
KAZANAN
ESENYURT 
OLDU!

G
A

ZE
TE

esenyurtbldys

www.esenyurt.bel.tr
SAYI: 10

ARALIK 2022EsenyurtuMuDun şEHrİ

ESBİM 2022 yılında  
istihdam rekoru kırdı

Engelsiz bir Esenyurt 
için fikir ürettiler

8’DE

‘ESAK’ doğal afetlere 
hazırlanıyor

28’DE16’DA

10 bin 769 kişiye evde 
sağlık hizmeti verildi

24’tE

10’DA 10’DA

KENt ORMaNI GELİYOR

2019’DAKİ DEğİŞİM, MEYvELERİNİ vERMEYE BAŞLADI!







ÖNCEKİ 30 YILDA YAPILAN YEŞİL ALAN 
4 YILDA YAPILDI!

Göreve geldiği 2019 yılında ‘umudun Şehri’ slo-
ganıyla ilçede yeni bir sayfa açan Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, birçok alanda kente 
değer katacak, kenti  ileriye taşıyacak çalışmaya 
imza attı  . 

rant odaklı çarpık yapılaşmanın kurbanı olan ilçede, 
merkeze insanı alarak çalışmalara başlayan Başkan 
Bozkurt, kültür sanatt an yeşil alanlara varana kadar 
kent için ‘ilk olan’ birçok çalışma gerçekleşti rdi. 

Esenyurt’a yeni yeşil alanlar kazandırmak için 
neredeyse tüm boş alanları parka ve yeşil alana 
dönüştüren Başkan Bozkurt, devam edenler ve beş 
yılın sonunda bitecek olanlarla birlikte yaklaşık 550 
bin metrekare yeşil alan yapmış olacak. 

2019’da görevi devraldıktan sonra imar 
yoğunluğunun ve çarpık yapılaşmanın 
önünü kesen Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, mev-
cut yeşil alan projelerine 20 bin 
metrekarelik bir de ‘Kent ormanı’ 
ekleyeceklerini açıkladı.

KENt ORMaNI GELİYOR
2019’da görevi devraldıktan sonra imar 
yoğunluğunun ve çarpık yapılaşmanın 

Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, mev-

‘Kent ormanı’

MİMaR SİNaN PaRKI
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364 BİN 1. EtaP taMaMLaNMaK ÜZERE
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Sevgili komşularım
Acısıyla tatlısıyla hayata ve insana dair yaşanabilecek her şeyi bizlere tecrübe ettiren bir yılı 
daha geride bıraktık. Yaşanan doğal afetlerde, kazalarda ve felaketlerde kaybettiğimiz canla-
rımıza birlikte üzüldük. Her şeye rağmen birlik ve beraberliğimizi aynı şekilde devam ettir-
dik. Zor zamanlardan geçerken teselliyi birbirimizden, gücü birliğimizden alarak dayanışma-
nın en güzel örneklerini sergiledik. İyiliğin salgından daha hızlı yayıldığını, sevginin soğuk 
geçirmediğini, kardeşliğin demirden bir yelek olduğunu yaşayarak gördük. Ben, bu barış ve 
huzur ortamının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bunun için bizim ne can 
bağına ne de kan bağına ihtiyacımız var, çünkü tüm Esenyurtlular olarak biz, kimseyi ayırt 
etmeden ve ötekileştirmeden kurduğumuz gönül bağıyla kocaman bir aileyiz.

kıymetli Esenyurtlular,
Esenyurt Belediyesi olarak 2022 yılında yoğun bir şekilde sizlere hizmet etmenin onurunu 
yaşadık. Bize verdiğiniz emaneti, her şeyden üstün tutarak büyük titizlik ve özveriyle çalış-
tık. Adımlarımızı, umutlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda, göreve geldiğimiz ilk günkü 
heyecan, azim ve kararlılığımızla attık. Şimdi yine, sizlerden aldığımız güçle hayata geçire-
ceğimiz her projede, Esenyurt’u layık olduğu değere yakışır bir ilçe haline getirmekteki karar-
lılığımızı sürdüreceğiz. Hiçbir hemşehrimizin şüphesi olmasın; yapacağımız tüm çalışmalar-
da önceliğimiz, bugüne kadar olduğu gibi yine ‘halkımızın menfaati’ olacak. Birlikte üreten, 
çalışan ve hakça paylaşan, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışımızı her geçen gün geliştire-
rek Türkiye’ye model olmaya devam edeceğiz.

Değerli Esenyurtlu Hemşehrilerim,
En büyük temennim; tüm dünyada savaşlar ve acılar son bulsun, barış ve kardeşlik hayat bul-
sun. İyilikler koşulsuz, sevgiler sonsuz olsun. İlçemiz için de 2023 yılı, sizlerin desteğiyle; 
eğitim, sağlık, sosyal yardım ve diğer tüm kamu hizmetleri noktasında vizyonumuzun geliş-
tiği, modern ve tüm canlılar için yaşanabilir bir kent olduğu başarılarla dolu bir yıl olsun.

Umut ki en çok yakışandır bize ve bu şehre,
Yeni yılımız umutlu olsun…

EsenyurtEsenyurtGA
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TE

KEMAL DENİZ BOZKURT
ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI
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Esenyurt’taki 
okullarda eğitim veren 
öğretmenler, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü 
dolayısıyla düzenlenen 
etkinlikte doyasıya 
eğlendi.

EsEnyurt nikâh sarayı’nda dü-
zenlenen etkinlikte öğretmenler, 
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal De-
niz Bozkurt ile birlikte halaylar çekti, 
oyunlar oynadı. Onlar için hazır-
lanan gecede gönüllerince eğlenen 
öğretmenler yılın stresini de attı. 
Geleceğin mimarı öğretmenlere eği-
tim alanında her türlü desteği vere-
ceklerini söyleyen Başkan Bozkurt, 
“Eğitim alanında ülkemize yaptığınız 
hizmetler ve bize kattıklarınız için 
hepinize çok ama çok teşekkür ediyo-
rum. Esenyurt’taki 350 bin çocuk ve 
genç sizlere emanet” dedi.

ÖĞRETMENLER DOYASIYA EĞLENDİ

ATATÜRK EN SEVDİĞİ 
ŞARKILARLA ANILDI

‘
Programda Atatürk’ün küçük yaşlardan 
beri zalime boyun eğmediğini anlatan ço-
cukluk dönemine ait bir anısı tiyatro oyunu 
olarak sahnelendi. Atatürk’ün mücadele 
dolu ruhunu anlatan bir de slayt gösterisi-
nin yer aldığı etkinlikte, belediyenin müzik 
kurslarında eğitim alan Başak Demir’in 
okuduğu ‘sonsuza’ isimli marş büyük alkış 
aldı. Programın sonunda Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Atatürk’ün 
en sevdiği parçalarında biri olan Fikrimin 
İnce Gülü’nü koro ile birlikte söyledi.

 Cumhuriyetin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
aramızdan ayrılışının 84. yılında, 
Atatürk’ün en sevdiği parçalardan 
oluşan ‘Sarı Zeybek’ programı dü-
zenledi. Esenyurt Belediyesi Klasik 
türk Müziği topluluğu tarafından 
seslendirilen parçalar, küçükten 
büyüğe herkese duygu dolu anlar 
yaşattı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, “Bugün Cumhuriyet 
varsa, birbirimize özgürce selam verebil-

iyorsak bunun en büyük mimarı Atatürk’tür. 
Bugün bile dinlerken gözlerim doluyor. 

Bunları çocuklarımıza, torunlarımıza aktar-
mamız lazım. Ben bugün böyle büyük bir 

ilçenin belediye başkanı olabildiysem 
bunu Atatürk’e ve yaptıklarına 

borçluyum” ifadelerini 
kullandı.

‘BUGÜN BİLE DİNLERKEN

GÖZLERİM DOLUYOR’

‘Emekleriniz için minnettarız’
Esenyurt’ta yaşayan 0-19 yaş arası çocukların öğretmen-
lere emanet olduğunu belirten Başkan Bozkurt şöyle 
konuştu: “Gençlere vereceğiniz eğitim, ahlâk, cesaret 
ve öz güven, aslında gelecekte nasıl yaşayacağımızın 
en önemli göstergesi. Gençlerimiz birbirini ne kadar 
olduğu gibi kabul ederse, barışık ve bir arada yaşarsa 
geleceğe o kadar güvenle bakarız. Onun da emanetçisi 
sizlersiniz. İyi ki varsınız, emekleriniz için minnettarız.”
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Oyunu izlemeye gelen Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ekibi 
tebrik ederek Esenyurtluları kültür ve 
sanat etkinlikleriyle buluşturmaya de-
vam edeceklerini söyledi.

