gibi gerekli önlemlerin alınıp 
alınmadığını kontrol ediyor.  

DÜĞÜN SALONLARI 
DENETLENDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe 
genelinde bulunan düğün salonları da 
denetlendi. Denetimlerde, işletme ve 
düğün sahiplerine, maske, sosyal mesafe 
kuralına uyulması ve oyun oynanmaması 
konusunda uyarılarda bulunulurken, girişle-
rde ateş ölçümü, takı merasimlerinde ve otur-
ma düzenlerinde 
sosyal mesafe ile hijyen tedbirleri bakımından de-
netimden geçen işletmelere, salgın tedbirleri hakkın-
da bilgilendirmeler de yapıldı.

ESENYURT BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ YAYIMLADIĞI GENELGELER 
KAPSAMINDA, İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERDE 
KORONAVİRÜS DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. FIRINLAR DA 

DENETİMDEN 
GEÇTİ

Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki ek-
mek fırınlarında da hijyen ve gr-
amaj denetimini sürdürüyor.  Belli 
aralıklarla yapılan denetimlerde, 
genel hijyen kurallarının yanı sıra 
ekmek gramajları ve belge kon-
trolü gerçekleştiriliyor. Ekipler, 
vatandaşların daha güvenli ve 
sağlıklı hizmet alabilmesi için 
üretime uygun olmayan fırın-

lara cezai işlem uygulayarak, 
mühürledi. Denetimlerde fırınlara, 

Koronavirüs kurallarıyla ile ilgi-
li bilgilendirmelerde de bulunuldu. 

Vatandaşların sağlığı için fırın dene-
timleri düzenli olarak devam edecek. 
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ÇOK GÜZEL BİR
SİSTEM KURMUŞLAR

Çalışmak için Diyarbakır’dan Esenyurt’a gelen 24 yaşın-
daki İbrahim Emre Kantacı, ESBİM sayesinde kısa süre-
de iş bulduğunu belirtti: “Kendi şehrimde geçimimi 
sağlayamadım, burası da bana yeni bir ümit olur diye 
geldim. ESBİM’i bir tanıdığım aracılığıyla buldum, on-
lar da 3 gün içerisinde bana iş buldular. Esenyurt Bele-
diyesi’nin yaptığı bu işi tüm belediyelere tavsiye ediy-
orum. Kimse mağdur olmuyor, işsizlik oranı azalıyor, 
aracılar da yok, belediye bizi işverenle buluşturuyor, 
keşke ülke genelinde bu çalışmayı yapabilseler. Çok 
güzel bir sistem kurmuşlar, bunu da büyütüyorlar. Öyle 
görünüyor ki Türkiye’de işsizlik oranının en düşük olduğu 
yer Esenyurt olacak.”

‘BİZİMLE HER KONUDA İLGİLENDİLER’

Kendilerine iş imkânı sağlayan Esenyurt Beledi-
ye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür eden Ali 
Kurşun ise, “Bizimle her konuda ilgilendiler. ESBİM ailes-
ine de teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi’nin mülakatlarına katılan vatandaşlar, 
kendileriyle özel olarak ilgilenilmesinden çok memnun. ESBİM sayesinde kısa 
sürede istihdam edilen vatandaşlar, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a 
teşekkür ederek, sistemin tüm Türkiye’de uygulanması gerektiğini belirtiyor.

İşsizliğe çözüm bulabilmek, iş 
arayışı içinde olan vatandaşların 
istihdamını sağlaması için çalışma-
larını sürdüren Esenyurt Beledi-
yesi İstihdam Merkezi (ESBİM), iş 
arayanların ve işverenlerin yüzünü 
güldürmeye devam ediyor. Başkan 
Bozkurt’un göreve gelmesiyle faa-
liyetlerini artıran ESBİM, 20 ayda 
5.865’i kadın 14 bin 661 kişiyi iş sahi-
bi yaptı. Birim, 2019 ve 2020 yılların-
da iş başvurusunda bulunan vatan-
daşların sağlık, lojistik, gıda, tekstil, 
kimya, mobilya, kozmetik, inşaat, 
sanayi ve özel güvenlik gibi çeşit-
li sektörlerde istihdamını sağladı.  

ULUSAL SORUNA YEREL ÇÖZÜM

İbrahim Emre Kantacı:

Esenyurt Belediyesi 
İstihdam Merkezi (ESBİM), 
20 ayda 14 bin 661 vatandaşın 
iş sahibi olmasını sağladı. 
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İşverenlerin büyük ilgi gösterdiği Esenyurt Belediye-
si İstihdam Merkezi (ESBİM) pandemi sürecinde is-
tihdam sağlamaya devam ediyor. Sunny firmasının 
talebi üzerine 503 kişilik işe alım sürecini başlatan 
ESBİM’in mülakatlarına Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt da katıldı.

“EN ÇOK MUTLU OLDUĞUM İŞ
İSTİHDAM SAĞLAMAK”

Nene Hatun Kültür Merkezi’nde yapılan mülakatlar 
öncesinde vatandaşlara hitaben konuşan Başkan 
Bozkurt, istihdam işini severek yaptıklarını söyledi. 
Bozkurt, “Benim en çok huzur duyduğum, en çok 
mutlu olduğum iş bu. İstihdam sağlamak. Aslında 
belediyenin işi değil. Hukuken, kanunen bi-
zim sorumluluğumuzda olan iş değil 
ama insan olarak ve siyasetçi olarak 
herkesin sorumluluğunda diye 
düşünüyoruz. O yüzden bu konu-
da özel çaba sarf ediyoruz. Bu 
bir başlangıç. Yeni bir yer de 
kiraladık. Orada meslek ed-
indirme kursları da açacağız. 
Bu sadece sana- yi iş birliği, 
bununla da kalma-
yacağız. Biz aynı zamanda el 
sanatlarını da geliştireceğiz. 

Bundan sonraki süreçte hedefimiz çalışmak istey-
en herkese iş bulmak. Çok iddialı bir söz ama id-
diamızın arkasındayız. Koşullar ne olursa olsun asla 
umutsuzluğa düşmeyelim. Yeter ki mücadele eder-
ek birlik ve beraberlik içerisinde olalım, birbirimize 
sahip çıkalım, birbirimize inanıp güvenelim. Bizim 
için Esenyurt’taki herkes çok değerli. Biz de onlar 
için elimizden geldiğince mücadele edip huzurun, 
barışın, kardeşliğin kentini tekrar inşa etmek için 
çalışacağız. Yolunuz açık olsun. Ayağınız taşa 
değmesin.” şeklinde konuştu.

MÜLAKATLAR PANDEMİ
KURALLARINA UYGUN YAPILIYOR

Koronavirüs önlemleri kapsamında, iki ayrı 
grup halinde yapılan mülakatlarda, 

vatandaşlar salona ateşleri ölçülerek 
alınıyor. Kişiye özel dezenfektan, 

kalem gibi ürünlerin dağıtıldığı 
mülakatlarda oturma düzeni so-
syal mesafe kuralına uygun olarak 
ayarlanıyor. Yaşanabilecek her-
hangi bir sağlık sorununa karşı, 
Esenyurt Belediyesi Hasta Nakil 
Ambulansı ve sağlık çalışanları da 

hazır bekliyor.

5.865 KADIN
İŞ SAHİBİ OLDU

Esenyurt Belediyesi
İstihdam Merkezi
(ESBİM), pandemi 

sürecine rağmen istihdam 
sağlamaya devam ediyor. 

Esenyurt Belediyesi
İstihdam Merkezi (ESBİM) 
aracılığıyla gerçekleştiri- 

len iş görüşmesi sonrası son 
20 ayda 5.865

 Esenyurtlu kadın iş
sahibi oldu. 
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Esenyurt Belediyesi, vatandaşların boş zamanların-
da huzur ve güven içinde dinlenebileceği ve çocuk-
ları ile zaman geçirebileceği yeşil alanları artırmaya 
devam ediyor. Bu kapsamda, Akçaburgaz, Hürriyet 
ve Gökevler mahallerindeki yapımına başlanan üç 
yeni parkta, çalışmalar tamamlandı.
Yeşil alanın tadını çıkartmak veya parkta dinlenmek 
isteyen vatandaşlar için oturma bankları bulunan 
parkların tasarımında, çocuklar da unutulmadı. Her 
üç parkta da çocukların keyifli zaman geçireceği 
oyun alanları ve kum havuzu mevcut. 
Yeşil alanların ön planda tutulduğu parklarda, 
vatandaşların spor yapabilmesi için egzersiz alan-
ları da kuruldu.

ÜÇ PARK DA ESENYURTLULARIN
HİZMETİNE AÇILDI

Yapımı tamamlanan Gökevler Mahallesi 564. sokak, 
Akçaburgaz Mahallesi 3009. sokak parkları ile 
hizmete sunulan Hürriyet Mahallesi Dalgıç Sokak 
parkı 997 metrekare alan üzerine kuruldu. 101 me-
trekare çocuk oyun alanı, 63 metrekare egzersiz al-
anı, 9 adet oturma bankı ve 3 adet çatılı piknik ma-
sasından oluşan yeni park Esenyurtluların hizmetine 
sunuldu .

