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Esenyurt’tan Türkiye’ye  
‘Kardeşlik Köprüsü’

‘Kaykay Şampiyonları’  
ödüllerini aldı

16’da

Cumhuriyetin 99. yılı  
coşkuyla kutlandı

28’de18’de

Usta oyuncular  
bu tiyatrodan çıkıyor

22’de

4’te

Esenyurt Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi, 3 milyar 370 milyon lira olarak 
belirlendi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un 2023 yılı 
faaliyetleri arasında eğitim, sağlık, istihdam ve yeşil alan projeleri öne çıktı.
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ESENYURT Beledi-
ye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt, Türki-
ye’de model olacak olan 
“Çocuk Üniversitesi’’ 

projesini hayata geçiriyor. Yap-
tığı çalışmalarla ilçede fark yara-
tan Başkan Bozkurt, Esenyurt-
lu çocuk ve gençleri bilime ve 
sanata yönlendirme, ilgi duy-
dukları ya da yetenekli oldukla-
rı alanlarda gelişkin, donanımlı 
bireyler olmalarını sağlama, üni-
versite aşamasına gelirken ken-
dilerini keşfetmelerini ve doğru 
seçimler yapmalarını kolaylaş-
tırma ve öz güveni yüksek genç-
ler yetiştirmek amacıyla ‘Çocuk 
Üniversitesi’ projesini hayata 
geçiriyor. Zafer Mahallesi’nde 
yapımı devam eden üniversite, 

klasik bir inşaat yapısının dışına 
çıkılarak estetik yapısı ve işlevi 
ile uluslararası mimarlık yarış-
malarına da aday olacak. 

DEZAVANTAJLI AİLELERİN
ÇOCUKLARI DA FAYDALANACAK

EĞITIM dünyasına getirdi-
ği yeniliklerle adını duyuran 
Esenyurt Belediyesi, ilçedeki 
dezavantajlı ailelerin çocukla-
rına da belirlenen zekâ testle-

rinin ardından eğitim verecek. 
Esenyurtlu çocukların hayâlle-
rini gerçekleştirmesi için pek 
çok avantaj sağlayacak olan 
merkeze her dönem 150 ila 200 
öğrenci alınacak. 

“DAYANIŞMAYI ARTIRMAYI 
AMAÇLIYORUZ”

ÇOCUKLARIN sosyal ve zihin-
sel gelişimlerini destekleyici 
aktivitelerle dolu bilimsel prog-
ramlardan yararlanmalarının 
amaçlandığı projenin gerçek-
leşmesi için ülkemizde ve dün-
yada pek çok eğitim kurumu-
nu inceleyen Başkan Bozkurt, 
“Özel okullaşmanın olduğu bir 
dönemde dezavantajlı ailelere 
değer vererek dayanışmayı artır-
mayı amaçlıyoruz” dedi.

ÇOCUK ÇOCUK 
ÜNİVERSİTESİÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYE’YE MODEL OLACAK!

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Türkiye’ye model olacak olan 
“Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi” projesini hayata geçiriyor. Yapımı 
tamamlanan proje ile Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinde eğitim veren 
akademisyenler, Esenyurtlu çocukları bu binada geleceğe hazırlayacak

ESENYURT Belediyesi Çocuk 
Üniversitesi, ilçedeki sos-
yokültürel ihtiyaçları yeni-
likçi eğitim anlayışıyla kar-
şılayacak. 10-15 yaş arası 
çocukların eğitim alacağı bu 
üniversite sadece hafta sonu 
hizmet verecek. Üniversitede 
de, Fen, Matematik, Geomet-
ri, Temel Mühendislik, İşlet-
me ve Ekonomi, Felsefe, Sos-
yoloji ve Antropoloji, Psikoloji, 
Uygarlık Tarihi ve Kültürler, 
Edebiyat, Hukuk dersleri-
nin yanı sıra Yapay Zeka, Uzay 
Bilimleri, Bilişim Teknolojileri, 
Robot Atölyesi, Drone Atölye-
si, Enerji Üretimi, Fotoğrafçı-
lık, Tiyatro, Sinema Atölyesi ve 
Duygusal ve Psikolojik Gelişim 
Eğitimleri verilecek.

Bilimden sanata 
edebiyattan 
robot atölyesine
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BÜTÇENIN 3 yıldır açık 
vermediğini belirten Baş-
kan Bozkurt, “Burada 
bir başarı hikâyesi var. 
2012 yılından 2020 yılı-

na kadar 1 yıl hariç bütçe hep açık 
verdi. Ancak bizim 3 yıllık görev 
süremizde gelir ve gider arasındaki 
denge sağlanarak bütçeden toplam 
677 milyon lira kâr edildi.” dedi.

ÖZELLIKLE bütçe yönetimi 
açısından bir başarı hikâye-
si var. Bu para borca gitti. Biz-
den önce sürekli arsa satılmış, 
bu kadar kötü tabloyu devral-
mamıza rağmen, zor şartlar-

da olmamıza rağmen arsa da 
bina da satmadık. Kendi öz 
kaynaklarımızla geçinen, kay-
naklarını doğru kullanan bir 
süreç izledik. Yeni bütçemizde 
zorunlu giderleri çıkardıktan 

sonra kalan miktarı yatırımla-
ra ayıracağız. Bundan sonraki 
süreçte temellerini atacağımız 
yatırımların yanı sıra vatan-
daşlarımızla yeni projelerin 
açılışlarını yapacağız.”

2012-2022 Yılları Bütçe Gerçekleşmeleri (Tahakkuk Esaslı)

Yıl Net Bütçe Ödeneği Toplamı 
(₺) Ek Ödenek (₺) Gerçekleşen Gelir* (₺) Bütçe Gideri Toplamı (₺) Gerçekleşen Gelire Göre 

Gider Farkı   (₺)

2012 390.735.152 65.000.000 279.810.643 388.657.434 -108.846.791

2013 451.442.663 100.000.000 365.825.583 447.603.902 -81.778.319

2014 451.624.910 100.000.000 466.696.866 432.672.562 34.024.304

2015 620.441.589 150.000.000 604.639.481 610.810.519 -6.171.038

2016 726.750.000 155.000.000 690.691.472 707.797.166 -17.105.694

2017 900.205.000 150.000.000 776.355.787 859.515.864 -83.160.077

2018 1.000.500.000 0 758.844.955 813.906.519 -55.061.564

2019 900.652.000 0 605.822.457 690.469.111 -84.646.654

2020 802.250.000 0 758.987.428 561.128.714 197.858.714

2021 852.500.000 0 975.167.244 734.440.752 240.756.492

2022 1.317.500.000 0 1.186.321.215 945.936.935 240.384.280
*:  Yıl tahakkuku esas alınmıştır.
**: 30.09.2022 tarihi itibariyle geçerlidir.

AA..11..  22001122--22002222  YYııllllaarrıı  BBüüttççee  GGeerrççeekklleeşşmmeelleerrii

*

Göreve geldiği ilk günden itibaren mali disiplini sağlamak için çalışmalara 
başlayan Başkan Bozkurt, kısa sürede gelir gider dengesi denk bir bütçe 
oluşturdu. Son 3 yılda hiç zarar etmeyen bütçe, 677 milyon lira artıya geçti.

Esenyurt Belediyesi’nde Belediye Başkanlığı görevini devraldığımız tarih olan, 14.04.2019 
tarihi itibariyle 2.186.518.331 TL borcu bulunmaktaydı.
Nisan 2019’dan 2022 yılı Eylül ayına kadar bir yandan mali yapının denk bütçe içerisinde 
sürdürülmesi sağlanırken diğer yandan 493.254.884 TL borç ödemesi yapılmıştır.

AA..22..  BBoorrçç  SSttookkuu

Borç Değişim Tablosu
14.04.2019 Tarihinde Borç 30.09.2022 Tarihinde Borç*

2.186.518.331 ₺ 1.693.263.447 ₺

Toplam Ödenen Borç: 493.254.884 ₺
*:Yasal faizler ve diğer bazı yükümlülükler hariçtir.

  2019 yılı ikinci çey-
reğinden itibaren 
bütçe dengesi ve 
mali istikrarı sağ-
layan Başkan Boz-
kurt, bu sürede 493 
milyon 254 bin 884 
TL borç ödedi.

Kaynakları doğru kullanan bir süreç izledik!

* 2022 yılının ilk 10 ayını kapsamaktadır. 

*

15 yıl boyunca hem kamu arazilerinin 
satılmış olmasına hem de inşaat gelir-
lerinin yüksek olmasına rağmen bütçe 
her yıl açık verdi. Ancak son 3 yılda 
Başkan Bozkurt’un kaynakları doğru 
kullanması sayesinde mali disiplin 

sağlanarak bütçe dengesi korundu.

YILLARA GÖRE BÜTÇE DENGESİ

SON 10 yılın bütçe gerçekleş-
melerine bakıldığında, 2012 
yılında “-108 milyon 846 bin 
791 TL”, 2013 yılında da 
“-81 milyon 778 bin 319 
TL” açık oluştu. 
BÜTÇE sadece inşaat gelir-
lerinin ve belediyeye ait 
arsa satışlarının yüksek 
olduğu 2014 yılında “34 
milyon 024 bin 304 TL” 
artıya geçerken, 2015 yılını 
yine zararla kapattı.
BÜTÇEDEKI açık, Başkan 
Bozkurt’un görevi devraldı-
ğı 2019 yılına kadar artarak 

devam etti. Esenyurt Beledi-
yesi, 2016, 2017 ve 2018’i de 

açıkla kapattı. 2019’da ise büt-
çenin büyük bir kısmı ilk üç ayda 

harcandığı için yine bütçe dengesi 
oluşmadı ve açık verdi. 
2020 yılından itibaren ise tablo ter-

sine döndü.  İlk yıl “197 milyon 858 bin 
714 TL”, 2021 yılında “240 milyon 756 
bin 492 TL”, 2022 yılının ilk 10 ayın-
da ise geçmiş dönemden kalan borçların 
ödenmesine ve yatırımların yapılmasına 
rağmen “240 milyon 384 bin 280 TL”  
             artıya geçildi.

