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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Batı Karadeniz ve 
Van’da yaşanan sel felaketlerinden etkilenen vatandaşlara destek 
olmak için bölgeleri ziyaret etti. Kastamonu, Sinop ve Van’da esnaf 
ve vatandaşlarla temas kuran Başkan Bozkurt, yaşam malzemesi 
desteğinde bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti. 

ESENYURTESENYURT  ACIYAACIYA  
KAYITSIZ KALMADIKAYITSIZ KALMADI

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt’un göreve gelmesinden sonra Esenyurt 
Belediyesi’nde görev alan kadın müdürlerin 
sayısı her geçen gün artıyor. Bozkurt tarafın-
dan zabıta müdürlüğüne atanan Sema Düz-
cü görevine hızlı başladı. Belediyede Düz-
cü’nün yanı sıra on ayrı birimin müdürlüğü 
kadınlar tarafından yürütülüyor. 6’DA

ESENYURT KADINLARLA 
DÖNÜŞÜYOR

ENGELLERİ 
SPOR 
AKADEMİSİ İLE 
AŞTILAR

‘ACILARINI PAYLAŞMAK, BİR NEBZE OLSUN 
MERHEM OLMAK İÇİN GELDİK’

BESYO, Bekçilik, Polislik ve Beden 
Eğitimi Öğretmenliği sınavlarına 
hazırlanan 70 genç, Esenyurt Bele-
diyesi Spor Akademisi’nin desteği 
ile hayâllerine ulaştı. 14’TE

ESENYURT Belediyesi, yaz aylarında etkili olan 
yağış sonrasında sel afetinin yaşandığı Sinop, 
Kastamonu ve Van’a yaraların sarılması için 
yaşam malzemesi gönderdi. Esenyurt Beledi-
ye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da afetlerin 
yaşandığı Sinop, Kastamonu ve Van’a giderek 

selden etkilenen vatandaşlara Esenyurtluların 
‘Geçmiş olsun’ dileklerini ilettti. “Esenyurt, Tür-
kiye’nin her yerinden göçüp gelen vatandaşları-
mızdan oluşan bir kent” diyen Başkan Bozkurt,  
Türkiye’nin neresinde bir sorun olursa yüreği-
miz acıyor, derinden hissediyoruz” dedi.  16’DA





Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Mü-
dürlüğü, 10-13 yaş grubundaki Ya-
ratıcı Drama öğrencilerine kukla 
gösterisi yaptı. Esenyurt Beledi-
yesi Kültür Merkezi’nde salonu 
dolduran çocukların ilgiyle izle-
diği kuklalar, tiyatro eğitmenle-
rinin elinde can buldu. Eğitici ve 
öğretici bilgilerle harmanlanan 
gösteride, kuklalar çeşitli taklit-
ler ve kelime oyunlarıyla çocuk-
ları gülmekten kırıp geçirdi. 

“KUKLA GÖSTERİLERİMİZİ YÜZ 
YÜZE YAPMAK BİZİ COŞKULANDIRDI” 

Pandemi ile birlikte kültür ve sanat etkinlikleri-
ni dijital ortamda devam ettiren Esenyurt Belediyesi, 
okulların açılması ile beraber etkinlikleri sosyal mesafe ku-
rallarına uyarak yüz yüze yapmaya başladı. Tiyatrodan uzak 
kaldıkları için üzgün olduğunu ifade eden Tiyatro Eğitmeni 
Gizem Kargin, kukla tiyatrosunu öğrencileri ile buluşturmanın 

sevincini yaşadığını dile getirdi. Kargin 
“Uzun bir süredir pandemi dolayısıy-

la çocuklarla ortak bir mekânda bu-
luşamadık. Kış boyunca da online 
olarak kukla gösterilerimize de-
vam etmiştik ama bugün kukla 
gösterilerimizi yüz yüze yapmak 
bizi coşkulandırdı” diye konuştu.

“ONLAR MUTLU OLUNCA BİZ 
DAHA DA MUTLU OLDUK”

Esenyurt Belediyesi’nde Tiyatro 
Eğitmeni olan Erdem Aksu da “Onlar 

mutlu olunca biz daha da mutlu olduk” 
dedi. Aksu, “Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. 

Çocuklar pandemi sürecinde çok sıkılmışlardı, 
biz de onlarla beraber belediye tiyatrosunun kursu 

olarak burada çalışmalara başladık. Birkaç hocamız daha var, 
onlarla beraber kukla yapmak istedik. Hep beraber geldik 
gösterimizi yaptık, çocuklar mutlu oldu. Onlar mutlu olunca 
biz daha da mutlu olduk” şeklinde konuştu.  

Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hiz-
metleri Müdürlüğünün kadınlara spor 
alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan 
“Çocuklar Okula, Anneler Spora” proje-
sinde, çocuklarını okula bırakan anneler 
kendilerine en yakın spor tesisine gele-
rek, sağlıklı bir yaşam için spor yapıyor. 
Haftanın altı günü açık olan salonlarda, 
kadınlara özel pilates, zumba, step ve 
aerobik gibi grup dersleri de veriliyor.

“SLOGANIMIZ BELLİ: ÇOCUKLAR 
OKULA, ANNELER SPORA”

Spor salonlarında fitness branşında haf-
tanın üç günü kadınlara hizmet verdik-
lerini söyleyen Esenkent Spor Merkezi 
Tesis Sorumlusu Erdinç Görmüş, “Mü-
dürlüğümüz bünyesinde 10 tesisimiz 
var. Bu tesisimizde bay ve bayanlara 
özel fitness eğitimleri verilmekte. Ayrı-
ca tesislerimizde bayanlara özel crunch, 
pilates dersleri yapılıyor. Okulların açıl-
masıyla beraber sloganımız belli ‘Ço-
cuklar Okula, Anneler Spora’ diyoruz. 
Haftanın üç günü kadınlara hizmet ver-
mekteyiz. Vatandaşlarımız, kendilerine 
en yakın tesislere giderek üye olabilir-
ler” dedi.

“FİTNESS, TÜM VÜCUDU 
ÇALIŞTIRAN TEMEL BİR SPOR”

Sağlıklı bir yaşam için vatandaşları spor 
salonlarına davet eden Esenyurt Bele-
diyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Mü-
dürlüğü Fitness Antrenörü Rabia Kes-
kinoğlu, “Fitness, tüm vücudu çalıştıran 
temel bir spor dalıdır. Sadece formda 
kalmak için değil, sağlık için yapılma-
sı gereken bir daldır. Vücudumuzun 
sağlıklı, dinç kalması ve yağ oranımızı 
dengede tutmamız için spor yapmamız 
gerekiyor. Bunun yanında dengeli bes-
lenmemiz gerekiyor. Spor eğitimlerimiz 
sadece fitness ile sınırlı değil, aynı za-
manda pilates, zumba, step ve aerobik 
dersleri de veriyoruz. Sağlıklı bir yaşam 
için tüm vatandaşlarımızı spor salonları-
mıza bekliyoruz” diye konuştu.

ÇOCUKLARA ÖZEL 
KUKLA TİYATROSU

ÇOCUKLAR OKULA

ANNELER 
SPORA
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HAYVAN HAKLARINI 
KORUYACAK

ESENYURT Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Ko-
ruma Günü kapsamında can dostlarımızın ya-
şam hakları konusunda farkındalık etkinliği 
düzenledi. Veteriner İşleri Müdürlüğü Modern 
Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’n-
de gerçekleştirilen etkinliğe, Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Belediye Başkan 
Yardımcısı Halis Şimşek, belediye birim müdür-
leri ve yüzlerce Esenyurtlu çocuk katıldı. Çevre 
duyarlılığı ve hayvanları koruma bilinci oluştur-
mak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, “HAY-
VANLAR, HAYATIMIZIN BİR PARÇASIDIR”, “TERK 

EDİLMEK TÜM CANLILARA 
AYNI ACIYI VERİR”, “SEN DE 
DÜNYAMIZI PAYLAŞTIĞIMIZ 
SEVİMLİ DOSTLARIMIZI BES-
LEMEK İSTER MİSİN?” yazılı 
pankartlar dikkat çekti. Esen-
yurtlu çocuklar öğretmenleri 
ile birlikte ziyaret ettikleri mo-
dern hayvan barınağında müzik 
eşliğinde dans ederek hem eğlendi 
hem de barınağı gezerek farklı hay-
vanları yakından görme fırsatı buldu. 

HAYVANLARIHAYVANLARI
İÇİNİÇİN  ÖZEL ÖZEL 
ZABITAZABITA

SOKAK

Esenyurt Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma 
Günü’nde aynı dünyayı paylaştığımız can dostlarımızın 
yaşam hakları konusunda farkındalık etkinliği 
düzenledi. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt, bu anlamlı günde hayvan haklarına 
yönelik çalışma yürütecek olan özel zabıta ekibinin 
çalışma startını verdi. 
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BOZKURT: SADECE HAYVANLAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPACAK
Yeryüzünde bütün canlıların yaşama hakkı olduğu-
nu ve insanların önemli görevlerinden bir tanesinin 
de hayvan haklarını korumak olduğunu vurgulayan 
Başkan Bozkurt, bu anlamlı günde can dostlarımızın 
haklarını korumak ve onları yaşatmak için farkında-
lık yaratan önemli bir hizmetin açılışını yaptı. Başkan 
Bozkurt, “Bu dünya sadece insanlara ait bir yer de-
ğil. Sadece insanların yaşadığı durumda da bu den-
gede kalması mümkün değil. Dünya üzerindeki bü-
tün canlıların yaşama hakkı var. Bu güzellik de ancak 
öyle ortaya çıkıyor, dolayısıyla hayvan haklarını ko-
rumak, o dengeyi sağlamak da biz insanların önemli 

görevlerinden bir tanesi. Arkadaşlarımızla beraber 
göreve geldiğimizden beri hayvanların yaşamış ol-
duğu beslenme, barınma ve şiddet sorunlarına dair 
birçok çalışma yaptık. Hayvanların sahiplendirilmesi 
için ve diğer sağlık sorunlarının giderilmesi için çalış-
malar yapıldı. Bunun daha yerinden incelenmesi ve 
daha nitelikli hale getirilmesi için de arkadaşlarımız 
bir zabıta birimi oluşturdu. Bu, sadece hayvan hak-
ları ve hayvanlar ile ilgili çalışma yapacak bir zabıta 
olacak. Hukuk çerçevesinde haklarının korunması 
sağlanacak. Onların daha sağlıklı, huzurlu olması 
için çalışma yürütecekler” dedi.



