
Güçlü kadınların ürettiği 
ürünler defileyle taçlandı

Esenyurt Belediyesi, 
okulların bakım, ona-
rım ve çevre düzenle-
mesi çalışmalarına 20 
milyon lira harcadı.

Esenyurtlu güçlü 
kadınların diktiği bir-
birinden şık kıyafetler 
“Üreten Kadınlar” defi-
lesiyle görücüye çıktı. sayfa 4’te sayfa 20’de
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DERE YATAĞINI
İMARA AÇTILAR
bEDELİNİ

Bundan yaklaşık 12 yıl önceki 
İlçe Başkanlığı dönemimde Hara-
midere’deki alt yapı sorunlarının 
üzerinde ısrarla durarak su taşkı-
nı riski taşıyan bu bölgenin imara 
açılmaması gerektiğini defaatle 
belirtmiştim. Halkımızın güveni ve 
huzuru için yaptığımız uyarılara 
rağmen, söz konusu bölge bir rant 
sahasına dönüştürülmüş, halkın 
yaşayacağı olası tüm mağduriyetler 
göz ardı edilmiştir.

Halkımızın menfaatleri ile can ve 
mal güvenliğinin göz ardı edilerek 
alınan kararların olumsuz sonuçla-
rını, maalesef üst üste yaşadığımız 
sel ve su taşkınlarıyla yaşadık.  

Görevi devraldığımız andan iti-
baren öncelikli gündemlerimiz 
arasında yer alan alt yapı sorunla-
rından biri olan ve yıllardır müca-
delesini verdiğimiz, ‘Risk Taşı-
yan Bölgelerin Alt Yapı ve Islah 
Çalışması’, İSKİ ve İBB iş birliğiy-
le en yakın zamanda tamamlanmak 
üzere devam ediyor.  

Unutmayalım ki bir şehri imar 
ederken, projesini kişisel çıkar-
lara göre çizip halkın can ve mal 
güvenliğini ihmal edersek, ihmal 
ettiğimiz her değer o şehri zamanla 
imha eder.

İHMAL ETTİLER
İMAR EDİYORUZ…

esenyurtbldys

İHMAL ETTİLER

Başkan Bozkurt’tan eğitime
20 milyonluk destek

sayfa 2’de

umudun şehri

Yaşanan her yoğun yağışın ardından taşkınlara neden 
olan Haramidere, geçmiş yıllarda yapılan yanlış 
uygulamalar nedeniyle sorun olmaya devam ediyor. 
İSKİ’nin dere boyunca yaptığı ıslah çalışmasının tüm 
hızıyla sürdüğünü belirten Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Geçmişte yapılan 
hataların bedelini Esenyurtlular ödüyor” dedi.

EsENYuRT öDÜYoR



2 EYLÜL 2022EsenyurtGA
ZE

TE

AŞırı yağışların ardından 
sık sık 
taşkın-
lara 
neden 

olan Haramidere 
dere yatağının çev-
resine 2010 yılında 
alınan meclis kara-
rıyla imar veril-
di. Karar, CHP’li ve 
BDP’li meclis üye-
lerinin itirazları-
na karşın AK Parti-
li meclis üyelerinin 
oylarıyla meclisten 
geçmiş, 100 metre-
ye kadar çivi dahi 
çakılmaması gere-
ken dere yatağının 
çevresi imara açıl-
mıştı. 

İlçede yaşa-
nan sel baskınla-
rının geçmişte alı-
nan bu tür yanlış 
kararlardan kay-
naklandığını söyle-
yen Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt, “İlçe 
Başkanı iken bunun 
kavgasını verdim. 
Bunu yapmayın, bu 
insanların başı bela-
ya girecek diye yük-
sek sesle itiraz ettim 
ama o zaman kimse 
bizi dinlemedi. Esen-
yurt bugün, geçmişte 
yapılan bu yanlışla-
rın bedelini ödüyor” 
dedi.

YANLIŞ İMALATLAR
sELE sEbEP!

Yaşanan her yoğun yağışın ardından 
taşkınlara neden olan Haramidere, 
geçmiş yıllarda yapılan yanlış 
uygulamalar nedeniyle sorun olmaya 
devam ediyor. İSKİ’nin dere boyunca 
yaptığı ıslah çalışmasının tüm 
hızıyla sürdüğünü belirten Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt, “Geçmişte yapılan hataların 
bedelini Esenyurtlular ödüyor” dedi

2009’da haramidere’de yaşanan sel felaketin-
den birkaç ay sonra dönemin belediye yöneti-
mi, önlem almak yerine su baskını riski taşıyan 
dere yatağının çevresini imara açmayı tercih etti. 
2010 yılının mart ayında ak partili meclis üyele-
rinin oyları ile dere çevresinin bir bölümü “Biti-
şik nizam 4 kat konut alanı” olarak imara açıldı. 
O dönem yapılan tüm itirazlara rağmen belediye 
yönetimi bu karardan geri adım atmadı.

Bugün dere çevresinde yaşanan olumsuzlukla-
rın önünü açan bir diğer yanlış karar ise 2012 
yılında alındı. Dere çevresinin bir bölümünü 
imara açan dönemin belediye yönetimi, bu kez 
de dere çevresindeki yapıların bodrum katlarına 
iskan verdi. İtirazlara rağmen alınan bu karar, 
dere çevresinde yaşanan her taşkında su bas-
kınına uğrayan bodrum katların ‘daire’ olması 
anlamına geliyordu. İki yıl önce ise iskan veri-
len söz konusu bölgede gerçekleşen taşkında bir 
Suriyeli göçmen yaşamını yitirdi. 

HEr yağıştan sonra bölgede su baskınla-
rı yaşanıyor. Sığınak olması gereken dai-
relerin imara açılmasıyla aşırı yağışlarda 
insanların evlerini su basıyor, eşyaları kul-
lanılamaz hâle geliyor ve ciddi bir yaşam 
tehlikesiyle karşı karşıya kalınıyor. 

çileyi esenyurtlular çekiyor

yapılan yanlışların bedeli ağır oldu

sel baskınına rağmen 4 kat imar!
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EsEnyurT Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Boz-
kurt, başta ‘Haramide-

re Islah Çalışması’ olmak 
üzere ilçede yürütülen diğer 
alt yapı çalışmalarını görüş-
mek üzere İSKİ Genel Müdü-
rü Şafak Başa ile toplantı 
düzenledi. Toplantıda, Hara-
midere Islah Çalışması’nın 
ilk etabının dört ay içerisin-
de tamamlanacağı bildirildi. 
İkili görüşmenin ardından, 
su taşkınlarının yaşandığı 
bölgede ve ıslah çalışmasının 
yürütüldüğü Haramidere’de 
incelemelerde bulundu. 

Başkan Bozkurt, yaşanan 

sel felaketinin ve Harami-
dere ıslahının ana konu ola-
rak görüşüldüğü toplantıda, 
ikiliye, İSKİ Atık Su İnşaat 
Daire Başkanı Mahmut 
Kahraman, İSKİ 
Yönetim Kuru-
lu Üyesi Prof. 
Dr. Bekir 
Sami Koca-
zeybek, 
Esenyurt 
Belediye-
si Başkan 
Yardım-
cısı Bel-
gin Oflazoğ-
lu Orkunoğlu, 

Haramidere ıslah çalışması-
nı yürüten firma temsilcileri 
ve birim müdürleri eşlik etti. 
Görüşmede, aşırı yağışlar-

da sık sık taşan ve 
sellere neden 

olan Hara-
mide-

re’de 
başla-
tılan 
çalış-
manın 
hızlan-

dırıla-
rak ilk 

etabının 
önümüzdeki 

dört ay içerisinde tamamla-
nacağı müjdesi verildi. Top-
lantıda ayrıca, projeye bazı 
eklentiler yapılarak dere içe-
risinde yerleştiren kolek-
törlerin proje bitiş alanın-
dan daha kuzeye çıkarılması 
kararlaştırıldı.

Başkan Bozkurt, İSKİ Genel 
Müdürü Başa ve beraberin-
dekiler, toplantının ardın-
dan sahaya inerek geçtiğimiz 
hafta yaşanan aşırı yağış son-
rası su baskınlarının meyda-
na geldiği Pınar ve Yeşilkent 
Mahalleleri ile Haramidere 
Islah Çalışması’nda incele-
melerde bulundu.

EsEnyurT Belediyesi ve İBB ekipleri, 
su baskınlarının yaşandığı mahalleler-
de yürüttüğü çalışmalarla selzedeleri 
yalnız bırakmadı. Önceden boşaltı-
lan evlerde suları tahliye eden ekipler, 
balçıkları temizleyerek, hasar tespit 
çalışması yaptı. Mobil ikram araçla-
rı 24 saat alanda hazır bulunurken 
konaklama sorunu yaşayan vatandaş-
lar misafirhanelere yerleştirildi. Ekip-
ler ayrıca, zarar gören eşyaların yerine 
selzedelere sıfır eşyalar teslim etti.

selzedeler yalnız kalmadı

HARAMİDERE’NİN İLk ETAbI
DöRT AY İÇERİsİNDE TAMAMLANACAk

Esenyurt’ta su taşkınlarına neden olan Haramidere’de 
başlatılan ıslah çalışmasının ilk etabı dört ay içerisinde tamamlanacak
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bAŞkAN boZkuRT’TAN

EĞİTİME
20 MİLYoNLuk
DEsTEk

ÖĞrEnCİlErİn daha iyi 
ortamlarda eğitim alabilmesi 
için desteklerinin devam ede-
ceğini söyleyen Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt, “Geleceğimizin temi-
natı çocuklarımızın daha iyi 

koşullarda eğitim alması ama-
cıyla eğitim kurumlarımızda 

çalışmalar yürüttük. Bu çalışma-
lar için 20 milyon lira civarında bir 

kaynak aktardık. Eğitime desteklerimiz 
aralıksız devam edecek” diye konuştu.

eĞitime her türlü deste-
ği sunan Esenyurt Belediye-
si, 2021-2022 eğitim öğretim 
yılının kapanmasıyla birlik-
te gelen talepler doğrultusun-
da ilçedeki okullarda bakım, 
onarım, boya ve tadilat işlemleri 
yaparak okul bahçelerini yeniledi. 
Çalışmaları büyük bir titizlikle yürü-
ten ekipler, okulları yeni eğitim öğre-
tim dönemine hazır hale getirdi.

Okul Bahçeleri renklendi

ekipler, çalışmalar kapsa-
mında, okul bahçelerinde-
ki yeşil alanların bakımı-
nı yaparak, eskiyen kauçuk 
zeminleri ve çocuk oyun 
gruplarını yeniledi. Okul 
bahçelerindeki spor ve oyun 
alanı çizgileri ile sıra düze-
ni çizgilerini de yenileyen 
ekipler, öğrencilerin eğlence-
li vakit geçirebilmeleri için okul 
bahçelerine Seksek oyun alanı 
çizimi de yaptı.

Esenyurt Belediyesi, okulların 
bakım, onarım ve çevre düzenlemesi 
çalışmalarına 20 milyon lira harcadı

“DEsTEkLERİMİZ sÜRECEk”
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ESENYURT Belediye-
si, doğal afetlerde daha 
hızlı ve etkili bir şekil-
de müdahalede bulunmak 
için envanterine ilk kez iki 
adet tam donanımlı arama 
ve kurtarma aracı ekledi. 
Esenyurt Belediye Başka-
nı Kemal Deniz Bozkurt’un 
aldığı araçlarla afetlere 
müdahale kolaylaşacak. 
Yangın, sel, deprem ve 
olası pek çok afette kul-
lanılmak üzere tam dona-
nımlı iki yeni arama kur-
tarma aracını envanterine 
ekleyen Esenyurt Beledi-
yesi Sivil Savunma Amir-
liği, artık doğal afetlere 
anında müdahale edebi-
lecek. Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt döneminde kurulan 50 
kişilik Esenyurt Belediye-
si Arama Kurtarma Ekibi 
(ESAK), yeni alınan araç-
larla ilçede yaşanan pek 
çok zorluğun üstesinden 
daha kolay gelebilecek. 
Afetlerde zamanla yarışan 
ekipler, alınan yeni araç-
larla sadece ilçede değil, 
Türkiye’nin farklı bölgele-
rinde meydana gelen yan-
gın, deprem, sel gibi pek 
çok olayda destek olarak 
görev alacak.

esenyurt’un ilk ‘arama 
kurtarma araçları’ 
göreve başladı

EĞİTİM alanın-
da gerçekleştirdi-
ği çalışmalara bir 
yenisini daha ekle-
yen Esenyurt Bele-

diyesi, Ardahan Üniversitesi 
ile eğitimde iş birliği sağladı. 
Ağustos ayı belediye mec-
lisinde oy birliğiyle kabul 
edilen karar sonrası Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt, Ardahan 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Biber ile beş yıl 
sürecek “Ortak Hizmet Pro-
tokolü” imzaladı. Ardahan 
Üniversitesi’ne eğitim kay-
nağı konusunda destek olan 
Esenyurt Belediyesi; lisan-
süstü eğitim, mesleki-tek-
nik bilgilendirme ve uzaktan 
eğitim gibi alanlarda üniver-

site iş birliğiyle çeşitli çalış-
malar gerçekleştirecek. Pro-
tokol kapsamında, özellikle 
Ardahan’da tarım ve hayvan-
cılıkla ilgili ortak akademik 
projeler yürütülecek. İmza-
lanan protokolün olumlu 
sonuçlar doğuracağını söyle-
yen Başkan Bozkurt, “Fayda-
lı işler yapacağımıza inanı-
yorum. Protokolün ilçemize 
ve Ardahan Üniversitesi’ne 
değer katması için çalış-
malarımıza devam edece-
ğiz” dedi. Yapılan iş birliği-
nin gençlere önemli fırsatlar 
sunacağını belirten Rek-
tör Mehmet Biber, akademik 
projeleri destekleyecekleri-
ni söyleyerek, Başkan Boz-
kurt’a desteklerinden dolayı 
teşekkür etti. 