Sürekli açık veren 
bütçe Başkan Bozkurt’la 
birlikte artıya geçti“BU BİR BAŞARI  HİKÂYESİ”
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2023 YATIRIM  YILI OLACAK
Esenyurt Belediyesi, 2022 yılında İstanbul’da ek bütçesi onaylanmayan 
tek belediye olmasına rağmen, zorunlu hizmetleri de aksatmadan yatırım 
çalışmalarını sürdürdü. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, tüm 
engellemelere karşın 2023 yılını yatırım yılına dönüştürmeye hazırlanıyor. 

ESENYURT’TA, 2022 yılın-
da ek bütçe onaylanmadığı 
için yatırımlar 2023 yılına 
aktarıldı. Başkan Bozkurt’un 
2023 yatırım programı içeri-
sinde 7’den 70’e tüm vatan-
daşlara hitap eden proje-
ler yer alıyor. Vatandaşların 
istekleri göz önünde bulun-
durularak hazırlanan pro-
jelerin yapımı tamamlandı-
ğında Esenyurt’un çehresi 
adeta değişecek. 

YATIRIMLAR ESENYURT’A DEĞER KATACAK 
364 metrekarelik ‘Mimar Sinan Parkı’
Eğitime nefes aldıracak ‘Lise Kampüsü’
Türkiye’nin en büyük ‘Amfi Tiyatrosu’ Esenyurt’ta
Yaşlı Bakım Merkezi ‘Geriatri’ Projesi
Çocuklar için Binicilik Tesisi
İhtiyaç sahibi vatandaşlara ‘Aşevi’
Her mahalleye bir ‘Mahalle Konağı’
‘Beygah Kültür Merkezi’ projesi
Yeni ibadethaneler geliyor
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TÜRKIYE’nin kanayan yarası işsizli-
ğe çare bulmaya çalışan ESBİM, sınırları-
nı aşarak il dışındaki firmalardan da talep 
almaya başladı. Sektörün öncü firmaları-
nın, Yalova ve Çanakkale’deki fabrikaları 
için personel desteğini sağlayan ESBİM’e, 
firmalar ve bölge halkı teşekkür etti. 

“ÇOK BÜYÜK DESTEK ALIYORUZ”

ESBIM’den il dışında yapılacak müla-
katları için de çok büyük destek aldık-
larını ifade eden Firma Yetkilisi Abdul-
lah Emre Işık, “ESBİM ile uzun süredir 
İstanbul bölgesi için işe alım süreçle-
rini yönetiyoruz. Bu konuda bize faz-
lasıyla destek oluyor. Neredeyse her 
hafta mülakat gerçekleştiriyoruz. İstan-
bul dışında da Yalova bölgesi için yeni 
çalışmalara başladık. Bu noktada, süre-
ce destekleri fazlasıyla devam ediyor. 
Kurumsal bir firma gibi çalışıyorlar. 
Organizasyon ve planlama konusun-
da tüm süreçlerimizde destek oluyorlar. 
Çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

BIRIM, günlük yapılan 
mülakatlar öncesinde vatan-
daşlar için etkili iletişim 
yöntemleri, işçi hakları ve 
sorumluluklarını hatırla-
tan eğitimler de düzenli-
yor. ESBİM’e iş bulmak 
için gelen vatandaşlara 
kolaylık sağlamak ama-
cıyla yapılan oryantas-
yon eğitimlerinde “İş 
Hayatında İletişim ve 

Beden Dili, İş Etiği ve Ahlâ-
kı, İş Sağlığı ve Güvenliği, 
İş Kazası Nasıl Önlenir, İşçi 
Hakları ve Sorumlulukları” 
gibi konularda bilgilendir-
meler yapılıyor. Verdiği eği-
timlerle iş arayan vatandaşla-
ra mülakatlarda destek olan 
birim, her sabah gerçekleş-
tirilen eğitimlerin ardından 
katılımcılara eğitim sonunda 
katılım belgesi de veriyor.

6060 BİN  İSTİHDAM BİN  İSTİHDAM

ESBİM sınırları aştı

İstihdamda engel tanımıyor

ESBIM’in 3 yıl içerisinde 45 
binin üzerinde vatandaşa iş 
imkânı sunduğunu söyleyen 
Başkan Bozkurt, “Hedefimiz 50 
bin idi, bu yıl içerisinde 60 bini 

bulacağız. Bu işi daha ileriye taşımak 
için meslek edindirme kursları açtık. 
Bin 200 kişi bu kurslara katıldı ve serti-
fika aldı. 36 farklı alanda eğitim verdiği-
miz kurslarımız devam ediyor” dedi.

DÜZENLEDIĞI mülakatlarla 
işveren öncü firmalarla iş arayan 
vatandaşları bir araya getirerek 
binlerce hayata dokunan ESBİM, 
istihdamda engel tanımıyor. 
Her ayın ikinci Perşembe günü 
iş arayan engelli vatandaşlara 
yönelik mülakatlar da düzenle-
yen birim, 60 engelli vatandaşın 
daha uygun kadrolarda istihdam 
edilmesini sağladı.

HEDEF:HEDEF:
2023 yatırım programında istihdamla ilgili hedeflerini anlatan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt, yeni hedeflerinin yıl sonuna kadar 60 bin kişiye iş imkanı sağlamak olduğunu belirtti

İş arayanlara mülakat 
öncesi eğitim
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HALKIN istek ve 
taleplerini ilk ağız-
dan dinleyerek 
çözüm üretmek 
amacıyla düzen-

lenen halk günleri, her hafta 
ilçedeki farklı bir kültür mer-
kezinde yapılıyor. Esenyurt-
luların sorunlarını ilk ağızdan 
dinleyen Başkan Bozkurt, bu 
sorunlara dair çözüm yolları 
arıyor. Başkan Bozkurt’un yanı 
sıra başkan yardımcıları ve 
birim müdürlerinin de katıldı-
ğı halk gününde, vatandaşların 
taleplerinin hızlı ve doğru bir 
şekilde çözüme kavuşturulma-
sı için ilgili birimlere yönlen-
dirmeler yapılarak gerekli tali-
matlar veriliyor.

pandemi nedeniy-
le iki yıldır yapıla-
mayan ‘Halk Günle-
ri’ yeniden başladı. 
Halk Günleri’ne 
katılan Esenyurt 
Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Boz-
kurt,  vatandaşlar-
la tek tek ilgilenerek 
sorunlara çözüm 
yolları arıyor. 

ESENYURT’TA 

HALK GÜNLERİ DEVAM EDİYOR
BAŞKAN BOZKURT’UN VATANDAŞLARI DİNLEDİĞİ

‘Kendi memleketlerinde 
daha mutlu olacaklar’

‘KONUŞULMASI GEREKEN; 
GÖÇÜN NEDENLERİ’

BAŞKAN BOZKURT, ‘ZORUNLU GÖÇ SÜRECİNDE 
KENTLERİN ROLÜ’ BAŞLIKLI PANELE KATILDI

7 BİNİ AŞKIN 
SURİYELİ 
ÜLKESİNE 
DÖNDÜ

HERKESIN kendi memleketinde mutlu 
olacağını söyleyen Esenyurt Beledi-
ye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Biz, 
insanların kendi memleketinde daha 
huzurlu ve mutlu olacağını düşünüyo-
ruz. Hem onların huzuru, mutluluğu için 
hem buradaki vatandaşlarımızın kendi 
semtlerinde daha mutlu yaşamaları için 
çalışmamız devam edecek” dedi.

GÖNÜLLÜ Geri Dönüş projesi kapsa-
mında ülkelerine dönmek isteyen Suri-
yeliler için çalışmalar sürüyor. Proje 
kapsamında 2022 yılında, dördüncü 
kafile olarak 3 ayrı bölgeye 57 Suriyeli 

daha yolcu edildi. Hatay ve Kilis’teki sınır kapı-
larına gönderilen Suriyeliler için güvenli bölge-
den evlerine ulaşacak. Bu kafile ile birlikte 7 bini 
aşkın Suriyeli Esenyurt’tan ülkesine döndü.

ESENYURT Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, 6. Mülteci-
ler Alanında Belediyeler Arası Koor-
dinasyon Platformu’nun düzenledi-
ği panele katıldı. Ulusal düzeydeki 
kurumlardan ve uluslararası kuru-
luşlardan gelen panelistlerin de 
yer aldığı toplantıda düşüncelerini 
aktaran Başkan Bozkurt, “Yaban-
cı uyrukluların toplumla sosyal 

uyum içerisinde yaşaması için bir-
çok çalışma yürütüyoruz. Ancak 
göç denilince biz sonucu konuşu-
yoruz. Bence konuşulması gereken; 
göçün nedenleri. Yerinde ve düzen-
li çalışmalar yapılırsa bu insanla-
rın göç etmeyi bırakıp dünya eko-
nomisine, siyasetine, felsefesine 
daha büyük katkıları olacağını bili-
yoruz” diye konuştu.
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TEMIZLIK işçisi İbrahim 
Cam’ın, çalıştığı Pınar 
Mahallesi’nde bir yıl 

önce saldırgan olarak bilinen 
köpek ile kurduğu sevgi bağı 
görenleri hayrete düşürüyor. 
Mahallede saldırgan olarak 
bilinen ‘Sarı’, temizlik perso-
neli İbrahim Cam’ın kendisine 
gösterdiği sevginin ardından 
artık insanlara saldırmıyor. 