SEYİrCİdEN Tam NoT

EsEnyurt Belediye tiyatrosu, yeni 
sezonda da sanatseverleri birbirinden 
güzel oyunlarla buluşturmaya devam 
ediyor. Perdelerini Şehit Erol Olçok Kül-
tür Merkezi’nde “Bize Kalan Azizlikler” 
oyunu ile açan ekip, seyircilerden büyük 
alkış topladı. usta Oyuncu Aytekin Özen 
yönetmenliğinde Aziz nesin’in “Bir İnsan 
Başı Üstüne Üç sesli Üzünç”, “sen Gara 
Değilsin” ve “yaşasın Kavuniçi” adlı eser-
lerinin sahnelendiği üçleme, tiyatrose-
verleri derin bir yolculuğa çıkararak hem 
güldürdü hem hüzünlendirdi.

BİZE KALAN AZİZLİKLER
SEYİRCİSİNDEN TAM NOT ALDI

yeni sezona Aziz nesin’in 
eserleriyle giriş yapan Esenyurt 
Belediye tiyatrosu’nun sahne-
lediği “Bize Kalan Azizlikler” 
sanatseverler tarafından 
ilgiyle karşılandı.

‘ ‘
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EK BÜTÇE YIL SONUNDA 
MECLİSTEN GEÇTİ

EsEnyurt Belediyesi Aralık ayı meclis toplan-
tısının ikinci birleşiminde ek ödenek görüşme-
leri yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt başkanlığında yapılan toplan-
tıda, belediyenin temmuz ayından bu yana 
yüksek enflasyon ve artan maliyetler nede-
niyle hizmetlerini aksatmamak için talep ettiği 
720 milyon 320 bin tl ek ödenek talebi 2022 
yılının bitmesine sayılı günler kala 371 milyon 
350 bin tl olarak meclisten geçti. 

AK Parti ve MHP’nin temmuz ayından bu yana 
ek ödeneği kabul etmeyerek Esenyurtlulara 
hizmet etmelerini engellediklerini söyleyen 
Başkan Bozkurt, “6 aylık dilimde yüzde 60 talep 
ettik, onu da 55’e çektik ama yine vermediniz. 
siz eğer temmuz ayında istemiş olduğumuz 
bütçeyi verseydiniz, yatırımlarımız bu enflas-
yonda aksamadan devam edecekti” dedi.

‘BÜtÇEYİ VERSEYDİNİZ 
YatIRIMLaR aKSaMaYaCaKtI’

Yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle Temmuz ayında talep edilen ama kabul 
edilmeyen ek ödenek, 2022 yılının bitmesine yirmi gün kala ancak meclisten geçebildi.
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Başkan Bozkurt:

YANLIŞ
YAPTINIZ!

türkiye’deki mevcut ekonomik 
koşullara dikkat çeken Başkan 
Bozkurt, AK Parti Grubu’nun 
ek bütçeye zamanında evet de-
meyerek yanlış yaptığını söyledi. 
Bozkurt, “Göreve geldiğimiz 
günden bu yana gelirimizin üze-
rinde bir para harcamadık ama 
temmuz ayında tahmin etti-
ğimiz yüzde 120 enflasyonun 
olduğu bir ortamda ek ödenek 
talebimize hayır diyerek yanlış 
yaptınız. Bizim ihtiyacımız olan 
bütçeyi vermemekle Esenyurt-
lulara bizim hizmet etmemizi 
engellediniz. Ama merak etme-
yin: Hem geçmişte yapılan yan-
lışları düzelteceğiz hem de Esen-
yurt’un ihtiyacı olan planları, 
projeleri geliştireceğiz. Bunların 
önemli bir bölümünü yapacağız. 
Bütün engellere rağmen bunu 
hızlı bir şekilde aşmış olacağız. 
yine de bütçeye bu ay kabul oyu 
verdiğiniz için teşekkür ediyo-
rum” şeklinde konuştu.
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yEnİ dönemle birlikte ver-
imli hale getirdiği EsBİM, iş 
arayanlarla ilçede faaliyet 
gösteren sektörün öncü firma-
larını buluşturarak mülakatlar 
gerçekleştiriyor. 2022 yılında 
mülakatlara katılanlar arasın-
dan 16 bin 500 kişi sağlık, lojis-
tik, gıda, tekstil, kimya, mobilya, 
kozmetik, inşaat, sanayi ve özel 
güvenlik gibi çeşitli sektörlerde 
istihdam edildi. Diğer yıllara 
oranla bu yıl istihdam rekoru 
kıran EsBİM, yıl boyunca düzen-
lediği mülakatlarda 10 bin 949’ü 
erkek, 5 bin 551’i kadın ve 124’ü 
engelli olmak üzere 16 bin 500 
kişiyi iş sahibi yaptı.

İSTİHDAM 
REKORU

ESENYURT BELEDİYESİ İSTİHDAM MERKEZİ (ESBİM) 2022’DE 16 BİN 500 KİŞİYE İŞ BULDU!

İlçedeki işsizlik sorununa 
çözüm bulmak amacıyla 
her gün onlarca firma ve 
vatandaşlarla görüşme 

yapan Esenyurt Belediyesi 
İstihdam merkezi (ESBİm), 
2022 yılında 16 bin 500 kişiyi 
işe yerleştirerek son 3 yılın 
istihdam rekorunu kırdı.
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Çalışmak isteyen herkesin istihdamını sağlayacak-
larını söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt, “Vatandaşlarımızın iş güç sahibi ol-
ması, doğru yerlerde istihdam edilmesi, insani bir 
görev olarak bizim sorumluğumuz. Bu, en çok önem 
verdiğimiz işlerden bir tanesi. Bundan sonraki süreçte 
de çalışmak isteyen herkese iş bulacağız” dedi.

Bozkurt: Çalışmak isteyen 
herkese iş bulacağız
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*İlk yılın verileri Nisan 2019 tarihinden itibaren hazırlanmıştır.

Başkan Bozkurt’un göreve geldiği 2019 yılının 
nisan ayından itibaren EsBİM aracılığıyla 6 bin 
150 kişi işe yerleştirilirken, pandeminin yaşandığı 
2020 yılında bu rakam 11 bin 192 oldu. Her yıl 
artarak devam eden istihdam rakamları, 2021 
yılında 13 bin 512 kişi, 2022 yılında ise 16 bin 500 
kişiye yükseldi. yılda en az 10 bin istihdam he-
defi belirleyen Başkan Bozkurt, dört yıllık görev 
süresinde 47 bin 354 kişinin istihdamını sağladı.

İSTİHDAM 
RAKAMLARI HER 
YENİ YILDA 
DAHA DA YÜKSELDİ
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ESENYURT
ÖNCEKİ 30 YILDA YAPILAN YEŞİL ALAN 

Göreve geldiği 2019 yılında ‘umudun Şehri’ sloganıyla ilçede yeni bir 
sayfa açan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, birçok alanda 
kente değer katacak, kenti  ileriye taşıyacak çalışmaya imza attı  .



BETONA DEĞİL 
YEŞİLE YATIRIM 
İlçe genelindeki park, yeşil alan ve sosyal do-
natı  alanı oranını artı rmak için çalışmalarını 
aralıksız sürdüren Başkan Bozkurt, kendi 
döneminde başladığı ve birçoğunu tamam-
ladığı yaklaşık 400 bin metrekare yeşil alanın 
yanı sıra önceki dönemden kalan yeşil alan 
projelerinin de borcunu ödedi. Başkan Boz-
kurt, geçmiş dönemden kalan ve borçlarını 
ödediği projeler de eklendiğinde, 5 yıllık 
görev süresinin sonunda 550 bin metrekare 
yeşil alanı, yani son 30 yılda yapılan kadar 
yeşil alanı kente kazandırmış olacak.

AT ÇİFTLİĞİ VE BİNİCİLİK TESİSİ
ESENYURT’TA BİR İLK:

Esenyurt’ta bir ilk olan At Binicilik Tesisi’nin yapım çalışmalarında sona gelindi. Gökevler 
Mahallesi’nde bulunan ve gençleri atlı sporlara yönlendirmek amacıyla 12 bin metrekar-
elik alan üzerinde yapımına başlanan projenin 6 bin metrelik kısmında, binicilik eğitimler-
inin verileceği manej, at bakım alanı ve kafeterya bulunuyor.