ARDAHAN ÜNİvERsİTEsİ 
İLE İŞ bİRLİĞİ PRoTokoLÜ

Esenyurt Belediyesi, 
akademik alandaki 

çalışmaları desteklemek 
ve eğitim alanında 

gerçekleşecek olan 
projelere ortak olmak 

amacıyla Ardahan 
Üniversitesi ile iş birliği 

protokolü imzaladı. Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal 

Deniz Bozkurt, “Faydalı işler 
yapacağımıza inanıyor, bu 
protokolün hem ilçemize 

hem de üniversiteye değer 
katmasını diliyorum” dedi. 
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için desteklerinin devam ede-
ceğini söyleyen Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt, “Geleceğimizin temi-
natı çocuklarımızın daha iyi 

koşullarda eğitim alması ama-
cıyla eğitim kurumlarımızda 

çalışmalar yürüttük. Bu çalışma-
lar için 20 milyon lira civarında bir 

kaynak aktardık. Eğitime desteklerimiz 
aralıksız devam edecek” diye konuştu.

eĞitime her türlü deste-
ği sunan Esenyurt Belediye-
si, 2021-2022 eğitim öğretim 
yılının kapanmasıyla birlik-
te gelen talepler doğrultusun-
da ilçedeki okullarda bakım, 
onarım, boya ve tadilat işlemleri 
yaparak okul bahçelerini yeniledi. 
Çalışmaları büyük bir titizlikle yürü-
ten ekipler, okulları yeni eğitim öğre-
tim dönemine hazır hale getirdi.

Okul Bahçeleri renklendi

ekipler, çalışmalar kapsa-
mında, okul bahçelerinde-
ki yeşil alanların bakımı-
nı yaparak, eskiyen kauçuk 
zeminleri ve çocuk oyun 
gruplarını yeniledi. Okul 
bahçelerindeki spor ve oyun 
alanı çizgileri ile sıra düze-
ni çizgilerini de yenileyen 
ekipler, öğrencilerin eğlence-
li vakit geçirebilmeleri için okul 
bahçelerine Seksek oyun alanı 
çizimi de yaptı.

Esenyurt Belediyesi, okulların 
bakım, onarım ve çevre düzenlemesi 
çalışmalarına 20 milyon lira harcadı

“DEsTEkLERİMİZ sÜRECEk”
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ESENYURT Belediye-
si, doğal afetlerde daha 
hızlı ve etkili bir şekil-
de müdahalede bulunmak 
için envanterine ilk kez iki 
adet tam donanımlı arama 
ve kurtarma aracı ekledi. 
Esenyurt Belediye Başka-
nı Kemal Deniz Bozkurt’un 
aldığı araçlarla afetlere 
müdahale kolaylaşacak. 
Yangın, sel, deprem ve 
olası pek çok afette kul-
lanılmak üzere tam dona-
nımlı iki yeni arama kur-
tarma aracını envanterine 
ekleyen Esenyurt Beledi-
yesi Sivil Savunma Amir-
liği, artık doğal afetlere 
anında müdahale edebi-
lecek. Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt döneminde kurulan 50 
kişilik Esenyurt Belediye-
si Arama Kurtarma Ekibi 
(ESAK), yeni alınan araç-
larla ilçede yaşanan pek 
çok zorluğun üstesinden 
daha kolay gelebilecek. 
Afetlerde zamanla yarışan 
ekipler, alınan yeni araç-
larla sadece ilçede değil, 
Türkiye’nin farklı bölgele-
rinde meydana gelen yan-
gın, deprem, sel gibi pek 
çok olayda destek olarak 
görev alacak.

esenyurt’un ilk ‘arama 
kurtarma araçları’ 
göreve başladı

EĞİTİM alanın-
da gerçekleştirdi-
ği çalışmalara bir 
yenisini daha ekle-
yen Esenyurt Bele-

diyesi, Ardahan Üniversitesi 
ile eğitimde iş birliği sağladı. 
Ağustos ayı belediye mec-
lisinde oy birliğiyle kabul 
edilen karar sonrası Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt, Ardahan 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Biber ile beş yıl 
sürecek “Ortak Hizmet Pro-
tokolü” imzaladı. Ardahan 
Üniversitesi’ne eğitim kay-
nağı konusunda destek olan 
Esenyurt Belediyesi; lisan-
süstü eğitim, mesleki-tek-
nik bilgilendirme ve uzaktan 
eğitim gibi alanlarda üniver-

site iş birliğiyle çeşitli çalış-
malar gerçekleştirecek. Pro-
tokol kapsamında, özellikle 
Ardahan’da tarım ve hayvan-
cılıkla ilgili ortak akademik 
projeler yürütülecek. İmza-
lanan protokolün olumlu 
sonuçlar doğuracağını söyle-
yen Başkan Bozkurt, “Fayda-
lı işler yapacağımıza inanı-
yorum. Protokolün ilçemize 
ve Ardahan Üniversitesi’ne 
değer katması için çalış-
malarımıza devam edece-
ğiz” dedi. Yapılan iş birliği-
nin gençlere önemli fırsatlar 
sunacağını belirten Rek-
tör Mehmet Biber, akademik 
projeleri destekleyecekleri-
ni söyleyerek, Başkan Boz-
kurt’a desteklerinden dolayı 
teşekkür etti. 

ARDAHAN ÜNİvERsİTEsİ 
İLE İŞ bİRLİĞİ PRoTokoLÜ

Esenyurt Belediyesi, 
akademik alandaki 

çalışmaları desteklemek 
ve eğitim alanında 

gerçekleşecek olan 
projelere ortak olmak 

amacıyla Ardahan 
Üniversitesi ile iş birliği 

protokolü imzaladı. Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal 

Deniz Bozkurt, “Faydalı işler 
yapacağımıza inanıyor, bu 
protokolün hem ilçemize 

hem de üniversiteye değer 
katmasını diliyorum” dedi. 



6 EYLÜL 2022EsenyurtGA
ZE

TE

EsEnyurT Beledi-
yesi’nin Moskova 
ile yapacağı kar-
deş şehir iş birliği 
protokolüne bele-

diye meclisi onay vermedi. 
Moskova Hükümet Bakanı 
Sergey Çeryomin, Mosko-
va Sanayi ve Ticaret Odası 
Başkanı Vladimir Plato-
nov ve heyeti Esenyurt’a 
gelerek Esenyurt Beledi-

ye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt ile görüşme ger-
çekleştirdi. Moskova ve 
Esenyurt arasında yapı-
lacak iş birlikleri üzerine 
görüş alışverişinin yapıl-
dığı ziyarette, kardeş şehir 
olunması yönünde iş bir-
liği protokolü imzalanma-
sına karar verildi. Başkan 
Bozkurt’un belediye mec-
lisine getirdiği ‘Moskova 

Kent Yönetimi dahil bele-
diyelerden biriyle iş bir-
liği yapılması’ yönündeki 
madde AK Parti ve MHP 
grubunun oylarıyla red-
dedildi. İş birliği proto-
kolü meclisten geçseydi, 
Moskova ile Esenyurt’un 
barındırdığı sanayi ve 
ticaret hacmi başta olmak 
üzere birçok alanda çalış-
malar yapılacaktı.

MoskovA İLE İŞ bİRLİĞİNE
MECLİsTEN REDRET!

Esenyurt ve Moskova arasında yapılacak olan iş birliği 
protokolüne belediye meclisinden onay çıkmadı

Sergey Çeryomin ve heyeti Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt ile görüşme gerçekleştirdi.

Moskova’dan önemli isimlerin yer aldığı Rus heyetiyle yapılan görüşmede, Esenyurt ve Moskova arasında birçok konuda iş birliği yapma konusunda fikir birliğine varılmıştı.
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EsEnyurT Bele-
diye Meclisi’nin 
Ağustos ayı ikin-
ci meclis oturumu, 
Belediye Başka-

nı Kemal Deniz Bozkurt’un 
başkanlığında gerçekleşti-
rildi. 

Uzun süren ve gündem 
maddeleri üzerinde yoğun 
tartışmaların yaşandığı 
mecliste, Belediye Başka-
nı Kemal Deniz Bozkurt’un 
gündeme taşıdığı ‘Ek Bütçe’ 
talebini içeren maddeler, 
AK Parti ve MHP grupları 
tarafından reddedildi.

“Bir liramız elli kuruşa dÜştÜ”

‘EK Bütçe’ oylamasın-
dan önce bir sunum ger-
çekleştiren ve bütçe talebi-
nin gerekçelerini anlatan 
Belediye Başkanı Bozkurt, 
yüzde 80’lere varan enf-
lasyon rakamlarına dikkat 
çekerek, “Belli ki Esenyurt-
lulara hizmet veremeyece-
ğiz. Neden? 

Yüzde seksen enflasyon 
var, yani bizim bir liramız 
elli kuruşa düştü! Artık bir 
liralık iş yapma şansımız 
yok. Dolayısıyla mal ve hiz-

metlerin tamamını almam, 
yapmam mümkün değil!” 
şeklinde konuştu. 

Diğer belediyelerin talep ettiği ek 
bütçe oranlarından örnekler veren 
Başkan Bozkurt, merkezî hükü-
metin yüzde 63 oranında ek bütçe 
istediğini de hatırlattı: “Arnavut-
köy Belediyesi yüzde 102, Avcılar 
Belediyesi yüzde 72, Başakşehir 
Belediyesi yüzde 248, Büyük-
çekmece yüzde 67, Çekmeköy ve 
Esenler yüzde 83 ek bütçe istemiş. 

Biz ise yüzde 55 istiyoruz. Yüzde 
63 bütçe artırımı yapmış bir mer-
kezî hükümet var. Eğer bütçe 
onaylanmazsa kesin olan şey şu: 
Esenyurt Belediyesi hizmetlerini 
yapamaz duruma gelecek. Perso-
nel maaşlarının yüzde 92’sini har-
camışız. Benim personel maaşı-
nı ayarlayabilmem için bütçemin 
belli olması lazım” diye konuştu.

Bütçesi onaylanmayan tek belediye: esenyurt

Eğer bütçe onay-
lanmazsa kesin 

olan şey şu: Esen-
yurt Belediyesi hiz-
metlerini yapamaz 
duruma gelecek.

‘
’

Esenyurt Belediyesi Ağustos ayı meclisi dikkat çeken bir oylamaya sahne 
oldu. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un gündeme getirdiği “Ek 
Bütçe” talebi, AK Parti ve MHP grupları tarafından reddedildi. Esenyurt, 
bu kararla İstanbul’da bütçe talebi kabul edilmeyen tek belediye oldu

MECLİsTEN
 ‘Ek bÜTÇE’ TALEbİNE DE 
oNAY ÇIkMADI!
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TÜrKİyE’DE İş Dünyası dergi-
sinin 10’uncu sayısının tanıtımı 
gerçekleşti. İstanbul’da bir otel-
de düzenlenen etkinliğe, Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt ile Şişli Belediye Başkanı 
Muammer Keskin’in yanı sıra çok 
sayıda sanatçı ve iş insanı katıl-
dı. Kültür ve sanata katkı sağla-
yan isimlere teşekkür sertifikaları-
nı veren Başkan Bozkurt, “Bizim 
artık parçalanmışlıklardan, bölün-

müşlüklerden uzaklaşarak Türki-
ye’yi bir araya toplamamız lazım. 
Üretmek, üretimin sürdürülebi-
lir olması ve dünya ekonomisinde 
hak ettiğimiz yeri alabilmek için 
nitelikli, artı değer yaratan, katma 
değerli üretimler yapan kuruluşla-
rın sayısını artırmamız gerekiyor. 
Eğer bunu başaramazsak elimizde-
ki kaynağın ve potansiyelin başka 
ülkelere aktarılmasına yol açmış 
olacağız” dedi.