BIR yıl öncesinde Sarı’nın 
insanlara karşı daha hırçın 
olduğunu anlatan İbrahim 
Cam, “Bir kış günü döner 
aldım. Yiyecek bir yer bula-

madığım için şu köşeye gel-
dim. ‘Köşede yiyip kalkar 
işime devam ederim’ dedim. 
O arada Sarı geldi yanıma. 
O da açtı. Yiyeceğimin yarı-
sını ona verdim. Yarısıyla 
doymayınca elimdekini de 
verdim. Önce sert bir siması 
vardı. Biraz korktum açıkça-
sı. Yanıma geldiğinde başı-
nı okşadım, o gün dostluğu-
muz kuruldu” dedi.

“YANINDAN AYRILMIYOR”

KÖPEĞE sevgi gösterdik-
ten sonra kendisiyle dost 
olduğunu ifade eden Can, 

“Sabah ben işe çıktığım-
da benimle birlikte çıkar. 
Akşama kadar birlikte-
yiz. Suyunu veriyorum, 
yemeğini veriyorum. 
Ecza-
neden 
veya 
pets-
hoplar-
dan ila-
cını, 
kremini 
de alıyo-
rum.” ifa-
delerini 
kullandı.

YÜREKLERİ ISITAN DOSTLUĞUYÜREKLERİ ISITAN DOSTLUĞU

Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen programda Muhtarların, Muhtarlar Günü’nü 
kutlayan Başkan Bozkurt, “Yaşamın zorlukları 
içinde birlik ve beraberliğimizi artırmak için bir 
aradayız. Çok zor bir iş yapıyorsunuz. Vatanda-
şın derdine çözüm üretmek ve ilçemize katkı 
sağlamak için ne kadar çalıştığınızı biliyorum. 
Birçok dertle dertleniyorsunuz. Size çok teşek-
kür ediyorum. Güzel olan, farklı düşüncele-
re sahip olup bir araya gelebilmek. Muhtarlar 
Günü’nüzü kutluyorum” diye konuştu

ESENYURT Belediye-
si’nin Modern Hay-
van Bakımevi’nde ger-
çekleşen etkinliğe, ilçe 
genelindeki okullardan 

700’e yakın öğrenci katıldı. Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt ile birlikte hazırla-
nan fotoğraf sergisini ve barınağı 
gezen çocuklar hayvanları sevme-
yi de ihmal etmedi. Bu dünyanın 
sadece insanlara ait olmadığını 

söyleyen Başkan Bozkurt, “Bütün 
canlıların bu dünyada yaşama 
hakkı olduğunu anlatmak için bir 
farkındalık etkinliği düzenledik. 
Aynı zamanda çocukların bunu 
anlaması için yoğun katılımın 
olmasını sağladık. Çocuklarımızla 
beraber hem sokak hayvanlarını 
sahiplendirmek hem de onlarda 
zaten var olan hayvan sevgisi-
ni güçlendirmek için bir etkinlik 
düzenledik” dedi.

Çocuklar, onlar için hazırlanan palyaço gösterileri ve yüz 
boyama etkinlikleriyle eğlenceli bir gün geçirdi. 

MUHTARLAR MUHTARLAR UNUTULMADIUNUTULMADI
Günü dolayısıyla muhtarlar 
ve aileleriyle bir araya gelen 
Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, ilçeye 
katkılarından dolayı muh-
tarlara teşekkür etti.

19 EKİM MUHTARLAR

Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen etkin-
likte, merkeze üye olan yaşlılar tarafından bağlama çalın-
dı, türküler söylendi, halaylar çekildi. Esenyurt Belediye 
Başkan Yardımcısı Halis Şimşek’in de katıldığı programda 
yaşlılara doğum günü sürprizi yapılırken merkezde eğitim 
gören kursiyerlerin çocukları da onlara kitap okudu.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar için düzen-
lediği ‘Dünya Yaşlılar Günü’ etkinliğinde 
saz çalıp türküler söyleyen asırlık çınar-
lar, gönüllerince eğlendi. 

ESENYURT BELEDİYESİ’nin ilçedeki

ASIRLIK ÇINARLAR DOYASIYA EĞLENDİ

ÇOCUKLARAÇOCUKLARA  
HAYVANSEVERLİK HAYVANSEVERLİK 
BİLİNCİBİLİNCİ

     Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde çocuklara 
hayvan sevgisi aşılamak ve farkındalık oluşturmak 
amacıyla etkinlik düzenlendi.

SOKAK KÖPEĞI ILE TEMIZLIK GÖREVLISININSOKAK KÖPEĞI ILE TEMIZLIK GÖREVLISININ

      Esenyurt Belediyesi’nde görev yapan temizlik çalışanı İbrahim Cam’ın, bir yıl 
öncesinde tanıştığı ‘Sarı’ isimli köpekle kurduğu dostluk bağı görenlerin içini ısıtıyor
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ESENYURT Belediyesi’nin ilçe-
deki özel gereksinimli çocuk-
lar için faaliyete geçirdiği Özel 
Eğitim Merkezi, umut olma-
ya devam ediyor. 5 yaşındaki 

Ali Miraç Özdemir de bunlardan biri-
si. Merkeze ilk geldiğinde dikkat, kon-
santrasyon, dürtü kontrolü, hareket-
lilik gibi konularda zorluk çeken Ali 
Miraç Özdemir, aldığı ‘Oyun Terapi-
si’ eğitimleri sayesinde hem kendini 
ifade etmeye başladı hem de hareketli-
liğinde azalma oldu. 

“BELİRTİLERİN AZALDIĞINI GÖZLEMLEDİK”

BIR yıldır Ali Miraç ile oyun terapisi 
seansları yaptıklarını söyleyen Uzm. Kli-
nik Psikolog Aydan Zilek Özden, “Ali 
Miraç’a özel planladığımız programda 
dikkati geliştiren, dürtü kontrol mekaniz-
masını güçlendiren, gerginliği azaltmaya 
yönelik oyunlar oynadık. Uyguladığımız 
programla belirtilerin gözle görülür dere-
cede azaldığını fark ettik. Etkinliklerde 

ve oyunlarda geçirdiği zamanın arttığı-
nı, kendini ifade etme yöntemleri buldu-
ğunu, dürtü ve hareketliliğinde azalma 
olduğunu gözlemledik” dedi.

“ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ İYİ Kİ VAR”

ALDIĞI derslerin çok fayda sağladığı-
nı belirten Anne Ömür Özdemir şöyle 
konuştu: “Oğlum anaokuluna gidiyordu. 
Sonra okulda sorunlar olduğu, Ali’nin 
okulda durmadığı, derslere katılmadığı 
ve bununla ilgili terapi alması gerektiği 
söylendi. İlçe belediyemizi aradım. Son-
rasında randevumuzu oluşturduk. Çocu-
ğumu okuldan aldım ve burada eğitim 
görmeye başladı. Hocamız çok özverili 
davrandı. Önce kendini sevdirdi. Benim 
de evde gördüğüm kadarıyla Ali Miraç 
daha çok oturup bir oyunu devam ettir-
di, kırmadan dökmeden bir şeyi tamam-
ladığını gördüm. Bu beni çok mutlu 
etti. Bu çok değerli. Esenyurt Belediyesi 
Özel Eğitim Merkezi iyi ki var. Buranın 
faydası ilaçtan daha fazla oldu.”

MİNİK ALİ MİRAÇ
‘OYUN TERAPİSİ’ İLE 
PROBLEMLERİNDEN

KURTULDU

Dikkat, konsantrasyon, dürtü kontrolü ve hareketlilik gibi konularda 
problem yaşayan 5 yaşındaki Ali Miraç Özdemir, Esenyurt Beledi-
yesi’nden aldığı ‘Oyun Terapisi’ dersi ile tüm problemlerinden 
kurtuldu. Aldığı eğitimlerin ilaçtan daha faydalı olduğunu söyleyen 
Anne Ömür Özdemir, “Oğlumun kırmadan, dökmeden bir şeyi 
tamamladığını gördüm. Bu beni çok mutlu etti” dedi

KADIN Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde açı-
lan ‘Halı Dokuma’, 
‘Moda Tasarımı’, 
‘Düz Makine Dikişi’, 

‘El Nakışı’, ‘Geleneksel El Nakı-
şı (Punch)’ ve ‘Tığ Şiş Örücü-
lüğü’ kurslarında haftanın beş 
günü eğitim verilmeye başlan-
dı. Kadınların sosyalleşmesine 
de katkı sağlayan bu kurslarda 
üretilen el emeği ürünler satıla-
rak kazanca dönüşecek. 

ÇALIŞMA hayatına katılmak isteyen, ancak küçük 
yaştaki çocukları nedeniyle çalışamayan kadınla-
rın üretim yaparak, iş yaşamına katılması için mer-
kezde oyun alanları da bulunuyor. Anneler üretim 
yaparken çocuklar da onlar için hazırlanan oyun 
alanında eğlenceli vakit geçiriyor. Çocuklar, psiko-
log ve çocuk gelişim uzmanları tarafından hazırla-
nan eğitici ve öğretici aktivitelerden yararlanarak, 
gelişim düzeylerine uygun oyunlar oynuyor.