1,5 MİLYONUN
ZABITA MÜDÜRÜ

Esenyurt Belediyesi’nde uzun yıllardan beri 
çeşitli birimlerde hizmet eden Yazıişleri Müdü-
rü Sema Düzcü, Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt tarafından Zabıta Müdürlüğü görevine 
atandı. Bu görevlendirme ile Sema Düzcü, ilçe-
nin ilk kadın zabıta müdürü oldu. 
Göreve hızlı başlayan Düzcü, bir milyonu aşkın 
insanın yaşadığı ilçede, vatandaşların en çok 
şikayet ettiği konuların başında gelen  kaldırım 
işgallerine karşı denetime çıktı. Denetimler sı-
rasında esnafları uyaran Düzcü, kaldırım 
işgaline kesinlikle müsade etmeye-
ceklerini söyledi. Karşılarında ilk 
kez bir kadın zabıta müdürü bulan 
esnaflar ise dikkatle dinledikleri 
Düzcü’ye yeni görevinde başarı 
dileğinde bulundular. 

ŞİKAYETLER AZALDI

Sahada yoğun bir çalışma yürüten 

Zabıta Müdürü Düzcü, kaldırım işgallerinin yanı 
sıra engelli vatandaşlar için uygulanan sarı çizgi 
ve parklanmayı önleyen dubalarla ilgili de çalış-
malar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sayesin-
de kısa sürede şikayetlerin de yarı yarıya azaldığı 
belirtildi. 

“KALDIRIMLAR HALKINDIR”

“Kaldırımlar halkındır” diyen Zabıta Müdürü 
Sema Düzcü, “Uyarılarımızı yazılı ola-

rak tebligatlarla ve anonslarla yap-
tık. Birebir ziyaretlerle de esnaf-

larımıza kaldırımlarla alakalı 
sıkıntıları dile getiriyoruz. Eli-
mizden geldiğince esnafımızı 
bu konuda bilgilendireceğiz. 
“Kaldırımlar halkındır” slo-
ganıyla rutin kontrollerimiz 

sürekli olarak devam edecek” 
ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, gayriresmi rakamlarla yaklaşık 
bir buçuk milyon insanın yaşadığı ilçede, Zabıta Müdürlüğü görevini bir kadın 

memura teslim etti. Görevine hızla başlayan yeni Zabıta Müdürü Sema Düzcü’nün 
ilk işi, kaldırım işgallerine karşı mücadeleye başlamak oldu.
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11 MÜDÜRLÜK
KADINLARA EMANET
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un göreve gelmesinden sonra Esenyurt Belediyesi’nde görev alan kadın müdürlerin sayısında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Yakın za-manda Zabıta Müdürü olarak görevlendirilen Sema Düzcü’nün yanı sıra on ayrı birimin müdürlüğünü kadınlar yürütüyor. Ko-nuya ilişkin kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Kemal De-niz Bozkurt, “Kadınların şehrin yönetiminde olduğu ve çalıştığı belediyemizde, güçlü kadınlar kenti adım adım dönüştürüyor. Okuduklarınız bunlardan sadece biri. Belediyemizde 40 müdür-lükten 11’ini kadın müdirelerimiz yönetiyor. Umudun Şehri’nin, kadının aklı ve emeğiyle güçlenerek hak ettiği noktaya en kısa zamanda ulaşacağından şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.
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Esenyurt Belediyesi, okulların açılması ile birlikte öğ-
rencilere kırtasiye yardımı yaptı. Yapılan sosyal incele-
meler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrenci-
lere belediyenin sosyal yardımlarını yaptığı ESKART’lar 
dağıtıldı. Öğrenciler, kendilerine verilen ESKART’lar ile 
anlaşmalı kırtasiyelere giderek okul alışverişlerini ya-
pabilecek.

“İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZIN 
YANINDAYIZ”

İhtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını söyleyen Sos-
yal Yardım İşleri Müdürlüğü Şefi Canan Düzcü, “2021-
2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde ihtiyaç sahibi olan 
öğrencilerimize ESKART üzerinden kırtasiye yardımı 
yaptık. Yapılan sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi 
olduğu belirlenen vatandaşlarımıza ESKART’larını tes-
lim ettik. Öğrencilerimiz, teslim edilen kartlarla kendile-
rine en yakın kırtasiyeye giderek okul alışverişlerini ya-
pabilirler. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

ESENYURT BELEDİYESİ, 
ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE 
DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Esenyurt Belediyesi, maddi imkânı bulunmayan, 3-14 
yaş arası çocukları modern cerrahi yöntemlerle, ücret-
siz olarak sünnet ettirdi. Bin 800 çocuğun kayıt yaptır-
dığı sünnet ameliyatları, özel hastanede steril ortamda 
yapıldı. Toplu sünnet programına katılan Belediye Baş-
kan Yardımcısı Halis Şimşek de ailelerle görüşerek ha-
yırlı olsun dileklerinde bulundu. 
 
ESENYURT BELEDİYESİ, 
DAR GELİRLİ AİLELERİN YANINDA 

Ekonomik durumunun özel hastanelere gidecek kadar 
yeterli olmadığını belirten Kemal Kaya isimli vatandaş, 
Esenyurt Belediyesi’ne ücretsiz bir şekilde çocuklarını 
sünnet yaptırdığı için teşekkür etti: “Özel hastaneye git-
tim, 800 TL dediler yaptırmadım. Asgari ücretle çalışı-
yorum. Belediyemize başvurdum, Allah razı olsun, gün 
verdiler, şimdi de sünnetini gerçekleştiriyoruz.” 

1800 ÇOCUK TOPLU SÜNNET 
ORGANİZASYONU İLE 
SÜNNET OLDU
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6 YENİ OTOPARK6 YENİ OTOPARK
ESENYURT BELEDİYESİ’NDENESENYURT BELEDİYESİ’NDEN

Esenyurt Belediyesi, 22 bin metrekarelik alanı otoparka dönüştürdü. Toplam 500 araç kapasiteli 6 yeni 
otoparkın hizmete açılmasıyla, araç parkı yüzünden sıkıntı yaşayan Esenyurtlular nefes aldı.

ESENYURT’un en önemli sorunlarından biri olan 
otopark sorununu çözmek için projeler üreten Esen-
yurt Belediyesi, özellikle parklanma sıkıntısı yaşanan 
mahallelerde yeni otoparkları hizmete açtı. İlçedeki 
yoğun yapılaşma ve nüfus artışının oluşturduğu park 
eksikliğinden dolayı yeni otopark alanlarına ihtiyaç 
duyulan Esenyurt’ta; Akçaburgaz, Akevler, Güzelyurt, 
İstiklâl, Örnek, Zafer mahallelerindeki toplam 22 bin 
metrekarelik alan, 500 araçlık açık ve kapalı otoparka 
çevrildi.

GAZİ, ENGELLİ VE BASIN 
MENSUPLARINA YÜZDE 25 İNDİRİM

Haftanın 7 günü 24 saat boyunca hizmet verecek olan 
otoparklarda, ilçede yaşayan gazi, engelli vatandaşlar 
ve basın kartı sahibi gazetecilere ait araçların aylık 
aboneliklerinde yüzde 25 oranında indirim yapılacak.

7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERECEK

Altı yeni otoparkın 7 gün 24 saat boyunca hizmet ve-
receğini söyleyen Esenyurt Belediyesi İşletme ve İşti-
rakler Müdürlüğü İdari Şefi Ali Eren Bulak, “İlçemizde 
yaşanan otopark sorunu nedeniyle 5 kapalı, bir açık 
otopark olmak üzere 6 yeni otoparkımız hizmete 

açıldı. Akçaburgaz, Akevler, Güzelyurt, Örnek, İstiklâl 
Mahallesi kapalı semt pazarlarının altında olan 5 ka-
palı otopark ve Zafer Mahallesi’nde 1 açık otopark ile 
hizmet vermeye başladık. Kapalı otoparklarımız aylık 
abonelik sistemi, açık otoparkımız ise saatlik ücret 
sistemi ile 7 gün 24 saat boyunca hizmet verecek” 
dedi.
Otoparklarda uygulanacak ücret tarifeleri ise şöyle: 
Zafer Mahallesi Açık Otopark 0-2 saat 10 TL, 2-4 saat 
15 TL, 4-6 saat 20 TL, 6-24 saat 30 TL, aylık gece abo-
neliği (00.00-08.00) ise 100 TL. Akçaburgaz, Akevler, 
Güzelyurt, Örnek ve İstiklâl mahallelerindeki kapalı 
otoparkların aylık motosiklet aboneliği 100 TL, oto-
mobil aboneliği 200 TL, kamyonet ve midibüs abone-
liği ise 400 TL olarak belirlendi.

Esenyurt Belediyesi’ne ait olan 
otoparklar arasında yer alan Eskule 

AVM’nin altındaki otopark, 
önceki yıllarda alınan meclis kararı 

ile ücretli hale getirilmişti. 8 yıl önce 
meclis kararı ile belirlenen fiyatlar, 

bugün Eskule Otoparkı’na asılan 
ücret tarifesi ile neredeyse birebir 
aynı. Eskule Otoparkı’nın yanı sıra 

6 otoparkı daha vatandaşların 
kullanımına açan Esenyurt 

Belediyesi, halkın otoparklardan 
faydalanabilmesi için fiyatları da 

oldukça düşük tuttu. Eskule 
Otoparkı için 8 yıl önce 150 TL 

olarak belirlenen aylık abonelik 
ücreti bugün de aynı şekilde 150 

TL! 0-1 saatlik otopark kullanımı ise 
geçmiş yılların aksine ücretsiz!

8 YIL ÖNCE 
MECLİS KARARI İLE 

ÜCRETLİ HALE GELEN 
OTOPARK FİYATLARI 

HALA AYNI!
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ASFALT ASFALT 
ROBOTU ROBOTU 
Eski dönemden kalan borç yükü-
ne ve peş peşe gelen hacizlere 
rağmen belediye hizmetleri-
ni aksatmadan sürdüren Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt, belediyenin envanterine 
Asfalt Robotu ekledi. Esenyurt 
Belediyesi, ilçenin yollarını, ilk defa 
mülkiyetindeki Asfalt Robotu ile 
yenilemeye başladı.

ESENYURT Belediyesi, ilçenin yollarını artık kendisine ait Asfalt Robotu 
ile yenileyecek. Bir milyonun üzerine çıkan nüfusu ile Türkiye’nin en kala-
balık ilçesi konumunda olan Esenyurt için bir ilk olan Asfalt Robotu, işbaşı 
yaparak kentin yollarında çalışmaya başladı.
“Esenyurt Belediyesi’nin bugüne kadar asfalt robotu yoktu” diyen Fen 
İşleri Müdürü Mustafa Yolcu, Başkan Bozkurt’a teşekkür ederek, “Artık 
bundan sonra asfaltımızı, kendi asfalt robotumuzla, kendi personelimizle 
sereceğiz. Aracımız on iki ton asfalt almaktadır. Üzerinde 2.6 tonluk bir 
silindir gezdirmektedir. Aynı zamanda hidrolik kırıcısı ve kompaktörü de 
mevcuttur” şeklinde konuştu. 