“katma değerli 
üretimler yapan 

kuruluşların 
sayısını 

artırmalıyız”

ESENYURT Belediyesi, 
vatandaşların ibadetleri-
ni daha temiz bir ortamda 
yapabilmesi için ilçe gene-
lindeki ibadethanelerde 
detaylı temizlik çalışmaları-
na devam ediyor. Esenyurt 

Belediyesi Temizlik İşle-
ri Müdürlüğü, ilçe genelin-
de yürütülen rutin temiz-
lik çalışmalarının yanı sıra 
ibadethaneleri de dip köşe 
temizliyor. Vatandaşların 
ibadetlerini daha temiz bir 

ortamda yapabilmeleri için 
çalışan ekipler, program 
dahilinde ilçe genelinde-
ki cemevi ve camilerde cam, 
kapı, halılar, ayakkabılık ve 
diğer sosyal alanların temiz-
liğini yapıyor. 

İBADETHANELER DİP 
KÖŞE TEMİZLENİYOR
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EsEnyurT Belediye-
si’nin desteklediği Milli 
Paralimpik Triatlet ve 
Milli Yüzücü Uğurcan 

Özer, 34’üncü Boğazi-
çi Kıtalararası Yüzme 
Yarışı’nda özel sporcu 
kategorisinde ikinci ola-

rak ilçeye büyük gurur 
yaşattı. 

Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi 
(TMOK) tarafından 
organize edilen 
34’üncü Boğaziçi 

Kıtalararası Yüzme Yarı-
şı tamamlandı. 6.5 kilo-
metrelik zorlu parkurda 
özel sporcu kategori-
sinde yarışan Uğurcan 
Özer, 54 dakika 5 saniye-
de Asya’dan Avrupa’ya 

yüzerek geçerek Gümüş 
Madalya kazandı. 

HAlK sağlığını tehdit 
eden sinek, sivrisinek 
ve larvalara karşı ilaç-
lama çalışmalarına hız 
veren Esenyurt Bele-
diyesi, ilçedeki mahal-
le ve parkları periyodik 
aralıklarla ilaçlıyor. Araç 
üstü ve mobil araçlar-
la ilaçlama çalışmalarına 
hız veren belediye, hafta-
lık olarak durgun su alan-
ları, dere yatakları, şehir 
içi mazgallar, pazar yerleri, 
rögarlar, çöp konteynerle-
ri, park ve bahçe alanların-
da ilaçlama çalışmaları-
nın yanı sıra vatandaşların 
talepleri doğrultusunda 
istenilen bölgelerde de ilaç-
lama yapıyor.

haşerelere karşı etkin mücadele

9EYLÜL 2022

EsEnyurT Belediyesi, sokak 
hayvanlarının aç kalmaması için 
belirlenen besleme noktalarına 
günlük ortalama 400 kilo kuru 
mama ve su desteği sağlıyor. 

Belirlenen besleme noktala-
rına mama ve su bırakan ekip-
ler, hayvanların rutin kontrol-
lerini de yapıyor. Özellikle 
hava sıcaklığının yüksek oldu-
ğu bugünlerde kedi ve köpek-
lerin yaşadığı alanlara bol bol 
su ve mama bırakan ekipler, 
hayvanların yaşadıkları yerleri 
de dezenfekte ediyor. Ekipler, 
sokak hayvanlarının aç kalma-
ması için çalışmalarını aralık-
sız sürdürüyor.

hayvan dostlarımıza 
mama ve su desteği

çOcukların fiziksel, zihin-
sel ve ruhsal gelişimine yöne-
lik çeşitli etkinlikler gerçek-
leştiren Esenyurt Belediyesi, 
düzenlediği parkur etkinliği ile 
miniklere renkli anlar yaşattı. 

Kadın Sosyal Yaşam Mer-
kezi’ndeki oyun ve etkinlik 
alanında kurulan Survivor 
Parkuru’nda engellerden 

geçen çocuklar, zihin ve kas 
gelişimlerine katkı sağlaya-
cak birçok hareketi yapar-
ken yarış heyecanını da 
doyasıya yaşadı.

Okul öncesi yaş grubu çok 
sayıda Esenyurtlu minik, 
etkinliğin sonunda kupa ve 
madalyalarıyla hatıra pozu 
verdi. Parkuru hazırlar-

ken çocukların gelişimini 
göz önünde bulundurduk-
larını söyleyen Okul Önce-
si Öğretmeni Gözde Memiş, 
“Çocuklarımızın eğlenme-
lerini sağlamak için yaz 
döneminde buraya geldik. 
Burada çok eğlendikleri-
ni düşünüyoruz. Herkese 
teşekkür ediyoruz” dedi. 

ESENYURTLU ÇOCUKLAR 
KURULAN PARKURDA HEM 
EĞLENDİ HEM GÜÇLENDİ
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le ve parkları periyodik 
aralıklarla ilaçlıyor. Araç 
üstü ve mobil araçlar-
la ilaçlama çalışmalarına 
hız veren belediye, hafta-
lık olarak durgun su alan-
ları, dere yatakları, şehir 
içi mazgallar, pazar yerleri, 
rögarlar, çöp konteynerle-
ri, park ve bahçe alanların-
da ilaçlama çalışmaları-
nın yanı sıra vatandaşların 
talepleri doğrultusunda 
istenilen bölgelerde de ilaç-
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ni düşünüyoruz. Herkese 
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Özer’den Gümüş madalya
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Özer, 34’üncü Boğazi-
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Yarışı’nda özel sporcu 
kategorisinde ikinci ola-

rak ilçeye büyük gurur 
yaşattı. 
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Olimpiyat Komitesi 
(TMOK) tarafından 
organize edilen 
34’üncü Boğaziçi 

Kıtalararası Yüzme Yarı-
şı tamamlandı. 6.5 kilo-
metrelik zorlu parkurda 
özel sporcu kategori-
sinde yarışan Uğurcan 
Özer, 54 dakika 5 saniye-
de Asya’dan Avrupa’ya 

yüzerek geçerek Gümüş 
Madalya kazandı. 
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doyasıya yaşadı.

Okul öncesi yaş grubu çok 
sayıda Esenyurtlu minik, 
etkinliğin sonunda kupa ve 
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teşekkür ediyoruz” dedi. 
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EsEnyurT’TA yaşayan engel-
li ile bakıma muhtaç vatan-
daşlara yönelik verilen “Evde 
Kişisel Bakım ve Kuaförlük” 
hizmeti aralıksız sürüyor. 

Ekipler, hizmet kapsa-
mında bakıma ihtiyacı olan 
Esenyurtluların evlerine 
giderek kişisel bakımlarını 
gerçekleştiriyor. Vatandaşın 
yaşam kalitesini artırıp aile-
lerine destek sağlayarak sağ-
lıklı bir toplum oluşmasını 
hedefleyen belediye, ücret-
siz olarak verdiği “Kişisel 
Bakım ve Kuaförlük” hizme-

ti ile saç yıkama, saç kesimi, 
saç ve sakal tıraşı ile kişisel 
bakım hizmetlerini profesyo-
nel ekipler eşliğinde gerçek-
leştiriyor. 

“Evde Kişisel Bakım ve 
Kuaförlük” hizmetlerinden 
faydalanmak isteyen vatan-
daşlar, Esenyurt Belediye-
si Engelliler Koordinasyon 
Merkezi’ne başvurabilir veya 

444 0 411 numaralı 
çağrı Merkezi’ni 
arayarak 

randevu ala-
bilir.

sAĞlıK durumu hastanelere 
gitmeye elverişli olmayan has-
talar için sürdürdüğü ücretsiz 
“Evde Sağlık” hizmetine ara 
vermeden devam eden Esen-
yurt Belediyesi, yatağa bağlı, 
yaşlı ve hasta vatandaşları 
yalnız bırakmıyor.

Destek talebini ileten vatan-
daşlara aynı gün içinde dönüş 
yapan birim, sağlık tekniker-
leri aracılığıyla serum, iğne, 
pansuman ve kan alma gibi 
sağlık hizmetlerini vatandaş-
lara sunuyor. 

Yıl boyu 7 gün 24 saat hiz-
met veren sağlık ekiple-
ri, hastaların şikâyetleri-
ni değerlendirerek 
tam teşekküllü sağlık 
kuruluşlarına yönlen-
dirmeler de yapıyor.

     ‘evde sağlık’ hizmeti 
aralıksız devam ediyor

Pansumanını kendisi yapamadığı için 
belediyenin “Evde sağlık” hizmetinden 

faydalandığını söyleyen Erdi Demir, “Top 
oynarken dizim kırıldı. Bunun üzerine ameli-

yat oldum. Teyzem de daha önce bu hizmetten 
faydalanıp memnun kaldığı için beni yönlendir-
di. Çok da iyi oldu. Bu hizmet çok güzel” dedi. 
Ümit sarıboğa ise şöyle konuştu: “Bir motor 

kazası geçirdim. Kollarımda ve bacakla-
rımda kırıklar oluştu. Tedavi sürecimde 

bana çok yardımcı oldular. Bu yüz-
den Esenyurt Belediyesi’ne çok 

teşekkür ediyorum.” 

“Bu hizmet 
çok güzel”

EsEnyurT’TA 

sAĞlıK 

     ‘evde sağlık’ hizmeti 
aralıksız devam ediyor

   ‘evde kişisel Bakım
ve kuaförlük’ hizmeti

vATANDAŞLARIN HAYATINI    koLAYLAŞTIRAN HİZMETLER
11EYLÜL 2022 EsenyurtGA
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EsEnyurT Belediyesi, ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara yaptığı sosyal yardımla-
rın yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşlara 
sıcak yemek desteği veriyor. 

Gıda kolisi, sıcak yemek, alışve-
riş kartı, bebek bezi ve maması, alış-
veriş kartı gibi birçok kalemden olu-
şan sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara destek olan belediye, 65 
yaş üstü vatandaşlara da sıcak yemek 
desteği sağlıyor. 

Yapılan sosyal incelemeler sonu-
cu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 
vatandaşların evlerine giden ekipler, 
hazırladıkları sıcak yemek ve kahval-
tılıkları teslim ediyor. 

İlçEDE yaşayan engel-
liler ile 65 yaş ve üzeri 
vatandaşların ihtiyaçla-
rını karşılamaya devam 
eden Esenyurt Belediyesi,  
“Evde Temizlik” hizme-
tiyle Esenyurtluların haya-
tını kolaylaştırıyor. 

Belediyenin verdiği hiz-
met, temiz ve sağlıklı bir 
ortamda yaşamak isteyen 
vatandaşların imdadına 
yetişiyor. Bu çalışma kap-
samında oluşturulan ekip-
ler, yapılan sosyal ince-
lemeler sonucunda ve 
belirlenen program dahilin-
de eldiven, maske ve galoş-
larla her türlü tedbiri alarak 
vatandaşların evinde detay-
lı temizlik yapıyor. 

Esenyurt Belediyesi’nin 
“Evde Temizlik” hizmetin-
den yararlanmak isteyen-

ler, 
Temizlik 

İşleri Müdürlüğü-
nün 0212 699 57 
99 numaralı tele-
fonunu arayarak, 
başvuruda bulu-
nup, program dahi-
linde hizmet alabi-
liyor.

vATANDAŞLARIN HAYATINI    koLAYLAŞTIRAN HİZMETLER
     ‘evde temizlik’ 
hizmeti

65 yaş üstü vatandaşlara 
sıcak yemek desteği
65 yaş üstü vatandaşlara 
sıcak yemek desteği

İlçEDE yaşayan engel-

     ‘evde temizlik’ 
hizmeti

Hazırlanan sıcak yemekler, günlük olarak ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.
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GÖrEVE geldiği ilk 
günden bu yana 
vatandaşa yakın 
hizmet anlayışıyla 
çalışmalarını sürdü-

ren Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, binlerce 
insanı iş sahibi yapmaya devam 
ediyor. ESBİM, iş arayan Esen-

yurtluları ilçede faaliyet göste-
ren sektörün öncü firmalarıyla 
buluşturarak mülakatlar gerçek-
leştiriyor. Mülakatlara katılan-
ların sağlık, lojistik, gıda, teks-
til, kimya, mobilya, kozmetik, 
inşaat, sanayi ve özel güvenlik 
gibi çeşitli sektörlerde istihda-
mı sağlanıyor.