Anneler atölyede Anneler atölyede 
çocuklar oyun alanındaçocuklar oyun alanında

ESENYURT Belediyesi, “Yenido-
ğan Paketi” projesiyle yeni bebek 
sahibi olan ailelerin mutluluğu-
nu paylaşıyor. Aileye yeni katılan 
minik bireyler için hazırlanan özel 
paketler, doğumdan iki ay önce 
annelere teslim ediliyor. Yapılan 
sosyal incelemeler sonucu ihti-
yaç sahibi olduğu belirlenen ailele-

re içerisinde şampuan, bebek yağı, 
tırnak makası, biberon, ıslak men-
dil gibi temel bakım malzemele-
ri bulunan doğum paketi veriliyor. 
Yeni bebek sahibi olan anne baba-
lar, Esenyurt Kültür Merkezi içeri-
sinde bulunan Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğüne başvuruda buluna-
rak hizmetten faydalanabiliyor.

ESENYURT BELEDIYESI’NDEN AILELERE

KADINLARAKADINLARA
YENİ ÜRETİM ALANLARIYENİ ÜRETİM ALANLARI
Belediye’nin  Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi ile ortaklaşa açtığı 6 yeni kurs sayesinde kadınlar 
birlikte öğreniyor, birlikte çalışıyor ve ürettikleri ürünleri satarak gelir elde etme imkânı buluyor. 

‘Yenidoğan Paketi’
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BARIŞI, kardeşliği, 
birlik ve beraber-
liği vurgulamak 

amacıyla düzenle-
nen Kardeşlik Festiva-
li’nde farklı kültürler, 
yerel lezzetler, unutul-
maya yüz tutmuş eser-
ler, kurulan stantlarda 
vatandaşlarla buluş-
tu. Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen zana-

atkârlar, kurulan stant-
larda çini ve seramik, 
sepet örme, lüle taşı, 
kilim dokuma, feretiko 
bezi dokuma, bıçak ve 
boynuz tarak yapımı, 
geleneksel Türk işleme-
leri, sıcak cam yapımı 
ve bakırcılık gibi unu-
tulmaya yüz tutmuş 
onlarca el emeği ürün-
lerini sergiledi.

TÜRKIYE’NIN 40 farklı 
şehrinden il dernekle-
rinin katıldığı festival, 
Esenyurt Cumhuriyet 
Meydanı’nda 10 gün 

boyunca devam etti. Festivalde 
her gün farklı bir bölgenin yöre-
sel halk oyunları ekipleri gös-
teri yaparken o bölgenin isim 
yapmış sanatçıları sahne aldı. 
Uluslararası kültürler gününün 
de düzenlendiği festivale, Afrika 
ve Orta Doğu bölgesinden sanat-
çılar katıldı. Birbirinden renk-

li görüntülere sahne olan festi-
valde kurulan yöresel stantlarda 
bölgelere özgü ürünlerinin satışı 
yapıldı. Esenyurt’ta her kimliğin 
ve her inancın yaşadığını belir-
ten Başkan Bozkurt, “Esenyurt 
aslında öyle güzel bir yer ki. 
Bunun farkında değiliz. Anado-
lu gibi rengârenk her kimliğin, 
inancın yaşadığı bir ilçe. 81 ilin 
her bir rengi burada var. Bunun 
dışında dünyanın 101 değişik 
ülkesinin temsilcisi var. Bura-
da 101 değişik dil konuşuluyor. 

Dolayısıyla biz istedik ki farklı 
kültürler bir araya gelsin” dedi.

“DÜNYAYI GÜZELLİK KURTARACAK”

ESENYURTLU olmanın bir ayrı-
calık olduğunu belirten Başkan 
Bozkurt şunları ekledi: “Binler-
ce yıldır yoğrularak bugüne gel-
miş ama maalesef zaman zaman 
farklı kültürlere, inançlara sahip 
olmak kötü bir şeymiş gibi anla-
tılıyor. Biz, sanki birbirimizden 
çok uzakmışız gibi anlatılma-
ya çalışılıyor. Hâlbuki o kadar 

büyük bir zenginlik ki... Bu zen-
ginliğin farkına vardığımızda 
hem dünyaya bakışımız değişe-
cek hem hayattan aldığımız haz 
değişecek. Yaşama karşı daha 
fazla güçlenmiş olacağız. Biz 
bu duygu ve düşüncelerle kül-
tür festivalinin ilkini yaptık. Ben 
emeği geçen herkese çok teşek-
kür ediyorum. Dünyayı güzel-
lik kurtaracak diyorum. İnsan-
lar buraya göçüp geliyor. Biz o 
yüzden ‘Umudun Şehri’ diyoruz. 
Esenyurtlu olmak ayrıcalıktır.”

ILK gün sanatçı Kubat’ın sahne 
aldığı festivalde, Resul Dindar, 
Mustafa Özarslan, Serkan Çağrı ve 
Tolga Çandar gibi ünlü sanatçılar 
unutulmayan eserlerini seslendirdi.

Her gün farklı bir 
sanatçı sahne aldı

Esenyurt Belediyesi’nin İl Dernekleri’yle birlikte Esenyurt Belediyesi’nin İl Dernekleri’yle birlikte 
düzenlediği ‘Kardeş Kültürler Festivali’nde Esenyurt’tan düzenlediği ‘Kardeş Kültürler Festivali’nde Esenyurt’tan 
tüm Türkiye’ye barış ve kardeşlik köprüsü kuruldu. tüm Türkiye’ye barış ve kardeşlik köprüsü kuruldu. 
Esenyurt’ta ilk kez gerçekleşen festivalde her gün Esenyurt’ta ilk kez gerçekleşen festivalde her gün 
farklı bir bölgeye özel halk oyunları gösterileri farklı bir bölgeye özel halk oyunları gösterileri 
sergilenirken, o yöreye özel sanatçılar sahne aldısergilenirken, o yöreye özel sanatçılar sahne aldı

UNUTULMAYA
YÜZ TUTMUŞ 
ESERLER TANITILDI
Festivalde Anadolu’nun tüm renkleri, yerel 
kültürleri, yerel lezzetleri ve unutulmaya yüz 
tutmuş eserler, kurulan stantlarda sergilendi

ESENYURT’TAN TÜRKİYE’YEESENYURT’TAN TÜRKİYE’YE KARDEŞLİK KÖPRÜSÜKARDEŞLİK KÖPRÜSÜ

Resul Resul 
DindarDindar

TolgaTolga
ÇandarÇandar

MustafaMustafa
ÖzarslanÖzarslan

DJ Blackk DJ Blackk 
BeatBeat

KubatKubat
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ESENYURT Kaykay Parkı’nın Türkiye’de 
yapılan en büyük alanlardan biri oldu-

ğunu söyleyen Kaykay Federasyonu 
Genel Sekreter Vekili Muhsin Mete, 

“Esenyurt Belediye Başkanı’mı-
za teşekkür ederiz. Böyle bir 

alanı branşımıza kazandırdı. 
Bizim büyük eksiklikleri-

mizin olduğu bir alan-
dı. Esenyurt olarak 

belli bir kaykay 
sporcu potan-
siyelimiz var. 
Bu çocukları-

mızı, bu bran-
şa kazandırmak 

için de burayı tercih 
ettik” dedi.

Avrupa Yakası’nın en büyük kaykay parkı olma özelliğine sahip Esenyurt Kaykay Parkı, Türkiye Kaykay 
Federasyonu tarafından düzenlenen Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası 3. Etap’ına ev sahipliği 
yaptı. İki gün boyunca gerçekleşen yarışlarda, erkekler ve kadınlar kategorisinde ilk üçe giren  
sporcular ödüllerini ve hediyelerini Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un elinden aldı.

ÖDÜLLERİNİ ALDI

ESENYURT’ta bu tür etkinliklerle ilk 
kez karşılaştıklarını belirten Derya Elçin 
ise şöyle konuştu: “Bence çok güzel bir 
etkinlik. Ailecek gelebileceğimiz bir 
ortam. Çok değişik bir etkinlik oldu, 
çocuklarla geldik. Böyle etkinliklerin 
devamını bekliyoruz. Esenyurt’ta ilk kez 
karşılaşıyoruz. Çok memnun olduk.” 

DESTEKLERINDEN 
dolayı Esenyurt Bele-
diyesi’ne teşekkür eden 
Kadınlar Türkiye Kaykay 

Şampiyonu Safa Merve 
Nalçacı, gururlu olduğu-

nu ifade etti.  Milli kaykay-
cı ve milli sporcu Nalçacı: 

“Çok mutluyum. Birincilik bizi 
çok gururlandırdı. Kadınlar olarak 

ön yargıları kırıyoruz. Kızlar adına da 
çok mutluyum. Gitgide sayımız artı-
yor. Önceden 3 veya 4 kaykaycı olur-
duk, şimdi ise 18 kaykaycı çok güzel 
bir şekilde performans sergiledik, 
derece aldık. Önümüzde 2024 olimpi-
yat yarışları var, umarım kızlarla bera-
ber bu şansı tekrar yakalarız.” 