MİMaR SİNaN PaRKI

m2
364 BİN 

1. EtaP taMaMLaNMaK ÜZERE
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KAZANDI!
4 YILDA YAPILDI!

rant odaklı çarpık yapılaşmanın kurbanı olan ilçede, merkeze insanı 
alarak çalışmalara başlayan Başkan Bozkurt, kültür sanatt an yeşil 
alanlara varana kadar kent için ilk olan birçok çalışma gerçekleşti rdi. 



‘20 BİN METREKARE KENT ORMANI YAPACAğIZ’
5 yılın sonunda 550 bin metrekare yeşil alanı Esenyurtlulara teslim edeceklerini 
söyleyen Başkan Bozkurt, “Biz göreve geldiğimizde Esenyurt’un 30 yıl boyunca 
üretti  ği toplam yeşil alan 720 bin metrekare idi. Bununla övünülmez, çünkü 
Esenyurt’ta 1 milyon 300 bin insan yaşıyor. Şehir planlama esaslarına göre kişi 
başına düşmesi gereken yeşil alan miktarı 11 metrekaredir. Bu da mevcut nü-
fusa göre 16 milyon 500 bin metrekare yeşil alana ihti yacımız olduğunu gösterir. 
Elde ne var? 700 bin. Peki biz ne yapıyoruz? Engelli vatandaşlarımızın, yaşlıların, 
gençlerin, çocukların, toplumun değişik sosyolojik gruplarının yararlanacağı 
nitelikli alanlar yapıyoruz. Kent ormanımız yok. yirmi bin metrekarelik kent or-
manı yaratmaya çalışıyoruz. Görev süremizin sonunda bedelini ödediğimiz 150 
bin metrekare yeşil alan dâhil 550 bin metrekare civarında yeşil alanı Esenyurt’a 
kazandırmış olacağız’ şeklinde konuştu.

PARKLAR 
MAHALLELERE 
NEFES OLDU
Mahallelerdeki boş alanlar 
değerlendirilerek vatandaşların 
keyifli vakit geçirebileceği 
parklara dönüştürülüyor. 
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ÖzEl çocukların sosyalleşe-
bilmesi için kurulan alanın 
açılışında konuşan Başkan 
Bozkurt, “Bu parkı açmış ol-
maktan dolayı çok mutlu-
yum. Dünya hepimizin, eng-
eller sadece bizim kafamızda. 
zorlukları el ele vere-rek hep 
birlikte aşabiliriz. Burası birçok 
açıdan faydalı; öncelikle 
yaşamın birlikte paylaşılması 
gerektiğini anlamak açısın-
dan, farkındalık yaratmak 
açısından önemli bir yatırım. 
Çocuklarımızın engellerine, 
kökenlerine, inançlarına bakıl-
maksızın bir arada yaşamayı 
görmeleri ve tatmaları lazım” 
diye konuştu.

ENGELSİZ MUTLULUK
ESENYURTLU ÇOCUKLARA

Esenyurt Belediyesi’nin Sanatçı Metin Şentürk’ün katkılarıyla yaptığı oyun alanı açıldı. Yeşilkent 
Mahallesi’ndeki Spor Parkı içerisinde bulunan alanın açılışını Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt ve vakfın kurucu başkanı Sanatçı Metin Şentürk, özel çocuklarla birlikte gerçekleştirdi.

DEstEKlErİnDEn 
dolayı Başkan Bozkurt’a 
teşekkür eden sanatçı 
Metin Şentürk, “Bu 
dünya tek tip insana 
göre değil. Her tip in-
sana göre olursa güzel. 
Bunu yapmak için her 
yere gücümüz 
yetmeyebilir ama bir 
yerden başlayabiliriz. 
Birlikte oynamaya 
alıştırırsanız, birlikte 
okumaya da birlikte 
yaşamaya da alışır-
lar, diye düşündük. 
Esenyurt ülkemizin en 
kalabalık ilçesi, de-
mografik yapı olarak 
da en farklı ilçesi. 
Dolayısıyla burada 
engelli sayımız da 
biraz farklı. Buradan 
başlarsak her şeyi daha 
kolay hallederiz dedik. 
O yüzden buradan 
başladık. Bir de anlayışlı 
Başkanımız var. O da 
kolaylaştırdı işimizi. 
İnşallah el birliğiyle 
hep beraber yaşamaya 
çalışacağız” dedi.

‘Dünya hepimizin’

‘Birlikte 
oynamaya 
alıştırırsanız, 
birlikte 
yaşamaya da 
alışırlar’
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İlÇE genelinde yeşil alan ve çocuk 
oyun alanı ihtiyacı olan mahallelerde 
park yapımına devam eden ekipler, 
Orhangazi Mahallesi 1664. sokak’ta 
bulunan 583 metrekarelik alana ço-
cuk parkı kurdu. Park içerisine 92 me-
trekare çocuk oyun alanı, 107 met-re-
kare egzersiz alanı, vatandaşların 
dinlenme ihtiyacını karşılayan kamer-
iye ile oturma birimleri yerleştirildi. 
Ayrıca 125 metrekare yeşil alana sa-
hip olan parka farklı türlerde bitki di-
kimi de yapıldı.

2021 yılında hayatını kaybeden Bağlar-
çeşme Mahalle Muhtarı Ali Deli’nin 
ismi Esenyurt Belediyesi tarafından 
bir parka verildi. Üç dönem boyunca 
Bağlarçeşme’de muhtarlık görevini 
sürdüren Ali Deli, Esenyurt Belediye 
meclisinde oy birliğiyle adının verildiği 
parkta ölümünün birinci yıl dönümünde 
sevenleri tarafından anıldı.

ESENYURT’A BİR 
YENİ PARK DAHA

MErHuM Ali Deli’nin iyi bir insan 
ve iyi bir yönetici olduğunu söyleyen 
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal De-
niz Bozkurt, “Aradan bir yıl geçmesine 
rağmen sevenleri onu anmak için bura-
dalar. Onun adının bir yere verilmiş ol-
masından dolayı mutlular. Esenyurt’un 

evladı bir kardeşimizin adının buraya 
verilmesi de beni çok ama çok mutlu 
etti. Ben Ali Deli muhtarımı tanımış ol-
maktan dolayı kendimi şanslı hissediyo-
rum. Allah rahmet etsin. Allah hepimize 
namuslu, onurlu bir ömür yaşamayı ve 
onun gibi anılmayı nasip etsin.”

‘İyi bir insan ve iyi bir yöneticiydi’

İlçe genelinde vatandaşların keyifli vakit 
geçirebileceği yeşil alanları artırmak için çalışan 
Esenyurt Belediyesi, Orhangazi Mahallesi 1664. 
Sokak parkının yapımını tamamladı. 

MUhtaR aLİ DELİ İSMİNİN
vERİLDİğİ PARKTA YAŞAYACAK
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2019 yılından beri Esenyurt-
lular için çalışan Başkan Boz-
kurt, Şehit Erol Olçok Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen kah-
valtı programında muhtarlar 
ve stK temsilcilerine 3 yılda 
ilçede yaptığı hizmetleri an-
lattı. İlçenin demografik yapısı 
ile başladığı sunumda eğitim-
den sağlığa, istihdamdan 
kültür ve sanata tüm alan-
larda Esenyurtluları bekleyen 
projeler hakkında bilgi veren 
Başkan Bozkurt, yapımı de-
vam eden çalışmaları da an-
latarak merak edilen soruları 
yanıtladı. 

sEÇİMDE kendisine destek 
veren muhtarlara ve stK tem-
silcilere teşekkür eden Başkan 
Bozkurt, “Bana olan bu güve-
ninizin hesabını vermem 
lazım. Biliyorum ki birçoğunuz 
hâlâ o güveni koruyorsunuz. 
Bu güvenin boş olmadığını 
yaptığımız çalışmalar sonu-
cunda görüyorum. umuyorum 
ki siz de değerlendirdiğinizde 
neyi devraldık, nasıl yönettik 
bu süreci; sonraki süreçlerde 
neler yaptık, bundan sonra 
Esenyurt için neler planlıyo-
ruz. Göreceksiniz.”

ESENYURt BELEDİYE BaŞKaNI KEMaL DENİZ BOZKURt 
MUhtaRLaR VE StK tEMSİLCİLERİ İLE BİR aRaYa GELDİ:

KATKINIZ ÇOK BÜYÜK

İlçedeki muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya gelen Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, görevi devraldığı günden bu 
yana yaptığı çalışmaları, devam eden ve planlanan projelerini anlattı.