Başkan Bozkurt’un 
göreve gelmesiyle 

birlikte verimli hale 
gelen ESBİM, 3 yılda 

40 bini aşkın kişiye 
istihdam sağladı

Yaşından dolayı iş bulamayan vatandaş, Başkan Bozkurt’un yardımıyla işe yerleştirildi

esBim bir yaşama daha dokundu
FİrMAlArDAKİ yaş kriteri 
sebebiyle iş bulamadığını söyle-
yen ve Esenyurt Belediye Başka-
nı Kemal Deniz Bozkurt’tan yar-
dım isteyen 43 yaşındaki Selma 
Karasansar, Başkan Bozkurt’un 
talimatıyla ESBİM tarafından işe 
yerleştirildi. İşe yerleştirilmekten 
dolayı çok mutlu olduğunu belir-
ten Selma Karasansar, Başkan 
Bozkurt’a teşekkür etti. 

“istediĞim yerdeyim, mutluyum”

İŞ bulamadığı sıralarda kendine 
olan güvenini yitirdiğini söyleyen 
Selma Karasansar, çalışıyor olma-
nın verdiği mutluluğu dile getire-
rek, “Daha önce bir işsizlik sürecim 
oldu. Bu dönemde büyük firmala-
ra başvurdum ama yaşımdan dolayı 
işe almadılar. Mülakata bile katıla-
madım. Bayağı psikolojik sorun-

lar yaşadım, ‘Acaba yaşlandım mı?’ 
diye kendi kendime düşündüm, 
hatta ‘İşe yaramaz mıyım?’ diye 
düşündüm. Ondan sonra ESBİM’e 
müracaat ettim. ESBİM’in Dünya 
Kadınlar Günü mülakatında Bele-
diye Başkanımıza derdimi anlattım. 
Başkan’ımız da bana yardımcı oldu. 
Böylelikle Gizem Hanım’la tanışa-
rak buraya geldim, burada da çok 
mutluyum” dedi. 

bAŞkAN boZkuRT
İsTİHDAM HEDEFİNİ AŞTI:

42 bİN
kİŞİ İŞE YERLEŞTİ

EsBİM’de bir rekora imza 
attıklarını söyleyen Esen-
yurt Belediyesi Yerel Hizmet-
ler Müdürü Orhan Ayyıldız, 
“İnsanların hayatına dokun-
maya, işsizliğe çare üretme-
ye, aile ve ülke ekonomisine 
katkı sunmaya devam ediyo-
ruz. Bu sayıyı artırarak mutlu 
bir kentin yaratılmasına kat-
kıda bulunmaktayız. Gerek 
sektör temsilcileri olan Esİ-
DEr ve sAnDEr gerekse veri 
tabanımızda kayıtlı ve bizim-
le çalışan 2 bin 667 firmamız, 
rutin olarak iş danışmanları-
mız tarafından aranmakta ve 
personel talepleri ile iş ilan-
ları alınmaktadır” dedi.

Gelecek yıla kadar 70 bin 
kişiye iş imkânı sunma-
yı hedeflediklerini belir-
ten Ayyıldız şöyle konuştu: 
“Planladığımız yeniliklerle, 
Esenyurt’taki meydan, met-
robüs durakları, semt pazar-
larının girişleri ve muhtarlık 
önlerine giderek vatandaşla-
rımızın iş başvurularını ala-
cağız. Bu sayede daha çok 
vatandaşımıza ulaşacağız.”

“Bir rekora
daha imza attık”

hedef 70 bin
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sEnyurT’TA yıllar-
dır çözülemeyen ulaşım 
sorunları, Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt’un çabaları ile 

çözüme kavuşuyor. Göreve geldi-
ği ilk günden itibaren ilçedeki ula-
şım sorununa çözüm bulmak için 
girişimlerde bulunan Başkan Boz-
kurt, bu kapsamda çeşitli toplan-
tılar yapmıştı. Başkan Bozkurt’un 
ilçede faaliyet gösteren 113 No.lu 
Taşıyıcılar Kooperatifi ve 266 
No.lu Mavi Esenyurt Motorlu Taşı-
yıcılar Kooperatifi arasında yakla-
şık 7 yıldır devam eden anlaşmaz-
lığa geçtiğimiz yıl son vermesiyle 
hizmete başlayan Hürriyet Mahal-
lesi-Cumhuriyet Mahallesi Met-
robüs Durağı hattına bir yeni hat 
daha eklenerek, Ali Rıza Bey Cad-
desi ile Beylikdüzü SSK hattı hiz-
mete sokuldu. 

Hattın güzergâhı Ali Rıza Bey 
Caddesi’nden başlayarak Dereyo-
lu ve Piri Reis Mahallerinin ardın-
dan Beylikdüzü SSK durağında 
son bulacak. Sarı ve mavi mini-
büsler, nüfusun yoğun olduğu 
bu bölgede her gün saat 06.00 ila 
22.00 arasında ulaşımı sağlıyor.

“BÜtÜn GÜzerGÂhlarda ulaşım 
sOrununu çÖzdÜk”

Başkan Bozkurt döneminde üç 
tane ulaşım güzergâhının açıldı-
ğını belirten 113 No.lu Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı Yücel Tanış, 
“Başkanımız Kemal Deniz Boz-
kurt’tan sonra Esenyurt, gelişen bir 
ilçe oldu. Belirli mahallelerimizde 
dolmuş diye bir şey yoktu. Vatan-
daş otostop çekerek metrobüse 
gidiyordu. Vatandaşın 
mağdur olduğu 
bütün güzer-
gâhlarda 
ulaşım 
sorunu-
nu çöz-
dük. 
Des-
teğin-
den 
dola-
yı Baş-
kanımı-
za çok 
teşek-
kür ediyo-
rum” şeklin-
de konuştu. 

“Birleşmemiz, esnafımız için de 
BÜyÜk Bir adım Oldu”

Başkan Bozkurt’un girişimiy-
le iki kooperatifin birleşmesi-
nin esnaf için büyük bir adım 
olduğunu vurgulayan 266 No.lu 
Motorlu Taşıyıcılar Kooperati-
fi Başkan Yardımcısı Haydar Yıl-
dırım, “113 No.lu Kooperatif ve 
266 No.lu Taşıyıcılar Koopera-
tifi ile aramızda uzlaşıp çöze-
mediğimiz bir konuydu. Baş-

kanımız Kemal Deniz 
Bozkurt’un girişimi 

ile bu iki koopera-
tif bir araya geldi 

ve tek çatı altın-
da birleşti. Bir-
leşmemiz, esna-
fımız için de 
büyük bir adım 
oldu. O bölge-
nin büyük bir 
mağduriyeti 
giderilmiş oldu. 

Desteklerinden 
dolayı Başkanı-

mıza teşekkürlerimi 
sunuyorum” ifadeleri-

ni kullandı.

esenyurt piri reis 
mahallesi’nde yıllardır 
çözülemeyen minibüs hattı 
sorunu, esenyurt Belediye 
Başkanı kemal deniz 
Bozkurt’un girişimleri ile 
çözüme kavuştu. açılan 
yeni hat, hem minibüsçü 
esnafının hem de ulaşım 
sıkıntısı çeken vatandaşların 
yüzünü güldürdü

YENİ AÇILAN 
GÜZERGÂHLARLA 
EsENYuRT’TA uLAŞIM 
RAHATLAYACAk

“Vatandaşımız çok 
sıkıntı çekiyordu” 
diyen Piri Reis Mahal-
le Muhtarı Kadir Sarı-
dede, açılan yeni 
minibüs hattı saye-
sinde vatandaşın tek 
seferde istediği yere 
ulaşabileceğini belir-
terek, “Bir dolmuş 
hattı konulması için 
belediyeye müraca-
at ettik. Bizi dikka-
te aldılar ve şu anda 
mahallemizden met-
robüse giden yola 
dolmuş hattı konul-
du. Başkanımız bizzat 
ilgilenerek bu soru-
nu çözdü. Bu saye-
de vatandaşımız tek 
seferde istediği yere 
ulaşabilecek” dedi. 

“vatandaşımız çok 
sıkıntı çekiyordu”

Yolun rampa olu-
şundan dolayı sıkın-
tı çektiklerini ifade 
eden Hüseyin Aksoy 
şöyle konuştu: “Bu 
hatla ilgili çok mağ-
duriyet yaşıyor-
duk. Belediyemizin 
daha önce bu soruna 
çözüm olarak ücret-
siz servisi vardı, fakat 
Cumhurbaşkanlı-
ğı’nın tasarruf yasa-
sından dolayı iptal 
edilmişti. İnsanlar 
bu rampayı çıkmakta 
zorlanıyordu. Yaşlısı 
genci hiç fark etmek-
sizin nefes nefe-
se kalıyorduk. Karda 
kışta daha çok zor-
lanıyorduk. Beledi-
ye Başkanımız Kemal 
Deniz Bozkurt’a ve 
emeği geçen herke-
se teşekkür ederim. 
Artık tek ulaşımla 
metrobüse gidebili-
yoruz.” 

“artık tek ulaşımla 
metrobüse 

gidebiliyoruz”
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GÖrEVE geldiği ilk 
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mı sağlanıyor.
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hatta ‘İşe yaramaz mıyım?’ diye 
düşündüm. Ondan sonra ESBİM’e 
müracaat ettim. ESBİM’in Dünya 
Kadınlar Günü mülakatında Bele-
diye Başkanımıza derdimi anlattım. 
Başkan’ımız da bana yardımcı oldu. 
Böylelikle Gizem Hanım’la tanışa-
rak buraya geldim, burada da çok 
mutluyum” dedi. 

bAŞkAN boZkuRT
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rutin olarak iş danışmanları-
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personel talepleri ile iş ilan-
ları alınmaktadır” dedi.

Gelecek yıla kadar 70 bin 
kişiye iş imkânı sunma-
yı hedeflediklerini belir-
ten Ayyıldız şöyle konuştu: 
“Planladığımız yeniliklerle, 
Esenyurt’taki meydan, met-
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rımızın iş başvurularını ala-
cağız. Bu sayede daha çok 
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Yolun rampa olu-
şundan dolayı sıkın-
tı çektiklerini ifade 
eden Hüseyin Aksoy 
şöyle konuştu: “Bu 
hatla ilgili çok mağ-
duriyet yaşıyor-
duk. Belediyemizin 
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bu rampayı çıkmakta 
zorlanıyordu. Yaşlısı 
genci hiç fark etmek-
sizin nefes nefe-
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kışta daha çok zor-
lanıyorduk. Beledi-
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Deniz Bozkurt’a ve 
emeği geçen herke-
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Artık tek ulaşımla 
metrobüse gidebili-
yoruz.” 
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metrobüse 

gidebiliyoruz”
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Esenyurt Belediyesi’nin açtığı “İpek ve Yün Halı Dokuma” kursunda 
üretilen el emeği halılar, yurt dışına ihraç edilecek.  Yapılan çalışmayla 

Esenyurtlu kadınlar hem üretime hem de ev ekonomisine katkı sağlayacak

EL EMEĞİ HALILAR   DÜNYA PAZARINDA
15EYLÜL 2022 EsenyurtGA

ZE
TE

EsEnyurT Belediye 
Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt’un kadınla-
rın üretime katkı sağ-
lamaları için yürüt-

müş olduğu çalışmalara 
bir yenisi daha eklen-

di. Esenyurt Belediye-
si Mesleki Eğitim ve 
İstihdam Merke-
zi (EMEĞİM) bün-
yesinde açılan 
“İpek Halı Doku-
ma” kursunda, 
ilçedeki kadınla-
ra eğitim verilme-
ye başlandı. 
Uzman eğitmen-

ler eşliğinde hafta-
nın 5 günü yapılan 

derslerde, kadınlar hem 
halı dokuyarak günlük 

hayatın stresini atıyor hem 
de meslek edinerek ev ekonomi-

sine katkı sağlıyor. Kadınların büyük 
özveri ile dokudukları el emeği ipek 
halılar yurt dışına ihraç edilecek.

“Üretilen halılar yurt dışında satılacak”

Kadınları üretime ve ev ekonomisi-
ne katkı sağlamaları için kursa davet 
eden Esenyurt Belediyesi Halı Doku-
ma Ustası uğurtan Demir, “Kadınla-
ra, evlerinde para kazanabilmeleri için 
bu mesleği öğreteceğiz. Aynı zamanda 
kendi üretimlerini yapıp kendi satışla-
rını sağlayacaklar. Başkanımızla bera-
ber dileğimiz bu. İlk birkaç ay bu kurs-
ta mesleği öğreniyorlar. Sonrasında 
dokumaya başlıyorlar. Kadınların eme-
ğiyle üretilen halılar yurt dışında satı-
lacak. Esenyurt kadınlarına şunu söy-
lemek istiyorum: Gelip burada bir 
meslek edinerek kendi ekonomilerini 
kendileri sağlasınlar.” 