“Esenyurt’ta ilk kez  “Esenyurt’ta ilk kez  
karşılaşıyoruz”karşılaşıyoruz”

“Türkiye’nin en büyük  
parklarından bir tanesi”

TÜRKİYE’NİN KAYKAY  ŞAMPİYONLARI

TÜRKIYE’nin 9 
farklı şehrinden 
20’si kadın 50’si 
erkek olmak üzere 
toplam 70 lisanslı 

sporcu şampiyon olabilmek 
için kıyasıya yarıştı. Şampi-
yonada gerçekleşen ön ele-
meler ve yarı final turlarının 
ardından yapılan final yarış-
larında kadınlar kategorisin-
de Safa Merve Nalçaçı Tür-
kiye Şampiyonu olurken, 
Melis Sakaoğlu ikinci, Aysel 

Özgür ise üçüncü oldu. 
Erkekler kategorisinde Okan 
Pörçek altın madalya alarak 
Türkiye Şampiyonu oldu. 
Aynı kategoride Recep Canal 
ikinci olurken, Emre Töre 
üçüncü oldu. Şampiyonlar 
madalyalarını ve hediyeleri-
ni Başkan Bozkurt’un elin-
den alırken, erkeklerde ilk 
20’ye kadınlarda ise ilk 8’e 
giren sporculara Esenyurt 
Belediyesi tarafından hazır-
lanan hediyeler verildi. 

ESENYURTLU gençle-
rin güzel şeylerle anılacağı-
nı söyleyen Başkan Bozkurt, 
“Burası Avrupa Yakası’nın 
en büyük kaykay tesisi. Kay-
kay Federasyonu’yla birlik-
te projelendirdik. Amacımız; 
çocuklarımızı ve gençleri-
mizi spora, disipline, ahlâ-
ka sevk etmek. Dolayısıyla 
bu tür tesislerle bunu başar-
mış olacağız. Esenyurt, ener-
jisi yüksek gençlerle dolu 
bir ilçe. Gençlerin enerjisi-
ni atması için tesisler yapı-
yoruz. Göreve geldiğimiz 
günden itibaren eksikle-

ri tamamladık, ana-
lizler yapıyoruz, bun-
dan sonra Esenyurt’un 
ihtiyacı olan tesisle-
ri tek tek yapıp açmaya 
devam ediyoruz. Bundan 
sonra da devamı gelecek. 
Gençlerimiz burada yarışı-
yorlar, enerjilerini atacaklar, 
tanışıp sosyalleşecekler. Ben 
inanıyorum ki Esenyurtlular 
Türkiye’yi yurt dışında tem-
sil edecek pozisyona gelecek-
ler. Buradan da birkaç öğren-
cimiz Kaykay Federasyonu 
ile birlikte ülkemizi temsil 
edecek. Önemli olan birlik 

ve 
bera-
berlik 
içinde, huzur içinde, güzel-
liklerle beraber gençlerimize 
örnek olacak işler yapmak. 
Çok mutluyuz. Belki çok 
büyük bir yatırım değil ama 
çok önemli bir yatırım”

“Esenyurt 
Belediyesi’ne 
teşekkür 
ediyorum”“Çok önemli bir yatırım”

Erkekler Tür-
kiye Şampiyo-
nu Okan Pörçek 
“Bu etkinlik-
te emeği geçen 
herkese çok 
teşekkür ediyo-
rum. Bu park, 
bütün kay-
kay camiasına 
hayırlı olsun. 
Birinci oldu-
ğum için çok 
mutluyum. Pist-
ten memnun 
kaldım” şeklin-
de konuştu.

KAYKAY CAMİASINA
HAYIRLI OLSUN
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ESENYURT’u Milli 
Takım düzeyinde tem-
sil eden 106 sporcunun 
da katıldığı etkinlikte 
sporcularla tek tek ilgi-

lenen Başkan Bozkurt, ilçeye 
daha fazla spor tesisi yapmak 
için birçok çalışma yürüttük-
lerini belirtti. Başkan Bozkurt, 
aileleriyle birlikte halaylar eşli-
ğinde yılın stresini atan sporcu-
lara hediyelerini takdim ederek, 
parkın içerisinde yer alan gölet-
te hatıra fotoğrafı çektirdi.

 “BU BAŞARILARI 
ULUSALA DA TAŞIYACAĞIZ”

GENÇLERIN çok değerli olduğu-
nu vurgulayan Başkan Bozkurt, 
spor alanındaki başarıları ulu-
sala da taşıyacaklarını belirte-
rek şöyle konuştu: “Çok gurur-
landım. ‘Umudun Şehri’ derken 
bunu da düşünerek söylemiş-
tik. Bizim umudumuz gençler. 
106 arkadaşımızın her birini tek 
tek tebrik ediyorum. Benim de 
umudum onlar. Bütün zorluk-
lara rağmen sizlerin azmi, çalış-
kanlığı, disiplini, ailelerinizin 
verdiği destek, bizim arkadaşla-
rın sizlere kattıklarıyla ne kadar 

güzel bir tablonun ortaya çıktı-
ğını görmek beni çok mutlu etti. 
Ağabeyiniz olarak sizden bir 
ricam var: Lütfen birbirinizi öte-
kileştirmeyin. Buradan başlarsak 
o zaman liyakat öne çıkar.”

“YENİ TESİSLER YAPACAĞIZ”

BAŞKAN Bozkurt, “Biliyor-
sunuz ki elimizdeki birçok 
spor tesisi hukuksuz, haksız 
ve maksatlı bir şekilde sadece 
ve sadece başarısız olalım diye 
elimizden alındı ama biz yakın-
mayacağız, hakkımızı arıyoruz. 
Hukuk sistemi içinde elimiz-
den geldiğince onu geri almaya 
çalışacağız. Bütçemizin el ver-
diği oranda yeni tesisler yapa-
cağız. Kim ne yaparsa yapsın 
el ele tutuşacağız, hayatı güzel-
leştirmek için umutla gelece-
ğe bakmak için daha güzelini 
hak ettiğimizi el ele haykırmak 
için çaba sarf edeceğiz. Hepi-
niz pırıl pırılsınız. Yapmanız 
gereken tek şey ahlâklı olmak, 
disiplinli olmak, çalışmak ve 
vazgeçmemek. Bundan sonraki 
süreçte de daha çok ne yapabi-
lirim diye düşünme sorumlulu-
ğum arttı. 106 kişiyi nasıl 300 
kişi yapabiliriz ya da nasıl hep-
sini dünya şampiyonu yapa-
biliriz. Bize düşen görev bu.  
Her daim mutlu ve huzurlu 
olun. Birbirinizi sevin, sayın ve 
değerli hissedin.”

UMUDUMUZ GENÇLER
Esenyurt Belediyesi 

ilçede ulusal ve 
uluslararası arenada 

başarı sağlayan sporcular 
için Danamandıra 

Tabiat Parkı’nda 
‘Şampiyonlar Programı’ 

düzenledi. Etkinlikte 
konuşan Esenyurt 
Belediye Başkanı 

Kemal Deniz Bozkurt, 
‘Bizim umudumuz 

gençler’ diyerek onlara 
başarılarının devamı için 

tavsiyelerde bulundu

SPOR AKADEMİSİNDEN SPOR AKADEMİSİNDEN 
YÜZDE YÜZ BAŞARIYÜZDE YÜZ BAŞARI
Esenyurt Belediyesi Spor Akademisi’nde fiziksel Esenyurt Belediyesi Spor Akademisi’nde fiziksel 
yeterlilik sınavlarına hazırlanan gençler yüzde yüz yeterlilik sınavlarına hazırlanan gençler yüzde yüz 
başarı elde etti. BESYO, Bekçilik, Polislik ve Beden başarı elde etti. BESYO, Bekçilik, Polislik ve Beden 
Eğitimi Öğretmenliği gibi sınavlara hazırlanan 100 kişi, Eğitimi Öğretmenliği gibi sınavlara hazırlanan 100 kişi, 
Esenyurt Belediyesi’nin desteği ile hayâllerine ulaştıEsenyurt Belediyesi’nin desteği ile hayâllerine ulaştı

BAŞKAN BOZKURT:

SPOR Akademisi Hazır-
lık Kursu’na katılan genç-
ler yüzde yüz başarı elde 

etti. Yükseköğrenimlerine üni-
versitelerin Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu’nda, Milli 
Savunma Üniversitesi’nde, 
bekçilik veya polis akademi-
sinde devam etmek isteyen 100 
öğrenci burada aldıkları eği-
tim sayesinde istedikleri bölü-

me yerleşti. Yoğun bir tem-
poyla haftanın 6 günü gruplar 
halinde derslere katılan genç-
ler, her üniversitenin sınavı-
na uygun kurulan parkurlarda 
fizikî yeterlilik sınavlarına en 
üst seviyeden hazırlandı. 8. ve 
12. sınıf öğrencilerinin yanı 
sıra mezun grupların da eği-
tim aldığı kursta, uygulamalı 
olarak verilen eğitimin yanın-

da gençlere rehberlik hizmeti 
verildi. Eğitimler sonunda 65 
kişi BESYO, 10 öğrenci polis 
ve bekçilik sınavını ve 25 
öğrenci, hayâlindeki spor lise-
sini kazandı. 