‘Güveninizin hesabını vermem lazım’
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MİnİBÜsÇÜ esnafı nın düzenlediği Vefa yemeği’ne 
katı lan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt, bir arada olmanın önemine vurgu yaptı .  
“Beraber durduğumuzda daha güçlü oluruz” di-
yen Başkan Bozkurt, “Birlik ve beraberliğe inanır 
bir şekilde davranmamız lazım. siyasi düşüncemiz, 
inancımız, kökenimiz, yaşamdan beklenti lerimiz 
farklı olabilir. Bunlar bizi birbirimizden ayıran değil, 

birbirimizi güçlendiren, daha farklı pencerelerden 
yaşama bakmamızı sağlayan şeyler. Farklı bak-
tı ğımızda ve beraber durduğumuzda daha güçlü 
oluruz. Burada daha önceki başkanlarımızın da 
anılıyor olması çok anlamlı. Bize bir görev verilir, hiz-
met olanağı oluşur. Esenyurtlular bana güvendiler, 
bana bir hizmet süresi bahşetti  ler, bu benim için bir 
onurdur.” ifadelerini kullandı.

EsEnyurt 113 no.lu taşıyıcılar Kooperat-
ifi  Başkanı yücel tanış, “Bizim amacımız, 
birlik ve beraberliği sağlamak. Esnafl a 
çok iyi bir diyaloğumuz var. Bu konuda 
Belediye Başkanımız sayın Kemal Deniz 
Bozkurt’un çok büyük katkısı oldu. Her 
görüşmemizde bize saatlerce zamanını 
ayırarak hep sıcak davrandı, biz de 
onun her zaman yanındayız. Başkanımıza 
teşekkür ederiz” diye konuştu.

Esenyurt 113 No.lu taşıyıcılar Kooperatifi’nin düzenlediği 
Vefa Yemeği’ne katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz 

Bozkurt, yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemini 
vurgulayarak “Bizim bir arada olmamız bir zorunluluktur. 

Beraber durduğumuzda daha güçlü oluruz” dedi.

BAŞKANIMIZ HER 
ZAMAN YANIMIZDA

tanış: Esnafımıza çok 
büyük katkısı oldu

113 No’lu taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yücel tanış:
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Özel bireylerin yaşam içerisindeki yerlerinin kolaylaştırılması için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 
düzenlenen Engelsiz Esenyurt Çalıştayı’nda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Dünya 
hepimizin ve herkesin bu dünyada eşit söz söyleme, olanaklardan eşit faydalanma hakkı var. Hepimizin 
fırsat eşitliğine sahip olması lazım. Biz çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz” dedi.

DÜNYA HEPİMİZİN
ENGELSİZ ESENYURt ÇaLIŞtaYI’NDa KONUŞaN BaŞKaN BOZKURt:

“FArKlılıKlArıMızlA Değişiyoruz, Gelişiyo-
ruz” sloganı ile düzenlenen Engelsiz Esenyurt 
Çalıştayı’nda, engelli bireylerin toplumsal ya-
şam içerisinde yaşadığı zorluklar konuşularak, 
bunlara dair çözüm yolları arandı. 

Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen programa Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, İstanbul Barosu Engelli 
Hakları Başkanı Figen Erberk, Çalıştay Başkanı 
olarak Dr. Öğretim Üyesi selma yılar, belediye 
başkan yardımcıları, engelli bireyler ve aileleri 
katıldı. 

uzmanların yaptığı konuşmaların ardından ti-
yatro gösterisi ile devam eden programda aile 
bireyleri sahneye çıkarak yaşadıkları zorlukları 
anlattı. Ardından yapılan panel ve konferans-
larla birlikte organize edilmiş olan yuvarlak 
masa çalışmalarında, engelli bireyler için erişi-
lebilirlik, iletişim, sağlık, istihdam sorunları ve 
çözüm önerileri konunun uzmanları ile birlikte 
tartışma ve konuşma imkânı bulundu. 

Konuşmaların bir eğitmen tarafından işaret 
diliyle anlatıldığı program sonunda, verimlilik 
ölçülmesi açısından katılımcılara bir anket de 
uygulandı. Çalıştayda ayrıca belediyenin el sa-
natları kursunda eğitim alan özel bireylerin yap-
tığı ürünler de sergilendi.
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yaşam içinde kendilerini ifade etmekte zor-
lanan dezavantajlı gruplar için çalışmalar 
yaptıklarını söyleyen Başkan Bozkurt şöyle 
konuştu: “Göreve geldiğimiz günden itibaren 
fırsat eşitliği meselesini öncelikli tutuyoruz. 
Kimin için seçildiğimizi, ne yapmamız gerek-
tiğini unutmadan iş yapmaya çalışıyoruz. Bu 
çalıştayları sürekli olarak yapacağız. Bundan 
sonra bu çıktılarla ne yapmak istiyoruz? Bu 
kentte yaşayan herkesin neye ihtiyacı olur?... 
Bu ihtiyaçların giderilebilmesi için ne yap-
mamız gerektiğini öğreneceğiz. Burada elde 
ettiğimiz sonuçlarla önümüzdeki yıllarda 
yapacağımız iş ve işlemleri ona göre dü-
zenleyeceğiz. Bu konuda katkı sunan herkese 
teşekkür ediyorum. Buradan çok önemli çık-
tılar alınacağını düşünüyorum.”

‘Buradan önemli çıktılar alacağımızı düşünüyorum’

SAhnEdE konuşma yapan Ays’ın annesi Aynur 
Kaya, yaşadığı zorluklardan bahsederek “Bana yaşa-
dığım zorlukları anlatma fırsatını Kemal Deniz Boz-
kurt verdi. Çok zorluklar yaşadım arkamda Esenyurt 

varmış bir aile olarak. Biz tüm bu sorunlarla baş etme-
ye çalışırken çaresiz bırakıldık. Artık ben çaresiz kal-

mış annelerin sesi olmak istiyorum. Bizim çocuklarımız 
da bu dünyada var” diye konuştu.

‘Bu dünyada bizim 
çocuklarımız da var’
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Uzayda yer çekimi olmadığı için 
orada yürümesine gerek 
kalmayacağını düşünen 17 
yaşındaki Serebral Palsi has-
tası ays Kara, mücadele dolu 
yaşamını kaleme aldı.

Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt da ays’ın 
mücadelesine destek olmak 
amacıyla kitabın basımını 
üstlendi.

ALLAH BANA İYİSEREBRAL PALSİ HASTASI

aYS KaRa:

“Ays’a serebnal Palsi teşhisi konulduktan sonra 
tedavisi için şehir şehir gezdik. Fizik tedavi, fizyo-
terapi dışında biz, alternatif tıpla da çok uğraştık. 
Kök hücre nakli yaptırdık. Mayıs ayında Kosova’da 
ameliyat olduk, çok iyi geçti. Şimdi 
fizik tedavi alıyoruz. terapisti-
miz evimize geliyor.” 

“EĞİTİm HaYaTImIZa
SaVaŞaraK BaŞLadIK”

“Bunlarla uğraşırken 
eğitim hayatımıza 3 yıl 
geç başladık. Biraz sa-
vaşarak başladık. sistemi 
aşamadık, çünkü ayağıy-
la test kabul edilmiyormuş. 
sonra eve öğretmen verdiler. 
Öğretmen Hanım geldi, gayet başa-
rılıydı. Ays zaten okula gitmeden okuma ve yazma-

yı öğrendiği için okul hayatında sıkıntı çıkarmadı. 
sonra örgün eğitime geçtiğimizde çok sıkıntı yaşa-
dık. Müdür Bey istiyormuş gibi yapıp istemedi. 2 ay 
sonra okulu bıraktık. İstanbul’a geldim, burada ev 

tuttum. Ays’a okulu unutturmaya çalıştım ama 
başarılı olamadım.” 

“oKuLda KraL gİBİYdİK”

“sonra Karabük’e döndük, safranbolu’da 15 tem-

muz Ortaokulu’nun Müdürü ‘Ays’ı istiyorum’ de-
yince, Karabük merkezden safranbolu’ya taşındık 
ve Ays eğitim hayatına yeniden başladı. Okulda kral 
gibiydik. Biz okula gitmeden önce öğretmenler ve 
müdür bey, öğrencileri Ays’a hazırlamış. Ays nor-
mal ortaokuldaydı ama bütün okulu Ays’a hazırla-
mışlar. Bir ay sonra Ays’a çok büyük bir parti yaptı-
lar. Ays çok mutlu oldu ve o okulda eğitim hayatına 
devam etti.”