Hürriyet Mahallesi Dalgıç Sokak’ta bulunan 
997 metrekare alana sahip parkın yapımı tamamlandı.

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Temmuz ayı başında üç ayrı mahallede yapımına başladığı parklarda çalışmalar devam ediyor. 
Hürriyet Mahallesi, Gökevler ve Akçaburgaz mahallelerindeki parkların yapımı tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı.

ESENYURT’A 3 YENİ PARK

Akçaburgaz Mahallesi 3009. Sokak’ta 1840 metrekare 
alan üzerine kurulan park hizmete açıldı.
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Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Temmuz ayı başında üç ayrı mahallede yapımına başladığı parklarda çalışmalar devam ediyor. 
Hürriyet Mahallesi, Gökevler ve Akçaburgaz mahallelerindeki parkların yapımı tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni parkların 
yapımının yanı sıra ilçe genelinde bulunan park-
lardaki yenileme, bakım ve onarım çalışma-
larına da aralıksız bir şekilde devam ediyor. 
Parkların içerisinde bulunan basketbol sa-
haları, kamelyalar ve yürüyüş alanlarını 
yenileyen ekipler, çimlendirme çalışması 
da yapıyor. Pandemi sürecini yenileme 
çalışmaları için fırsata çeviren ekipler, 
ilçedeki tüm parkları, vatandaşların kul-
lanımına hazırlıyor. Bir yandan bakım ve 
onarım çalışmalarına devam eden ekipler, 
diğer yandan da Koronavirüs ile mücadele 
kapsamında ilçe genelindeki parkları 
dezenfekte ediyor. İnsana ve çevreye her-
hangi bir zararı dokunmayan özel dezenfek-
tanların kullanıldığı çalışmalarda, çocuk oyun 
grupları, kamelyalar, yeşil alan ve çöp konteyner-
leri ilaçlanarak, mikroplardan arındırılıyor..

ESENYURT’A 3 YENİ PARK

Gökevler Mahallesi 564. Sokak’ta 2 bin 985 metrekare 
alan üzerine kurulan park hizmete açıldı.

Mevcut parklar bakım ve onarımdan geçiyor
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‘İSRAFIN ÖNÜNE GEÇTİK,
MİLYONLARCA LİRA 
TASARRUF SAĞLADIK’

- Hem dünyayı hem de ülkemizi derinden etkiley-
en bir pandemi süreci yaşıyoruz. Esenyurt bu 
süreci nasıl atlatıyor, pandemi ile mücadelede 
neler yapıldı?

- Pandemi süreci Çin’de başlayınca biz, Aralık 
ayından itibaren bunun Türkiye’ye doğru ge-
leceğini tahmin ettik. Arkadaşlarımızla bera-
ber Türkiye’ye gelmesi durumunda nasıl 
bir yöntem izleyeceğimizi, neler yap-
mamız gerektiğini düşünerek, birtakım 
hazırlıklar yaptık. Öncelikle okulların 
dezenfeksiyonuyla işe başladık. Bütün 
okullarda belirli periyotlarla dezenfek-
siyon işlemlerini yaptık. Ardından toplu 
ulaşım araçları, taksiler, toplu yaşam 
alanları, meydanlar, AVM’ler 
ve kaymakamlık binası gibi 
kamu kuruluşlarını dezenfek-
te ettik. Vatandaşlarımızın 
pandemiden en az şekilde 
etkilenmesi için yaklaşık 60 
bin gıda kolisi, peynir ve süt 
gibi yardımlar yaptık. Bunun 
dışında yaklaşık 26 bin 297 

vatandaşımıza belirli ihtiyaçlarını karşılama-
ları için nakit para desteği sağladık. Sokağa 
çıkma yasağının başlamasıyla beraber, mad-
di durumu iyi olan yaşlı vatandaşlarımızın 
pazar ve market alışverişi gibi ihtiyaçlarını 
polis memurlarıyla birlikte karşıladık. Ekono-
mik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın 
yemek yapabilecek olanlarına kuru gıda, 

yemek yapamayacak durumda olan-
lara ise sıcak yemek servisi yaptık. Es-
enyurt Belediyesi, pandemi boyunca 
devam eden bu çalışmaların yanı 
sıra sokak temizlikleri, sosyal me-
safeyle ilgili uyarılar ve buna benzer 

toplumun ihtiyacı olan birçok konuda 
vatandaşlarımıza hizmet ver-

di. Çok başarılı bir 
süreçti, arkadaşları-
ma teşekkür ediy-
orum. Onların öz-
verili çalışmaları 
sayesinde halkımı-
za nitelikli hizmet 
sunduk.

Esenyurt tarihinin alınmış en yüksek oy yüzdesine ulaşan ve rekor bir 
oyla Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Kemal Deniz Bozkurt, geride 
kalan bir buçuk yılda  yapılan çalışmaları ve Esenyurt için hazırladığı 
projeleri anlattı. 

Kötü yönetilmiş bir belediyeyi devraldıklarını belirten Başkan Bozkurt, 
geçmiş yıllarda yüksek maliyetlerle yapılan işlerin artık daha düşük 
maliyetlerle yapıldığına dikkat çekti. Başkan Bozkurt, sadece temizlik 
işinde yıllık yedi buçuk milyon lira tasarruf sağladıklarını açıkladı. 

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI 
KEMAL DENİZ BOZKURT İLE ÖZEL RÖPORTAJ
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‘ESENYURT’UN SAĞLIKLI
BİR STRATEJİK PLANI YOKTU’

Borç ciddi bir problemdi, hukuki davalar çok 
ciddi bir sorundu. Maalesef Esenyurt’un geçmiş 
yıllardan kalan sağlıklı bir stratejik planı yoktu. “Bu 
ekonomik sorunları nasıl çözeriz? İnsanlarımızı içinde 
bulundukları bu durumdan nasıl çıkartırız ya da bu 
kentin geleceğinde ihtiyaç duyulan şeyler nelerdir?” 
gibi soruları masaya yatırdık. 
Esenyurt’un bütün bileşenleriyle; muhtarlarla, sivil 
toplum kuruluşlarıyla beraber ilçemizin ihtiyacı 
olan bir stratejik plan belirledik. Yaklaşık 5 milyar 
civarında bir harcama planlandı. Bunun yüzde 
52’si yatırım planı, gerisi de rutin işlerin yapılması 
için harcanacak miktar. Dolayısıyla yatırıma 
yönelik, Esenyurt’un geleceğine yönelik 
çokça projelerin olduğu bir stratejik 
plan yaptık. 
Sorunlar tespit edildikten sonra 
Esenyurt’un önceliklerini belirledik. 
Ana önceliğimiz insanlarımızın 
yaşadığı sosyal ve kültürel 
sorunlar ile işsizlik sorunuydu. Bu 
sorunların giderilmesi için ESBİM’i 
güçlendirerek vatandaşlarımızın 
hızlı bir şekilde iş edinmelerini 
sağladık. Şu anda belediyemizin 
organizasyonuyla 12 bin 523 kişi işe 
yerleşmiş durumda.

‘MALİ DİSİPLİNİ SAĞLADIK’

Mali disiplini sağladık. “Biz hangi süreçte hangi 
paraları harcayacağız? Bu paraların kaynağı 
nedir?” sorularından yola çıkarak gelire göre bir 
bütçe yaptık. Biz göreve geldiğimizde gelirimizin 
neredeyse yüzde 55’i 2019 yılının ilk üç ayında 
harcanmıştı. 319 milyon TL gider, 141 milyon TL 
de gelir vardı; yani sadece ilk aylarda 177 milyon 
TL bütçe açığı vardı. Bunu hemen düzene soktuk. 
Bir mali planlama yaparak borçları, hizmetleri, 
alımları buna göre planladık. 

‘İSRAFIN ÖNÜNE GEÇTİK, 
MİLYONLARCA LİRA TASARRUF 
SAĞLADIK’

İsrafın önüne geçerek, geçmiş yıllarda yapılan 
gereksiz harcamaları kısıtladık. Yüksek maliyetle 
yapılan işler daha düşük maliyetle yapılmaya 
başlandı. Temizlik ve yol yapımı gibi işlerde aynı işi 

daha düşük maliyetle ihale ettik. Mesela sadece 
temizlik işlerinde yıllık tasarrufumuz 7.7 buçuk 
milyon lira. Araç kiralamada çok ciddi tasarruf 
yapıldı. Geçmiş yıllarda 194 araç kiralanıyordu. Biz 
göreve geldikten sonra bu sayıyı 130’a düşürerek 
araç kiralama işinden 3.89 milyon lira tasarruf 
sağladık.