KÜLTÜR VE SANAT KURSLARI DEVAM EDİYORKÜLTÜR VE SANAT KURSLARI DEVAM EDİYOR
Toplumun her kesiminden ilgi 
gören kültür ve sanat kurslarında 
branşlar bu yıl çocukların, genç-
lerin ve kadınların ilgi alanları 
doğrultusunda belirlendi. 55 ayrı 
branşta kültür ve sanat eğitimle-
rinin verildiği kursların başvuru-
ları sürüyor. Meslek edindirme, 
el sanatları, hobi, enstrüman, 
sahne sanatları, kişisel gelişim, 

dil ve sınava hazırlık kursları 
gibi farklı kategorilerde yıl bo-
yunca eğitimin verildiği kurslara 
www.ogrencikayit.esenyurt.bel.
tr adresinden online olarak ka-
yıt yaptırılabilecek. Vatandaşlar 
kurslarla ilgili detaylı bilgiye, be-
lediyenin kültür ve gençlik mer-
kezleri ile bilgi ve etüt evlerini 
telefonla arayarak ulaşabiliyor.

İŞBAŞI YAPTIİŞBAŞI YAPTI

Esenyurt Belediyesi’nin 
hobi ve yeteneğini geliş-
tirmek, meslek edinmek 
isteyen vatandaşlar için 

birbirinden farklı branşlarda 
hazırladığı kültür ve sanat 

kurslarının yeni dönem 
kayıtları başladı. 
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22 SURİYELİ22 SURİYELİ
ÜLKELERİNE DÖNDÜÜLKELERİNE DÖNDÜ

BOZKURT: BOZKURT: ÇOK DUYGULANDIM, ÇOK DUYGULANDIM, 
ÇOK GÜZEL ÜRÜNLERÇOK GÜZEL ÜRÜNLER            

Esenyurt Belediyesi, ‘Gönüllü Geri Dönüş’ projesi kapsamında 
ülkelerine dönmek isteyen 22 Suriyeliyi sınıra gönderdi. 

ÜLKELERİNE dönmek isteyen Suri-
yeliler ile çalışma yürüten Esenyurt 
Belediyesi bu kapsamda organizas-
yon düze     nlemeye devam ediyor. 
Gönüllü Geri Dönüş projesi kapsa-
mında başvuru yapan 11’i yetişkin 
11’i çocuk olmak üzere 22 Suriyeli, 
otobüsle sınır bölgelerine gönderil-
di. Hatay ve Kilis’teki sınır kapılarına 
gönderilen Suriyeliler için uğurlama 
töreni düzenlendi. Esenyurt Beledi-
ye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ta-
rafından uğurlanan Suriyeliler; Ha-
lep, Şam, İdlip ve Afrin’e geçecek. 

“İNSAN EN ÇOK EVİNDE, 
VATANINDA RAHAT EDER”

Uğurlama sırasında konuşan Baş-
kan Bozkurt, “Bugün Türkiye’de ya-

şanan Suriyelilerin göç meselesi de 
yine geçmişin bir sonucu. Bundan 
sonraki süreçlerde de yine Anadolu 
coğrafyasının o engin konuksever-
liğini yine göstermeye devam ede-
ceğiz. Tabii her konuğun bir de gidiş 
süreci vardır. Gidiş süreci olmalıdır. 
Zira insan en çok evinde, vatanın-
da rahat eder. En çok orada kendini 
özgür hisseder. Biz de bu anlamda 
vatanlarına dönmek isteyen Suriyeli 
kardeşlerimize yardımcı olmak için 
uzun süredir kampanyalar yapıyo-
ruz. Pandemiden önce çok hızlı bir 
süreçte bu yapılıyordu. Hem pande-
mi koşulları hem Suriye’deki güven-
lik koşulları sorun olmaya başlayınca 
geri dönüş açısından durdurmuştuk 
bunu. Şimdi koşullar biraz daha uy-
gunlaştığı ve Esenyurt’taki Suriyeli 

ve yabancı uyruklu sayısı çokça art-
tığı için biz de vatandaşlara tekrar 
bir duyuruda bulunduk. Memleket-
lerine dönmek isteyenlerin taleple-
rini aldık, alıyoruz, almaya devam 
edeceğiz ve bu Suriyeli kardeşleri-
mizi ülkelerine geri göndermek için 
organizasyon yapacağız. Yaptığımız 
işlem şu: Onların taleplerini aldık-
tan sonra gerekli işlemler belediye-
miz personeli tarafından yapılıyor 
ve onların ulaşımı için de gerekli 
organizasyonlarını hatta iaşelerini, 
yemeklerini de sağlayarak güvenli 
bölgeye kadar Esenyurt Belediyesi 
güvencesinde ve onun finansma-
nında gönderiyoruz. Bu kapsamda 
da yine pandemiden sonra ilk kafi-
le olan bu kafilede 22 kişilik bir aile 
var. Bu aileler inşallah güvenle ken-

di ülkelerine gidecekler. Biraz daha 
ortam yumuşayınca biz kendileriyle 
de irtibatta olacağız. Onlara has bir 
şekilde burada ağırladık mı ağırla-
madık mı diye soracağız. Hem de 
daha sonra iki ülke arasında belki 
onların köprü olmasını sağlayacağız. 
Bu organizasyonla birlikte şimdiye 
kadar 7 bin 500 civarında Suriyeli 
vatandaşın ülkesine geri dönüşünü 
Esenyurt Belediyesi bütçesinden ve 
organizasyondan sağlamış olduk” 
diye konuştu.

ESENYURT Belediye Başkanı Kemal De-
niz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi bünye-
sindeki Engelsiz Sanat Atölyesi’nde eğitim 
gören özel gençlerin el emeği ürünlerinin 
sergilendiği Engelsiz Sanat Atölyesi Ser-
gisi’nin açılışını yaptı. Serginin kurdelesi-

ni özel çocuklar ile birlikte kesen Başkan 
Bozkurt, “Hayatın onların önüne koyduğu 
engeli etkisizleştiren bir çalışma. İnşallah 
engelleri yok edecek düzeye getirecekler. 
Çok duygulandım… Hakikaten çok güzel 
ürünler üretmişler” ifadelerini kullandı. 
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Esenyurt Belediyesi Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 
Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor 
Kompleksi’nde uzman eğit-
menler eşliğinde gerçekleş-
tirdiği yüzme egzersiziyle özel 
çocukların gelişimine katkı 
sağlıyor. Her perşembe günü 
servisle alınan özel çocuklar 
ve gençler, yüzme seansında 
hem eğleniyor hem de bu se-
anslar ile birçok engeli aşıyor. 
Esenyurtlu aileler, bu hizmet 
sayesinde çocuklarında ciddi 
gelişim olduğunu hatırlatarak 
çocuklarındaki bu gelişmeyi 
‘mucize’ olarak ifade ediyor.

ÇOCUĞUNUN, havuz egzersizlerini yapmadan önce 
bir dakika bile ayakta duramadığını anlatan Merdiye 
Kılıç, “Havuzun engelli seansı açıldığından beri abo-
nesi olduk. O gün bu-
gündür hocalarımızın 
hepsinden memnunuz. 
Çalışanlarından da çok 
memnunuz. Allah razı 
olsun hepsinden. Bir 
saniye bile ayakta dura-
mıyordu. Çocuğum şu 
anda Allah’a şükür İstik-
lâl Marşı okunup bitene 
kadar ayakta durabili-
yor. Bu bizim için bir mu-
cize. Ana sınıfından beri 

bütün gün okulda bekliyordum. Sabah fiziğe, 
rehabilitasyona, havuza geliyordum. Öğleden 
sonra da okulda bütün gün bekliyordum. Önce-

den ‘Anne hiç ayrılma 
buradan’ diyordu. Şim-
di en azından ‘Anne git 
işini 5-10 dakika hallet, 
dinlenebilirsin dışarıda, 
sonra yine yanıma gel 
ama unutma sakın beni’ 
diyor. Emeği geçen çalı-
şanlardan, temizlik gö-
revlilerinden ve Başka-
nımıza kadar herkesten 
Allah razı olsun” şeklin-
de konuştu.

MUCİZEMUCİZE
BU BİRBU BİR

Çocuğunun, havuz egzersizlerini yapmadan önce Çocuğunun, havuz egzersizlerini yapmadan önce 
bir dakika bile ayakta duramadığını anlatan bir dakika bile ayakta duramadığını anlatan 

Merdiye Kılıç, “Şu anda Allah’a şükür İstiklâl Marşı Merdiye Kılıç, “Şu anda Allah’a şükür İstiklâl Marşı 
okunup bitene kadar ayakta durabiliyor. Bu bizim okunup bitene kadar ayakta durabiliyor. Bu bizim 

için bir mucize.” ifadelerini kullandı. için bir mucize.” ifadelerini kullandı. 

ÖZEL ÇOCUKLARA UMUT OLMAYA DEVAM EDEN ESENYURT BELEDIYESI, KAPALI YÜZME HAVUZU VE 
SPOR KOMPLEKSI’NDE YÜZME EGZERSIZI YAPTIRDIĞI ÖZEL ÇOCUKLARIN EN BÜYÜK DESTEKÇISI



Hayatı Daha Fazla Ertelemeyelim,

LÜTFEN AŞI OLALIM
KENDİMİZ VE SEVDİKLERİMİZ İÇİN
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ESENYURT Belediyesi, Üniversite Hazırlık 
kurslarında yıl boyunca eğitim alarak Türki-
ye’nin önde gelen üniversitelerine yerleşen 
öğrenciler için kahvaltı programı düzenledi. 

“ÇALIŞIRSAK, HAKÇA 
PAYLAŞIRSAK ADALETSİZLİK 
OLMAYACAKTIR”
Esenyurt Nikah Sarayı’nda düzenlenen 
programda Esenyurt Belediye Başkanı Ke-
mal Deniz Bozkurt, üniversiteyi kazanan 
gençlerle bir araya gelerek, onlara tavsi-
yelerde bulundu. Programda öğrencilerin 
merak ettiği soruları yanıtlayan Başkan 
Bozkurt, “Birbirinizle lütfen barışık olun, 
ötekileştirmeyin. Tercihleriniz sizin ar-
kadaşınızla kavga etmenize, ayrışmanıza 
sebep olacak bir şey değildir. Geriye çalış-
mak, üretmek, hakça paylaşmak kalıyor. 
Eğer çalışırsak, üretirsek, hakça paylaşırsak 
adaletsizlik olmayacaktır. Dolayısıyla emek 
vereceğiz, güven oluşacak, istikrar oluşa-
cak. Bütün bunların sonucunda da genç-
ler geleceklerini dışarıda aramayacaklar. 
Bir ağabey olarak size söyleyebileceklerim 
bunlar ama bir Belediye Başkanı olarak hu-
kuk çerçevesinde yapmam gereken neyse 
yapacağım. Sizden daha değerli bir şeyimiz 
yok çünkü. Gençler bu ülkenin geleceği, 
teminatıdır. Gençleri olmayan ve gençleri-

ni doğru yetiştirmeyen bir ülkenin ayakta 
kalması mümkün değildir. İnşallah okuldan 
mezun olduktan sonra da elimizden gelen 
ne varsa destek olacağız” diye konuştu.