HEdEfİ uZaYa gİTmEK

“Ays sürekli yabancı müzik dinleyip, film seyredip, 
İngilizcesini geliştirdi, çünkü hedefi uzay. Küçüklü-
ğünden bu yana Mars’ı araştırıyor. Orada bir dünya 
kurulacağını, yer çekimi olmadığı için orada yürü-
mesine gerek kalmayacağını düşünüyor. nAsA’da 
çalışabilmek için İngilizce öğrendi. Okula başladık-
tan sonra yeni bir hayata başladığını düşünüp, ki-
tap yazmaya başladı.” 

‘Allah bana iyi kullarını 
gönderdi. Başkan Amcama 
teşekkür ediyorum. 

“Ays, çok inançlı bir çocuk. 
Üzüldüğünde bir odaya kapanır, 
Kur’an okur ve onu üzenleri 
Allah’a şikâyet eder. Kur’an’ı an-
layarak okuyabilmek için Arapça 
da öğrendi. zaten anlamadığı 
hiçbir şeyi okumaz.”

1 yaşındayken yaşadığı idrar ze-
hirlenmesinin ardından hareket 
ve konuşma yeteneğini kaybe-
den, doktorların “En fazla 6 yıl 
yaşar” dediği Ays Kara, kendisi-
nin ve ailesinin mücadelesi ile 17 
yaşına geldi. Serebral Palsi teşhisi 
konulan Ays, Karabük’te yaşadığı 
apartmanda karşılaştığı zorluklar 
nedeniyle ailesiyle birlikte İstan-
bul Esenyurt’a taşındı. Burada 
tanıştığı Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt, Ays’ın 
tedavi sürecini ve annesi başta 
olmak üzere ailesinin bu süreçte-
ki mücadelesini anlattığı kitabı-
nın basımını üstlendi. Ays, Başkan 
Bozkurt için “Allah bana iyi kulla-
rını gönderdi. Başkan Amcama 
teşekkür ediyorum” dedi.

Anne Aynur Kara’dan, aslında bir 
motivasyon videosu olarak izleti-
lebilecek, umutla ve mücadeleyle 
dolu yaşam öykülerini dinledik. 

‘
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KULLARINI GÖNDERDİ

‘
“Biz aslında Karabük safranbolu’da yaşı-
yorduk. Oturduğumuz binada komşula-
rımızla yaşadığımız sorunlar nedeniyle 
Esenyurt’a taşındık. Ays’ı kabul etmedi-
ler. İlk başta biz bunu kötü algılamadık, 
çünkü daha önce öbür komşumuz da 
sürekli küçük kızının Ays’ı görünce kork-
tuğunu söylüyordu ama biz bunu kötü 
algılamayıp, iyi niyetli davranmaya de-
vam ettik. sonra büyük sorunlar yaşadık. 
Polisler de bizim yanımızda olmayınca 
mahkemelik olduk. Hâlâ yargı sürecimiz 
devam ediyor. Burada CHP İl Başkanlığın-
da bir avukat bey davamızı üstlendi.” 

“ÜZÜLmE aNNE, BEN 
oradaKİLErİN İmTİHaNIYdIm”

“Karabük’te yaşadıklarımızdan en çok 
Ays etkilendi. O bir gün bana, “Üzülme 
anne, ben oradakilerin imtihanıydım. 
Onlar imtihanlarından kaldılar ama bu-
radakiler iyi insanlar. Allah bana iyi kul-
larını gönderdi” dedi. Özellikle Başkan 
Amcasını çok sevdi. Esenyurtluların iyi 
insanlar olduğunu söyledi.”

“17 yıldır savaşıyoruz. yanlış anlamayın, bir engelli 
otoparkı için bile savaşıyoruz. Bize hiçbir şey altın 
tepside sunulmadı. Özel çocukların hiçbirine de su-
nulmuyor. Esenyurt Belediye Başkanımız Kemal De-
niz Bozkurt, müdürlerimiz, CHP Esenyurt İlçe Baş-
kanı Hüseyin Ergin, gençlik kolları… Hepsi evimize 
geldi. Bu konuda çok destek oldular. Biz kendimizi 
sanki bir ailenin içinde bulmuş gibiyiz. Ays doğdu-
ğundan beri belki ilk defa böyle bir ilgi var. Evimiz 
hiç boş kalmıyor. sağ olsunlar hep ‘ne yapabiliriz, 
sizin için ne üretebiliriz, nasıl bir çağrı yaparız?’ diye 
hep bir arayış içindeler. Esenyurt halkına çok teşek-
kür ederim.”

‘KENDİMİZİ BİR aİLENİN 
İÇİNDE BULMUŞ GİBİYİZ’

aYS’IN HaYâLİNİ BaŞKaN 
BoZKurT gErçEKLEŞTİrdİ

“Aslında daha önce de ayaklarını kul-
lanarak bir kitap yazmıştı. Karabük’te 
ortaokul sürecinde onu kabul etme-
dikleri için komple kitabını silmiş. son-
ra tedavilerini anlattığı bir kitap daha 
yazdı. Kitabımızın basımını hem dok-
torumuz hem de Belediye Başkanımız 
Kemal Deniz Bozkurt üstlendi. Hepsine 
çok teşekkür ediyoruz.”

SoSYaL mEdYaYI aKTİf KuLLaNIYor

“Ays, tüm bunların yanı sıra sosyal med-
yada da çok aktif; Ays Kara ismiyle ıns-
tagram, Facebook ve youtube kanalı 
var. youtube kanalında da tedavilerini 
ve hayatındaki güzel gelişmeleri paylaşı-
yor. uzun süredir bir paylaşımı yok ama 
şimdiden sonra güzel olan gelişmelerin 
hepsini paylaşmayı düşünüyor. Herkesi, 
kendisine abone olmaya bekliyor.”

HEm HuKuK mÜCadELErİNE 
HEm dE TEdaVİSİNE dEVam EdİYor

İlk kitabını Başkan Bozkurt’un deste-
ğiyle baskıya gönderen Ays, şimdi hem 
engelli olduğu için kendisini apart-
manda istemeyen komşularına karşı 
ailesiyle birlikte hukuk mücadelesini 
sürdürüyor hem de tedavisine kaldığı 
yerden devam ediyor.
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ÜnİVErsİtEyE hazırlanan öğrencileri tercihleri 
konusunda bilinçlendirmek ve geleceğin meslekle-
rini tanıtmak amacıyla sürekli Eğitim Merkezi’nde 
gerçekleşen tanıtım günlerinin ilkinde, Kültür Üni-
versitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Efser Erden tütüncü, 
öğrencileri ‘Hukuk’ bölümü hakkında bilgilendirdi. 
Eğitim süreci boyunca devam edecek olan semi-
nerlerde farklı mesleklere yönelik ulusal ve yerel 
uzmanlar tarafından konuşmalar gerçekleştirilerek 
öğrencilerin merek ettiği sorular yanıtlanacak.

ÖğrEnCİlErE sunduğu imkânlardan dolayı 
Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür eden Batuhan 
Görür, “Bazı özel eğitim kurumlarının sunmadığı 
imkânları sunuyorlar. Etkinlikler ve seminerler 
oluyor. Üniversiteden hocalarımız geliyor. Me-
slek dalları hakkında bize bilgi veriyorlar. Bunlar 
sürekli olarak devam ediyor. Üniversitelere gidip 

görme fırsatımız da oluyor. Bu tür çalışmalardan 
dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Ayşe Gökkışlak 
ise şunları söyledi: “Hukuk okumayı düşünüyor-
dum. Bu seminer kararımda daha etkili oldu. 
sürekli olarak seminerler düzenleniyor ve bu bi-
zler için çok iyi oluyor. İş olanakları ve neyi seçe-
biliriz konusunda faydalı oluyor.”

‘Belediyemize teşekkür ediyorum’

GENÇLERE GELECEĞİN
MESLEKLERİ
TANITILIYOR
Üniversiteye hazırlanan gençlerin gelecekteki mesleklerini 
seçmelerine yardımcı olmak için ‘Meslek Tanıtım ve 
Kariyer Günleri’ düzenleyen Esenyurt Belediyesi,  
alanında uzman kişilerle gençleri bir araya getiriyor.

ÇOCuKlArın güvenli ve sağlıklı 
ortamlarda eğitimlerini sürdü-
rebilmeleri için ara tatil döne-
minde ilçede bulunan okullar 
haşerelere karşı ilaçlandı. Esen-
yurt Belediyesi, rutin olarak 
yapılan çalışmalar kapsamında 
okulların sınıf, konferans salo-
nu, tuvalet ve koridor gibi ortak 
kullanım alanları başta olmak 
üzere gerekli tüm noktalarını ti-
tizlikle ilaçladı.

Okullar titizlikle ilaçlandı
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lÖsEV ile ortaklaşa düzenlenen etkin-
liğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar 
hem keyifli bir gün geçirdi hem de 
barınağı gezerek hayvanları sevdi.