SPOR AKADEMİSİ YENİ 
DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI

ILÇEDEKI gençlere umut olan 
akademinin yeni dönem kayıt-

ları başladı. Fiziksel yeterli-
lik sınavlarına hazırlanacak 
olan gençler, 15 Kasım tarihi-
ne kadar kursa kayıt yaptırabi-
lecek. Başvurular Bağlarçeşme 
Mahallesi’nde bulunan Merkez 
Kapalı Yüzme Havuzu’nda alı-
nacak. Spor akademisi ile ilgili 
detaylı bilgiye merkezin 0212 
699 51 55 66 numaralı telefon-
larından ulaşılabilecek.
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KADROSUNU ve 
repertuarını her 
geçen gün zengin-
leştiren Esenyurt 
Belediye Tiyatro-

su, yeni sezon oyunlarına 
Usta Tiyatrocu Aytekin Özen 
yönetmenliğinde hazırlanı-
yor. Özellikle Aziz Nesin’in 
kaleme aldığı üç oyuna ‘Bize 

Kalan Azizlikler’ adı altın-
da hızlı bir tempoyla çalışan 
ekip, tüm heyecan ve coşku-
suyla “Perde!” diyecek. Ekip, 
izleyicileri birbirinden güzel 
oyunlarla buluşturmanın yanı 
sıra geleceğin tiyatro oyuncu-
larını yetiştirmeye devam edi-
yor. Alanında başarılı kişi-
lerden tiyatro eğitimi alan 

Esenyurtlular hem iletişim 
becerilerini geliştirip sosyal-
leşiyor hem de konservatuar 
bölümlerine hazırlık yapabili-
yor.

ESENYURT Belediyesi’nin kül-
tür ve sanat kurslarında eğitim 
alan öğrenciler, katıldıkları yete-
nek sınavlarında başarıdan başa-
rıya koşuyor. Belediyenin Yunus 

Balta Kültür Merkezi’nde verdiği “Piyano” 
kursunda uzun süredir eğitim gören Leyla 
Elmas Gönen ve Armita Rastkar, yetenek 
sınavını kazanarak, Beylikdüzü Âşık Vey-
sel Güzel Sanatlar Lisesi, Müzik bölümüne 
yerleşti. Aynı kursta piyano eğitimi alan 4. 
ve 5. sınıf öğrencileri Zeynep Nur Akyol, 
Safiye Sema Oktan ve Emin Devrim Taş ise 
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)’nin 
yetenek sınavını kazandı. 

HAYÂLLERİNİN PEŞİNDEN GİTTİLER

YAŞITLARINA sevdikleri bölümü seç-
meleri konusunda tavsiyelerde bulunan 
Kursiyer Armita Rastkar, “Türkiye’ye gel-
diğimden yıldan beri buradaki kurslara 
katılıyorum. Önce koroya katıldım, sonra 
Piyano kursuna gelmeye başladım. Aldığım 
eğitim sonrası Âşık Veysel Güzel Sanatlar 
Lisesi, Müzik bölümünü kazandım. Kazan-
dığımı anladığımda mutlu oldum. Burada 
hocalarımız çok yardımcı oluyor. Geleme-
diğim zamanların telafisini yapıyorlar. Dost 
gibi davranıyorlar. Bazı insanlar ressam 
olmak istiyor ama para kazanamam diye 

seçmiyorlar. Bence bir bölümü istiyorsanız 
ve zevk alacağınız bir bölümse onu seçin, 
çünkü hayat o kadar uzun değil” dedi. 

“BİRLİKTE HEYECANLANDIK”

YETENEK sınavlarının yanı sıra öğrenci-
lerle birlikte uluslararası birçok festivale 
katıldıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi 
Piyano Öğretmeni Vusale Yazar, “İki öğren-
cim güzel sanatlar lisesini kazandı. Onun 
dışında üç öğrencim de BİLSEM’in yete-
nek sınavında Müzik bölümünü kazandı-
lar. Asil Hoca ile beraber çocukları güzel 
sanatlar lisesine hazırladık. Onlarla birlikte 
heyecanlandık ve sonucu öğrenince hepi-
miz mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

“PİYANO EĞİTİMİ İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRDI”

KIZININ burada aldığı eğitim sonrası BİL-
SEM’in yetenek sınavlarını kazandığını 
belirten Safiye Sema Oktan’ın annesi Ferah 
Oktan şunları ekledi: “Safiye bir sene önce 
belediyemizin kültür merkezinde Piyona 
derslerine başladı. Öncesinde müzik ala-
nında yeteneği vardı. Buranın böyle bir eği-
tim vermiş olması bizim işimizi kolaylaştır-
dı, çünkü bu çocukların yetiştirilmesi için 
böyle ortamların olması gerekiyor. Burada 
bir yılı tamamladıktan sonra kızım BİLSEM 
müzik yetenek sınavlarına girdi ve çok 
şükür kazandı. Ben bu vesileyle Belediye-
mize ve Başkanımıza teşekkür ediyorum.”

BELEDİYE TİYATROSU BAŞARILI KADROSUYLA YENİ SEZONA BAŞLADI

Esenyurt Belediye Tiyatrosu, başarılı kadrosuyla yeni sezona birbirinden güzel oyunlarla başladı. 
Türk tiyatrosunun duayenlerinden Aytekin Özen’in dahil olduğu kadroyla hem birbirinden güzel 
oyunlara hazırlanılıyor hem de tiyatro oyuncusu adayı akademi öğrencileri nitelikli bir eğitim alıyor

          USTA
OYUNCULAR
BU TİYATRODAN 
ÇIKIYORÇIKIYOR

ESENYURT Belediye Tiyatroları Genel 
Sanat Yönetmeni Hakan Hasanoğlu, “Bu 
sene Esenyurt Belediye Tiyatrosu ola-
rak çıtayı biraz daha yukarıya çektik. 
Türk tiyatrosunun duayenlerinden, Bakır-
köy Belediye Tiyatroları kurucularından 
Aytekin Özen Hoca’mızı Esenyurt’umuza 
davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadı, geldi. 
Aziz Nesin’in üç tane oyununu çalışıyo-
ruz. Bu seneye hızlı bir giriş yaptık, sezo-
nu da 15 Ekim gibi erken açacağız. Aynı 
zamanda akademimiz de devam ediyor. 
700’e yakın hem drama hem de yetişkin 
tiyatro oyuncusu öğrencimiz var. Onlar-
la birlikte akademiye ve oyunlara çalı-
şıyoruz, aynı zamanda geçen sene tur-
nelerimiz vardı, bu sene daha da yoğun 
geçecek. Tiyatrosu olan bir ülkede kötü-
lükler, çirkinlikler, yanlışlıklar sürüp git-
mez. Tüm izleyicilerimizi ve Esenyurtlu-
ları güzellikleri görmek adına sahnemize 
bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Esenyurtluları,
güzellikleri görmek adına 

sahnemize bekliyoruz”

“Hayâlimi gerçekleştirdim”

TÜRK tiyatrosuna sayısız kat-
kısı olan ve Esenyurt Belediye 
Tiyatrosu’yla 2022-2023 sezo-
nuna yeniliklerle girecekleri-
ni belirten Aytekin Özen, “İlk 
olarak Aziz Nesin’in yazmış 
olduğu üç oyunla perdeleri 
açmayı düşünüyoruz. Bu üç 
oyunu ‘Bize Kalan Azizlikler’ 
adı altında toparladık. Oyun-
ların isimleri ise “Bir İnsan 
Başı Üstüne Üç Sesli Üzünç”, 
“Sen Gara Değilsin” ve “Yaşa-
sın Kavuniçi”. Aziz Nesin’in 
kalemini biliriz, dünyaca 
ünlü bir mizah ustası ama 

aynı zamanda büyük bir 
düşünce adamı. Türkiye’nin 
geleceği ve aydınlığı adına 
son derece cesur ve elinden 
gelen bütün çabaları göste-
ren bir yazar” diyerek şöyle 
devam etti: “Esenyurt Bele-
diye Tiyatrosu olarak okuma 
tiyatrosu anlamında da hiz-
met vermek istiyoruz. Okuma 
tiyatroları özünde sahnelen-
mesi zor ama içi son derece 
büyük donanımlarla yazılmış 
eserler. İlk okuma tiyatrosu 
olarak Peter Weiss’ın “Soruş-
turma” isimli oratoryosunu 

düşünüyoruz. Ayrıca çocuk 
oyunlarında da repertua-
rı geniş tutmaya çalışacağız. 
Anadolu kültüründeki hoş-
görü, barış, kardeşlik sevgisi-
ni taşıyan geleneksel tarzda-
ki Karagöz Hacivat, Keloğlan, 
Nasreddin Hoca gibi kahra-
manlarımızla ilgili oyunla-
rımız olacak. Oyunlarımıza 
tüm Esenyurt halkını ve tüm 
tiyatroseverleri bekliyoruz.”

“OKUMA TİYATROSU ANLAMINDA DA HİZMET VERMEK İSTİYORUZ”

TÜRKİYE’NİN TÜRKİYE’NİN 
PİYANİSTLERİPİYANİSTLERİ
ESENYURT’TA YETİŞİYORESENYURT’TA YETİŞİYOR
Esenyurt’un genç piyanistleri, belediyenin açtığı “Piyano” kursunda aldıkları eğitim ile Esenyurt’un genç piyanistleri, belediyenin açtığı “Piyano” kursunda aldıkları eğitim ile 
girdikleri yetenek sınavlarında üstün başarı göstererek, hayâllerindeki bölüme yerleştigirdikleri yetenek sınavlarında üstün başarı göstererek, hayâllerindeki bölüme yerleşti

SUNDUĞU imkanlardan dolayı Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a 
teşekkür eden 4. sınıf öğrencisi Safiye 
Sema Oktan, “Bir yıl evde annemle çalış-
tıktan sonra buraya geldim. Öğretmenime 
ve Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyo-
rum. Öğretmenim beni çalıştırmasaydı bu 
kadar başarılı olamazdım. Bu sınavı kazan-
dığımı duyunca çok mutlu oldum, çünkü 
hayâlimde vardı” diye konuştu.