‘İNSANI VE DAYANIŞMAYI 
MERKEZE KOYDUK’

Biz geldiğimizde üç bölgenin imar planları iptal 
edilmişti. Şu anda mahkeme marifetiyle iki tane 
planımız tekrar devreye sokuldu. Dolayısıyla inşaat 

gelirlerimiz neredeyse sıfır olmasına ve 
ekonomik krize rağmen, hizmetlerde 

hiçbir aksama olmadan ve 

ciddi şekilde borç ödeyerek 
bu süreci devam ettirdik. Geçmiş 

döneme dair iş yapmış, borçlarını alamamış 
vatandaşlarımızın ve kurumların borçlarını disipline 
ettik. Şu ana kadar 260 milyon TL’nin üzerinde bir 
borç ödedik. Bunun dışında sosyal yardımlarla, ilgili 
vatandaşların ihtiyaçları belirlendi. İşi olmayan, 
ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardımlar yapıldı. 
İnsanı merkeze koyduk, paylaşımı ve dayanışmayı 
ön plana aldık. İlk andan bugüne kadar paylaşımı 

öne çıkaran bir felsefe izledik, böyle de devam 
edeceğiz.

‘MESLEK EDİNDİRME KURSLARI İLE 
İNSANIMIZI HEM MESLEK HEM DE 
İŞ SAHİBİ YAPACAĞIZ’

Şimdilerde yeni bir çalışma yaparak meslek 
edindirme kursları açıyoruz. Bu kurslar vasıtasıyla 
vatandaşlarımızı yetiştirerek meslek ve iş sahibi 
olmalarını sağlayacağız. Kültür Müdürlüğümüz 
bünyesinde, kadınların iş hayatına katılmaları için 
açılan kurslarımız devam ediyor. Kadın ve Aile 
Müdürlüğümüz ise kadınların meslek kazanmaları, 
evlerinde ürettikleri el emeği ürünleri satabilmeleri 
gibi çok çeşitli alanlarda hizmet verecek Kadın 
Sosyal Yaşam Merkezi’ni hayata geçirecek. 
Birçok değişik alanda el sanatlarıyla ilgili kurslar 
da düzenleyeceğiz. Bir süre sonra kadınlarımızı, 
el emeğiyle ürettikleri ürünleri satabilecekleri, 
ihracat yapabilecekleri bir duruma getireceğiz. 
Bunlar vatandaşlarımızın yaşama tutunmaları için 
sunduğumuz sosyal projeler. 

TAMAMLANAN PROJELER

Tamamladığımız birtakım projeler var. Örneğin 
,eski belediye binasının altında Derman Çarşısı 
açtık, İncirtepe Mahallesi 2128 ada 3. ve 6. 
parsele otopark, pazar ve eğitim binası yapım 
işini tamamladık. Eksik muhtarlık binalarının 
yapımı ve Atatürk Mahallesi kapalı otopark, 
kapalı pazar ve dinî tesis yapımını ve Çanakkale 
Lapseki Cumhuriyet Mahallesi’ndeki dinî tesisin 
yapımını tamamladık. Vadi Esenyurt Şehir Parkı 1., 
2. ve 3. adanın yapımını bitirdik. Esenkent Zehra 
Yıldız Sokak Parkı, Saadetdere 7. Sokak Parkı 
ve Bağlarçeşme Mahallesi 1131. Sokak Parkı’nı 
tamamladık.

Esenyurt’un geçmişini ve geldiği noktayı 
biliyordum ama tablonun bu kadar ağır olduğunu 
belediye başkanı olduktan sonra öğrendim.

- 31 Mart 2019 seçimlerinde ilçe tarihinin en yüksek oyunu alarak Belediye Başkanı 
seçildiniz, Esenyurt için umut oldunuz. Geride bıraktığınız bir buçuk yıl nasıl geçti, ne 
gibi çalışmalar yaptınız?

- Öncelikle Esenyurtlulara teşekkür ediyorum, büyük destek verdiler. 89’dan 
bugüne kadar alınan en yüksek oyla beni seçtiler. Maalesef çok kötü yönetilmiş 
bir belediye devraldık. 2.2 milyar civarında borcu olan, hukuken birçok yanlışın 
yapıldığı, dolayısıyla 6 bin 149 tane devam eden davası olan, sabit kıymet envan-
teri dahi olmayan bir belediye devraldık. Borçlarımızın da envanteri yoktu, neyin 
ne kadar olduğunu öğrenmek için en az altı ay uğraştık. Zaten daha önceden 
bizim tespit ettiğimiz sorunlar da vardı. Ben 43 yıldır Esenyurt’ta yaşıyorum, 
dolayısıyla Esenyurt’un geçmişini ve geldiği noktayı iyi biliyordum ama tablonun 
bu kadar ağır olduğunu Belediye Başkanı olduktan sonra öğrendim.
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‘PERSONEL ALIMIMIZI
BİLE ENGELLİYORLAR’

- Ciddi bir borç yükünü sırtlayan Esenyurt 
Belediyesi, son günlerde sık sık haciz 
haberleri ile gündeme gelmeye başladı. 
Mecliste de çoğunluğa sahip değilsiniz, 
bu zor koşullarda çalışmalarınızı nasıl 
yürütüyorsunuz?

- Maalesef bizim çok ciddi 
kısıtlamalarımız var. Sözleşmeli personel 
alımımız bile mecliste engellenmeye 
çalışılıyor. Dolayısıyla sahada ve 
belediyede yapmamız gereken bazı işler 
aksıyor. Defalarca belediye meclisine 
getirmeme ve ikaz etmeme rağmen 
geçirmiyorlar. En sonunda hukuk 
açısından bunu değerlendireceğiz, 
hukukun yanımızda olacağını biliyoruz. 

‘YILLARCA HESABI
SORULMAYAN İŞLERİN
HESABI BİZE SORULUYOR’

Çok trajikomik olaylar var, “Geçmiş 
yıllardaki borçlar neden ödenmiyor?” 
diye bize soruşturmalar açılıyor, yani 
yıllarca ihmal edilen ama hiçbir 
şeyi sorulmayan işlerin hesabı bize 
soruluyor, hakkımızda soruşturma 
izni veriliyor, bütün hesaplarımızda 
hacizler var. Pandemi sürecinde dahi 
hesaplarımızda haciz vardı. Bunların 
çoğu aslında hukuk dışı uygulamalar, 
vergi gelirlerine haciz konulamamasına 
rağmen hesaplarımıza haciz kondu. 

‘HALKIMIZDAN ALDIĞIMIZ 
DESTEKLE BU SORUNLARIN
HEPSİNİ AŞACAĞIZ’

Geçmiş yıllarda çalışan müteahhitler 
bize teşekkür ediyorlardı ama ne 
hikmetse malum bazı şirketler birden 
tavır değiştirip bizi bloke etmeye 
başladı. Ne yaparlarsa yapsınlar biz 
aklımızla, enerjimizle, halkımızdan 
aldığımız destekle bu sorunların hepsinin 
üstesinden geleceğiz. Tek amacımız 
var; Esenyurtluları hak ettikleri düzeyde 
ve barış kardeşlik duyguları içinde bir 
arada yaşatmak. 

‘MAHKEME BİZİM LEHİMİZE 
KARAR VERECEK’

‘Lise Kampüsü’ projemiz vardı, yakın 
zamanda mahkemenin bizim lehimize 
karar vereceğini düşünüyorum ve o 
projeyi gerçekleştireceğiz. 
‘Projem Var Esenyurt’ başlığı altında 
gençlerin akıl yürütebileceği, birbiriyle 
yarışabilecekleri bir çalışma yapacağız. 
Esenyurt Skatepark, Çocuk Üniversitesi 
gibi özellikle çocukların etkinlik 
yapabilecekleri alanlar olacak. Esenyurt 
Trafik Parkı, Çocuk Oyun Sokakları ve 
sokak oyunlarıyla ilgili birtakım alanlar 
var. 
Esenyurt Belediyesi Hasta ve Yaşlı 
Bakım Merkezi’ni kurmayı planlıyoruz. 
Bağımlılıkla ilgili, Anadolu el sanatlarıyla 
ilgili güzel projelerimiz var. Afet 
Koordinasyon Merkezi’ni oluşturduk. 
Mezbahanenin yakınında bir yere aşevi 
yapmayı planlıyoruz. 

Yine Esenyurtluların sağlıklı ve ucuza 
gıda tüketmeleri için Türkiye’nin değişik 
bölgelerinde ekim yaptırıp tarımsal ve 
hayvansal ürünleri sağlayabileceğimiz 
bir çalışma yapıyoruz. 

Bunların yanı sıra 6 kilometrelik bir 
bisiklet yolu yapacağız. Akçaburgaz’da 
bir spor merkezi planlıyoruz, güzel bir 
spor tesisi olacak. 
Sosyal kafeler açmayı planlıyoruz. 
Bu kafelerde gençlerin hem kitap 
okuyabileceği hem de oturup sohbet 
edebilecekleri alanlar olacak. 

YAŞAM VADİSİ
ESENYURT’A NEFES OLACAK

Planlanan projelerimizden bir tanesi Haramidere’de 
kurulacak ‘Yaşam Vadisi’. Bu projenin ilk aşaması 
olan BOTAŞ ile protokolü yapacağız. Yaklaşık 300 
bin metrekare alana sahip olacak Yaşam Vadisi, 
yeşil alanların ve çok çeşitli etkinlik alanlarının 
olduğu çok güzel bir yer olacak. Yürüyüş ve 
bisiklet yolları olacak, ayrıca yine buradaki roman 
vatandaşlarımızın çiçek ekimi yaparak geçimini 
sağlayacağı bir alan oluşturacağız. Onlar da 
burada çiçek üretip satış yapabilecekler. Burası 
yöresel yemeklerin yapılıp satıldığı alanlarla 
beraber bir çekim merkezi olacak.