“SoNuNda BaHar Var”

Etkinlikte çocuklarla birlikte pasta 
kesen Esenyurt Belediye Başkanı Ke-
mal Deniz Bozkurt, “Şunu hiçbir za-
man unutmayın: yüzde yüz başarısı 
olan bir savaş içerisindesiniz. zaman 
zaman motivasyonunuz düşebi-
lir, yorulabilirsiniz. Hep şunu hatır-
layın: sonunda bahar var, güneş var, 
güzellik var. Bu mücadeleyi kazanmış 
olmanın çocuklarımıza ayrıca geti-
risi, mücadele etme yeteneklerinin 
gelişmesi olacak. yapmamız gereken 
tek şey umutsuzluğa kapılmadan, mo-
tivasyonumuzu bozmadan, başarıya 
olan inancımızı güçlendirerek bu 
süreci tamamlamak” dedi.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık 
oluşturmak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla Esenyurt 
Belediyesi Modern Hayvan Bakımevi’nde etkinlik düzenlendi. 

Lösemili Çocuklara 
Moral Etkinliği

Miniklere 
diş sağlığının 
önemi anlatıldı
‘Ağız ve Diş sağlığı Haftası’ kapsamında, çocuk-
larda diş sağlığına farkındalık oluşturmak ama-
cıyla seminer düzenleyen Esenyurt Belediyesi, 
etkinliğe katılan minikleri diş sağlığının önemi-
ne dair hem bilgilendirdi hem de eğlendirdi.
 
ÇOCuKlArın küçük yaştan itibaren diş fırça-
lama alışkanlığı kazanması, ağız ve diş sağlığı-
na önem vermesi için belediye bünyesindeki 
kreşlerde eğitim gören çocuklar için Şehit Erol 
Olçok Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik-
te çocuklar, çeşitli oyun ve tiyatro gösterileri ile 
diş sağlığının önemi ve bu konuda yapılması ge-
rekenler hakkında bilgilendirildi.
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ŞEHİt Erol Olçok Kültür Merkezi’nde düzenlenen se-
minerde saraç, “Kadına Şiddette Kanunlar ve yönet-
melikler”, “Ailede Şiddetin Önlenmesi”, “uzaklaştırma 
Kararları”, “uluslararası Düzeyde yapılan sözleşme-
ler”, “Baro Başkanının Görevleri” başlıkları altında su-
num gerçekleştirdi. Program sonunda Esenyurt Güçlü 
Kadınlar Kooperatifi’nin el emeği ürünlerini tek tek ince-
leyen saraç’a, özenle hazırlanmış ürünlerden hediye edildi. 

KADINLAR HAKLARINI ÖĞRENDİ

EsEnyurtlu kadınların ürettiği 
ürünler, İş İnsanı Demet sabancı 
tarafından beğeniyle karşılandı. İş 
İnsanı Demet sabancı, Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt’u makamında ziyaret etti. 
Başkan Bozkurt, sabancı ile birlikte 
belediye bünyesindeki kursiyerle-

rin el emeği ürünlerinin bulunduğu 
sergiyi gezerek kadınların üretime 
katılması için yapılan çalışmaları 
anlattı. rengârenk kıyafetlerin, süs 
eşyalarının ve tabloların bulundu-
ğu sergiyi ilgiyle gezen Demet sa-
bancı’ya el emeği ürünler hediye 
edildi.

‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü’ etkinlikleri kapsamında İstanbul 
Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç Esenyurt’ta 
vatandaşlarla bir araya geldi.

DEMET SABANCI’DAN 
ÜRETEN KADINLARA 
DESTEK ZİYARETİ
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FUTBOLUN 
ALTIN 
KIZLARI
Esenyurt’ta belediyenin spor okulları kapsamında kız 
çocuklarına özel açılan Futbol kursuna yoğun ilgi gösteren kızlar, 
futboldaki algıyı yıkarak başarılı sporcular olmak için çalışıyor.

FUTBOLUN FUTBOLUN 

çocuklarına özel açılan Futbol kursuna yoğun ilgi gösteren kızlar, 
futboldaki algıyı yıkarak başarılı sporcular olmak için çalışıyor.

İlÇEDEKı binlerce çocuk ve genci sporla 
buluşturan Esenyurt Belediyesi’nin kız ço-
cuklarına özel olarak açtığı futbol kursu yo-
ğun ilgi görüyor. Haftanın iki günü, 7-14 yaş 
arasındaki kız çocuklarının futbol öğrendiği 
kursta öğrenciler büyük başarı gösteriyor. 
yetenek gelişimi, kondisyon, esneklik, hız 
ve kuvvet üzerine eğitim verilen antren-
manlarda, kız çocuklarına geleceğin futbol-
cuları olmaları konusunda umut aşılanıyor. 
Eğitimlerin ardından kızlar tam bir futbol 
takımı oluşturacak şekilde 18 kişilik gruplar 
halinde maçlar yapıyor.
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10 BİN 769 KİŞİ 
BU HİZMETTEN
FAYDALANDI

İlÇEDEKİ yatağa bağlı, yaşlı 
ve hasta vatandaşları yalnız 
bırakmayan ekip, destek tale-
bini ileten vatandaşlara hızlı bir 
şekilde dönüş yaparak, sağlık 
teknikerleri aracılığıyla serum, 
iğne, pansuman gibi sağlık hiz-
metlerini vatandaşlara sunuyor. 
Evlere yapılan ziyaretlerde 
ayrıca hastalıklar, ilaç kullanımı, 
hijyen kuralları, yeme-içme alış-
kanlıkları gibi çeşitli konularda 
vatandaşlara bilgiler veriliyor.

VAtAnDAŞlAr, merkezin 0212 
620 22 20 numaralı telefonunu 
arayarak sağlık İşleri Müdürlü-
ğüne başvuruda bulunup, prog-
ram dâhilinde hizmet alabiliyor.

Sağlık durumu 
hastanelere gitmeye 
elverişli olmayan 
hastalar için Esenyurt 
Belediyesi tarafından 
sürdürülen “Evde Sağlık” 
hizmetinden 2022 
yılında 10 bin 679 kişi 
faydalandı. 
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Kış sebzelerinden olan laha-
na, zengin lif kaynağı oldu-

ğu için mutlaka tüketilmesi 
gereken kış sebzeleri ara-
sında ilk sıralarda yer alır. 

Ayrıca pırasa, kere-
viz gibi kış sebzeleri 
de kalp damar sağlığı 
açısından son derece 
yararlıdır. Bu sebze-

ler aynı zamanda 
karaciğerin temiz-
lenmesine de yar-
dımcı olur. Bu 
nedenle kış sof-
ralarında bu tarz 
sağlıklı kış sebze-
lerine mutlaka yer 
vermek gerekir.

Havaların soğumasıyla beraber 
birçok kişide nezle, halsizlik, yor-
gunluk gibi belirtiler görülüyor. Bu 
belirtilerin altında ise çoğu zaman 
mevsim değişiklikleri, yetersiz ve 
dengesiz beslenme, stres gibi ne-
denler yatıyor. Bunlar gibi çevre-
sel etmenler bağışıklık sisteminin 
zayıflamasına yol açarak vücudu 
hastalıklara karşı daha açık bir hale 
getiriyor. Dolayısıyla kış aylarında 
doğru gıdalardan doğru miktarlar-
da tüketmek çok önemli. Bu şekil-
de kış mevsiminde sıkça görülen 
salgın hastalıklara yakalanma riski-
ni en aza indirmek mümkün.

sarımsağın içeriğinde bulunan 
allisin isimli madde, ona doğal bir 
antibiyotik olma özelliği veriyor. 
Bunun yanı sıra soğan ve sarımsak, 
oldukça güçlü antioksidan kaynak-
ları. Kötü kolesterolü düşürmek, 
iyi kolesterolü yükseltmek, vücudu 
enfeksiyonlara karşı korumak, ödem 
atımına yardımcı olmak gibi şeyler, 
soğan ve sarımsağın bilinen diğer 
faydaları. Bu nedenle kış aylarında 
gerek yemek ve salatalarda gerek-
se ham haliyle soğan ve sarımsak 
tüketmekte fayda var. Kış aylarının 
vazgeçilmez meyvesi nar, gerçek bir 
antioksidan kaynağıdır. Bağışıklık 
sistemini destekleyerek vücudu 
hastalıklara karşı korur. Bunun yanı 
sıra portakal, mandalina, greyfurt, 
limon gibi turunçgiller de C vitamini 
bakımından oldukça zengin meyve-
lerdir. C vitamini bağışıklık sistemini 
desteklemekle kalmaz; aynı zaman-
da enfeksiyonlarla savaşmada da 
son derece etkilidir.