“hiç kimse yapamam diye dÜşÜnmesin”

Halı dokumanın çok zevkli olduğu-
nu belirten kursiyer Zeynep Günay 
şöyle konuştu: “Halı dokuma tezgâh-
larını Esenyurt meydanda gördüm. 
Orada görünce çok hoşuma gitti. ‘Ben 
de yapabilir miyim?’ diye düşünmeye 
başladım ve kayıt oldum. Başlayınca 
ne kadar zevkli bir şey olduğunu anla-
dım. Daha yeni yeni öğreniyorum. Hiç 
kimse yapamam edemem diye düşün-
mesin. Gelsin kaydolsun.” 

Kursiyer Dilara Kızıl ise şunları 
ekledi: “Kardeşim, belediyenin Resim 

kursuna geliyor. Onun aracılığıyla 
gördüm. Halı dokumanın güzel oldu-
ğunu düşündüm ve boş vaktim de 
olduğu için kayıt yaptırdım. İleriki 
zamanlarda belgemi elime aldıktan 
sonra başvurup ben de bunun der-
sini verebilirim. Hem meslek edin-
dirdiği için hem de ekonomimize 
katkı sağladığı için Esenyurt Bele-

diyesi’ne teşekkür ederiz.”
Kursa kayıt yaptırmak isteyen 18-55 

yaş aralığındaki vatandaşlar, www.
ogrencikayit.esenyurt.bel.tr adresinden 
online olarak başvurabilir veya Esenyurt 
Belediyesi eski hizmet binasına bizzat 
başvuru yapabilir.

EL EMEĞİ HALILAR   DÜNYA PAZARINDA
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EsENYuRT’TA   30 AĞusTos 
CoŞkusu 

Ceza’dan 
unutulmaz konser

BÜyÜk Taarruz’un 100’üncü 
yılı kutlamaları çerçevesinde 
ünlü Rap Sanatçısı Ceza, Esen-
yurtlularla buluştu. Binlerce 
vatandaşın katıldığı konserde 
unutulmaz anlar yaşandı. 

Esenyurt Belediyesi tarafın-
dan Cumhuriyet Meydanı’nda 
düzenlenen etkinlikte, her yaş-
tan müziksever saatler önce-
sinde konser alanını doldur-
du. İlçede ilk kez konser veren 
Ceza’nın sahneye çıkmasıyla 
birlikte bir anda coşkuya bürü-
nen kalabalık, sanatçının şarkı-
larına hep bir ağızdan eşlik etti. 

esenyurtlu Olmak
 ayrıcalıktır

Sahnede Esenyurtlulara ses-
lenen Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt, “Bu ülkenin bir-

liğini ve beraberliğini sağlamak 
için de bu ülkede kim yaşıyorsa el 
ele tutuşmamız lazım. Bunun baş-
langıcını Esenyurt’tan yapalım mı? 
Esenyurtlu olmak ayrıcalıktır. Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı 
olmak ayrıcalıktır. Başta Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk olmak üzere 
canlarını ortaya koyan bütün silah 
arkadaşlarını rahmet, minnet ve 
saygıyla anıyorum” dedi. 

dÜnyanın en GÜzel
manzarasına BakıyOrum

Ceza, “Dünyanın en güzel manza-
rasına bakıyorum. Burada olmak-
tan ve bu özel günü sizinle paylaş-
maktan gerçekten şeref duydum. 
Bizler burada birer elçiyiz, gur-
betçiyiz ama sizler Ata’mızın bize 
hediye ettiği bu Cumhuriyet’in yıl-
maz bekçilerisiniz” diye konuştu.
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SENYURT Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleşen 
ve iki oturumdan olu-
şan “Büyük Zafer 100 
Yaşında” adlı söyle-

şi programında Emre Kon-
gar, Yaşar Seyman ve Barış 
İnce bağımsızlık sürecini bir-
çok yönüyle ele alarak anlat-
tı. Esenyurt Belediye Başka-
nı Kemal Deniz Bozkurt’un 
sahneye çıkarak tarihsel 
gelişim hakkında yap-
tığı konuşmada bir-
lik ve beraberliğe 
atıfta bulunma-
sı, hem konuk-
lar hem de 
vatandaş-
lar tarafından 
beğeniyle kar-
şılandı. Söy-
leşinin ardın-
dan Cihan Yıldız’ın, 
Atatürk’ün en sevdi-

ği şarkıları seslendirmesiyle 
duygu dolu anlar yaşandı. 

 “kadınların ilGisi Beni 
çOk mutlu etti”

Söyleşinin ilk oturumun-
da Milli Mücadele döneminde 
kadınların yaşadığı zorlukla-
rı anlatan Yaşar Seyman, gör-
düğü ilgiden memnun olduğu-
nu belirterek, “Esenyurt’u çok 
beğendim. Toplantıya katılım 

da çok güzeldi. Özellik-
le kadınların ilgi-

si beni çok mutlu 
etti. Kadınlar 
çok coşkuluy-
du, dikkat-
le dinlediler. 
Bilinen ve 
isimsiz kah-
ramanlarmızı 

anlattık bugün. 
Esenyurt Bele-

diye Başkanı’nın 

böyle anlamlı bir günde bilgi-
yi, sanatı ve müziği bir demet 
olarak sunması çok anlam-
lıydı. Esenyurt’ta güzel etkin-
likler oluyor. Belediye Başka-
nımız Kemal Deniz Bozkurt’u 
kutluyorum” dedi.

EsENYuRT’TA   30 AĞusTos 
CoŞkusu 
Esenyurt Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yılına özel “Büyük Zafer 100 Yaşında” 
isimli söyleşi programı düzenledi. Emre Kongar, Yaşar Seyman ve Barış İnce’nin 
katıldığı söyleşi programında bağımsızlık yolunda verilen mücadele anlatıldı. 
Programın ardından sanatçı Cihan Yıldız, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi

emre 
kongar

yaşar 
seyman

sAHnEDE birlik ve beraberli-
ğin önemine atıfta bulunarak 
tarihsel sürece değinen Başkan 
Bozkurt, şöyle konuştu: “Bugün 
kutladığımız Büyük Taarruz 
sürecine gelene kadar birçok 
savaşlar olmuş. Yunan güçleri 
Ankara önlerine kadar gelirken 
aslında birçok kayıpla beraber o 
sürece gelinmiş. Rahmetli İsmet 
İnönü o zaman meclise gidiyor, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
karşısına çıkıyor, durumu anla-
tıyor. O da hafif bir tebessüm-
le, ‘Beraberce gideceğiz ve bu 
savaşı kazanacağız’ diyor. 

Savaşı kazandıktan sonra söy-
lediği ilk şey çok önemli, ‘Asıl 
şimdi başlıyor savaşımız’ diyor. 
Yani bu askerî savaş kazanıl-

mıştır ama bizim savaşımız yeni 
başlıyor. Neden? Çünkü batmış 
bir ülke, her açıdan parampar-
ça ve dünya o süreçlerde çok 
değişken, o dünya içerisinde 

kendi dengesini bulması lazım. 
O yüzden tavsiye ettiği şey bili-
me, sanata, felsefeye, özellikle 
eğitime yüzümüzü dönmemiz 
gerektiği. Ülke içindeki birlik 
ve beraberliğin sağlanmadan 
bunun olmayacağını onlarca 
konuşmasında bulabiliriz. Kur-
tuluşun üretmekte, artı değer 
yaratmakta, paylaşmanın da 
hakta, adalette ve hukukta oldu-
ğunu hiçbir zaman unutma-
mamız lazım ki elde ettiğimiz 
başarılar sürdürülebilir olsun.

Ben bu uğurda canlarını feda 
eden başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere bütün kah-
ramanlarımıza saygılarımı ve 
minnet duygularımı bildiriyo-
rum” diye konuştu.

“atalarımızın emanetine sahip çıkmalıyız”

Söyleşinin ikinci oturu-
munda bağımsızlık süre-
cini bir akademisyen ola-
rak değerlendiren Emre 
Kongar, Başkan Boz-
kurt’un gerçekleştirdi-
ği konuşmaya dikkati 
çekti. “Esenyurt halkıyla 
kucaklaşmak müthiş bir 
olay” diyen Kongar şöyle 
devam etti: “Özellikle 
bu program, sürprizler-
le dolu bir program. Gös-
terilen ev sahipliği beni 
çok etkiledi. 30 Ağus-
tos askerî zaferini laik, 
demokratik ve sosyal 
hukuk devleti için san-
dıkta da göstermenin 
önemini anlattık. Başkan 
beni şaşırtacak derecede 
bilgili ve tarihe uygun bir 
konuşma yaptı. Esenyurt 
halkının o sıcak kucakla-
ması her şeye bedeldi.”

Esenyurtlularla buluş-
maktan dolayı mutluluk 
duyduğunu söyleyen ve 
Cumhuriyet mücadelesi-
nin önemine vurgu yapan 
Barış İnce, “100. yıl çok 
önemli bir dönem. 30 
Ağustos zaten çok önem-
li bir dönemeç. Cumhu-
riyet’in kuruluşu için de 
çok önemli bir adımdır. 
Bunu herkese anlatma-
mız gerekiyor, toplum-
la buluşmamız gerekiyor. 
Bu konuda da yerel yöne-
timler bize böyle fırsat 
verdiğinde halkla bulu-
şuyoruz, düşüncelerimi-
zi paylaşıyoruz. Cumhu-
riyet aynı zamanda bir 
aydınlanma devrimi oldu-
ğu için o aydınlığı yaymak 
istiyoruz. Bu fırsatı ver-
dikleri için teşekkür ede-
rim” şeklinde konuştu.

“Başkan son derece 
bilgili ve tarihe uygun 
bir konuşma yaptı”

“aydınlığı yaymak 
istiyoruz”
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EsEnyurT Belediyesi 
Kültür İşleri Müdür-
lüğü Sürekli Eği-
tim Merkezi tarafın-
dan verilen hazırlık 

kursları, üniversiteye girişin 
anahtarı oldu. Hazırlık kurs-

larına katılan bin 200 öğrenci-
den, 630’u bir bölüme yerle-
şirken, 100’den fazla öğrenci 
de üst düzey fakültelere kayıt 
yaptırma hakkı elde etti. Kaza-
nan öğrencilerden 362 lisans, 
274’ü ise ön lisans bölümleri-

ne yerleşti. 
Ek kontenjanlar ile 260 

öğrencinin daha bir bölü-
me yerleşmesi beklenirken 11 
öğrenci tıp, diş hekimliği ve 
eczacılık, 56 öğrenci mühen-
dislik ve mimarlık, 3 öğren-

ci hukuk, 17 öğrenci psikolo-
ji ve PDR, 34 öğrenci eğitim, 
52 öğrenci fen edebiyat, 137 
öğrenci iktisadi, idari ve sos-
yal bilimler ve 171 öğren-
ci sağlık bilimleri fakültesini 
kazandı.

Esenyurt Belediyesi’nin “Üniversite Hazırlık” kurslarına katılan öğrenciler, üniversite 
sınavında büyük başarı göstererek, Türkiye’nin prestijli üniversitelerine yerleşti

ÜNİvERsİTE YoLu
bELEDİYENİN kuRsLARINDAN GEÇİYoR

Öğrenciler üst seviyeden hazırlanıyor
ESENYURT Belediyesi Kültür İşleri 
Müdürlüğü Sürekli Eğitim Merkezi 
tarafından verilen hazırlık kursları, 
her yönüyle eksiksiz eğitim hizme-
ti sağlıyor. 12. sınıf ve mezun grubu 
öğrencilerin eğitim gördüğü kurs-
lardan, hafta içi mezun grupları, 
hafta sonu ise 12. sınıflar yararlanı-
yor. Bu kurslarda eğitim görmenin 

tek şartı Esenyurt’ta ikamet etmek. 
Ders kaynaklarının ücretsiz olarak 
dağıtıldığı kurslarda, her ay dene-
me sınavları da yapılıyor. Velilerle 
sürekli irtibat halinde olan kurum, 
öğrencilere rehberlik eğitimleri de 
veriyor. Öğrenciler kursa başlama-
dan önce seviye belirleme sınavı 
yapılarak sınıflara yerleştiriliyor.
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yAZ aylarında artan 
sıcaklıklar hem sağ-
lığımız hem de bes-
lenmemiz üzerinde 
oldukça etkili. Hava 

sıcaklıklarındaki yükseliş ve 
beslenme alışkanlıklarında-
ki değişimlerle birlikte yük-
sek tansiyon, kalp yetmezliği 
ve koroner kalp hastalıkların-
da artış gözlenir. Bu nedenle 
sıcak havalarda daha sağlıklı 
beslenmek ve sıvı kaybını aza 
indirmek önem taşır.