MAHALLE KONAKLARI
HAYATA GEÇİYOR

Vatandaşlarımıza vaadimiz de olan 11 Mahalle 
Konağı yapmayı planlıyoruz. Yer bulmakta zorluk 
çekiyoruz ama Yenikent Mahallesi’nde yapılacak 
olan ilk Mahalle Konağı’nın projesi bitti. İhalesine 
çıkılıp yapımına başlanacak. Buradan sonra İstiklal 
Mahallesi’nde yapılan cami ile beraber yine orası 
da Mahalle Konağı’na dönüştürülecek. Yapmayı 
planladığımız 11 Mahalle Konağı’nda muhtarlık, 
belediyenin irtibat bürosu, o mahallenin ihtiyacı 
olan spor ve sanatla ilgili etkinlikler ve toplantıların 
yapıldığı alanlar da olacak. 

YENİ PARKLAR GELİYOR

Birçok alanda park projemiz var. Küçük küçük 
yerleri değerlendiriyoruz. 400 metrekareden 4 bin 
metrekareye kadar olan 14 tane yeni park projesi 
olacak. Bunların bir kısmı şimdi devam ediyor, bir 
kısmı da planlanıyor.
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- 31 Mart 2019’daki yerel seçimi ‘Esenyurt’un Evladı’ 
sloganıyla kazandınız? Esenyurt sizin için ne ifade 
ediyor? Esenyurt’u yönetmeye neden talip oldunuz?

- Ben Esenyurtluyum aslında. 1977 yılından beri 
burada yaşıyorum. Bu kentle önemli bir aidiyet 
bağım var; çocukluğum, gençliğim burada geçti. 
Bu kentin doğru yönetilmediğini gördüğüm için 
aday oldum. Türkiye’de insanların hak ettikleri gibi 
yönetilmediklerini düşünüyorum. Kişi başına düşen 
gelir, ülkenin yaşadığı sorunlar ortada, tüm bunlar 
beni siyasete iten nedenlerdi. “Ülkeme nasıl faydalı 
olabilirim?” dedim. Bunun en verimli yolunun 
da Esenyurt’ta bir şeyler yapmaktan geçtiğini 
düşünüyorum. 

‘ESENYURT TÜRKİYE’YE
MODEL OLABİLİR’

Burası Türkiye’nin 81 ilinden insanların yaşadığı bir 
kent. Burada bir şeyleri değiştirebilirsek, Türkiye’ye 
de bir model oluşabilir diye düşündüm. Eğer burada 
başarılı olursak bahanesi kalmaz, zira Türkiye’nin 
en sorunlu ilçelerinden bir tanesi, büyüklük olarak 
da en kalabalık ilçelerinden bir tanesi. Coğrafi 
olarak Türkiye’nin her bölgesinin rengini, sesini 
taşıyan bir kent. Dolayısıyla burada başarılı olmak 
demek, aslında Türkiye’deki insanlara da model 
olmak demek. Bu yüzden buradan başlayarak 
önce Esenyurt’a ve İstanbul’a sonra da Türkiye’ye 
hizmet etmek isterim.

‘KENDİMİ ÇOK DEĞERLİ 
HİSSEDİYORUM’

- Yakın zamanda yapılan bir 
kamuoyu yoklamasında, 
“İcraatları En Çok Beğenilen 
Üçüncü Belediye Başkanı” 
olduğunuz açıklandı. Bu sonucu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Bu çok sevindirici bir durum 
benim için. Bu kadar zor 
koşullarda vatandaşlarımızın 
yüzde 56 civarında beğenisini 

almak, İstanbul’un en çok beğenilen üçüncü 
belediye başkanı olmak benim için önemli bir onur. 
Siyasete girme nedenimin sonuçlarını verdiğini, 
bunun meyvelerinin çıktığını gösteriyor. Neden peki 
vatandaşlar bizi beğendiler ve bu hakkı verdiler? 
Birincisi, yapılan yanlış işlerin neredeyse tamamı 
bitti. Vatandaşlar hizmet alırken ya da kendilerini 
ifade ederken, kendilerinden ve kökenlerinden 
bağımsız olarak hiçbir ayrışmaya tabi tutulmadan 
alıyorlar. Bizimle çalışan arkadaşlarımız bu kente 
kişisel hiçbir beklenti içinde olmadan hizmet ediyor. 
Biz belediye çalışmalarımızı yürütürken insanı 
merkeze koyuyoruz. Vatandaşlarımızın hayata 
tutunmaları için gereken neyse bunu yapıyoruz. 
Üçüncü olmak bizim 
için çok değerli ama 
hedefimiz bu değil tabi 
ki birinci olmak, en iyi ve 
en başarılı ilçe olmaktır 
hedefimiz. Esenyurtlular 
bunu hak ediyor. Kendimi 
çok değerli hissediyorum 
bu sonucu almaktan 
dolayı ama bunu daha 
yukarılara taşıyacağımızı 
da biliyorum. Neden bunu 
söylüyorum zira çokça 
yatırım projeleri, kültürel 
projeler, sosyal projeler 
açısından, insanların birlik 

beraberliği ve 
i n a n c ı n ı 

rahatça yaşayabilmesi açısından daha yapmamız 
gereken işler var. Bunlar bitince Esenyurtluların, 
Türkiye’nin en mutlu insanlarından biri olacağına 
eminim. 

’31 MART AKŞAMI BENİM
İÇİN BİR ONUR MADALYASI OLDU’

- Tanıyanlar sizi biliyorlar ama tanımayanlar için 
sormak isteriz. Kemal Deniz Bozkurt kimdir, daha önce 
neler yaptı, bugüne nasıl geldi?

- 1965 Ardahan doğumluyum. Köy Enstitüsü 
mezunu bir öğretmen 
çocuğuyum. Üç kardeşli 
bir ailenin bireyiyim. 
Babam, okuyalım diye bizi 
İstanbul’a getirdi. 1976’da 
Bayrampaşa’ya 1977’den 
sonra ise Esenyurt’a 
geldik. Yıldız Teknik 
Üniversitesi mezunuyum, 
Makine Mühendisiyim. İş 
hayatım, üniversiteden 
mezun olduktan 
sonra on beş yıl kadar 
uluslararası şirketlerde 
yatırım planlama 
alanında geçti. Elli 
civarında fabrikanın 
yeniden yapılanması 
organizasyonu ve verimli 
hale getirilmesi için 
çalışmalar yürüttüm. 
Proje liderliği yaptım. 
Yurt içi, yurt dışı birçok 
projede çalıştım. Ülkede 
yaşanan sorunların 
kötü yönetimle ilgili 
olduğunu düşündüğüm 
için siyasete katkı 
sunmak adına 1985’te, 
o zaman SODEP vardı 
SODEP’e üye oldum. 
Bu süreçte, partinin 
çeşitli kademelerinde 

1977 yılından beri 
burada yaşıyorum. 

Bu kentle önemli bir 
aidiyet bağım var; 

çocukluğum, 
gençliğim burada 

geçti. Bu kentin 
doğru yönetilmediğini 

gördüğüm için aday 
oldum. 
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ihtiyaca göre emek verdim. 
2007’nin sonundan itibaren de 
CHP’de siyasete daha çok zaman 
ayırmak için işimden ayrıldım. 
Bir küçük firmam vardı, o firmada 
ailemin ihtiyaçlarını karşılamak 
için işler yaptım. Sonrasında CHP 
Esenyurt İlçe Başkanlığı görevine 
atandım. Yaklaşık beş yıl kadar ilçe 
başkanlığı yaptım. O süreçte bura-
da yapılan yanlışları kamuoyuna 
anlattım ama kamuoyunu 
ikna edemedik. Eğer 
bizi dinleselerdi 
bugün yaşanan 
s o r u n l a r ı n 
birçoğu yaşan-
m a y a c a k t ı . 
Birçok etkin-
lik yapmamı-
za rağmen 
maalesef ses-
imizi duyura-
madık. 
Beş yıl ilçe başkanlığı 
yaptıktan sonra belediye 
başkan adaylığına başvurmuş-
tum, 2019’da adaylaştım. Benim 
için bir onur madalyası olan 31 
Mart akşamını yaşadım. Zira Es-
enyurt’ta alınan en yüksek oyla 
ve Türkiye’nin en büyük ilçesinde 
belediye başkanı oldum, benim 
için çok değerli bir akşamdı. Es-
enyurt’ta yaşayan herkesin ittifak 

gösterdiği bir sonuç ortaya çıktı. 