“BAŞARILARINIZI KUTLUYORUM”
Üniversiteyi kazanan gençleri tebrik eden 
Başkan Bozkurt şunları ekledi: “Başarıla-
rınızdan mutlu olacağız. Geleceğe daha 
umutla bakacağız. Ben öğretmenlerime ve 
Müdür Bey’e çok teşekkür ediyorum. Başa-
rılı bir iş yapıyorlar. Benim oğlum da orada 
kursa devam etti. Bu, buraya olan güveni-
min de göstergesidir aynı zamanda. İnşal-
lah daha güzelini beraber oluştururuz. Bi-
zim Öğrenci Destek Ofisi’miz var. O ofisimiz 
bizzat ilgilenecek; İnşallah bundan sonraki 
süreçte de stajlarınızda, burs olanaklarında 

da fayda sağlamaya çalışacağız. Ben elde 
ettiğiniz başarılardan çok mutlu oldum. İyi 
ki varsınız. Sizi seven bir belediye başkanı-
nız olduğunu unutmayın. Sizi öpüyorum. 
Başarılarınızı kutluyorum. Geleceğimiz 
umutla, ışıkla, sevgiyle, saygıyla ve güzellik-
lerle dolsun diliyorum.”

“ÇOK İYİ OLANAKLARDA 
EĞİTİM ALDIK”
Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merke-
zi’nin Üniversite Hazırlık kursunda eğitim 
alarak Kocaeli Üniversitesi Okul Öncesi 
Öğretmenliği bölümünü kazanan Merve 
Deniz, “Esenyurt Belediyesi’ne, bize böyle 
bir imkanı sağladığı için çok teşekkür edi-
yorum. Ücretsiz bir şekilde çok daha iyi 
olanaklarda eğitim aldık. Öğretmenlerimiz 

çok destek oldu. Kaynak olarak çok yardım-
cı oldular bize, o yüzden çok çok teşekkür 
ediyorum. Bütün olanakları Belediyemiz 
sağladı, bize sadece çabalamak düştü.” 
diye konuştu. 

SİZLERSİNİZSİZLERSİNİZ
SİYASET YAPMA NEDENİMSİYASET YAPMA NEDENİM

Esenyurt Belediyesi’nin Esenyurt Belediyesi’nin 
üniversite hazırlık kurslarında üniversite hazırlık kurslarında 

eğitim alarak üniversiteye eğitim alarak üniversiteye 
yerleşen öğrencilerle bir ara-yerleşen öğrencilerle bir ara-

ya gelen Esenyurt Belediye ya gelen Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Boz-Başkanı Kemal Deniz Boz-

kurt, kurt, “Benim siyaset yapma “Benim siyaset yapma 
nedenim siz gençlersiniz. nedenim siz gençlersiniz. 

Sizden daha değerli bir şe-Sizden daha değerli bir şe-
yimiz yok çünkü. Gençleri yimiz yok çünkü. Gençleri 

olmayan ve gençlerini doğ-olmayan ve gençlerini doğ-
ru yetiştirmeyen bir ülkenin ru yetiştirmeyen bir ülkenin 

ayakta kalması mümkün ayakta kalması mümkün 
değildir”değildir” diye konuştu. diye konuştu.

GENÇLERDEN BÜYÜK BAŞA
GENÇLERDEN BÜYÜK BAŞARIRI

Esenyurt Belediyesi Kültür İşle-ri Müdürlüğü’nün bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen hazırlık kursları üniversite-ye girişin anahtarı oldu. Ücretsiz üniversite hazırlık kurslarına katılan öğrencilerden 163’ü prestijli üniver-sitelerde iyi bölümler kazandı.

Gençlerin iyi bölümlere yerleşmiş olmasından do-
layı mutlu olduğunu dile getiren Başkan Bozkurt, 
“Haftaya sizinle başlamak çok güzel. İyi ki geldiniz. 
Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bir yerlere yer-
leşmiş olmanızdan dolayı çok mutlu oldum. Önemli 
olan bir şey için uğraşmak, çaba sarf etmek. Yerleş-
miş olmanız ya da yerleşmemiş olmanız sizin değer-
li ya da değersiz olduğunuzu belirlemez. Birisi çok 
iyi bir puan almıştır, birisi az puan almıştır. Değerli 

olan şey çaba gösteriyor, uğraşıyor olmanız; ahlaklı 
olmanız. Ben öyle değerlendiriyorum. Başarılı olma-
nız kaynakları doğru kullandığınız anlamına geliyor. 
Öğrencinin kaynağı zamanıdır, kitabıdır, ailesinin 
ve çevresinin verdiği olanaklardır. Bu anlamda ben 
hepinizi canıgönülden alkışlıyorum. Yeni bir ufka 
açılıyorsunuz. Ben inanıyorum ki hepiniz eğer biraz 
önce konuştuğumuz çerçevede hareket ederseniz 
çok mutlu olacaksınız” şeklinde konuştu.

‘DEĞERLİ OLAN ŞEY ÇABA GÖSTERİYOR OLMANIZ’
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HAYALLERİNEHAYALLERİNE
SPOR AKADEMİSİ İLE SPOR AKADEMİSİ İLE 

KAVUŞTULARKAVUŞTULAR
Esenyurt Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl kurulan 

Spor Akademisi, yüzde yüz başarı elde etti. 

Spor Akademisi’nde, BESYO, Bekçilik, Polislik ve Beden 

Eğitimi Öğretmenliği sınavlarına hazırlanan 70 genç, 

Esenyurt Belediyesi’nin desteği ile hayâllerine ulaştı. 

SENYURT Belediyesi, Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt 
döneminde yeniliklere ve ilkle-
re imza atmaya devam ediyor. 

Başkan Bozkurt döneminde sağlık, sosyal 
yardım, kadınlar, özel çocuklar ve genç-
lere yönelik çalışmalar artarak devam 
ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Mü-
dürlüğü bünyesinde 2020 yılında kurulan 
Spor Akademisi, ilçedeki gençleri Beden 
Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yüksekokulları, 
Spor Bilimleri, Bekçilik, Polislik gibi fiziksel 
yeterlilik şartı olan mesleklerin sınavlarına 
hazırladı. 

“ÖĞRENCİLERİMİZİN TAMAMI
HEDEFLEDİKLERİ BÖLÜMLERİ 
KAZANDI”

Pandemi sürecinde sınırlı sayıda öğrenci-
ye kısıtlı sürede hizmet vermelerine 
rağmen tüm öğrencilerin hedeflerine 
ulaştığını ifade eden Antrenör Serken 
Haman, “Burada adaylarımızı bilimsel 
ve profesyonel bir şekilde sınavları-
na hazırlıyoruz. Polislikler için çevik-
lik, sürat, genel antrenman ve kuvvet 
çalıştık. Beden eğitimi sporu yüksek 
okulları hazırlık kursumuzda ise voleybol, 
hentbol, futbol, basketbol, genel kuvvet 
ve genel kondisyon çalıştık. Üniversi-
telerin istediği fiziksel yeterlilik sınav-
larını özel olarak çalıştık. Hedeflerimiz 
daha büyüktü ancak pandemiden dolayı 
kontenjan ve süre kısıtlı uygulandı. Bu 
durumu akademik antrenörlerle ve an-
trenman planlaması ile destekleyerek ve 
Esenyurt Belediyesi’nin sunduğu imkân-
ları en iyi şekilde değerlendirerek, Es-
enyurtlu gençlerimizi hayâllerine yüzde 
yüz oranında kavuşturduk.”

Pandemi koşullarında hizmet veren Esenyurt Belediyesi Spor Aka-
demisi, 70 öğrenciye, istedikleri alanda ücretsiz kurs verdi. Esen-
yurt Belediyesi’nin desteği ile zorlu parkur eğitimlerinin ardından 
yüzde yüz başarı elde eden gençler hayâllerine kavuştu. 

E

DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA 
BAŞARIYI GETİRDİBAŞARIYI GETİRDİ
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Başarısını çok çalışmaya ve antre-
nörlerinin yönlendirmesine borçlu 
olduğunu dile getiren Sabiha Küçük-
yavuz ise, “Birinci sınıf öğrencisiyim. 
Antrenörlük bölümünü okuyorum. 
Çok zor eğitimlerden geçtik. Yaklaşık 
8-9 ay boyunca antrenmanlara katıl-
dık. Hentbol, voleybol, basketbol, fut-
bol branşlarında çalıştık. Hocalarımın 
desteğiyle bölümü kazandım. Onlar yön-
lendirdi, hayâllerime ulaştım” dedi.
                         

‘BU AKADEMİ 
BENİ HAYÂLLERİME 
KAVUŞTURDU’
 
Spor Akademisi’yle, öğretmenleri sa-
yesinde tanıştığını belirten ve 
“Benim hayâllerimden biri 
Marmara Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi’ne git-
mekti. Bu akademi beni 
hayâllerime kavuştur-
du” diyen Deniz Çelik, 
şöyle devam etti: “Sı-
navlarda hem kendi 
ilçenizi temsil ediyor-
sunuz hem de hayâl-
lerinize kavuşuyorsu-
nuz. Bin, 2 bin kişinin 
arasından 20 kişiyi se-
çiyorlar. Sınavlarda ilk 20 
kişi arasına girmeye hak 
kazandım. Bu akademi saye-
sinde ben şu anda hayâllerime 
kavuşmuş üniversite öğrencisiyim, 
okumaktayım. Şu ana kadar bana des-
tek olan anneme, babama, hocalarıma, 
Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ederim. 
Kütüphanesinde de çalıştım, spor mer-
kezlerine de çok gittim. Her şey için te-
şekkür ederim.”
 

‘HALİÇ 
ÜNİVERSİTESİ’NDE 
YÜZDE YÜZ BURSLU 
OKUYORUM’
Esenyurt Belediyesinin desteği ile kaza-
nan öğrencilerden Osman Özer de “Üni-
versite hayâllerimden biri bu mesleği 
okumaktı. Üniversitenin sınavlarına göre 
antrenmanlar, özel antrenmanlar yaptık. 
Çok şükür ben de hayâlim olan yeri ka-
zandım. Haliç Üniversitesi’nde yüzde yüz 
burslu okuyorum” şeklinde konuştu.