Havaların çok sıcak olma-
sı, yaz meyvelerinin çekiciliği, 
sıvı kaybı yaşamamız gibi bir-
çok faktör bu mevsimde deği-
şebiliyor. Peki bu sıcak hava-
larda nasıl beslenmeli, nelere 
dikkat etmeli, seçimlerimiz 
nasıl olmalı? Haydi hep birlik-
te inceleyelim:

Geç saatlerde yemek yemeyin

Tatillerde uyku ve yemek 
düzeni bozulduğu için öğün-
ler tam saatinde yapılamı-
yor, bazen kahvaltı öğlen 
yemeği yerine geçebi-
liyor. Bu durumlarda 
öğün atlamamaya özen 
göstermek hem kilo 
kontrolünüzü kolay-
laştıracak hem de 
daha rahat bir tatil 
geçirmenizi sağla-
yacaktır. Atlanan 
öğle yemeği, akşa-
ma yeme isteğinizi 
artırabilir ve açık 
büfeyi sizin için 
daha dayanılmaz 
hale getirebilir. 
Öğleden sonra 
küçük de olsa 
yapacağınız bir 
ara öğün, akşam 
yemeğinde daha 
kontrollü olmanı-
za yardımcı olacaktır. 
Uzun yaz akşamlarında 
gece yemelerine de dikkat 
etmek gerekir.

yaz meyvelerine dikkat

Yaz meyvelerin dayanıl-
maz güzelliğine hayır diye-
meyenlerdenseniz, size iyi 

haberlerim var. Meyveler 
günlük beslenmenin olmazsa 
olmazlarından. Vitamin ve 
mineral desteği, lif oranı ve 
daha birçok sebepten dolayı 
günlük olarak 2-3 porsiyon 
meyveyi mutlaka tüketmeli-
siniz ama her şeyin fazlası-
nın yağa dönüştüğünü unut-
madan meyvede de dengeli 
tüketim çok önemli, yani 
sağlıklı besinleri de aşırı 
tüketirseniz bu size kilo ola-
rak geri dönecektir. 

hafif tatlıları seçin

Yaz kış tatlı seven ve tüke-
tenlerdenseniz, yaz aylarında 
hakkınızı daha hafif tatlı-
lardan yana kullana-
bilirsiniz. Ağır 
şerbetli 
tatlı-

lar yerine sütlü 
tatlı veya don-
durma gibi hafif 
tatlıları tercih 
etmek, hem kal-
siyum alımını-
zı destekler hem 
de sıcak yaz 
günlerinde serinlemenize yar-
dımcı olur. Miktarına ve por-
siyonlarına dikkat ederek, sev-
diklerinizle paylaşarak haftada 
1-2 kez tercih edebilirsiniz.

sıvı takviyesi şart!

Vücudumuzdaki sıvı kaybı; 
ter, solunum, dışkı ve idrar 
ile olur, yani sıcak havada 

nefes alıp vermek bile 
sıvı kaybına sebep-

tir; terlediğini-
zi görme-

niz 

şart değil! Kadınların günde 
ortalama 2 litre, erkeklerin 
ise 2.5 litre suya ihtiyacı var-
dır. Ancak egzersiz yapıldığın-
da, bu miktara her yarım saat 
için 1-2 bardak daha eklen-
melidir. Maksimum su ihtiya-
cı 3 litredir, denilebilir. Susa-
mayı beklemeden su tüketin, 
mutlaka düzenli için ama su 
tüketmek zor geliyorsa, suyun 
içine bir iki damla meyve 
suyu veya taze meyve parça-
ları, nane ve limon ekleyerek 
de içebilirsiniz.

uyku dÜzeninize 
dikkat edin

Yaz aylarında artan 
sosyallik nedeniy-
le uyku düzeni deği-
şebiliyor. Değişen 
uyku düzeni kilo 
almanızı tetikle-
yebilir. Yeterince 
kaliteli bir uyku 
alamadığımız-
da vücudumuz 
açlık hormon-
larını düzenle-
mekte zorlanır. 
Açlık hormo-
nu olan Ghre-
lin’in artma-
sı ve tokluk 

hormonu olan 
Leptin’in düşme-

si açlık hissetmemi-
ze yol açabilir. 
sevgili okurlarımız.. 

sağlıklı beslenmeyle 
ilgili merak ettiğiniz soru-

ları bize basin@esenyurt.bel.
tr adresinden iletebilirsiniz. 
sorularınızın cevapları bir 
sonraki sayımızda sizlerle...

sAĞLIkLI 
bEsLENME 
öNERİLERİ

diyetisyen duyGu Gizem çatalkaya’dan
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EsEnyurT Belediyesi 
Kültür İşleri Müdür-
lüğü Sürekli Eği-
tim Merkezi tarafın-
dan verilen hazırlık 

kursları, üniversiteye girişin 
anahtarı oldu. Hazırlık kurs-

larına katılan bin 200 öğrenci-
den, 630’u bir bölüme yerle-
şirken, 100’den fazla öğrenci 
de üst düzey fakültelere kayıt 
yaptırma hakkı elde etti. Kaza-
nan öğrencilerden 362 lisans, 
274’ü ise ön lisans bölümleri-

ne yerleşti. 
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öğrencinin daha bir bölü-
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eczacılık, 56 öğrenci mühen-
dislik ve mimarlık, 3 öğren-

ci hukuk, 17 öğrenci psikolo-
ji ve PDR, 34 öğrenci eğitim, 
52 öğrenci fen edebiyat, 137 
öğrenci iktisadi, idari ve sos-
yal bilimler ve 171 öğren-
ci sağlık bilimleri fakültesini 
kazandı.

Esenyurt Belediyesi’nin “Üniversite Hazırlık” kurslarına katılan öğrenciler, üniversite 
sınavında büyük başarı göstererek, Türkiye’nin prestijli üniversitelerine yerleşti

ÜNİvERsİTE YoLu
bELEDİYENİN kuRsLARINDAN GEÇİYoR

Öğrenciler üst seviyeden hazırlanıyor
ESENYURT Belediyesi Kültür İşleri 
Müdürlüğü Sürekli Eğitim Merkezi 
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her yönüyle eksiksiz eğitim hizme-
ti sağlıyor. 12. sınıf ve mezun grubu 
öğrencilerin eğitim gördüğü kurs-
lardan, hafta içi mezun grupları, 
hafta sonu ise 12. sınıflar yararlanı-
yor. Bu kurslarda eğitim görmenin 

tek şartı Esenyurt’ta ikamet etmek. 
Ders kaynaklarının ücretsiz olarak 
dağıtıldığı kurslarda, her ay dene-
me sınavları da yapılıyor. Velilerle 
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veriyor. Öğrenciler kursa başlama-
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yapılarak sınıflara yerleştiriliyor.
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KADINLARIN üretmesi ve 
güçlenmesi için çalışma-
lar yapan Esenyurt Belediye-
si, “Üreten Kadınlar” adıyla 
düzenlenen anlamlı bir defi-

leye imza attı. Esenyurt Güçlü Kadın-
lar Kooperatifi ile Esenyurt Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirdiği defilede, Kadın 
Sosyal Yaşam Merkezi’nde el sanatla-
rı eğitimi alan kadınların tasarladıkla-
rı kıyafetler sergilendi. İlk turda kendi 
tasarımları ile podyuma çıkan kadınla-
ra ikinci turda çocukları eşlik etti. Renk 
renk, model model ürünlerin sergilen-
diği defilede Esenyurt Belediye Başkan 
Yardımcısı Belgin Oflazoğlu Orkunoğ-
lu da dikilen kıyafetlerden birini giye-
rek kadınlara destek verdi. Programda 
kursiyerlere sertifikalarını takdim eden 
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 
Esenyurtlu kadınlara desteklerinin her 
zaman devam edeceğini dile getirdi.

KURSİYERDİ, USTA ÖĞRETİCİ OLDU

EV bütçesine katkı sunmak amacıyla 
başladığı kursta “Usta Öğreticilik” bel-
gesi aldığını ifade eden Kursiyer Naci-
ye Açıkgöz, “Bu kursa 2 yıl önce ev büt-
çesine katkı sunmak amacıyla başladım. 
Bütün kurslara katıldım, sertifikaları-
mı aldım. İlk yazıldığım zaman birçok 

insan ‘Bu yaştan sonra ne yapacak-
sın sertifikayı!’ dedi. Ben hiç kim-
seyi dinlemedim ve kendimi ilerlet-
tim. Hocalık belgemi de aldım. Bu 
kadar ilerleyeceğimi düşünmedim 
ama bütün nakışları öğrendim. 
‘Yapamayacağım’ diye bir şey 
yoktur. Tüm kadınlar sırtın-
daki kamburu atsın ve gelsin-
ler. Ben bu yaştan sonra hoca 
oldum, görevime de başla-
dım. Emeklerinden dola-
yı Esenyurt Belediye Baş-
kanı’mıza, müdürümüze, 
hocalarımıza ve tüm arka-
daşlarıma teşekkür ede-
rim” diye konuştu.
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yı Esenyurt Belediye Baş-
kanı’mıza, müdürümüze, 
hocalarımıza ve tüm arka-
daşlarıma teşekkür ede-
rim” diye konuştu.

GÜÇLÜ KADINLARIN
ÜRETTİĞİ ÜRÜNLER
DEFİLEYLE TAÇLANDI
Esenyurtlu güçlü kadınların diktiği birbirinden şık kıyafetler “Üreten 
Kadınlar” defilesiyle görücüye çıktı. Katılımın yoğun olduğu defilede 
kadınlar, kendi diktikleri kıyafetlerle podyumda boy gösterdi
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ESENYURTLU kadınların 
üretmelerine destek olmak 
için kurs verdiklerini vur-
gulayan Başkan Bozkurt, 
“Yaşam içinde birçok zor-
lukla karşılaşıyoruz. Bu zor-
lukları aşmak için de daha 
donanımlı hale gelmemiz 
lazım. Belediyenin de zor-
luklar içerisinde olan kadın-
larımızın yanında olması 
gerekiyor. Bu düşünceyle, 
göreve başladığımız ilk gün-

den itibaren kadınlarımızın 
üretime katkı sunmasını sağ-
lamak amacıyla birçok çalış-
ma yapıyoruz. Bazı aileler-
de kadınlarımızın başka bir 
alanda çalışması çok müm-
kün olmuyor ya da evinde 
üretmesi gerekiyor. Kadın-
larımızın kimseye muh-
taç olmadan kendi ayakla-
rı üzerinde durabilmeleri 
için bir kurs açtık. Esenyurt 
Güçlü Kadınlar Kooperati-

fi ile ortaklaşa yaptığımız bir 
çalışma. Kadınlarımıza mes-
lek kursları veriyoruz, onlar 
da evlerinde elbise, kıyafet 
dikiyor. Çok güzel bir defi-
le yaptılar. Kendi ürettikleri 
kıyafetlerle burada bir defile 
düzenlediler. Hem kıyafetle-
rin kendisi çok güzeldi hem 
de sunarken bir manken gibi 
sundular. Çok mutlu olduk. 
Bu çalışmalarımız devam 
edecek” dedi.

“Kadınlarımız için 
birçok çalışma yapıyoruz”

HEM üretip hem sergileme-
nin mutluluğunu yaşayan kursiyer 

Tuğçe Kılınç ise şöyle konuştu: “Çok 
mutluyum, kendi diktiğim emeğimi 
sergiledim. Kursa ilk başladığımda 
dikiş dikmeyi bilmiyordum ama şu 
an kendi elbisemi dikebiliyorum. 

O yüzden emeği geçen her-
kese binlerce kez teşek-

kür ederim.”

“Emeğimi 
sergiledim”
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Tuğçe Kılınç ise şöyle konuştu: “Çok 
mutluyum, kendi diktiğim emeğimi 
sergiledim. Kursa ilk başladığımda 
dikiş dikmeyi bilmiyordum ama şu 
an kendi elbisemi dikebiliyorum. 

O yüzden emeği geçen her-
kese binlerce kez teşek-

kür ederim.”