‘ESENYURT BELEDİYESİ 
ORTAK AKILLA 
HAREKET EDECEK’

Arada kitap okuyorum. Başucum-
da bazı kitaplar var ama o ki-
tapları bitirme şansım çok faz-

la olmuyor. İnşallah işleri 
düzene soktuktan sonra 

hedefim şu; Esenyurt 
Belediyesi’ndeki 

yapılanmayı dü-
zelttikten sonra 
tabii, vatan-
d a ş l a r ı m ı za 
ve araştırma 
ge l i ş t i rmeye 
daha çok vakit 

ayıracağız. Tabi 
bu süreç çok kritik 

bir süreç. Yapılan-
manın tamamlanması, 

doğru kişilerin doğru yer-
lerde görevlendirilmesi, işin felsef-
esinin anlatılması, eğitimlerin 
tamamlanması. Bunun sonucunda 
Esenyurt Belediyesi’nde çalışan 
insanlarda ortak akıl sağladık-
tan sonra inşallah kitap okumaya 
da sosyal etkinliklere de vatan-
daşlarımıza da zaman ayıracağız. 

- Çok beğendiğiniz, sizde iz bıra-
kan bir kitap ya da bir film var mı? 

- Küçükken balkonda bir 
hafta sonu Yaşar Kemal’in 
“İnce Memed” kitabını oku-
muştum, çok etkilenmiştim. 

Orada haksızlığa, ağaya karşı 
direnen bir Memed vardı, beni 
çok etkilemişti. Belki de benim 
yaşamımda önemli bir sonuç 
doğurdu. Bugün siyaset yap-
mamın nedenini de oluşturmuş 
olabilir. 

‘Orada 
haksızlığa, 
ağaya karşı 
direnen 
bir Memed 
vardı’

- Esenyurtlulara bir şey söyle-
mek ister misiniz, bir mesajınız 
var mı?

- Ne olursa olsun ayrışmasın-
lar. Sorunlardan korkmayalım, 
sorunları çözmek mümkün. 
Yeter ki bir arada, birbirim-
izi ayrıştırmadan, birbirimize 
değer vererek, olduğu gibi 
kabul ederek sorunlarımızı 
tartışalım, birbirimizi tartış-
mayalım. Eğer el ele verirsek, 
birbirimizi olduğumuz gibi 
kabul edersek, Esenyurt’ta 
da İstanbul’da da Türki-
ye’de de yaşanan sorunların 
çözüleceğine inanıyorum. 
Bunun için de iradeli olmak 

ve sabırlı olmak lazım. Eğer 
sabretmezsek, sorunlar ken-
diliğinden çözülmez. Sorun-
larımızı başkasına havale 
etmeyelim, biz çözeceğiz 
başka bir muhatabı yok bu 
işin. Oturacağız, konuşacağız, 
tartışacağız, mücadele ede-
ceğiz ve çözeceğiz. Ben Es-
enyurt’ta çok güzel sonuçlar 
elde edeceğime inanıyorum. 
Kamuoyu yoklamaları ve diğer 
sonuçlarla da Esenyurtluların 
bunu istediğini görüyorum. 
Çalışacağız, üreteceğiz ve 
hakça paylaşacağız. Hep bir-
likte Umudun Şehri Esenyurt’u 
güzelliklerle beraber oluştura-
cağımızdan da eminim.

‘NE OLURSA OLSUN AYRIŞMASINLAR’

Ayrıca birçok kitap var. 
Mesela “Moskova Ön-
lerinde” diye bir roman 
vardır. 
Biz küçükken annemin 
okuma yazması çok yok-
tu, babam öğretmendi. 
Göle’de yatak odasıyla 
bizim yattığımız oda bir 
kapıyla ayrılıyordu. Babam 
kapıyı açık bırakırdı ve sesli 
kitap okurdu. Hem annem 
hem bizler onun okuduğu 

sesli kitapla uyurduk. Kitap 
okumak hem geçmiş yılları 
da hatırlattığı için önemli 
bir etki bırakıyor. 

Film söylemem gerekirse 
“Cesur Yürek” derim. İs-
koçya’daki özgürlük hare-
ketini anlatan bir film. Yine 
sabırla mücadele etmeyi 
göstermesi açısından “Ke-
lebek” filmi benim için çok 
değerli.

‘CESUR YÜREK VE KELEBEK 
BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ’
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TAMAMLANIYOR!
PROJELER
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un insana yatırım odaklı çalışma prensibi doğrultusunda,  Es-
enyurtluların hayatını kolaylaştıracak çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda geçmiş dönemde başlanılan, 
ancak yarım bırakılan okul, otopark, kapalı pazar, cami, sağlık ocağı, kreş, muhtarlık, taziye alanları, kon-
ferans ve spor salonları gibi projelerin tamamlanma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 

Yarım kalan projeler arasında yer alan Namık 
Kemal Mahallesi 115. Sokak üzerindeki okul, 
otopark ve kapalı pazar yeri projesinde 
yeniden başlayan çalışmalar hızla devam 
ediyor. Proje kapsamında yer alan okul binası 
1.335 metrekare büyüklüğünde. Okulda 42 
derslik bulunuyor. Öğrencilerin kültürel, san-
atsal ve spor faaliyetlerini aktif olarak devam 
ettirebilmesi için 250 kişilik konferans salonu 
ile 518 metrekarelik kapalı spor salonu tasar-
landı. 
Öğrencilerin ders aralarında daha rahat va-
kit geçirebilmeleri için okul bahçesi oldukça 
büyük planlandı. Çalışmaların bu yıl 
içinde tamamlanması hedefleniy-
or. Meydanın altında yapımı 
devam eden kapalı pa-
zar yeri ise 5.000 
m e t r e k a r e 

büyüklüğünde. 469 pazar tezgahının aynı 
anda kurulabildiği pazar alanı sayesinde 
bölge sakinleri tüm ihtiyaçlarını karşılayabi-
lecek. Pazarın altında bulunan otopark 
ise 83 araç kapasiteli planlandı. Oto-
park, bölgedeki sokak ve cadde 
üzerindeki parklanmaları 
kısmen de olsa en-
gelleyecek. 

Proje tamamlandığında 
Namık Kemal Mahallesi 42 derslikli 

bir okula kavuşacak
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Toplu İş Sözleşmesi 
anlaşma ile sonuçlandı
Esenyurt Belediyesi ve TÜM BEL-SEN 
arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi 
görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. 
270 memur ile 26 sözleşmeli personeli 
kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt 
ve sendika yetkilileri tarafından önceki 
gün imzalandı. 01.07.2020 ile 30.06.2021 
tarihleri arasında geçerli olacak 
sözleşmede Sosyal Denge Farkı, mevzuatın 
belirlediği en üst limitten belirlendi.  
 
Bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi 
görüşmeleri, ilgili sendikanın, Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un, 
“Sosyal Denge Farkı’nı, mevzuatın 
belirlediği en üst sınırdan ödeyelim.” 
teklifini kabul etmemesi nedeniyle uzamıştı. 
Anlaşmazlık, sendikanın Başkan Bozkurt’un 
teklifini kabul etmesiyle sona erdi. 
 
Anlaşmaya ilişkin bir açıklama yapan 
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt, “Bana verilen yetkiyi sonuna 
kadar kullandım, sözleşmeyi devletin 
bize tanıdığı en üst limitlerden imzaladık. 
Daha önceleri müdüre fazla, memura 
az veriliyormuş. Biz ayrım yapmadık, 
müdürlere de memurlara da eşit verdik. 
Hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı. 
 
Görüşmelerin, mevzuata uymayan ekstra 
talepler nedeniyle uzadığını belirten 
Belediye Başkanı Bozkurt, “Mevzuat gereği 
memurlara, ancak belli bir miktarda Sosyal 
Denge Farkı ödeyebiliyoruz. Bu bedeli de 
devlet belirliyor, diyor ki, “Ancak bu kadar 
ödeyebilirsin.” Bunun üzerinde bir ödeme 
halinde Sayıştay zimmet çıkartıyor. Biz 
de hem memurlarımızın, çalışanlarımızın 
mağdur olmaması hem de yöneticilerin 
mağdur olmaması için ilk günden itibaren 
dedik ki, “Devletimizin belirlediği sınırların 
en üst limitini ödeyelim.” Fakat ilgili sendika 
bizden ekstra taleplerde bulundu. Biz bu 
ekstra talepleri ödediğimizde zimmet 
çıkacağı için ödeyemeyeceğimizi söyledik. 
Geçen sene bu koşullarda anlaştığımız 
sendika, bu sene eylem yaptı ama 
sonrasında onlar da buna ikna oldular ve 
şu anda devletin bize tanıdığı limitin en 
üstünden ödemek koşuluyla sözleşmeyi 
imzaladık. Biz göreve başladığımız ilk 
günden beri, yasalar ve mevzuatların 
belirlediği sınırlar içinde çalışanlarımızın 
yanında olacağımızı söyledik, böyle de 
davranıyoruz.” diye konuştu.

Proje kapsamında bulunan pazar yerinin 
altında yapımı devam eden otopark, 83 

araç kapasitesine sahip olacak.

Yapımı devam eden okul bi-
nası 1.335 metrekare alana 
sahip. 42 dersliğin bulun-
duğu okulda, öğrencilerin 
kültürel, sanatsal ve spor 
faaliyetlerini aktif olarak de-
vam ettirebilmesi için 250 
kişilik konferans salonu ile 
518 metrekarelik kapalı spor 
salonu tasarlandı. 