‘BAŞARIMI HOCALARIMA‘BAŞARIMI HOCALARIMA
BORÇLUYUM’BORÇLUYUM’

Akademik kadrolarını büyütüp Esenyurtlu 
gençlerin hayâllerine kavuşması için çalışma-
larına devam edeceklerini söyleyen Antrenör 
Cihan Aydın, “Haftanın altı günü, günde 4-5 
saat arasında değişen antrenman süreçlerimiz 
oldu. Teknik boyutta çalışmalarımızı sürdür-
dük. Beceri ve koordinasyon anlamında ken-
dimizi ilerletmeye gayret gösterdik. Pandemi 
sürecinde olmasına rağmen çok yoğun bir ta-
lep aldık. Herkesin sağlığını düşünmek zorun-
da olduğumuzdan sınırlı sayıda öğrenci, spor-
cu alabildik. Bu sene yetmiş kişi aldık. İnşallah 
önümüzdeki dönemde daha sıkı tedbirler ala-
rak pandeminin de seyrine göre bu sayıyı artır-
mayı düşünüyoruz. Bu yaşam stresinin ortasın-
da onlara destek çıkabildiğimizi düşünüyorum. 
Onlar da bunun mutluluğunu ve rahatlığını 

yaşadılar. Bu sayede başarılarına ulaştıkları için 
onlar da bunun bilincindeler. Yürüdükleri yol-
da yardımcı olduk. Hepsi çok mutlu, çok mem-
nun. Başkan’ımızla buluştuklarında da tek tek 
teşekkürlerini ilettiler. 

İLK SENE OLMASINA RAĞMEN 
ÇOK BAŞARILYIZ

Bu sene ilk defa Spor Akademisi kurmamıza 
rağmen büyük bir başarı yakaladık. Kursumu-
za katılan yetmiş kişinin tamamı bu kurs ve be-
lediyemizin onlara verdiği destekle istedikleri 
yerlere, burası çok önemli; ‘Kendi istedikleri 
yerlere’ yerleştiler. Bizler burada hayâlleri için 
geleceğe yürüyenlere destek olmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu.

“HAYÂLLERİ İÇİN GELECEĞE YÜRÜYENLERE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 
Batı Karadeniz ve Van’da yaşanan sel felaketinden 
etkilenen vatandaşlara destek olmak için bölgeleri 
ziyaret etti. Kastamonu, Sinop ve Van’da esnaf ve 
vatandaşlarla temas kuran Başkan Bozkurt, yaşam 
malzemesi desteğinde bulunarak geçmiş olsun 
dileklerini iletti. 

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt, Batı Karadeniz ve Van’da yaşanan sel 
felaketlerinden etkilenen vatandaşlara des-
tek olmak için Kastamonu, Sinop ardından da 
Van’ı ziyaret etti. Selden etkilenen esnaf ve 
vatandaşlarla temas kuran Başkan Bozkurt, 
yaşam malzemesi desteğinde bulunarak geç-
miş olsun dileklerini iletti. 

ÖNCE KASTAMONU VE SİNOP 
ARDINDAN DA VAN’A ZİYARET

Esenyurt Belediyesi, yaz aylarında etkili olan 
yağış sonrasında sel afetinin yaşandığı Sinop, 
Kastamonu’ya ve yaraların sarılması için ya-
şam malzemesi dolu bir tır yardım gönderdi. 
Sel afetinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’ya 
giden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal De-
niz Bozkurt, selden etkilenen vatandaşları 
ziyaret etti. 

Sel afetinin etkili olduğu Kastamonu ve Si-
nop’a ihtiyaç duyulan bir tır yaşam malzeme-
si desteğinde bulunan Başkan Bozkurt, Bele-
diye Başkan Yardımcıları Cemal Güneysu ve 
Veysel Bal ile birlikte bölgede 4 gün süreyle 

vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Bozkurt, 
ilk olarak sel faciasının yaşandığı Kastamo-
nu’nun Azadavay ilçesinde CHP İlçe Başkan-
lığını, Milletvekili Hikmet Erbilgin ile birlikte 
ilçe esnafını, ilçe kaymakamlığını ve Belediye 
Başkanı Osman Nuri Civelek’i ziyaret etti. 

İnebolu ilçesinde afet bölgesini inceleyen 
Başkan Bozkurt, ilçe esnafı ve vatandaşlarla 
buluştu. Başkan Bozkurt’a ziyaretleri sıra-
sında Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, 
CHP İnebolu İl Başkanı Hikmet Erbilgin ve 
CHP İnebolu İlçe Başkanı Cemal İlyasoğlu da 
eşlik etti. Bozkurt Belediye Başkanı Muam-
mer Yanık’a da dayanışma ziyaretinde bulu-
nan Başkan Bozkurt, ziyaretlerini Sinop’un 
Ayancık ilçesinde sürdürdü. Ayancık Belediye 
Başkanı Hayrettin Kaya’yı, CHP İl Başkanı İnan 
Savaş Yüksel ve İlçe Başkanı Naci Demiray’ı 
ziyaret eden Başkan Bozkurt, Ayancık’ta afet 
bölgesini inceleyerek vatandaşlarla temas 
kurdu. Başkan Bozkurt, son olarak CHP Sinop 
İl Başkanı İnan Savaş Yüksel’i, Sinop Beledi-
ye Başkan Vekili Hüseyin Minoğul ve Başkan 
Yardımcısı Aydın Hakan Yılmaz’ı ziyaret ede-
rek bölgeden ayrıldı. 

ESENYURTESENYURT  ACIYAACIYA  
KAYITSIZ KALMADIKAYITSIZ KALMADI

Karadeniz ve Van’da yaşanan felaketlere karşı duyarsız kalmayan Esenyurt Belediyesi, 
bir dizi yaşam malzemesinden oluşan destek paketlerini, Kastamonu, Sinop ve Van’da-
ki vatandaşlara ulaştırdı. Destek paketlerinin içerisinde hijyen malzemelerinin yanı sıra 
kuru gıda  ürünleri de yer aldı. “Esenyurt, Türkiye’nin her yerinden göçüp gelen vatan-
daşlarımızdan oluşan bir kent” diyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 
“Türkiye’nin neresinde bir sorun olursa yüreğimiz acıyor, derinden hissediyoruz” dedi.

DESTEK PAKETLERİ HİJYEN MALZEMELERİ 
VE KURU GIDA ÜRÜNLERİNDEN OLUŞTU
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31 Temmuz’da Van’da yaşanan sel felaketinden etki-
lenen vatandaşlara destek olmak için Başkale ve Çal-
dıran’a giden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt, sel felaketinin yaşandığı Esenyamaç köyü 
ve Osmanlı Mahallesi’nde vatandaşlar ve esnafla bir 
araya geldi. Sel felaketi yaşayan vatandaşlara ‘geçmiş 
olsun’ dileklerini ileten Başkan Bozkurt, içerisinde hij-
yen malzemesi ve gıda kolisi olan 2 tır yaşam malze-
mesi desteği sağladı.

“Esenyurt, Türkiye’nin her yerinden göçüp gelen va-
tandaşlarımızdan oluşan bir kent” diyen Başkan Boz-
kurt, “Türkiye’nin neresinde bir sorun olursa yüreği-
miz acıyor, derinden hissediyoruz” dedi. Bozkurt şöyle 
konuştu: “Geçen hafta Kastamonu ve Sinop’taydık. Bu 
hafta da Van’da selden zarar gören, yangından zarar 
gören vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak, bir nebze 
olsun merhem olmak için geldik. Bu ziyaretimiz aynı 
zamanda büyük bir çalışmaya döndü, sağ olsun va-
tandaşlarımız bizi görünce çok mutlu oldular. Biz de 
onlarla beraber olmaktan, onları dinlemekten mutlu 
olduk, eksiklerimizi gördük, neleri daha iyi yapabile-

ceğimizi gördük, inşallah daha sonra da daha sık bir 
arada olacağız. Sadece selde, doğal afette değil, yılın 
belli dönemlerinde buradaki vatandaşlarımızın sorun-
larını dinlemek, anlamak, varsa çözüm önerilerimizi 
ve gerektiğinde kaynaklarımızı paylaşmak için bir ara-
da olacağız.”

BOZKURT: GURUR DUYDUM

Başkan Bozkurt, sel felaketinin yaşandığı ilçeler başta 
olmak üzere bölgedeki kuraklık ve ekonomik sorun-
larla mücadele eden esnafla dayanışmak için Van ve 
Ağrı’da birçok ilçeyi ziyaret etti. Başkan Bozkurt, CHP 
Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, Esenyurt Be-
lediye Meclis Üyesi Okan Çiftçi ve Ağrı Dernekler Fe-
derasyonu Başkanı Şerafettin Öztürk ile birlikte Van’ın 
Gevaş ilçesinde siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK 
temsilcileri ve Gevaşlı vatandaşlar ile bir araya geldi. 
Başkan Bozkurt ardından ilçe esnafını ziyaret etti. Boz-
kurt, “Gurur duydum buraya gelmekten, böyle güzel 
karşılanmaktan, gözlerinizde o sevgiyi hissetmekten… 
Çok büyük mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.

ESENYURTESENYURT  ACIYAACIYA  
KAYITSIZ KALMADIKAYITSIZ KALMADI

Karadeniz ve Van’da yaşanan felaketlere karşı duyarsız kalmayan Esenyurt Belediyesi, 
bir dizi yaşam malzemesinden oluşan destek paketlerini, Kastamonu, Sinop ve Van’da-
ki vatandaşlara ulaştırdı. Destek paketlerinin içerisinde hijyen malzemelerinin yanı sıra 
kuru gıda  ürünleri de yer aldı. “Esenyurt, Türkiye’nin her yerinden göçüp gelen vatan-
daşlarımızdan oluşan bir kent” diyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 
“Türkiye’nin neresinde bir sorun olursa yüreğimiz acıyor, derinden hissediyoruz” dedi.