KIŞ AYLARINDA
         NASIL
BESLENMELİYİZ

‘KIŞ aYLaRINDa DOĞRU GIDaLaRI 
tÜKEtMEK ÇOK ÖNEMLİ”

DoĞaL antİBİYotİkLEr: 
SoĞan VE SarIMSak

VİtaMİn VE MİnEraL BakIMInDan zEnGİn BaHaratLarI tErCİH EDİn

Diyetisyen 
Duygu Gizem 

Çatalkaya’dan 
doğru beslenme 

önerileri:

soğumasıyla beraber soğumasıyla beraber 
birçok kişide nezle, halsizlik, yor-
gunluk gibi belirtiler görülüyor. Bu gunluk gibi belirtiler görülüyor. Bu 
belirtilerin altında ise çoğu zaman belirtilerin altında ise çoğu zaman 
mevsim değişiklikleri, yetersiz ve mevsim değişiklikleri, yetersiz ve 
dengesiz beslenme, stres gibi ne-
denler yatıyor. Bunlar gibi çevre-
sel etmenler bağışıklık sisteminin sel etmenler bağışıklık sisteminin 

BESLENMELİYİZBESLENMELİYİZ
‘KIŞ aYLaRINDa DOĞRU GIDaLaRI ‘KIŞ aYLaRINDa DOĞRU GIDaLaRI ?
salgın hastalıklara yakalanma riski-
ni en aza indirmek mümkün.

DoĞaL antİBİYotİkLEr: 

antİokSİDan VE C VİtaMİnİ 
BakIMInDan  zEnGİn 
MEYVELEr tÜkEtİn

Sarımsağın içeriğin-
de bulunan allisin isim-
li madde ona doğal bir 
antibiyotik olma özelli-
ği veriyor. Bunun yanı sıra 
soğan ve sarımsak, olduk-
ça güçlü antioksidan kay-
nakları. Kötü kolesterolü 
düşürmek, iyi kolesterolü 
yükseltmek, vücudu enfek-
siyonlara karşı korumak, 
ödem atımına yardım-
cı olmak gibi şeyler, soğan 
ve sarımsağın bilinen diğer 
faydaları. Bu nedenle kış 
aylarında gerek yemek ve 
salatalarda gerekse ham 
haliyle soğan ve sarımsak 
tüketmekte fayda var.Kış 
aylarının vazgeçilmez mey-
vesi nar, gerçek bir antiok-
sidan kaynağıdır. Bağışık-
lık sistemini destekleyerek 
vücudu hastalıklara karşı 
korur. Bunun yanı sıra por-
takal, mandalina, grey-
furt, limon gibi turunçgiller 
de C vitamini bakımından 
oldukça zengin meyve-
lerdir. C vitamini bağı-
şıklık sistemini destek-
lemekle kalmaz; aynı 
zamanda enfeksiyon-
larla savaşmada da 
son derece etkilidir.

Zencefil, zerdeçal gibi baha-
ratlar serbest radikallerin 
oluşmasını önleyerek hücre-
leri korur. Zencefil B3, 
B6 vitaminleri ve demir, 
kalsiyum, fosfor, sod-
yum, potasyum, 
magnezyum mine-
ralleri içermekte-
dir. Zengin içeriği 
sebebiyle birçok 
hastalığa iyi 
gelen zence-
fil, ayrıca bağı-
şıklık sistemini 

destekler ve vücudu hasta-
lıklara karşı daha dirençli bir 
hale getirir. Zerdeçal ise bol 
miktarda A ve E vitamini içe-

rir; demir, manganez, 
B6 vitamini, potas-
yum, bakır bakımın-

dan da son derece 
zengindir. Bu 
zengin içeriği 

ile serbest radi-
kallerin oluş-
masına engel 

olarak hücreleri korudu-
ğu bilinmektedir.

B6 vitaminleri ve demir, 
kalsiyum, fosfor, sod-

magnezyum mine-
ralleri içermekte-
dir. Zengin içeriği 

miktarda A ve E vitamini içe-
rir; demir, manganez, 

B6 vitamini, potas-
yum, bakır bakımın-

dan da son derece 

ile serbest radi-
kallerin oluş-
masına engel 

olarak hücreleri korudu-
ğu bilinmektedir.

BoL Su tÜkEtİn

Kış sebzelerinden olan 
lahana, zengin lif kaynağı 
olduğu için mutlaka tüke-
tilmesi gereken kış sebzele-
ri arasında ilk sıralarda yer 
alır. Ayrıca pırasa, kereviz 
gibi kış sebzeleri de kalp 
damar sağlığı açısından 

son derece yararlıdır. 
Bu sebzeler aynı zaman-
da karaciğerin temizlen-
mesine de yardımcı olur. 
Bu nedenle kış sofrala-
rında bu tarz sağlıklı kış 
sebzelerine mutlaka yer 
vermek gerekir.

Kış sebzelerinden olan laha-
na, zengin lif kaynağı oldu-

ğu için mutlaka tüketilmesi 
gereken kış sebzeleri ara-
sında ilk sıralarda yer alır. 

Ayrıca pırasa, kere-
viz gibi kış sebzeleri 
de kalp damar sağlığı 
açısından son derece 
yararlıdır. Bu sebze-

ler aynı zamanda 
karaciğerin temiz-
lenmesine de yar-
dımcı olur. Bu 
nedenle kış sof-
ralarında bu tarz 
sağlıklı kış sebze-
lerine mutlaka yer 
vermek gerekir.

BoL Su tÜkEtİn

son derece yararlıdır. 
Bu sebzeler aynı zaman-
da karaciğerin temizlen-
mesine de yardımcı olur. 
Bu nedenle kış sofrala-
rında bu tarz sağlıklı kış 
sebzelerine mutlaka yer 
vermek gerekir.

korur. Bunun yanı sıra por-
takal, mandalina, grey-
furt, limon gibi turunçgiller 
de C vitamini bakımından 
oldukça zengin meyve-

şıklık sistemini destek-

şıklık sistemini 

karaCİĞEr DoStu SEBzELErİ YİYİn
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HAREKET 
KABİLİYETİNİ 
GERİ KAZANDI
Yüksek tansiyon nedeniyle geçirdiği 
beyin kanaması sonucunda sağ 
tarafını kullanamaz duruma gelen 
Selvi Aras, Esenyurt Belediyesi’nin 
verdiği ‘Evde Fizik Tedavi’ hizmeti 
sayesinde kısa süre içinde hareket 
kabiliyetini geri kazandı.

GEÇİrDİğİ felç sonucu kullanamadığı elini 
belediyeden aldığı tedavi desteğiyle kullanmaya 
başladığını belirten selvi Aras, “Bir hafta hasta-
nede yattım, fizyoterapi uygulanması gerektiğini 
söylediler. Fizyoterapi için belediyeden geldiler, 
çok yardımcı oldular. sağ elim çalışmıyordu, 
şimdi bardağı tutup ağzıma götürebiliyorum, 
elimi çalıştırabiliyorum. Çok faydasını gördüm. 

Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.
uyGun raporu olan tüm hastalar, Esenyurt 
Belediyesi sağlık İşleri Müdürlüğüne başvu-
rarak ‘Evde Fizik tedavi’ hizmetinden ücretsiz 
olarak faydalanabiliyor. Belediye bünyesind-
eki fizyoterapistler haftanın 2 günü, hast-
aları evlerinde ziyaret ederek tedavilerini 
gerçekleştiriyor.

‘Çok yardımcı oldular’

‘EVDE Fizik tedavi’ hizmeti ile binlerce 
vatandaşın sağlığına kavuşmasını sağlayan 
Esenyurt Belediyesi, 65 yaşındaki selvi Aras 
için de umut oldu. yüksek tansiyon nedeniyle 
geçirdiği beyin kanaması sonucunda sağ ta-
rafını kullanamayan Aras, fizyoterapistlerin 
uyguladığı tedavi ile 2 hafta içinde hareket 
kabiliyetini büyük ölçüde geri kazandı. Aras, 
beyin kanaması geçirdikten sonra sağ el-
iyle bardak tutamazken seansların ardından 
tutma ve kavrama hareketlerini yapabildiğini 
belirtti.