83 ARAÇLIK OTOPARK

OKUL SORUNUNU 
HAFİFLETECEK
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YILLARDIR YAPILMAYAN YOLLAR

ASFALTLANIYOR
Esenyurt Belediyesi, ilçedeki yol sorunlarını çözüme kavuşturuyor, 

Esenyurt’ta yıllardır yapılmayan bozuk yollar asfaltlanıyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçede yıllardır çözülmeyen 
yol sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Fen 
İşleri Müdürlüğüne bağlı Yol Bakım ve 
Onarım Şefliği ekipleri, ilçe genelinde tahrip 
olan yolları asfaltlıyor. Kış ayları gelmeden 
çalışmaları tamamlayabilmek için gece 
gündüz çalışan ekipler, bu kapsamda sanayi 
bölgesi başta olmak üzere ilçenin birçok 
noktasında yolları yeniliyor. İlçe genelinde 
mahalle bazlı asfaltlama çalışmaları yürüten 
ekipler, yıllardır çözülmeyen tahrip olmuş yol 
sorunlarını ortadan kaldırdı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt’un talimatlarıyla çözüme kavuşan 
yol sorunları vatandaşları da memnun etti. 
İlçedeki tahrip olan yollar yüzünden büyük 
sıkıntı yaşayan vatandaşlar, yolları yenileyen 
Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür etti.

“ESENYURT BELEDİYESİ’NE 
TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Yıllardır asfalt yapılmayan Selahaddin Eyyübi 
Mahallesi’ndeki yolların asfaltlandığını 

söyleyen Bahattin Şeker, “Esenyurt 
Belediyesi’ne teşekkür ediyorum, çok 
güzel bir yol oldu. Ben beş yıldır 
burada çalışıyorum, bu yolla 
ilgili çok ciddi sıkıntılarımız 
vardı, bu sıkıntılar ortadan 
kalkacak inşallah. 
Ofislerimizde camlarımızı 
bile açamıyorduk. Teşekkür 
ediyoruz çok muhteşem bir 
yol olmuş inşallah bu hayırlı 
hizmetlerin devamını 
bekliyoruz.” dedi. 

Sanayi esnafı Sinem Aksoy 
ise, “Pislik, toz içerisinde 
duruyorduk, bu sorunumuz 
çözüldü. Çok sıkıntı 
yaşıyorduk, arabalarımız giriş 
çıkış yapamıyordu, yol fazla 
engebeliydi ve sürekli arabalar 
kalıyordu. Yolun kış gelmeden 
yapılması da iyi oldu. Teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu. Yetkililer, 
asfalt çalışmalarının ilçe genelinde hız 
kesmeden devam edeceğini bildirdi.

Çalışmaları tamamlayabilmek için gece gündüz asfaltlama 
yapan ekipler, bu kapsamda sanayi bölgesi başta olmak 
üzere ilçenin birçok noktasında yolları yeniliyor.
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K A D I N  S O S YA L  YA Ş A M
MERKEZİ HİZMETE BAŞLADI

Bağlarçeşme Mahallesi 1103 Sokak’ta bu-
lunan Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde 
çalışma hayatına katılmak isteyen, an-
cak küçük yaştaki çocukları nedeniyle 
çalışamayan kadınların üretim yapması 
ve iş yaşamına katılması amaçlanıyor.  
Kadınlar, alacakları meslek eğitiminin 
ardından üretim yapmaya başlayacak. 
Burada üretilen ürünler,  merkezde bu-
lunan sabit satış stantlarının yanı sıra  
anlaşma yapılan firmaların bünyesinde 
satılacak. Merkeze gelemeyen kadınlar 
için de istedikleri takdirde ev-
lerinde iş yapmaları sağla-
nacak. Merkezde ayrı-

ca, Esenyurt Kültür İşleri Müdürlüğünün 
düzenlediği el sanatları eğitimlerine 
katılan ve sertifika alan kadınların 
ürettiği ürünler de satılacak. Merkezde 
kadınlar için çocuk bakımı, sağlık, ilk 
yardım, trafik, annelik rolü, kadın hakları, 
kadına şiddetle mücadele, anne çocuk 
sağlığı, aile içi iletişim, farkındalık, çocuk 
gelişimi gibi pek çok konuda seminer-
ler de düzenlenecek. Aile Danışman-
lığı hizmetinin de verileceği merkezden 
yararlanmak isteyen kadınlar, 0212 892 

57 30 – 0212 892 57 31. Dahili: 
11-12-14’ten bilgi alabilirler. 

 

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ilçede yaşayan kadınların sosyal, kültürel ve 
ekonomik alanda gelişimlerini desteklemek amacıyla Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’ni faaliyete geçirdi. 

MESLEKİ 
EĞİTİM İMKANI 

Kadın Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde, hem san-
ayicilerle hem de Es-
enyurt Belediyesi İs-
tihdam Merkezi ile 
koordineli çalışılarak, 
meslek eğitimi alan 
kadınların uygun işle-
rde istihdam edilme-
si de hedefleniyor. 
Merkez, ilçede ikamet 
eden kadınlara, eğitim 
alıp sosyalleşebilmel-
erinin yanı sıra kafe-
teryasında keyifli 
vakit geçirip 
a l ı ş v e r i ş 
yapabilme 
imkanı da 
sunuyor.

Kadın Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde çocuklar 
da unutulmadı. Mer-
kezde bulunan atöly-
elerde üretim yapan 
kadınların çocukları da 
oyun etkinlik alanların-
da psikolog ve çocuk 
gelişim uzmanları 
tarafından hazırlanan 
eğitici-öğretici aktivi-
telerden yararlanıyor. 
Çocukların gelişim 
düzeylerinin takibi-

nin de yapıldığı 
merkezde, ih-
tiyaç duyan 
kadınlara ve 

çocuklara psi-
kolojik destek de 

veriliyor. 

ÇOCUK 
OYUN ALANI

Bağlarçeşme 
Mahallesi’nde 

bulunan ve 1687 
m2 alan

üzerine kurulan 
Kadın Sosyal 

Yaşam Merkezi 
kapalı ve açık 

alanlarıyla hizmet 
verecek.
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ESENYURT BELEDİYESİ
AİLELERİN YANINDA

BENİM AİLEM DANIŞMANLIK MERKEZİ YENİDEN HİZMETE BAŞLADI

Esenyurt Belediyesi Benim Ailem Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Pandemi 
sürecinin ardından yeniden hizmet vermeye başladı. Birey ve ailelere yönelik 
danışmanlık desteği verilen merkezde, Koronavirüs’e karşı gerekli tüm 
önlemler alındı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan 
merkezde, uzman klinik psikologlar tarafından ücretsiz olarak yetişkin, aile, 
evlilik, çift, çocuk ve ergen terapisi veriliyor. Koronavirüse karşı düzenli olarak 

dezenfekte edilen merkezde, görüşmeler sosyal mesafe kuralına uygun olarak 
yapılıyor. Benim Ailem Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Şehit Erol Olçok Kültür 
Merkezi, Esenyurt Belediye binası, Esenyurt Kültür Merkezi, Bağlarçeşme 
mahallelerindeki 1103 Sokak ile Hüseyin Gürocak Park’ının içi olmak üzere 
beş ayrı noktada hizmet veriyor. Esenyurtlu vatandaşlar, kendilerine en yakın 
merkeze başvurarak, ücretsiz verilen danışmanlık hizmetinden faydalanabilir.
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15 FARKLI
BRANŞTA
MESLEK
EDİNDİRME
KURSU
Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’un
işsizliğe çözüm üretmesi için 
özel önem verdiği Meslek
Edindirme Kursları ile yıl-
da 1800 vatandaşa 15 farklı 
branşta ücretsiz meslek
eğitimi veriliyor.