DESTEK PAKETLERİ HİJYEN MALZEMELERİ 
VE KURU GIDA ÜRÜNLERİNDEN OLUŞTU

‘ACILARI ‘ACILARI 
PAYLAŞMAKPAYLAŞMAK

 İÇİN  İÇİN 
GELDİK’GELDİK’

Gevaş’ta vatandaşlar ile buluş-
manın ardından sel felaketinin 
yaşandığı Başkale Esenyamaç kö-
yüne giden Başkan Bozkurt, sel-
den zarar gören vatandaşların so-
runlarını dinledi. Özalp, Çaldıran 
ve Muradiye’de de esnaf ziyareti 
gerçekleştiren Başkan Bozkurt, 
“Bir arada duracağız. Sorunlarımı-
zı konuşup aşama aşama çözece-
ğiz ama önce bir araya gelmemiz 
lazım” diyerek birlik ve beraberlik 
mesajı verdi.  Bozkurt, CHP Ağrı 
İl Başkanı Nihat Aslan ile Ağrı 
Cumhuriyet Caddesi’nde vatan-
daşlarla buluşmanın ardından Do-
ğubayazıt ve Patnos’ta vatandaş 
ve esnafla temas kurdu. Berabe-
rindekilerle Van’ın Erciş ilçesinde 
CHP İlçe Başkanlığını ziyaret eden 
Başkan Bozkurt, Edremit’te STK 
temsilcileri ve vatandaşlarla kah-
valtı programında bir araya gele-
rek ziyaretlerini tamamladı.  

‘BİR ARADA DURACAĞIZ’‘BİR ARADA DURACAĞIZ’



Tedbiri İhmal Etme, Kuralları İhlal Etme

YAŞAMAK DA YAŞATMAK DA

SENİN ELİNDE!
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Esenyurt Belediyesi, bünyesindeki kreşler-
de Bayrak ile Atatürk sevgisi başta olmak 
üzere çevreye ve temel insani değerlere 
yönelik eğitimler vermeye devam ediyor. 
Geçtiğimiz hafta 4 Ekim Hayvanları Koru-
ma Günü’ne kayıtsız kalmayan Osmangazi 
Kreşi’ndeki çocuklar, kumbaralarında birik-
tirdikleri harçlıklarıyla sokak hayvanlarına 
mama aldı. Bu davranışı ile birçok vatanda-
şa örnek olan minik çocuklar, aldıkları ma-
maları sokak hayvanlarının beslenmesi için 
Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti. 

“KENDİLERİ ÇOK KÜÇÜK AMA 
YÜREKLERİ KOCAMAN”

Kreşte düzenlenen etkinlikle çocuklardan 
mamaları teslim alan Veteriner İşleri Mü-

dürü İbrahim Halil Çalış, çocukların örnek 
bir davranış sergilediğini ifade etti. Çalış, 
“Osmangazi Kreşi’mizden müdürlüğümüze 

bir davet geldi. Sağ olsun buradaki çocuk-
lar, kendileri çok küçük ama yürekleri ko-
caman olan çocuklar, kendi harçlıklarından 

kedi ve köpek maması almışlar. Mamaları 
bize teslim ettiler. Biz de bu güzel çocukla-
rımıza, Belediye Başkanımızın selamını ve 
hediyelerini getirdik. Yanımıza tabi ki birer 
can dostumuzu da alarak geldik. Çocuk-
ların can dostlarımızla temas kurmalarını 
sağladık. Bu etkinliklerimizin amacı sokakta 
yaşayan dostlarınıza yardım edebilmek ve 
özellikle de çocuklarda farkındalık yarat-
mak” şeklinde konuştu. 

HARÇLIKLARI İLE SOKAK HAYVANLARINAHARÇLIKLARI İLE SOKAK HAYVANLARINA

MAMA ALDILARMAMA ALDILAR
Esenyurt Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim alan minik çocuklar, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla 
sokak hayvanlarına mama aldı. Minik çocuklar, Mama Kumbarası’nı Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti. 
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İlçe genelinde vatandaşların keyif-
li vakit geçirebileceği yeşil alanları 
artırmak için çalışan Esenyurt Be-
lediyesi, kente bir yeni park daha 
kazandırdı. Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü ekipleri, 
Namık Kemal Mahal-
lesi Oktay Rıfat Cad-
desi’nde, içerisinde 
çocuk oyun grubu, 
egzersiz alanları ve 
oturma gruplarının 
bulunduğu 762 metre-
karelik parkın yapımını ta-
mamladı. 

Daha yeşil bir ilçe için çalışmalarını sürdüren Esenyurt 
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde 

yeşil alan ve çocuk oyun alanı ihtiyacı olan mahal-
lelerde park yapımına devam ediyor. Vatandaş-

ların dinlenebileceği, çocukların ise keyifli va-
kit geçirebileceği alanları artırmaya çalışan 

ekipler, ilçedeki mevcut parkların bakımla-
rının yanı sıra ihtiyaç duyulan mahallelere 
de çocuk oyun parkları yapıyor. 

Ekipler, çalışmalar kapsamında Namık 
Kemal Mahallesi Oktay Rıfat Caddesi 

üzerinde bulunan 762 metrekarelik alana 
çocuk parkı kurdu. Engelli vatandaşların da 

rahatlıkla kullanabileceği park içerisine çocuk 
oyun alanı ve egzersiz alanlarının yanı sıra gezin-

ti yolları üzerinde vatandaşların dinlenme ihtiyacını 
karşılayan kameriye ile oturma birimleri yerleştirildi. Ay-
rıca 375 metrekare yeşil alana sahip olan parkta, farklı 
türlerde 278 adet bitki dikimi yapıldı.

ESENYURT ESENYURT 
YENİ BİRYENİ BİR
PARKAPARKA  DAHADAHA
KAVUŞTU KAVUŞTU 
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Akşemseddin Mahallesi’nde 
yapımı devam eden Hz. Hasan Harakani Camii’nde incelemelerde bulundu. 

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcıları 
Selçuk Günerhan ve Hayrettin Babahan 
ile birlikte Esenyurt Belediyesi tarafın-
dan Akşemseddin Mahallesi’nde inşa 
edilen Hz. Hasan Harakani Camii’ndeki 
çalışmaları denetledi. Başkan Bozkurt, 
inceleme sırasında yüklenici firmanın 
yetkilileri ve Fen İşleri Müdürlüğü yet-
kililerinden caminin yapımıyla ilgili bilgi 
aldı. 840 metrekare namaz kılma alanı-
na sahip olan Hz. Hasan Harakani Camii 
tamamlandığında, aynı anda bin kişi na-
maz kılabilecek.

Esenyurt Belediyesi’nin afetlere karşı hazır-
lıkları devam ediyor. Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt’un talimatıyla, 
‘Mahalle Afet Gönüllüleri’ projesi başlamış-
tı. Esenyurt’ta meydana gelebilecek tüm 
doğal afetlere karşı hazırlıklarına devam Za-
bıta Müdürlüğü bünyesindeki Sivil Savunma 
Amirliği, Yangın Kurtarma servisinde görevli 
personeller, olası yangınlara karşı eğitimler 
aldı. Ekipler, İtfaiye Daire Başkanlığı eğit-
menleri tarafından verilen üç günlük teorik 
ve uygulamalı eğitimlerini tamamladı.

YANGINA DAHA BİLİNÇLİ VE 
PROFESYONEL YAKLAŞILACAK

Eğitimlerin birinci ve ikinci günleri teorik, 
üçüncü günü ise uygulamalı yapıldığını 
aktaran Sivil Savunma Amirliği Personeli 
Özgür Subaşı, eğitimlerin ardından yangın 
servisinde görevli olan personellerin yangı-
na karşı daha bilinçli ve profesyonel yakla-
şacaklarını ifade etti. Subaşı,  “Ben inanıyo-
rum ki eğitim alan personelimiz yangınlara 
daha bilinçli ve profesyonel olarak yaklaşa-
cak” diye konuştu. 

BAŞKAN BOZKURT, YAPIMI DEVAM BAŞKAN BOZKURT, YAPIMI DEVAM 
EDEN CAMİ İNŞAATINI İNCELEDİEDEN CAMİ İNŞAATINI İNCELEDİ

‘YOL HARİTAMIZI BİRLİKTE BELİRLEYECEĞİZ’‘YOL HARİTAMIZI BİRLİKTE BELİRLEYECEĞİZ’

OLASI OLASI 
AFETLERE AFETLERE 
KARŞI KARŞI 
HAZIRLIKLAR HAZIRLIKLAR 
SÜRÜYORSÜRÜYOR

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt’taki 
Roman temsilcileriyle Nikah Sarayı’nda bir araya geldi. Top-

lantıda Başkan Bozkurt’a, birim müdürleri de eşlik etti. Ro-
man temsilcilerinden gelen istek ve şikâyetleri dinleyen 
Başkan Bozkurt, çözüm konusunda çalışma yapılması 
talimatını verdi. Roman gençlerinin hayata daha güç-

lü hazırlanması gerektiğini söyleyen Başkan Bozkurt, 
“Elimizden gelen desteği; kreşinden, lisesine, üni-
versitesine ya da el sanatlarına kadar vereceğiz. 
Burada bir karar alındı. Bir heyet oluşturulacak. O 
heyet, Roman kardeşlerimizin yaşadığı sorunlar ve 
talepleriyle ilgili bir çalışma yapacak. Sonrasında biz 
bunu çalışmaya dönüştüreceğiz, yani Esenyurt’ta-

ki Romanların yaşadığı sorunların tespiti ve çözümü 
noktasında neler yapmamız gerektiğini hep beraber, el 
ele belirleyeceğiz” diye konuştu.



Tedbiri İhmal Etme, Kuralları İhlal Etme
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ESENYURT Belediyesi’nin 2022 yılı büt-
çesi, 1 milyar 306 milyon lira oldu. Başkan 
Bozkurt’un 2022 yılı faaliyetleri arasında 
eğitim ve park projeleri öne çıktı. Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt 
başkanlığında yapılan toplantıda 2022 yılı 
bütçesi oylandı. 1 milyar 306 milyon lira 
olarak belirlenen bütçe oy birliğiyle kabul 
edildi. Bütçeyle ilgili meclis üyelerine su-
num yapan Başkan Bozkurt, 2022 yılındaki 
yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. 

ESENYURT’A 13 YENİ PARK

2022 Esenyurtlulara 13 yeni park müjdesi 
veren Başkan Bozkurt, en büyük yatırımın 
Haramidere Yaşam Vadisi’nde olacağı-
nı söyledi. 4,5 kilometre uzunluğunda 
olacak Haramidere Yaşam Vadisi’nde 
son aşamaya gelindiğini ifade eden Baş-

kan Bozkurt, Esenyurtluların rahat nefes 
alacakları alanları oluşturmaya devam 
edeceklerini söyledi. Barbaros Hayrettin 
Paşa Mahallesi’nde 2, Süleymaniye Ma-
hallesi’nde 3 yeni park yapılacak. Mahalle 
parkları konseptinde yapılacak parklarla 
ilçedeki yeşil alanların miktarı artacak. 
Saadetdere ve Yenikent Mahallerinde 2 
mahalle konağının yanı sıra, 3 kreş, 1 oto-
park ve 1 Kapalı Pazar da projeler arasın-
da yer aldı.