Akademi, 
Aziz Nesin’in 
eserleriyle  
yeni sezona 

başlıyor!
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O MEKTUPLARI O MEKTUPLARI 
24 YIL SONRA 24 YIL SONRA 

OKUDUOKUDU
Esenyurt’ta yaşayan 
ve imkânsızlıklardan 
dolayı okuyamayan 44 
yaşındaki Zeynep Teter, 
Esenyurt Belediyesi’nin 
açtığı kursta öğrendiği 
okuma ve yazma 
sayesinde eşinin yıllar 
önce askerdeyken 
kendisine gönderdiği 
mektupları okuyabiliyor

ESENYURT Belediyesi’nin 
açtığı ‘Okuma ve Yazma’ 
kursu vatandaşların hayatı-
na dokunuyor. Belediyenin 
Sürekli Eğitim Merkezi’nde 

verilen kursa katılarak, 44 yıl sonra 
okuma ve yazmayı öğrenen Zeynep 
Teter, daha yolun başında olduğunu 
ve eğitimine devam edeceğini söyle-
di. Teter, “Eşimin bana askere gider-
ken gönderdiği mektupları okuya-
bilmenin hayâlini kuruyordum. Hep 
eşimin amcasının kızı okurdu ben 
dinlerdim, şimdi kendim okuyabili-
yorum. Bunu başardım” dedi.

“HEPSİ BENİM İÇİN GURUR KAYNAĞI”

ÖĞRENCILERINE sadece harfleri 
öğretmediğini, aynı zamanda onla-
rı gerçek hayata hazırlamaya çalış-
tığını belirten Okuma Yazma Öğret-
meni Şafak Gökçek, “Çok farklı 

öğrencilerim var. Çocuğunun veli 
toplantısındaki kağıdı doldura-
madığı için kursa başlayan, hasta-
ne işlerini kendi yapabilmek ya da 
eşinden ayrıldığı için kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya çalışan öğren-
cilerim var. Burada sadece ABC’yi 
öğretmiyorum. Günlük hayatta has-
tane işlerini, alışverişlerini iyi 
yapabilsinler diye yardımcı olma-
ya çalışıyorum. Küçük çocuklar 
gibi değiller, hepsi farklı bir dünya, 
onların yanında olmaya çalışıyo-
rum. Tahtada her bir kelimeyi oku-
dukları zaman çok mutlu oluyorum. 
Gerçekten hepsi benim için ayrı bir 
gurur kaynağı. Kurs bitse bile her 
zaman onların yanındayım. Hiçbir 
şey zor değil. Başladığınız an emin 
olun ki devamı gelecek, o yüzden 
herkesi buraya davet ediyorum” 
diye konuştu.

Eşinin kendisine gön-Eşinin kendisine gön-
derdiği asker mektupla-derdiği asker mektupla-
rını 24 yıl sonra okudurını 24 yıl sonra okudu

IMKÂNSIZLIKLAR nede-
niyle okuyamadığını belir-
ten Teter şunları ekledi: 
“Okumak hep hayâlimdi. 
Küçüklüğümden beri oku-
mayı ve yazmayı çok iste-
dim. Çocuklarımı büyüt-
tüm, şimdi kendime vakit 
ayırma zamanımın geldi-
ğini düşündüm ve başvur-
dum. Çok mutluyum, oku-
duğumu anlıyorum artık. 

Daha emek istiyor. Yolun 
başındayız ama hocamızın 
sayesinde okuduğumu-
zu anlayabiliyoruz. Mutlu-
yum, gururluyum. Emeği 
geçen herkese çok teşek-
kür ediyorum. Bu imkânı 
bize sağladıkları için hep-
sinden Allah razı olsun. 
Kayıtlarımı yeniledim, 
tamamen öğrenene kadar 
devam edeceğim.”

“Okumak hep hayâlimdi”

MEB’in eğitim süresiyle para-
lel olarak devam eden kursta, 
haftada iki gün 4’er saat verilen 
temel okuma ve yazma eğitiminin 
ardından Fen Bilgisi, Matematik, 
Sosyal Bilgiler alanlarında da eği-
tim veriliyor. Okuma ve yazma 

öğrenen kursiyer, kurs sonun-
da hazırlanan sınavlara girerek, 
başarılı olanlar sertifika almaya 
hak kazanıyor. İlkokul mezuni-
yet sertifikalarını alan vatandaş-
lar, ehliyet sınavı, açık ortaöğre-
tim başvuruları yapabiliyor.

Eğitimler kademe kademe devam ediyor
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NSAN Kaynağını Geliş-
tirme Vakfı ile ortakla-
şa ‘Sanatla Öğreniyo-
rum’ projesi yürüten 
Esenyurt Belediyesi, 

çocukları sanatla buluşturdu. 
Kadın Sosyal Yaşam Merke-
zi’nde gerçekleşen etkinlikte 
8-14 yaş aralığındaki çocuk-
lar, beş hafta boyunca alanın-
da uzman hocalardan yağlı 
boyama ve ebru sanatı ders-
leri aldı. Çocuklar arasın-
da uyumu sağlamak amacıy-
la gerçekleştirilen ve göçmen 
çocukların da yer aldığı pro-
jede minikler, resim teknik-

lerini öğrenmenin yanı sıra 
üretirken hayâl kurma, bir-
likte hareket edebilme gibi 
beceriler de kazandı. Çocuk-
ların tasarladığı el emeği tab-
lolar ve resimler Çocuk Şen-
liği’nde sergilenecek. 

“BU BİR UYUM ÇALIŞMASI”

ETKINLIĞIN bir uyum çalış-
ması olduğunu söyleyen 
Uzman Sosyolog Nihal Batuk, 
“Çocuklarımızla, ünlü res-
samların ilham veren hayat 
hikâyelerini, resim teknikleri-
ni birlikte öğreniyoruz. Sını-
fımızda yerli çocuklar oldu-

ğu gibi göçmen çocuklar da 
var. Önümüzdeki haftalarda 
gerçekleştirmiş olduğumuz 
çalışmaları, Çocuk Şenliği’n-
de sergileyeceğiz” dedi. 

“GÜZEL ETKİNLİKLER YAPTIK”

EBRU sanatının çocukların 
hayâl gücünü geliştirdiğini 
ifade eden İnsan Kaynağını 
Geliştirme Vakfı Eğitimcisi 
Eda Semahat Şanlı ise “Ebru 
sanatı renkli olduğu için de 
çocuklara göredir. Dört haf-
tadır burada gayet güzel 
etkinlikler yaptık. Her şey 
güzeldi” diye konuştu. 

YENİ eğitim ve öğretim dönemi-
nin başlamasıyla birlikte okul 
heyecanı yaşayan öğrencile-

re kırtasiye yardımı yapıldı. Yapılan 
sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç 
sahibi olduğu belirlenen 9 bin 500 
öğrenciye, belediyenin sosyal yar-
dımlarını yaptığı ESKART’lar dağıtı-
lırken ailelerine de gıda kolisi veril-
di. Öğrenciler, kendilerine verilen 
ESKART’lar ile anlaşmalı kırtasiyele-
re giderek okul alışverişlerini yaptı.

Esenyurt’ta tarihe tanıklık eden 
en önemli eserlerden biri olan 
Kazlıçeşme, yıllara meydan 
okuyor. İl sınırları içerisinde 
iki adet kaz figürü bulunan 
çeşmenin ilki Zeytinburnu 
sınırları içinde kalıp da 
bulunduğu semte ismini 
veren Kazlıçeşme’dir.

I
STANBUL’DA kaz figürü-
ne sahip iki çeşme bulunmak-
tadır. Bunlardan en meşhu-
ru, şehrin merkezine en yakın 
olan Zeytinburnu sınırları için-

de kalıp da bulunduğu semte ismini 
veren Kazlıçeşme’dir. Bir diğer kaz 
figürü olan çeşme ise Esenyurt’ta 
bulunmaktadır. Göçmen kuşların 
Büyükçekmece ve Küçükçekme-
ce göllerine yakın olması sebebiy-
le, yorgunluklarını atıp ihtiyaçla-
rını giderdikleri mekânlardan biri 
de Kıraç bölgesiydi. Muhtemelen 
buraya ilk yerleşenler, su ihtiyacını 
gidermek için kazların yoğun oldu-
ğu alana girmişler ve bir su kayna-
ğı bulmuşlardı. Daha sonra da bir 
çeşme yapıp, bu sudan hem kendi-
lerinin hem de hayvanların yaralan-
masını sağlamışlardı.

ÖĞRENCİLERİN KIRTASİYE 
MALZEMELERİ ESENYURT 

BELEDİYESİ’NDEN

9 BİN 500 
ÖĞRENCİYE 
KIRTASİYE 
YARDIMI
Eğitim alanındaki çalışmalarıyla 
öğrencilere desteklerini 
sürdüren Esenyurt Belediyesi, 
maddi durumu yetersiz olan 9 bin 
500 öğrenciye kırtasiye ve gıda 
kolisi yardımında bulundu

            ÇOCUKLAR
HAYALLERİNİ ÇİZDİ^̂

Esenyurt Belediyesi’nin çocuklar arasında uyumu geliştirmek amacıyla 
düzenlediği ‘Sanatla Öğreniyorum’ projesinde, minikler hem resim 
tekniklerini öğrendi hem de birlikte hareket edebilme becerisi kazandı.