ÖZEL GENÇLER ENGELSİZ EL SANATLARI
ATÖLYESİYLE ÜRETİYOR

İşsizlik sorununa çözüm olmanın yanında ilçe 
genelindeki nitelikli eleman ihtiyacını karşıla-
mayı da hedefleyen Meslek Edindirme Kursları, 
15 farklı branşta verdiği eğitim ile vasıfsız vatan-
daşların meslek sahibi olmalarını sağlıyor.
Kültür İşleri Müdürlüğünün bünyesinde faaliyet 
gösteren kurslardan 2018-2019 eğitim yılında 
1250 vatandaş faydalandı. Başkan Bozkurt’un 
görevi devraldığı 2019-2020 eğitim döneminde, 
farklı branşların da eklendiği kurslardan fayda-
la- nan vatandaş sayısı 1800’e yükseldi.
Aşçılık, pastacılık, mefruşat, örgü, örgü bebek, 
biçki dikiş, moda tasarım, kurdele nakışı, iğne 
oyası, gravür, ahşap boyama, kaatı sanatı, halı 
dokuma, keçe sanatı, kilim dokuma gibi farklı 
branşlarda verilen eğitimler sonunda, öğrenciler 
MEB onaylı sertifika alarak meslek sahibi olma 
imkanı buluyor.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde faaliyet yürüten Engelliler 
Koordinasyon Merkezi, ilçede yaşayan 
özel gençlerin sosyal hayata kazandırıl-
masına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 
Açılan Engelsiz El Sanatları Atölyesi’nde, 
öğrenciler sosyalleşmenin yanı sıra el 
emeği göz nuru ürünler üretiyor. 
Esenyurt Kültür Merkezi’nde (EKM) bulu-

nan atölyede, ilçedeki engelli öğrencilere 
yönelik ahşap boyama, rölyef, elde ve 
makinede dikiş, nakış, keçe sanatı, de-
koratif ürünler gibi el sanatları alanında 
çeşitli çalışmalar da yapılıyor. Üretilen el 
emeği ürünler, EKM içerisinde bulunan 
sergi alanında ve çeşitli dış sergilerde 
satışa sunularak, elde edilen gelirle engelli 
öğrencilerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Özel gençler,
Esenyurt Belediyesi 

Engelliler
Koordinasyon 

Merkezi’nin açtığı 
Engelsiz El Sanat-
ları Atölyesi’nde, 

el emeği göz nuru 
ürünler ortaya

koyuyor. 
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NAİM SÜLEYMANOĞLU’NUN
İSMİ ESENYURT’TA YAŞIYOR
ESENYURT’UN EN BÜYÜK SPOR TESİSİNE NAİM SÜLEYMANOĞLU’NUN İSMİ VERİLDİ

Esenyurt Belediyesi, Selahaddin 
Eyyubi Mahallesi’nde yapımını 
tamamladığı ilçenin en büyük 
spor tesisine Dünya, Olimpiyat 
ve Avrupa şampiyonu Naim 
Süleymanoğlu’nun ismini verdi. 

Esenyurt Belediyesi Gençlik 
ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 
yapımını tamamladığı spor 
tesisine Türkiye’nin gururu Naim 
Süleymanoğlu’nun ismini verdi. 
Cep Herkülü lakaplı Naim 
Süleymanoğlu’nun üçüncü ölüm 
yıl dönümünde Esenyurt’ta anma 
töreni düzenlendi. Düzenlenen 
törene Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 

Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi 
Muharrem Süleymanoğlu, 
başkan yardımcıları, belediye 
meclis üyeleri, müdürler ve 
ilçe protokolü katıldı. Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan törende, 
Naim Süleymanoğlu’nun isminin 
verildiği Esenyurt’un en büyük 
spor tesisinin açılışı yapıldı. Açılış 
sonrasında, Başkan Bozkurt ve 
beraberindekiler tesisi gezdi. 

Törende konuşma yapan Başkan 
Bozkurt, “Naim Süleymanoğlu, 
bence çok az insanın 
başarabileceği bir başarıyı 
kısa yaşamının içine sığdıran, 

bu coğrafyanın yetiştirdiği en 
önemli kişilerden bir tanesidir. 
Bence Naim Süleymanoğlu’nu 
Naim Süleymanoğlu yapan 
onun sporda elde ettiği başarı 
değil, Bulgaristan’da başlatılan 
bir asimilasyonu dünyaya 
duyurmak üzere çıktığı bir yoldur. 
O, bizim aynı zamanda ulusal 
kahramanımız, bizi birleştiren, 
bizi birbirimize bağlayan bir 
kişidir. Bu yüzden burada bizim 
için önemli olan tesisimize onun 
adını verdik.” dedi.
3 Olimpiyat, 7 Dünya ve 6 
Avrupa Şampiyonluğu kazanan, 
46 tane dünya rekoru kırarak 
‘Asrın Sporcusu’ unvanını alan 
Naim Süleymanoğlu’nun ismi 
Selahaddin  Eyyubi Mahallesi’nde 
yapılan Esenyurt’un en büyük 
spor tesisinde yaşatılacak. 
Amatör spor kulüplerinin, 
altyapıdan üstyapıya kadar 
ücretsiz olarak antrenmanlarını 
yapabilecekleri alan ve imkana 
sahip olan tesiste, 3 antrenman 
sahası, koşu parkuru, ilçedeki 
amatör spor kulüpleri için 
oluşturulan yerler, soyunma 
odaları ve çeşitli sosyal alanlar 
yer alıyor. Esengücü Ampute 
takımı da antrenmanlarını bu 
tesiste yapıyor.

“O’NUN İSMİNİ 
YAŞATMAYA DEVAM 

EDECEĞİZ”

Böyle bir isimle aynı coğrafyada 
aynı çatı altında bulunmaktan 
gurur ve onur duyduğunu be-

lirten Başkan Bozkurt, “Kendis-
ine, bize kattığı değerler için 

çok ama çok teşekkür ediyorum. 
O bizim yüreğimizde hep var 

olacaktır. Çünkü birçok gencin, 
birçok vatandaşımızın kendini 

değerli hissetmesini sağlamıştır. 
Ben hatırlıyorum, hayat dururdu 

o yarışmalarda, bütün Türkiye 
dururdu ve o halteri kaldırdığın-

da, yani meşhur, ağırlığının 
üç katının on kilo fazlasını 

kaldırdığında, İstanbul’da her 
sokaktan alkış sesleri yükselir-
di. Bu umudu bize yaşatmıştır. 

Elimizdeki tesise onun adını 
verdik. Umarım onun ismi uzun 
yıllar yaşar, yaşatmaya devam 

edeceğiz. Ben tesisin yapımında 
emeği geçen herkese çok teşek-

kür ediyorum.” diye konuştu.
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Esenyurt Belediyesi’nin spora ve 
sporcuya verdiği destek artarak 
devam ediyor. Bu kapsamda 
ilçede faaliyet gösteren 
amatör kulüplere malzeme 
desteği sağlandı. 50 amatör 
spor kulübüne, malzemeleri, 
düzenlenen törenle teslim edildi. 
Pandemi koşulları gözetilerek 
düzenlenen törene başkan 
yardımcılarının yanı sıra Esenyurt 
Belediyesi meclis üyeleri de 
katıldı. Törenin açılış konuşmasını 
yapan Başkan Bozkurt, spora 
ve sporcuya olan desteklerinin 
artarak devam edeceğini söyledi.

“KENDİMİZİ SORUMLU 
HİSSETTİĞİMİZ
ALANLARDAN BİRİSİ”
 
“Gençler bunu fazlasıyla hak 
ediyor” diyen Başkan Bozkurt, 
“Daha fazla aktarmamız 
lazım. İnsanı merkeze koyan 
bir çalışma yapacağız. Spora, 
kültüre, sanata, iş alanında 
çocuklarımızı, gençlerimizi 
yetiştirmeye daha çok emek ve 
para harcayacağız. Bu da bizim 
yapmamız gereken; kendimizi 
sorumlu hissettiğimiz alanlardan 
birisi. Yüz bin civarında gencimize 
spor malzemesi yardımı ve spor 
hizmeti yardımı yapıyoruz. Elde 
ettiğimiz sonuçlar da var. 1 tane 
Dünya,  3 Avrupa ve 18 de Türkiye 
Şampiyonluğu olmak üzere 
toplamda 67 şampiyonluk elde 

etmişiz.” diye konuştu. 
Konuşmanın ardından Başkan 
Bozkurt, başkan yardımcıları ve 
meclis üyeleri futbol, basketbol 
ve voleybolun yanı sıra karate, 
güreş, beyzbol olmak üzere çeşitli 
branşlarda faaliyet yürüten 50 
amatör kulübe malzemelerini 
teslim etti.

AMATÖR KULÜPLERE
MALZEME DESTEĞİ
Esenyurt Belediyesi ilçede faaliyet gösteren 
amatör kulüplere spor malzemesi yardımı yaptı.
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Yaşanan yoğun yağışların ardından sık sık 
taşkınlara neden olan Haramidere, Esenyurt 
Belediyesi ve İSKİ iş birliği ile oluşturulan Ha-
ramidere Islahı ve Atık Su Kollektörü projesi 
ile Esenyurt için sorun olmaktan kurtarılacak. 

İlçenin kanayan yarası haline gelen Hara-
midere’nin ıslah çalışmalarına Temmuz ayı 
itibariyle başlandı. Sel baskınlarına neden 
olan dereyi, sorun olmaktan kurtaracak ıslah 
çalışmalarını yerinde inceleyen Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, pro-
jeyi yakından takip ediyor. 
31 Mart 2021’de tamamlanması planlanan ve 
ortalama 66 milyon lira bütçe ayrılan projey-
le, derinleştirme ve genişletme çalışmalarının 
yanı sıra dereden geçen atık su ve yağmur 
suyu hatları da birbirinden ayrılacak.
Projeyle ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde de-
vam ederken, ıslah çalışmalarında kullanıla-
cak makineler ve atık su hatlarının çekileceği 
borular, tek tek yerleştirilmeye devam ediyor. 
Sık sık şantiye alanına giderek çalışmaların 
son durumuyla ilgili bilgi alan Başkan Boz-
kurt, Esenyurtluların aynı sorunu bir daha 

ESENYURT’TA CADDE VE
SOKAKLAR YENİLENİYOR

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
alt yapı çalışmaları tamamlanan ve elektrik tel- 
leri yer altına alınan cadde ve sokaklarda ye-
nileme çalışmalarını sürdürüyor. 
Koronavirüs salgınına karşı mücadelenin aralıksız 
olarak devam ettiği Esenyurt’ta, bir yandan da 
ilçenin hemen hemen tüm noktalarında yol bakım 
ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Fen işleri 
Müdürlüğüne bağlı Yol Bakım ve Onarım Şefliği 
ekipleri, diğer kamu kurumlarının cadde ve sokak- 
larda yürüttüğü çalışmaların ardından ilçe gene-
lindeki sokakları yeniliyor. 

yaşamaması için çalışmaların en kısa sürede 
tamamlanmasını istedi. 