13 BİN İSTİHDAM HEDEFİ

ESBİM aracılığıyla 13 bin kişinin istihdam 
edilmesini hedeflediklerini aktaran Be-
lediye Başkanı Bozkurt, 2 bin vatandaşa 
meslek eğitim kursları, 2 bin öğrenciye de 
üniversite ve liselere hazırlık kursları veril-
mesinin hedeflendiğini söyledi.

EĞITİME BÜYÜK DESTEK; 
KAMPÜS LİSE PROJESİ

Kampüs Lise projesiyle eğitim alanında-
ki en büyük sorunun ortadan kalkacağı 
müjdesini veren Başkan Bozkurt, ilçedeki 
liseleri bu alana taşıyacaklarını, boşalan 
okulları ise ilk ve orta okul yapacaklarını 
söyledi. Böylece 60 kişilik sınıf kapasitele-
ri düşürülmüş olacak. Projeye bu yıl için-
de başlanması bekleniyor.

ESENYURT’A KONGRE MERKEZİ

Esenyurt’a Kültür, Sanat ve Kongre Mer-
kezi müjdesi de veren Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, il derneklerinin için-
de yer alacağı Barış ve Kardeşlik Merkezi 
ile Hayvan Tedavi Merkezi’nin de ilçeye 
kazandırılacağını ifade etti.

BİZ SİZİN GİBİ ŞOV YAPMIYORUZ
TEK DERDİMİZ
ÇOCUKLARIN ÇOCUKLARIN 
GELECEĞİGELECEĞİ

Esenyurt Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü Ekim 
ayı meclis toplantısında muhalefetin eleştirilerini yanıtlayan 
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Biz sizin gibi 
şov yapmıyoruz. Bitirdiğimiz camiye açılış bile yapmadık. Bu 
nedir, bu kadar insanların gözüne sokma dürtüsü! Esenyurt-
lular şunu bilsin ki tek derdimiz var: Esenyurtluların gelece-
ğe güvenle taşınmasını sağlamak” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt, mecliste 
muhalefet tarafından dile 
getirilen ‘açılış yapılmıyor’ 
eleştirisini de yanıtsız bırak-
madı. Bozkurt, “Biz sizin gibi 
şov yapmıyoruz ki. Bitirdiği-
miz camiye açılış bile yap-
madık. Bu nedir bu kadar 
insanların gözüne sokma 
dürtüsü! Şov yapmaya ge-
rek yok. Ben Esenyurtlu ço-
cukların geleceğini güvenle 
oluşturmak adına geldim. 
Hangi işleri bitirdiğimizi de 
göreceksiniz. Bu işlerin kaç 
paraya bittiğini de  anlata-
cağız. Nasıl bitirildiğini de 
anlatacağız. Esenyurtlular 
şunu bilsin ki tek derdimiz 
var: Esenyurtluların gelece-
ğe güvenle taşınmasını sağ-
lamak” yanıtını verdi.

Bitirdiğimiz 
camiye 
açılış bile 
yapmadık!
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“Üreticiden Tüketiciye Aracısız Gıda” proje-
si ile diğer belediyelere de örnek olan Esen-
yurt Belediyesi, 300 kooperatif ve 160 bele-
diyenin katıldığı CHP’li Belediyeler Tarımsal 
Kalkınma Zirvesi’nin gözdesi oldu. 

CHP Genel Merkezi tarafından Avrasya 
Gösteri Merkezi’nde düzenlenen Zirve’ye 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP 
Genel Başkan yardımcıları, CHP Parti Mec-
lisi üyeleri, CHP’li milletvekilleri, büyükşe-
hir belediye başkanları, il ve ilçe belediye 
başkanları, çok sayıda çiftçi, üretici katıldı. 
Esenyurt Belediyesi, iş birliği içinde olduğu 

kooperatifler ile fuara katılarak tarım ve 
üretim alanındaki çalışmalarını genişletti.

“EN ÖNEMLİ SORUNLARIMIZDAN 
BİR TANESİ ÜRETMEMEK!”

Esenyurt Belediyesi’nin standında açıkla-
malar yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ke-
mal Deniz Bozkurt, Zirve’nin önemine dik-
kat çekeerek, “Bu fuar, Türkiye’nin önemli 
sorunlarını çözebilecek sonuçlar doğura-
cak bir çalışma” şeklinde konuşan Başkan 
Bozkurt, şöyle devam etti: “Çok değerli bir 
Zirve. Tarım alanında, hayvancılık alanında 
üretmeye yönelik bence çok değerli. Cum-

huriyet Halk Partili bütün belediyelerin ve 
dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Merkezi’nin de önemli gündemlerinden bir 
tanesiydi. Burada vücut buldu. Çok değerli 
sonuçlar olacağını düşünüyorum. Bundan 
sonra hem bakış açısı, felsefe olarak, üreti-
me ve tarıma bakış açısı olarak çok önemli 
sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Sade-
ce broşürle, pankartla değil, gerçek ürünle, 
uygulanmış projeler ile geleceğe dair hayâl-
ler ile ve bu hayâllere inanıp sahip çıkan in-
sanlarla beraber yoğrulduğu için bu stant. 
Bizim yolumuz uzun. Artık bu işin stantlar-
dan çıkıp hayatın en etkin atomuna kadar 
ilerlemesi lazım” şeklinde konuştu.

“KOOPERATİFLERİN BİRBİRLERİNİ 
TANIMALARINI AMAÇLIYORUZ”

Esenyurt Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar 
hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Vey-
sel Bal, diğer belediyelere örnek olan tarım 
politikalarını anlattı. Anadolu’daki çiftçi 
kooperatiflerinden alınan ürünleri ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara ücretsiz verdiklerini 
söyleyen Başkan Yardımcısı Bal, “Koopera-
tiflerimizin doğal ve kendi ürettikleri ürün-
leri standımızda sergiliyoruz. Kooperatif-
lerin birbirlerini tanımalarını amaçlıyoruz. 
Böylece kaynaşma olacaktır ve bu da tarıma 
büyük destek sağlayacaktır” diye konuştu.

ESENYURT, TARIM FUARININ 

GÖZDESİ OLDU
CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne katılan Esenyurt Belediyesi, tarım alanında yaptığı 
çalışmaları, projeleri ve kente özgü değerleri fuarın ziyaretçilerine tanıttı. Esenyurt Belediyesi’nin stan-
dını ziyaret eden Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Bu fuar, Türkiye’nin önemli sorunlarını 
çözebilecek sonuçlar doğuracak bir çalışma” dedi.

Üreticiden Tüketiciye Aracısız Gıda Projesi ile Türkiye’deki birçok belediyeye 
ve Cumhurbaşkanlığına örnek olan Esenyurt Belediyesi, 30 Eylül-2 Ekim 2021 
tarihleri arasında Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenen, CHP’li Belediyeler 

Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ndeki standıyla dikkatleri yine üzerine çekti.
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Türkiye’nin önemli kooperatiflerinden biri olan 
Kars Kıvılcası ve Kars Yöresel Ürünler ve Pazarlama 
Kooperatifi’nin Başkanı İlhan Koçulu,  Esenyurt Be-
lediyesi’nin standında olması ve Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile çalışmasının nede-
ninin, seçim sürecinde verilen vaatlerin yerine geti-
rilmesi olduğunu vurgulayarak sebeplerini sıraladı. 
Başkan Koçulu, “Anadolu; ‘Ana’ gibi dolu bir toprak, 
dolu bir coğrafya. Bu coğrafyanın her köşesinde 
çok ciddi potansiyeller var. Bu potansiyeller pazara 
nasıl taşınır, nasıl harekete geçirilir, diye düşündü-
ğümüzde bizim tek eksiğimiz, küresel gıda politika-

larını şirketler üzerinden götürenlerle yerelde aile 
işletmeleri, küçük işletmeler ve küçük çiftlikleri yok 
sayma üzerine kuruldu. Şimdi bu noktada siyasi 
destek, iktidar desteği çok önemli. Başkanımız se-
çim öncesi bu vaatlerde bulundu ve biz bugün bu-
raya gelebilmişsek o vaatlerin tutulması sonucunda 
buralardayız. Özet olarak, Anadolu’da üretilen tüm 
bu yerel, geleneksel, küçük işletmelerde yetiştiri-
len ürünlerin, mamullerin toplumla buluşturulma 
noktasında Esenyurt Belediyesi’nin çok önemli bir 
desteğini hissettiğimiz, gördüğümüz için Esenyurt 
Belediyesi’nin standındayız” diye konuştu.

“Amacımız tarımı geliştirmek” diyen Esenyurt Belediyesi Tarımsal Hiz-
metler Müdürü Haşim Baki, “Hem Amasya’dan 300 ton soğan hem de 
Niğde’den 300 ton patates alarak ihtiyaç sahibi komşularımıza dağıttık. 
Bizden sonra da diğer belediyeler kooperatiflerle iletişime geçerek ellerin-
deki ürünü aldı. Burada amaca ulaşıldı diye düşünüyorum” diye konuştu.

Verilen desteklerden dolayı Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür eden Gü-
müşhacıköy Kadıneli Kooperatifi Başkanı Keziban Bayram, “Bize bu standı 
sağlayıp yer verdikleri için inanılmaz derecede bizi memnun ettiler. Biz 16 
kadın olarak bu yola çıktık ve şu an kendi emeğimizi sergiliyoruz” dedi.

Esenyurt Belediyesi’nin soğan alımında iş birliği yaptığı üretici kooperatif-
lerinden biri olan Amasya Karatepe Tarımsal Kooperatifi Başkanı Hamdul-
lah Ekim ise, “Esenyurt Belediyesi’ne, tarımsal kalkınma adına üreticilere 
verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok duyarlı çalışmalar 
yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.

‘VAATLERİN TUTULMASI 
SONUCUNDA BURADAYIZ’

‘AMACIMIZ TARIMI GELİŞTİRMEK’

ESENYURT’A ÖZEL TEŞEKKÜR

‘DUYARLI ÇALIŞMALAR YAPIYORLAR’



26 HAZİRAN 2021

SIFIRDAN ZİRVEYE
BİR BAŞARI HİKAYESİ
TatlıcıTatlıcı

Hayata gözlerini açtığı Bingöl’den 11 yaşında ayrılan, Saadetdere 
Mahallesi’nde sıfırdan başladığı seyyar arabası ile tatlı sektöründe zincir 

mağazalara ulaşan bir başarı hikâyesi: Tatlıcı Ferhat Usta 

senyurt, birçok kişinin hayatında yeni 
adımlar atmak için geldiği yerlerden bir 
tanesi. Sıfırdan başlayıp zirveye ulaşan-
lardan biri olan Ferhat Hasar, yıllarca 
ailesinden uzakta çalışmak zorunda 

kalmış. Hasar, çıraklıktan ustalığa ve 7 metrekarelik 
dükkândan zincir mağazalara ulaşan başarısını Gaze-
te Esenyurt’a anlattı. Esenyurt’ta birçok kişi tarafından 
tanınan Tatlıcı Ferhat Usta, “Pazarda, seyyarda tatlı 
satarken ne kazansam benimdi ama şimdi 53 kişilik 
bir aile olduk ve bu bir ekmek kapısı oldu. Amacım, 
insanların evine ekmek götürebilmesi” diyor. 