“Emeğimi 
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MİsAFİr dansçı gruplar, İstanbul’un 
eşsiz güzelliği eşliğinde Boğaz gezisi 
yaptı. Festivalin ilk gününde, Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt ve katılımcı ülkelerin dans-
çıları, yöresel kıyafetleri içinde üstü 
açık otobüsle caddeleri gezerek Esen-
yurtluları festivale davet etti. Bando 
eşliğinde yapılan kortejin ardından 
Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda 
sahne gösterileri ve şarkıcı Aydil-
ge’nin konseriyle festivalin açılı-
şı gerçekleşti. Festivalde sahne ala-

cak dansçı 
gruplar, Cum-

huriyet Yürüyüş Parkı, Recep Tay-
yip Erdoğan Parkı, Necmettin Erba-
kan Parkı’nın yanı sıra kentteki 
toplu konut sitelerinin bahçelerin-
de gösterilerini Esenyurtlu vatandaş-
larla buluşturdu. Dört gün boyun-
ca devam eden festivalde, “Anadolu 
Ateşi” de özel dans gösterisi yaptı. 
Sanatın ve müziğin doyasıya hisse-
dildiği uluslararası festival, “Moğol-
lar” konseri ile sona erdi.

EsEnyurT Belediyesi, ilk kez düzenle-
diği Edebiyat ve Sanat Festivali’nin 
ardından bir ilke daha imza 
atarak, “Uluslararası Halk 
Dansları ve Müzik Festi-

vali” düzenledi. Dünya kültürle-
rini bir araya getiren festivale 
16 ülke katıldı. Misafir grup-
ların, ilçenin ayrı noktaların-
da yaptığı renkli gösterilerle 
başlayan festival, Esenkent 
Mahallesi’ndeki Rıfat Ilgaz 
Açık Hava Tiyatrosu’nda 
birbirinden renkli göste-
ri ve ünlü isimlerin kon-
serleriyle dört gün boyunca 
devam etti. Renklerin, dille-
rin, kültür ve sanat gösteri-
lerinin merkezi haline gelen 
Esenyurt’ta gerçekleşen fes-
tivalde kortej, dans gösterile-
ri, konserler, el sanatları sergi-
si, atölyeler, geziler ve birçok farklı 
etkinlik düzenlendi.

esenyurt müziğe 
ve dansa doydu

Esenyurt, son dönemde yapılan festivallerle kültürün ve sanatın 
merkezi haline geldi. İlçede daha önce benzeri olmayan etkinliklerle 
buluşan vatandaşlar, festivallerin coşkusuna ortak oldu.

FEsTİvALLER kENTİ
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EsEnyurT, Eylül ayında 
yeni bir festivale daha ev 
sahipliği yapacak. “yedi 
Bölge On Bir renk” kül-
tür ve sanat festivalinde 
Türkiye’nin ürettiği yöre-
sel ürünlerimiz ve kül-
türlerimiz tanıtılacak. 21 
Eylül’de il dernekleriy-
le ortaklaşa yapılacak olan 
festivalde Anadolu’nun 
renkleri Esenyurtlu vatan-
daşlarla buluşacak.

anadolu’nun renkleri 
esenyurtlularla 

buluşacak

FEsTİvALLER kENTİ EsENYuRT

ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün armağanı olan 19 
Mayıs’ta bir Gençlik Konse-
ri düzenleyen Esenyurt Bele-
diyesi, keyifle hatırlanacak bir 
konsere daha imza attı. Başa-
rılı sanatçı Haluk Levent’in en 
sevilen şarkılarını Esenyurtlu-
larla birlikte söylemesi samimi 
anlara sahne oldu.

“amacımız Birlik, BeraBerlik 
ve dayanışmayı GÜçlendirmek”

Esenyurt’un sanatla anılmasının 
gurur verici olduğunu ifade eden 

Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, “Çok 
mutluyuz. Haluk Levent gibi 
değerli bir sanatçıyı bura-
da ağırlamış olmak bizim 
için çok değerli. Esenyurt’u 
barışın, kardeşliğin, birli-
ğin, beraberliğin, dostluğun, 
refahın paylaşıldığı, insan-
ların bir arada eğlenip mutlu 
olduğu bir kente dönüştürmek 
istiyoruz. Bizim buradaki ama-
cımız, hemşehrilerimizin birliği-
ni, beraberliğini, dayanışmasını 
güçlendirmek” diye konuştu. 

“nihayet 
esenyurt’ta kOnser veriyOruz”

Konser öncesi kısa bir açıklama-
da bulunan Haluk Levent, “Niha-
yet Esenyurt’ta bir konser veri-
yoruz” diyerek, “Özlediğimiz bir 

şeydi. Özellikle İstanbul mer-
kezinin ve sanatsal faaliyetlerin 
yoğun yaşandığı yerlerin dışında 
belediyelerin, kamu kuruluşları-
nın eğlenceye ve sosyal faaliyet-
lere daha çok yer vermesi gere-
kiyor” ifadelerini kullandı. 

Türkiye’nin ‘Haluk Abi’si 
Esenyurtlularla buluştu
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“Ortak bir paydada, güzellikte buluştular”

EsKİ belediye binası bah-
çesinde gerçekleşen şölen-
de Derman Çarşı’da dağı-
tılan sünnetliklerini giyen 
yüzlerce çocuk, palyaço ve 

yüz boyama etkinliklerinin ardın-
dan kostüm karakter ve bando takı-
mı eşliğinde hep birlikte dans etti. 
Şölene katılan Esenyurt Beledi-
ye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 
çocuklarla ilgilenerek onlara nasi-
hatlerde bulundu. Sahnede konuş-
ma yapan Bozkurt’un çocuklara 
mikrofon uzatmasıyla etkinlik-
te renkli anlar yaşandı. Çocukların 
aileleriyle güzel bir gün geçirdi-
ği sünnet şöleni, Eski Moda Çocuk 
Konseri ile taçlandı. Etkinliğe, Baş-
kan Bozkurt’un yanı sıra siyasi 
parti temsilcileri, belediye başkan 
yardımcıları ve yüzlerce vatandaş 
katıldı. 

EsENYuRT’TA
Geçtiğimiz ay maddi 
durumu elverişsiz 
olan 2 bin çocuğu 
özel hastanede modern cerrahi 
yöntemlerle sünnet ettiren 
Esenyurt Belediyesi, düzenlediği 
sünnet şöleni ile çocuklara ve 
ailelerine keyifli bir gün yaşattı

yapılan etkinliğin gelir 
seviyesi düşük olan aile-
ler için çok önemli oldu-
ğunu belirten Mehmet 
Nuri Sönmez, “Böyle 
güzel bir etkinlikte Esen-
yurt’un çocuklarını buluş-
turduğu için Sayın Bele-
diye Başkanımız Kemal 
Deniz Bozkurt’a çok 
teşekkür ediyoruz. Çocuk-
larımızı steril, temiz bir 
ortamda özel bir hasta-
nede belediye sayesinde 
sünnet ettirdiğimiz için 
ayrıca mutluyuz. Çocuk-
lar burada bir araya geldi 
ve mutlu oldular. Bun-
lar sosyal belediyecilikte 
olması gereken etkinlik-
ler. Biz bunlardan müt-
hiş derecede hoşnutuz. 
Ayrıca gelir düzeyi düşük 
olan aileler için de bir 
katkıdır, destektir” ifade-
lerini kullandı. 

ŞÖlEnDE çocuklarla ilgilene-
rek onlara nasihatlerde bulu-
nan Başkan Bozkurt, “Yolunuz 
ve şansınız açık olsun. Umarım 
çok mutlu olursunuz. Tembel-
lik yapmayın, annenizin baba-
nızın sözünü dinleyin. Özgür 
olun, kendinizi geliştirin. Sizi 
çok seviyorum” dedi. Bu tür 
etkinliklerin devam edeceği-
nin altını çizen Başkan Bozkurt 
şöyle konuştu: “Çocuklarımı-
zın birlik ve beraberlik içeri-
sinde yaşamaları için çeşitli 

etkinlikler yapıyoruz. Çocuklar 
Esenyurt’un önemli bir nüfu-
sunu oluşturuyor. Bu tür etkin-
likleri her şeyden çok onlar hak 
ediyorlar. Biz de bu organizas-
yonda onları buluşturduğumuz 
için çok mutluyuz. Çocuklar 
bizim geleceğimiz, çocuklarına 
sahip çıkamayan bir toplumun 
geleceğine sahip çıkması müm-
kün değil. Bizim inancımıza, 
geleneğimize göre sünnet de 
erkeklerde çok önemli, hayırlı 
uğurlu olsun.”

sosyal 
belediyecilik 

örneği 
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EsEnyurT’TA bir 
ilk olan Çocuk Üni-
versitesi’ne giderek 
incelemelerde bulu-
nan Esenyurt Bele-

diye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt, yapımı devam eden 
okulun bahçesine çocuklar-
la birlikte ağaç dikti. 1 Eylül 
Dünya Barış Günü’nün anlam 
ve önemine binaen çocuklarla 
birlikte zeytin ağaçları diken 
ve can sularını veren Başkan 
Bozkurt, çocukların daha nite-
likli eğitim almaları için çalış-
tıklarını ve onlara daha güzel 
yarınlar sunmayı amaçladık-
larını belirtti.

“çOcuklarına sahip çıkan, 
GeleceĞine sahip çıkmış demektir”

Barışın ve kardeşliğin sim-
gesi olarak 1 Eylül Dünya 
Barış Günü’nde çocuklar-
la birlikte zeytin ağacı diktik-
lerini söyleyen Başkan Boz-
kurt, “Çocuklarına sahip 
çıkan, geleceğine sahip çık-
mış demektir. Biz de çocukla-
rımızın nitelikli eğitim alma-
sı, kafalarının açık olması, 
entelektüel olarak kendilerini 

yetiştirebilmeleri, dünyayı ve 
yaşadıkları coğrafyayı anlaya-
bilmeleri için bir eğitim kuru-
mu oluşturduk.

Çocuklarını doğru yetişti-
ren ülkeler, birlik ve beraber-
liklerini de sağlamış olurlar. 
Bu, barışın bir nişanı ola-

cak. İnşallah çocuklar bundan 
sonraki süreçlerde kökenine, 
inancına, kimliğine, siyasi ter-
cihine bakılmaksızın beraber 
yaşamayı, birbirleriyle tartış-
mayı, birbirlerine kendilerini 
ifade etmeyi de öğrenecekler” 
diye konuştu.

25EYLÜL 2022

EsEnyurT 
sınırları içe-
risinde tes-
pit edilen en 
eski tarihî 

eser olan Aretas Sara-
yı, Saadetdere’deki 
kalıntılarının bulun-
duğu yamaçta kurul-
muştur. Bu bölge, 
imparatorların rağbet 
ettiği mekânlar ara-
sında yer almaktadır. 
Saray, Bizans döne-
minden beri av sahası 
olarak kullanılmaktay-
dı. Yazlık saraya adını 
veren “Aretai” sözcü-
ğü, “fazilet” anlamına 
gelmektedir. 

TARİHİN TANIkLARI

BAŞKAn Bozkurt şöyle devam 
etti: “Çocuk Üniversitesi’nin 
yaklaşık bir ay sonra açılışını 
yapacağız. İç çalışmalar aşağı 
yukarı bitti, peyzaj çalışmaları 
devam ediyor. Bittiğinde belki 
Türkiye’ye de örnek olacak bir 
çalışma olacak. Heyecanlıyız, 
gururluyuz. Artık yavaş yavaş 
bizim yaptığımız planlar ve 
projeler de yeşermeye başladı. 
Bir ilkini yapmış olduk, kamu-
oyuna bunu da tanıtacağız. 
Belki ekonomik bütçe olarak, 
büyüklük olarak en büyüğü 
değil ama bizim için en anlam-
lısının Dünya Barış Günü’nde 
işlemini başlatmış olduk.” 

türkiye’de 
örnek olacak

ARETAs

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde 
Esenyurtlu çocuklarla birlikte barışı ve kardeşliği temsilen zeytin ağacı dikti. Çocukların 
daha güzel bir dünyada yetişmeleri gerektiğini belirten Başkan Bozkurt, “Çocuklarını 
doğru yetiştiren ülkeler birlik ve beraberliklerini de sağlamış olurlar” dedi

ZEYTİN AĞAÇLARI 
bARIŞIN sEMboLÜ oLDu
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sAADETDErE Termal Tesisi’nin mine-
ral bakımından Türkiye ve Avrupa’da 
en kıymetli sular arasında yer aldığı-
nı belirten Tesis Sorumlusu Ali Fidan, 
“2016’da sularla ilgili yapılan analiz 
neticesinde tıbbi değerlendirme kuru-

lunun raporu yayımlandı. Orada, suyu-
muzun çözülmüş mineral değerinin 
çok yüksek olduğu, hatta mineralizas-
yon açısından Türkiye’de ve Avrupa’da 
bulunan kaplıca sularının en kıymetli-
leri arasında olduğu görüldü” dedi. 