NEDEN SU BASKINLARI 
YAŞANIYORDU?

Geçmiş yıllarda akış yönü değiştirilen Hara- 
midere, bunun yanı sıra hem derenin üze-
rine yapılan köprü kolonlarının uygun ol-
mamasından hem de dere koruma alanı 
içerisinde yer alan yerlerin imara açılmasın-
dan dolayı, gerçekleşen her yoğun yağışta su 
baskınlarına neden oluyordu. 
Göreve geldikten sonra kentin bu önemli 
sorununu hemen gündemine alan Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ıslah 
projesi hazırlanması için ilgili kurumlarla 
sürekli görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin 
neticesinde dere boyunda ölçüm ve planla-
ma çalışmaları yapıldı. 
Çalışmalar sonucunda oluşturulan Harami-
dere Islah ve Atık Su Kollektörü projesi ise 
Temmuz ayı başlarında hayata geçirildi. Te-
meli atılan ve çalışmalarına büyük bir itina 

ile devam edilen ıslah projesiyle, derede sele neden olan 
etkenler ortadan kaldırılacak.
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt, mahalle muhtarlarının 
daha önce kendisine ilettiği destek 
talebini Eylül ayı meclis toplantısın-
da gündeme taşıdı. Muhtarlık hizmet 
binalarının doğal gaz, elektrik, su, in-
ternet ve telefon giderlerinin Esenyurt 
Belediyesi tarafından karşılanmasını 
öngören madde oy birliğiyle kabul 
edilirken, karar Esenyurtlu muhtarları 
mutlu etti. 

KUZĞUN: GERÇEKTEN 
ÇOK İYİ OLDU

Elektrik su, doğal gaz ve internet gibi 
faturalarını ödemekte zorlandıkları-
na dikkat çeken Esenyurt Muhtar-
lar Derneği Başkanı Ahmet Kuzğun, 
destek taleplerini geri çevirmeyen 
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

Muhtarlık hizmet binalarının gid-
erlerinin karşılanmasına ilişkin 
maddeyi Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un 
meclise taşıdığını söyleyen 
Dernek Başkanı Ahmet Kuzğun, 
“Biz bu sorunlarımızla alakalı 
başkanımızla görüştüğümüzde 
sağ olsun kendisi giderlerimizi 
karşılayacağına söz vermişti. Mad-
de, başkanımızın talebi üzerine me-
clise geldi. Mecliste bulunan parti 
gruplarının oy birliğiyle geçmesi de 
bizi mutlu etti. Gerçekten muhtarlar 
bu süreçte çok ciddi sorunlarla karşı 
karşıyaydı, gelirleri yoktu. Elektrik su, 
doğal gaz, internet faturalarını öder-
ken zorlanıyorlardı. Ben önce beledi-
ye başkanımıza, aynı zamanda tüm 
parti gruplarına teşekkür ediyorum. 
Gerçekten çok iyi oldu, muhtarlarımız 
bundan sonra görevlerini sorunsuz 
bir şekilde icra edecekler.” dedi.

Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzğun:

BAŞKAN BOZKURT MUHTARLARA 
VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Giderlerini karşılamakta zorlanan muhtarlıkara Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt’tan destek geldi. Muhtarlıkların kira, elektrik ve telefon 

gibi giderleri Esenyurt Belediyesi tarafından karşılanacak.

Başkanımıza teşekkür ediyoruz

AHMET KUZĞUN 
ESENYURT MUHTARLAR

DERNEĞI BAŞKANI

ESNAF DA 
UNUTULMADI
Eylül ayı meclisinde 
alınan bir diğer karar 
ise pandemi süre-
si boyunca, beledi- 
yeye ait, kapalı kalan 
iş yerleri için biriken 
ecrimisil ve kira ücret-
lerinin alınmaması 
oldu. Pandemi ned-
eniyle belediyeye ait 
iş yerlerinden 3 aylık 
kira ve ecrimisil ücreti 
alınmamasına karar 
verildi. Ayrıca bu iş 
yerlerinin ilan ve çevre 
temizlik vergisi de 
alınmayacak.
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Koronavirüs tedavisinin ardın-
dan ikinci gün belediyeye bisiklet kullanarak geldi. Avrupa Hareketlilik Haftası 
kapsamında sıfır emisyona dikkat çeken Başkan Bozkurt, devamlı spor yaptığı ve 
sigara içmediği için hastalığı çabuk atlatarak bisikletle işe gelebildiğini söyledi. 
Başkan Bozkurt, ilçe genelinde yeni bisiklet yollarının da müjdesini verdi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 
16-22 Eylül arasında kutlanan Avrupa Haraketlilik 
Haftası kapsamında evinden belediyeye bisikletle 
geldi. Yaklaşık 3 kilometre boyunca bisiklet kullanan 
Bozkurt, belediye önünde karşılandı. Başkan 

Bozkurt, 14 günlük tedavi ve izolasyon sürecini 
spor yapması ve sigara kullanmaması nedeniyle 
kolayca atlattığını söyledi.
Spor sayesinde Koronavirüs sürecini kolaylıkla 
atlattığını söyleyen Başkan Bozkurt, “Eğer ben 

spor yapmamış olsaydım ya da sigara kullanmış 
olsaydım bugün ikinci günde evimden buraya kadar 
bisikletle gelemezdim. Eğer Covid’i atlattıysam 
geçmişte yaptığım sporun bunda çok önemli yeri 
var” şeklinde konuştu.

BAŞKAN BOZKURT’TAN

BİSİKLET YOLU
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Esenyurt’ta yeni bisiklet yolları müjdesi de 
veren Başkan Bozkurt, “Bir farkındalık olsun 
diye bu etkinliği yaptık. Vatandaşlarımızdan 
rica ediyorum. Sabah kalkınca, yakınsa ve işe 
arabayla gideceklerse bisiklet kullanmaya 
başlasınlar. Haklı olarak “Esenyurt’un alt yapısı 
buna uygun değil.” diyecekler. Evet ama biz 
bunu uygun hale getirmek için ciddi çalışmalar 
yürütüyoruz. Hem yollarda, kavşaklarda 
yapacağımız çalışmalarla bu mümkün olacak 
hem de vatandaşlarımızın belki işe gidip gelme 
süresince bisiklet kullanması için teşvik etmiş 
olacağız. 

Haramidere’de söz vermiş olduğumuz Yeşil 
Vadi projesinin son aşamasına geldik. Orada 
da 4 buçuk kilometre bisiklet yolu parkurumuz 
olacak. Bu parkuru da kullanabilecekler. Bunun 
da müjdesini veriyorum. Lütfen ülkemize, 
semtimize, ilçemize sahip çıkalım. Kendimize 
sahip çıkıp sağlığımıza özen gösterelim. Tüketici 
alışkanlıklarından vazgeçelim. Spor yapalım, 
mutlu ve huzurlu yaşayalım. Değerlerimize sahip 
çıkalım ve sıfır atık kuralına uymaya çalışalım.” 
ifadelerini kullandı.

ESENYURT YENİ 
BİSİKLET YOLLARINA 
KAVUŞACAK

MÜJDESİ



Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan 
besleme noktalarına modern mamalık ve suluklardan yerleştirdi. Sıcak yaz gün-
lerinde sokak hayvanlarını unutmayan ekipler, kedi ve köpek evlerinin önlerine yer-
leştirdikleri mamalık ve suluklara günlük olarak mama ve su takviyesi de yapıyor. 
100 ayrı besleme noktasına günlük olarak mama ve su dağıtımı gerçekleştiren 
ekipler, sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

SOKAK HAYVANLARINA MAMALIK VE SULUK DESTEĞİ

CAN DOSTLARIMIZ
UNUTULMUYOR
ESENYURT BELEDİYESİ, PANDEMİ SÜRECİNDE SOKAK
HAYVANLARININ AÇ KALMAMASI İÇİN BELİRLENEN 
BESLEME NOKTALARINA GÜNLÜK ORTALAMA 400 KİLO 
KURU MAMA VE SU DESTEĞİ SAĞLIYOR. 
Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvan-
ları için su ve mama desteğine devam ediyor. Pandemi sürecinde 
belirlenen besleme noktalarına mama ve su bırakan ekipler, 
hayvanların rutin kont- rollerini de yapıyor. Kedi ve kö-
peklerin yaşadığı alanlara bol bol su ve mama bırakan 
ekipler, hayvanların yaşadıkları yerleri de dezenfekte 
ediyor. Ekipler, sokak hayvanlarının aç kalmaması 
için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