Ferhat Usta

Esenyurt’ta ve birçok yerde tatlı damak tadı ile tanı-
nan Tatlıcı Ferhat Usta, geçmişte yaşadığı zorlukları 
“Bu işi yapacağım ve başaracağım” şeklinde kararlı 
bir ifade ile aştığını söylüyor. Hasar, “Geçim sıkın-
tısından dolayı ustalık yaptığım dönemde ek gelir 
olması için pazarda seyyar satıcılığa başladım. Son-
rasında kendi yaptığım tatlıların insanlar tarafından 
ne kadar beğenildiğini görünce dedim ki: ‘Ne olursa 
olsun, bu işi yapacağım ve başaracağım.’ Seyyarda 
kendi yaptığım tatlıyı insanlara satınca birebir tep-
kilerini duymak istiyordum. Bir yerde başkasının 
ürününü satınca arkasında duramazsınız ama insan 
kendi ürününü satınca emin olabiliyor. En iyi mal-
zeme ile tatlı üretip sokaklara çıkıp satıyordum. Biz 
üç kardeşiz. Kardeşlerimin de desteği ile kendi ima-
lathanemizi kurduk, ardından da başka yerlere tatlı 
vermeye başladık. Şu anda toptan tatlı verdiğimiz 
başka yerler dışında 6 şubemiz de var” dedi.

E



27EKİM 2021

Esenyurt’ta yaşadığı zorluklara rağmen iş yaşa-
mında başarıyı elde eden Ferhat Usta, kendisi 
gibi tatlı sektöründe çalışan vatandaşlara istih-
dam oluşturmayı hedefliyor. Hasar, “Hedefim 
şu para kazanmak değil, pazarda, seyyarda tatlı 
satarken ne kazansam benimdi ama şimdi 53 
kişilik bir aile olduk ve Tatlıcı Ferhat Usta bir 
ekmek kapısı oldu. Hedefim daha çok kişiye is-
tihdam oluşturmak ve bu işten insanların evine 
ekmek götürmesi. Gıda sektörü titizlik isteyen 
bir konu. Ben de bir ustaları olarak onların ya-
nında durup bunu başarırsam ne mutlu bana. 
Pandemi döneminde arkadaşlarımız boşta kal-
maktan ise evine ekmek götürsün diye şube 
verdik. Çok kâr etmedik ama zarar da etmedik. 
Arkadaşlarımızı zor zamanlarında yalnız bırak-
madık” şeklinde konuştu.  

Tatlıcı Ferhat Usta, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle pazarda seyyar 
arabasını itemediği dönemler olduğunu anlattı. “Sağlık dünyanın 

en büyük serveti” diyen Hasar, sözlerine şöyle devam etti: “Kolon 
kanseri oldum ve bu ömür boyu süren bir rahatsızlık. O dönem 
hiçbir yerde işe alınmadım.  Hastalığımı öğrendiklerinde ‘bizim 
başka elemanımız vardı geri geldi’ ifadelerle işten çıkarıyorlardı. 
Bu sebeple devamlı olarak bir yerde çalışamadım. Seyyar satı-
cılığı da o yüzden sevmeye başladım, çünkü benim tek geçim 
kaynağımdı. Pazarlarda tatlı satarken arabamı itemiyordum. 
Özellikle o dönemde kardeşim bana çok destek oldu.”

HEDEFİM DAHA FAZLA HEDEFİM DAHA FAZLA 
İNSANA İSTİHDAM İNSANA İSTİHDAM 
SAĞLAMAKSAĞLAMAK

SAĞLIK DÜNYANIN EN BÜYÜK SERVETİ

ZARARLI KATKI MADDELERİ 
YERİNE PANCAR ŞEKERİNİ 
TERCİH EDİYOR 
Başarıyı yakalamak için emeğin ve inancın olması ge-
rektiğini kaydeden Hasar, “Ben bu işe ilk başladığımda 
ustalarımdan şunu öğrendim: ‘Gerekirse az kazan ama 
bir işin en iyisini yap.’ Bunu da en iyi şekilde görerek 
ve yaşayarak tecrübe edindim” diyor ve tatlı sektö-
ründe pancar şekerinin önemine dikkat çekiyor. Hasar, 
“Pancar şekeri tatlı yapımında ayarında kullanılırsa 
dünyanın en güzel lezzetini alırsınız. Biz pancar şekeri 
kullanıyoruz. Türkiye’de, bugün dünyanın hiçbir ye-
rinde olmayan bir tatlı damağı var. Tatlıcı Ferhat Usta 
olarak meslektaşlarıma şunu demek isterim: ‘Rekabet 
hiçbir zaman para kazandırmaz.’ Mısır şurubu denen 
bir şey var. Biz kesinlikle kullanmayız. Gerekirse ürünü-
müz satılmaz, çöpe gider ama başka katkı malzemesi 
veya mısır şurubu kullanmayız. Gıda zehirlenmesi Co-
vid-19’dan daha tehlikeli. Tatlılarımızda kullanıldığımız 
tereyağını, ilkbaharda Anadolu’dan alıp getiriyoruz. 
Merada otlanan hayvanlardan elde edilen ürünleri ge-
tiriyoruz” diye konuştu. 



1,5 m

Tedbiri İhmal Etme, Kuralları İhlal Etme

YAŞAMAK DA YAŞATMAK DA

SENİN ELİNDE!
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Matbaa
AYKUT BASIM

YAYIN MATBAACILIK

Esenyurt Belediyesi, Çanak-
kale’nin Küçükkuyu ilçesinde 
yol çalışması sırasında kesil-
mesi planlanan asırlık zeytin 
ağaçlarını alıp Esenyurt’a 
naklini gerçekleştirdi. Asırlık 
zeytin ağaçları hem kesilip 
odun olmaktan kurtuldu hem 
de Umudun Şehri Esenyurt’a 
nefes olmaya başladı.

ÇANAKKALE’nin Küçükkuyu ilçesinde yeni 
yapılan yol güzergâhında olan asırlık zeytin 
ağaçları, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt’un çabaları ile kesilip odun 
olmaktan kurtuldu. Küçükkuyu Belediye-
si’nin Esenyurt Belediyesi’ne çağrısı üze-
rine Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü harekete geçti. Asırlık zeytin 
ağaçlarının hem kesilmesinin önüne geç-
mek hem de bu ağaçları Esenyurt’a kazan-
dırmak için harekete geçen ekipler, ömür-
lük ağaçları Esenyurt’a kazandırdı. Esenyurt 
Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne ge-
tirilen ağaçlara, özel saksılarda kök ıslahı 
yapıldı. Asırlık zeytin ağaçları, Esenyurt’un 
parklarını ve kavşaklarını süsleyecek. 

ASIRLIK ZEYTİN AĞAÇLARI 
ODUN OLMAKTAN KURTULDU 

Getirilen ağaçların 50 ila 200 arasında yaşa 
sahip olduğuna dikkat çeken Park Bahçe-
ler Müdürü Erdinç Akyürek, bu ağaçların 
kesilip odun olarak kullanılmasının önüne 
geçtiklerini ifade etti. Erdinç Akyürek, zey-
tin ağaçlarının Esenyurt’ta can bulma hikâ-
yesini şöyle anlattı: “Sayın Belediye Başka-

nımız Kemal Deniz Bozkurt beni arayarak, 
Küçükkuyu Belediye Başkanı’mızla iletişi-
me geçmemi istedi. Hatta ‘Ziyaretine git, 
seni bekliyor’ dedi. Bu zeytinlerin hikâyesi 
orada başlıyor. Biz de gittik, Küçükkuyu’yu 
ziyaret ettik. Oradaki zeytin ağaçlarına bak-
tık. Bahçeler, Çanakkale köprü inşaatı tü-
nel çıkışındaydı. Kot farkından dolayı dolgu 
yapılacağı için buralardaki zeytin bahçeleri 
istimlak edilip kaldırılacaktı. Vicdanımız el 

vermedi tabii ki! Biz de ekipmanları sağla-
yarak sökümlere başladık. Sökmeden önce 
tamamen yeşil aksamını, bütün yaprak kıs-
mını derin budama yaparak, ağacın tutma 
şansını yükseltmek için orada sökümünü 
gerçekleştirdik. Daha sonra tırlar vasıtasıy-
la o zeytin ağaçlarını buraya kütük şeklinde 
getirdik.”

Küçükkuyu’dan gelen ömürlük zeytin ağaç-

ları, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde koru-
maya alındıktan sonra yaprak açtı. Asırlık 
zeytin ağaçlarının Esenyurt’a nefes olacağı-
nı dile getiren Akyürek, “İnşallah bir dahaki 
sene, 2022 yılındaki projelerimizde, bun-
ları dikmeye başlayacağız. Aralarında yüz 
yıllık, iki yüz yıllık, üç yüz yıllık zeytin ağaç-
ları mevcut. Bu asırlık ağaçlarımızı odun 
olmaktan kurtarıp Esenyurt Belediyesi’ne 
kazandırmış oluyoruz” dedi. 

ASIRLIK ZEYTİN AĞAÇLARI
ESENYURT’A

NEFES OLUYOR
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İLÇE genelindeki cadde ve sokakların bakım ve onarım çalışmalarını ara-
lıksız sürdüren Esenyurt Belediyesi, yolları yenilemeye devam ediyor. Fen 
İşleri Müdürlüğü, alt yapı çalışması tamamlanan Battalgazi ve Osmanga-
zi Mahallesi’ndeki Ahmet Haşim Caddesi’ni yeni asfalt ile kapladı. Ahmet 
Haşim Caddesi’nde asfalt çalışmasının yapılmasından memnun olduğunu 
ifade eden Osmangazi Mahalle Muhtarı Mustafa Aslan ile Battalgazi Mahalle 
Muhtarı Nametullah Arslan, Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür etti. Ekipler, Esen-
yurt’un yollarını yenilemek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçe 
genelinde yolları yenilemeye 
devam ediyor. Ekipler, Örnek 
Mahallesi 1386 ve 1387. 
Sokak’ın yollarını yenileyerek 
vatandaşların hizmetine 
sundu. 

ARALIKSIZ SÜRÜYORARALIKSIZ SÜRÜYOR