“HaYaTa gErİ KaZaNdIrmaYI 
amaçLIYoruZ”

HAstAlArın tedavilerinin en kısa sürede 
en verimli şekilde gerçekleşmesi için çalış-
tıklarını söyleyen uzman Fizyoterapist Fahri 
Furkan nak, “selvi teyze’yle yaklaşık iki haf-
ta önce tanıştık, felç sonucu bize başvurdu. 
yürüme güçsüzlüğü vardı, yavaş yavaş yürü-
yüşlere başladık. Aynı zamanda elle kavrama 
ve eli ağza götürme gibi fonksiyonları yoktu. 
yavaş yavaş kendi ihtiyaçlarını karşılayacak 
duruma geldi. teyzemize gün içinde yapma-
sı gereken egzersizlerin eğitimi de verildi, 
bu konuda yakınlarını da bilinçlendiriyoruz. 
Amacımız vatandaşımızın gündelik hayatına 
geri dönmesi” dedi.
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HİzMEttEn faydalanan sevim turan, “Esenyurt 
Belediyesi’nden aydan aya gelerek temizliğimi 

yapıyorlar, memnunum. Bu hizmeti  5 yıldır 
alıyorum, çok iyiler” diyerek Esenyurt 
Belediyesine teşekkür etti  . Meti n Gür-
soy ise,“Başvurdum, yıllardır temizliğimi 
yapıyorlar. Çok memnunum, Allah beledi-
yemizden razı olsun” diye konuştu.

Belediyenin sunduğu Evde temizlik hiz-
meti nden yararlanmak isteyen vatan-

daşlar, merkezin 0212 699 57 99 numa-
ralı telefonunu arayarak, temizlik İşleri 

Müdürlüğüne başvuruda bulunup, program 
dahilinde hizmet alabiliyor.

VATANDAŞLAR
BU HİZMETTEN
ÇOK MEMNUN

‘Evde Temizlik’ hizmeti Esenyurt’ta yaşayan engelli ile 65 
yaş ve üzeri vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Esenyurt 
Belediyesi bünyesindeki evde temizlik ekibi, vatandaşların 
evlerine belirli periyodlarla giderek detaylı temizlik yapıyor.

“Yıllardır evimi temizliyorlar”
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Türkiye genelinde doğal afetlere müdahale 
etmek amacıyla AFAD’ın verdiği eğitimlere 
katılan Esenyurt Belediyesi Arama ve Kurtarma 
Ekibi (ESAK), bu eğitimler sonucunda hem 
ilçedeki hem de Türkiye genelindeki olası 
afetlere müdahale edebilecek.

ESAK AFETLERE 
HAZIRLANIYOR

İlçede yaşanacak olası doğal afetlere müdahale amacıyla Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafı ndan kurulan (EsAK), AFAD’dan kentsel 
ve hafi f arama kurtarma konularında teorik ve uygulamalı olarak eğiti m aldı. 
Eğiti m sonunda AFAD tarafı ndan yapılan sınavda başarılı olanlar, türkiye 
genelinde meydana gelen olası doğal afetlerde görev alabilecek.
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Kavşak çalışmalarıyla trafik 
yoğunluğu en aza indiriliyor
EKİPlEr trafi k yoğunluğunu azaltmak, 
olası kazaları önlemek amacıyla nazım 
Hikmet Bulvarı ile Hacı Bayram Veli Cad-
desi’nin kesişti ği noktada sinyalizasyon 
ve yeni kavşak çalışması yürütt ü. trafi k 
akışının en yoğun olduğu bölgelerden 

biri olan nazım Hikmet Bulvarı’nda 
yapılan çalışma ile E-5 ve çevre yoluna 
daha sağlıklı bir çıkış yapılabilmesi için 
kavşağa u dönüşü de eklendi. yapılan 
çalışma sonucunda kavşak daha kul-
lanışlı bir hale geti rildi.

TAHRİP OLAN 
YOLLAR 

YENİLENİYOR

Esenyurtluların daha 
kaliteli ve konforlu 
seyahat etmesi için yol 
düzenleme çalışmalarını 
sürdüren Esenyurt 
Belediyesi, ilçenin 
birçok farklı noktasında 
tahrip olan sokakları 
yenileyerek vatandaşların 
hizmetine sunuyor.

İlÇE genelindeki cadde ve sokakların bakım 
ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren ekip-
ler, alt yapı çalışmaları tamamlanan Esenyurt 
Cumhuriyet Mahallesi 1986. sokak, Güzelyurt 
Mahallesi 2132. sokak, süleymaniye Mahallesi 
717. sokak, Akçaburgaz Mahallesi 3002, 3003 
ve 3004. sokaklarda parke yol çalışması yürüttü. 
yeni bir görünüme kavuşan yollar, vatandaşların 
kullanımına açılırken ekipler çalışmaların hız kes-
meden devam edeceğini bildirdi.
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TARİHİN TANIKLARI: 
EŞKİNOZ ÇEŞMESİ

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi tar-
ihi Çeşme Parkı içerisinde yer alan 

Eşkinoz Çeşmesi (Çift e Çeşme), adını 
Esenyurt’un eski adı olan Eşkinoz’dan 
almaktadır. yapı Kurul kararlarında 
‘Çift e Çeşme’ olarak geçmektedir. 

Çeşmenin tarihini sağ taraft a yer 
alan kitabeden öğrenmekteyiz. 
Kanuni süleyman döneminde 

sadık Efendi tarafı ndan 1552-1553 
yılında yaptı rılmıştı r. Çift e çeşme 

olarak kesme taştan inşa edilen çeşme, 
dikdörtgen yüzeylidir. tarihi eser İstanbul 

2 numaralı Kültür ve tabiat Varlıklarını Ko-

ruma Kurulu tarafı ndan 1992 yılında tescillen-
mişti r.

Kasap sinan Camii’nin batı sında yer alan tarihi 
çeşmenin inşasına dair halk arasında dilden 
dile dolaşan birkaç rivayet de bulunmaktadır. 
Fenayi’nin verdiği biliye göre Eşkinoz Çeşmesi, 
Hicri 920, Miladi olarak da 1514/1515 yılında 
inşa edilmişti r. Eşkinoz Çesmesi iki bölümden 
oluşmaktadır. Birbirine simetrik olan bölüm-
lerin ikisinden de su akmaktadır. 

Çeşme, İBB Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü 
tarafı ndan dokusuna uygun olarak restore 
edilmişti r.

Bağlarçeşme mahallesi’ne adını veren tarihi çeşmedir. 
Esenyurt, Eşkinoz çi� iliği olarak Ekrem Ömer Paşa’ya ait 
iken yapıldığı da tahmin edilen çeşmenin, Ekrem Ömer 
Paşa döneminde üzüm bağlarının bol olması nedeniyle 
“Bağlar çeşmesi” isminin verildiği düşünülüyor.

MAHALLEYE ADINI VERDİ



BRANŞLAR

FARKLI BRANŞTAFARKLI BRANŞTA
EĞiTiM PROGRAMIEĞiTiM PROGRAMI

Adres:  Zafer Mh. 152. Sk. No: 7 Esenyurt
(Doğuş Oto Esenyurt Yanı) 
Bilgi ve Kayıt İçin: 0212 699 64 36 

BRANŞLARBRANŞLARBRANŞLAR
KURSLARIMIZ

DİKİŞ MAKİNECİ
(OVERLOK VE DÜZ)

KADIN GELİNLİK DİKİMİ

KADIN GİYSİLERİ DİKİMİ

ÇORAP ÜRETİMİ

SIHHİ TESİSAT ARMATÜR
MONTAJCISI VE ONARIMCISI

GAZALTI (MİG-MAG) KAYNAĞI

OKSİ GAZ KAYNAKÇILIĞI

OYUNCAK BEBEK YAPIMI
(AMİGURUMI)

AHŞAP HEDİYELİK
EŞYA YAPIMI

SAÇ BAKIMI VE YAPIMI
(KADIN)

SAÇ-SAKAL KESİMİ
(ERKEK)

MAKYÖZ

CİLT BAKIMI VE EPİLASYON

SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

BAHÇIVANLIK

MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

FOTOĞRAFÇILIK

ARI SÜTÜ ÜRETİMİ VE
ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

ARICILIK

AŞÇI YARDIMCISI

PASTACI YARDIMCISI

BAKLAVACILIK

DANIŞMA GÖREVLİSİ

ÇAĞRI MERKEZİ ELEMANI

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ
VE EĞİTİMİ

HABER SPİKERLİĞİ-SPİKERLİK-
SUNUCULUK

ÖN MUHASEBE

GENEL MUHASEBE

VEKTÖREL GRAFİK TASARIMI 
(CORELDRAW / ILLUSTRATOR)

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ

DİJİTAL PAZARLAMA

NESNE TABANLI
PROGRAMLAMA

ROBOTİK VE KODLAMA