Yer altı suları bakımından sahip 
olduğu yüksek mineral değeri 
ile Türkiye ve Avrupa’nın en 
kıymetli sularından birine 
sahip olan Esenyurt Belediyesi 
Saadetdere Termal Kür ve Tedavi 
Merkezi, yeniden düzenlenerek 
sağlık turizminin önemli 
adreslerinden biri haline getirildi

sAADETDERE TERMAL

TÜRkİYE vE AvRuPA’NIN 
EN kIYMETLİ suLARI 

ARAsINDA YER ALIYoR

hipertermal ve en kıymetli kaplıcalar arasında 

‘ŞİFA’   DAĞITIYoR

YE
Nİ

DE
N 

DÜ
ZE

NL
EN

EN

“HİpErTErMAl Zengin Mineralli Sular” 
sınıfına giren tesis; modern, otantik ve 
şık yapısıyla vatandaşlara hizmet veri-
yor. İstanbul Avrupa yakasında ilk termal 
tesis olma özelliğine sahip olan Saadetde-
re Termal Tesisi, İstanbul’da birçok vatan-
daşa hizmet ediyor. Yaklaşık 10 milyon 
lira harcanarak yeniden düzenlenen ter-
mal tesis, aynı anda 80 vatandaş için her 
seans 2 saat olacak şekilde hizmet verebi-
liyor. Sahip olduğu değerli suyu, konumu 
ve hizmetleriyle adından söz ettiren tesise 
vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor.
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yApılAn tadilat sonucu yeni hizmet-
lerin de tesise kazandırıldığını söyleyen 
Fidan, vatandaşların en iyi şekilde fay-
dalanması için fizik tedavi uzmanı, dok-
tor ve sağlık görevlilerinin hizmet zinci-
rine eklendiğini duyurdu. Fidan, “Burası 
pandemide kapatılınca tespit etmiş 
olduğumuz eksiklikleri ve önerileri 
değerlendirerek tadilata başladık. Tadi-
latlar tamamlandı ve neticede tesisimi-
zi yeniden halkımızın hizmetine açmış 
olduk. Bizde egzersiz ve rehabilitasyon 
ünitesi yoktu, onunla ilgili olarak bir 

alan oluşturmuş olduk. pilates salonla-
rını açtık; masöz, masör, pilates eğitme-
ni, uzman hekimimiz, sağlık persone-
li ve fizyoterapist olmak üzere toplamda 
30 kişilik deneyimli bir ekiple hizmet 
vermekteyiz” şeklinde konuştu.

EsEnyurT Belediyesi, sosyal beledi-
yecilik kapsamında haftanın bir günü, 
Esenyurtlu 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 
tesisinin kapılarını ücretsiz olarak açı-
yor. Tesis Sorumlusu Fidan şunları kay-
detti: “Haftanın bir günü, Esenyurt ilçe-
mizde ikamet eden 65 yaş ve üstü olan 
vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet ver-

mekteyiz. Ayrıca şehit yakınları-
na ve gazilere yüzde 50, raporlu ve 
engelli vatandaşlarımıza da yüzde 
25 indirimli olarak burada hizmet 
sunmaktayız. Vatandaşlarımız 2 
saat boyunca hamam, havuz, sauna 
ve buhar banyosu hizmetlerinden 
yararlanabilmektedir.”

‘ŞİFA’   DAĞITIYoR
sağlık birimi, fizyoterapist, masöz, masör ve pilates uzmanı

Birçok 
hastalığa 

şifa

haftanın bir günü 65 yaş ve üzeri esenyurtlulara ücretsiz

termal su, tıbbi değer-
lendirme kurulunun rapo-
runa göre birtakım has-
talıkların tedavisinde 
destekleyici ve tamam-
layıcı hizmet alanı ola-
rak tanımlanıyor. Tesis-

te; eklem rahatsızlıkları, 
kıkırdak dokularındaki 
yapıların bozulması, roma-
tizma hastalıkları, egzama 
vb. hastalıklarla ilgili teda-
viye yardımcı ve destekle-
yici hizmetler veriliyor.

Yaklaşık 10 milyon lira 
harcanarak yeniden 

düzenlenen termal tesis, 
aynı anda 80 vatandaş için 

her seans 2 saat olacak 
şekilde hizmet verebiliyor.
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“GÖnÜllÜ 
Geri Dönüş” 

organizasyo-
nuyla göreve gel-

dikleri günden bu 
yana 3 bin Suriyeliyi 

memleketlerine gönderdik-
lerini ifade eden Başkan Bozkurt, “Esen-
yurt’un birçok sorunu var. Bu sorunlar-
dan bir tanesi de maalesef yurt dışından 
çokça göç alması. Göç sorununu bura-

da kalmak isteyen vatandaşlarımız açısın-
dan disipline ediyoruz ama aynı zamanda 
burada yaşama tutunamayan ve memleke-
tine gitmek isteyen misafirlerimize de ara-
cılık ediyoruz. Onların memleketlerine 
gitmesi için otobüs tahsisi yapıyoruz. Bu 
yıl içindeki ikinci kafilemiz. Çok hızlı bir 
şekilde devam ediyorduk, pandemi biraz 
zayıflattı bunu ama şimdi pandemi koşul-
ları elverdiği sürece aynı hızla devam ede-
ceğiz” diye konuştu.

EsEnyurT Belediyesi’nin 
“Gönüllü Geri Dönüş” 
organizasyonuyla 
54 Suriyeli daha 
memleketlerine 

döndü. Suriyeliler, ülke-
lerine dönmek üzere 
Esenyurt Belediye-
si eski binası önünden 
Kilis Öncüpınar, Hatay 
Yayladağı ve Cilvegözü 
Sınır Kapısı’na doğru 
2 otobüsle yola çıktı. 
Sınır kapılarına ulaşan 
Suriyeliler, güvenli böl-
gelerden ülkelerine ulaştı-
rılacak. Suriyelileri uğurla-
maya gelen Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 
“Bu organizasyon İstanbul’un birçok 
yerinde yankı buldu ve başka ilçelerden 
de talepler geliyor. Onları da ilave ediyo-
ruz. Burada yaşama tutunamayan ve yurt 
dışına gitmek isteyen misafirlerimize ara-
cılık etmeye devam edeceğiz” dedi.

ÜÇ bİNİ AŞkIN suRİYELİ 
EsENYuRT’TAN 
ÜLkEsİNE DöNDÜ
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, göreve 
geldiği günden bugüne 3 binin üzerinden Suriyeliyi ülkelerine 
gönderdiklerini belirterek, “Gönüllü Geri Dönüş” organizasyonu 
kapsamında gönderimlerin devam edeceğini söyledi

“Burada tutunamayanlara 
geri dönüş için aracılık ediyoruz”

29EYLÜL 2022 EsenyurtGA
ZE

TE

Yıl: 2 Sayı: 8EYLÜL 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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İ
lçEDEKİ bozuk 
yolları yenileye-
rek, vatandaşla-
ra rahat ve güvenli 
bir ulaşım imka-

nı sağlayan ekipler, bu 
kapsamda, Bağlarçeşme 
Mahallesi 1167. Sokak’a 
parke döşeyerek, Çınar 
Mahallesi Ahmed Arif 
Caddesi ve Mevlana 
Mahallesi Sultan Murat 
Caddesi’ne asfalt seri-
mi yaptı. Vatandaşların 
daha güvenli ve kon-
forlu bir alanda seyahat 
edebilmeleri için gece 
gündüz çalışan ekipler, 
asfalt ve parke yol çalış-
malarının devam edece-
ğini bildirdi.

EsENYuRT’uN
YoLLARI YENİLENİYoR

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir alanda yolculuk yapabilmesi 
için ilçe genelindeki parke ve asfalt çalışmalarına 7 gün 24 saat hız kesmeden devam ediyor

EsenyurtGA
ZE

TE
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edebilmeleri için gece 
gündüz çalışan ekipler, 
asfalt ve parke yol çalış-
malarının devam edece-
ğini bildirdi.

EsENYuRT’uN
YoLLARI YENİLENİYoR

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir alanda yolculuk yapabilmesi 
için ilçe genelindeki parke ve asfalt çalışmalarına 7 gün 24 saat hız kesmeden devam ediyor
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KURSLARIMIZ
DİKİŞ MAKİNECİ

(OVERLOK VE DÜZ)

KADIN GELİNLİK DİKİMİ

KADIN GİYSİLERİ DİKİMİ

ÇORAP ÜRETİMİ

SIHHİ TESİSAT ARMATÜR
MONTAJCISI VE ONARIMCISI

GAZALTI (MİG-MAG) KAYNAĞI

OKSİ GAZ KAYNAKÇILIĞI

OYUNCAK BEBEK YAPIMI
(AMİGURUMI)

AHŞAP HEDİYELİK
EŞYA YAPIMI

SAÇ BAKIMI VE YAPIMI
(KADIN)

SAÇ-SAKAL KESİMİ
(ERKEK)

MAKYÖZ

CİLT BAKIMI VE EPİLASYON

SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

BAHÇIVANLIK

MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

FOTOĞRAFÇILIK

ARI SÜTÜ ÜRETİMİ VE
ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

ARICILIK

AŞÇI YARDIMCISI

PASTACI YARDIMCISI

BAKLAVACILIK

DANIŞMA GÖREVLİSİ

ÇAĞRI MERKEZİ ELEMANI

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ
VE EĞİTİMİ

HABER SPİKERLİĞİ-SPİKERLİK-
SUNUCULUK

ÖN MUHASEBE

GENEL MUHASEBE

VEKTÖREL GRAFİK TASARIMI 
(CORELDRAW / ILLUSTRATOR)

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ

DİJİTAL PAZARLAMA

NESNE TABANLI
PROGRAMLAMA

ROBOTİK VE KODLAMA

EsEnyurT Beledi-
yesi otizmli, down 
sendromlu ve mental 
retardasyonlu çocuk-
ları velileriyle birlik-

te Esenyurt Belediyesi Geçi-
ci Modern Hayvan Bakımevi 
ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 
ağırladı. Esenyurt Belediye-
si Özel Eğitim Merkezi tarafın-
dan düzenlenen etkinliğe daha 
önce hayvanlarla bir araya gel-
memiş ve onlara hiç dokun-
mamış çocuklar da katıldı. 
Kedi, köpek ve tavuk gibi barı-
nakta bulunan birçok hayvanı 
kendi elleriyle besleyen özel 
çocuklar, aileleriyle birlik-
te halaylar çekip eğlenceli ve 
keyifli bir gün geçirdi.

“ÜçÜncÜ Barınak ziyaretini 
Gerçekleştirdik”

ETKİnlİĞİn amacının özel 
çocukların keyifli vakit geçir-
mesi olduğunu belirten Özel 
Eğitim Merkezi Sorumlusu 

Muhammed Alabay, “İlçemiz-
de bulunan down sendromlu, 
otizmli ve gelişim geriliği olan 
çocuklarımızla üçüncü barı-
nak ziyaretini gerçekleştirdik. 
Buradaki asıl amaç, yoğun eği-
timden sıkılmış olan çocukla-
rımızın rahatlamasını ve keyif-
li vakit geçirmesini sağlamaktı. 
Çocuklarımızı evlerinden alıp 
barınağa getirdik. Burada hay-
vanları sevdiler, beslediler ve 
onlarla iletişime geçtiler” dedi.

 

Esenyurt Belediyesi, Geçici Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde özel çocuklarımızı can dostlarımızla buluşturdu

ÇOCUKLARIYLA birlik-
te etkinliğe katılan veliler, 
düzenlenen organizasyon-
dan oldukça memnun kaldık-
larını belirtti. Çocuklar için 
çok güzel bir etkinlik olduğu-
nu söyleyen Sümeyye Doğan, 
“Çok keyifli geçti. Böyle bir 
ortamda bulunduğum için 
çok mutluyum. Kızımın hay-
vanlara karşı aşırı bir sevgi-
si var. Barınaktaki hayvanla-
rı bırakıp gitmek istemiyor. 
Çocuklar için çok güzel bir 
etkinlik oldu” derken etkinli-
ğe katılan Gülcan Yıldırım ise 
“Burada vaktimiz çok güzel 
geçti. Çocuklarım kedi sev-
dikleri için barınaktan kedi 
sahiplendik” dedi.

“çOcuklar için 
çOk GÜzel Bir 
etkinlik Oldu”

öZEL ÇoCukLAR CAN 
DosTLARIYLA buLuŞTu
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