KAZLIÇEŞME

Yıl: 2 Sayı: 9EKİM 2022

Bu gazetede yer alan yazı ve görseller izin almak 
ve kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.

Esenyurt Belediyesi’nin 
aylık ücretsiz bültenidir. 

basin@esenyurt.bel.tr / 444 0 411
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CUMHURIYET’in kuru-
luşunun 99. yıl dönümü 
dolayısıyla Esenyurt’ta 
birbirinden renk-
li etkinlikler düzen-

lendi. İki gün boyunca devam 
eden etkinliklerin ilk günün-
de Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt’un katı-
lımıyla Yeni Belediye Meyda-
nı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na 
bando takımı eşliğinde ‘Fener 

Alayı’ düzenlendi. DJ gösteri-
leri ile başlayan kutlamalarda 
sahne alan Grup Seksendört’ün 
şarkılarına binlerce Esenyurtlu 
hep bir ağızdan eşlik etti. Etkin-
liklerin ikinci gününde sanatçı 
Koray Avcı sahne aldı.

“OSMANLI DA CUMHURİYET DE BİZİM”

SAHNEDE yaptığı konuşma-
da birlik ve beraberliğe vurgu 
yapan Esenyurt Belediye Başka-

nı Kemal Deniz Bozkurt, “Çok 
güzelsiniz. Bugün burada çok 
güzel bir etkinlikte beraberiz. 
Bugün önemli bir gün. Cumhu-
riyetimizin 99. yılı kutlu olsun. 
Sizlerin huzurunda Cumhuri-
yet’in kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaş-
larını saygı ve minnetle anı-
yorum. Biz öyle güzel bir ülke 
emanet ettiler ki yapılan bütün 
engellemelere rağmen 99 yıldır 

birlikteyiz. Osmanlı da Cumhu-
riyet de bizim. Hiçbir karanlık 
bu coğrafyadaki renkleri örte-
mez. Hiçbir sıkıntı bizim birlik 
ve beraberliğimize engel olamaz 
ve el ele tutuştuğumuz sürece 
hiçbir baskı bizi ayıramaz. Dün-
yanın en renkli ülkesindeyiz. 
En çok saygıyı içinde barındı-
ran ataların evlatlarıyız. İnşal-
lah 100. yılda da birlik ve bera-
berliğimiz daim olacak” dedi.

ESENYURT Belediyesi Halk Dansla-
rı Topluluğu, Cumhuriyet’in 99. yılın-
da muhteşem bir gösteriye imza attı. 
Esenyurt Marmara Park AVM önünde 
gerçekleşen etkinlikte ilk olarak Halk 
Oyunları Öğretmeni Mustafa Gümüş, 
Atatürk’ü canlandırarak Zeybek oynadı. 
Ardından Gümüş’e, meydanda bekle-
yen 150 kişinin eşlik etmesiyle eğlence-
li anlar yaşandı. Aniden başlayan gös-
teriyi şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar, o 
anları cep telefonlarına kaydetti.

“BU BİR ONURDUR, GURURDUR”

ATATÜRK’ü canlandıran Esenyurt 
Belediyesi Kültür Müdürlüğü Halk 
Oyunları Öğretmeni Mustafa Gümüş, 
“Desteklerinden dolayı Belediye Baş-
kanımız Kemal Deniz Bozkurt’a ve 
tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. 
Bu bir onurdur, gururdur. İnşallah 
onun yolunda, Cumhuriyet’i en ileri 
noktalara taşıyacağız.”

“ÇOK DUYGULANDIK”

GÖSTERIYI izleyen Filiz Yavuz, 
“Süperdi, çok çok güzeldi, çok duy-
gulandık” dedi. Mustafa Sarıca ise 
“Çok güzeldi. Vallahi nasıl anlata-
yım... Çok eskilere döndük, ağlaya-
sım geliyor” diye konuştu.

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nın 99. yıl dönümü, 
Esenyurt’ta büyük bir 
coşkuyla kutlandı. İki gün 
boyunca süren etkinliklerin 
ilk gününde, Yeni Belediye 
Meydanı’ndan Cumhuriyet 
Meydanı’na ‘Fener Alayı’ 
ve bando takımı eşliğinde 
yürüyüş yapıldı. Ardından 
gerçekleşen konserlerle 
Grup Seksendört ve 
Koray Avcı Esenyurtlulara 
unutulmaz anlar yaşattı.

99. YILI
COŞKUYLA KUTLANDI

150 kişi aynı anda 150 kişi aynı anda 
ZEYBEK OYNADIZEYBEK OYNADICUMHURİYETİN

Koray AvcıKoray Avcı

Grup Grup 
SeksendörtSeksendört
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BAŞKAN Bozkurt’a spora ve sporcuya verdiği 
desteklerden dolayı teşekkür eden Yeşil Esen-
yurtspor Kulübü Başkanı Hasan Demir, “Bele-
diye Başkanımız Amatör Spor Kulüpleri Hafta-
sı’nda çocukları ve kulüpleri unutmayarak bize 
malzeme desteği sağladı. Bu 
malzemeleri uygun olan yaş 
gruplarına dağıtarak maç-
lara çıkmasına katkıda 
bulunacağız. Bu imkan-
lardan dolayı kendisine 
teşekkür ediyoruz” ifa-
delerini kullandı.
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ESENYURT’TA 14 fark-
lı branşta faaliyet göste-
ren 50 amatör spor kulü-
bü için malzeme dağıtım 
töreni yapıldı. Esen-

yurt Belediyesi Naim Süleyma-
noğlu Spor Tesisi’nde gerçekle-
şen törende ulusal ve uluslararası 
alanda müsabakalara katılan spor 
kulüplerini ve sporcuların antren-
manlarda ve müsabakalarda kul-
landıkları malzemeler dağıtıldı.

14 FARKLI BRANŞTA SPOR
 MALZEMESİ DAĞITILDI

WUSHU Kung Fu, Kick Boks, 
Taekwondo, Boks, Muay Thai, 
Tenis, Futbol, Basketbol, Hokey, 
Beyzbol, Aikido, Jimnastik, Kare-
te gibi 14 farklı branşta eği-
tim veren kulüplere yıllık ola-
rak yapılan nakdi yardımın yanı 
sıra her branşa özel olarak hazır-
lanan spor malzemelerini Baş-
kan Bozkurt kulüp başkanlarına 
teslim etti. Törende ayrıca Esen-
yurt Amatör Spor Kulüpleri Birli-
ği ve Esenyurt Mücadele Sporla-
rı Birliği Başkan Bozkurt’a spora 
ve sporcuya verdiği desteklerden 
dolayı teşekkür plaketi verdi.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE 
MALZEME DESTEĞİMALZEME DESTEĞİ

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, amatör sporun 
ve spor kulüplerinin güçlenmesine, sporda Esenyurt’un elde ettiği 
başarıların artmasına katkı sağlamak amacıyla ‘Amatör Spor 
Kulüpleri’ haftasında ilçedeki 50 kulübe malzeme desteği sağladı

BAŞKAN Bozkurt’un gençliğe ve spora yönelik 
çalışmalarını takdirle izlediğini söyleyen Kamil 
Uci Spor Kulübü Başkanı Kamil Uci, “Esen-
yurt’ta on binlerce genç spor yapıyor. Belediye 
Başkanımız amatör spor kulüplerine nakdi yar-
dımın dışında her yıl spor malzemesi desteği 
veriyor. Bu malzemeler ihtiyaç sahibi sporcu-
lara dağıtılıyor. Bu konuda Başkanımıza teşek-
kür ediyorum” diye konuştu. Hayat Spor Kulü-
bü Başkanı Tuncay Güven ise şöyle konuştu: 
“Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Maddi ve 
manevi olarak her zaman yanımızda.”

TÖRENDE konuşma 
yapan Başkan Bozkurt, 
“Spor hepimizin bildi-
ği gibi bir yarışa hazır-
lanma meselesi değil. 
Bir toplumun disipline 
edilmesi, toplumun bir-
lik ve beraberlik duygu-
larının güçlendirilmesi, 
gençlerin geleceğe bir-
likte hazırlanması için 
çok önemli bir faaliyet. 
Bu işleri doğru yapmak, 
gençlerimizin kötü alış-
kanlıklara yönelmesini 
engellemek ve içindeki 
cevherlerin çıkarılması 
açısından önem arz edi-
yor. Bu faaliyeti bugü-
ne kadar gerçekleşti-
ren arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum ama 
içinde bulunduğumuz 

durum Esenyurt’un hak 
ettiği bir durum değil. 
Çok daha iyi seviyelere 
çıkarmamız lazım. Hem 
genç nüfusunun yük-
sek olması açısından 
hem de başarma duy-
gusu yüksek olan bir-
çok gencin Esenyurt’ta 
yaşıyor olmasından kay-
naklı bir sorumluluk. 
Kısa sürede yapılacak 
spor çalıştayı ile birlik-
te Esenyurt’un ihtiyaç-
larını birlikte belirleyip 
önümüze daha güven-
li bir şekilde bakacağız. 
Umuyorum ki bu katkı-
lar çok güzel neticelere 
vesile olur. Gençlerimiz 
Esenyurt’u daha güzel 
yerlerde temsil edecek 
konuma gelir” dedi.

“Umuyorum ki bu katkılar çok 
güzel neticelere vesile olur”

“Başkan Bozkurt’a teşekkür ederiz”

“Her zaman yanımızda”“Her zaman yanımızda”




