
Sayı: 5 HAZİRAN 2021www.esenyurt.bel.tr / esenyurtbldys

Esenyurtlular, Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt’un özverili çalışmasını 
karşılıksız bırakmadı:

KEMERİNİ BAĞLA,  

MACERAYA HAZIR MISIN?

Benimle bir yolculuğa 

çıkmaya ne dersin?
Haydi, atla o zaman kanat-

larıma seni yaşadığım yere 

götüreyim!
Hazır mısın? Macera dolu 

bir yolculuk seni bekliyor!

Eveet! Uçuyoruz! Kemerini 

sıkıca bağla!
Çünkü, ben kelebek gibi 

uçan bir arı kuşuyum!

HERKES MERSİN’E BEN 

TERSİNE!

Hem gezip hem de birlikte 

sohbet etmeye ne dersin?

Sana özel yeteneklerimi 

anlatmakla başlıyorum o 

zaman!
Küçük bir kuş olabilirim 

ama büyük marifetlerim var...

Mesela, ters uçma özelliği-

ne sahibim.
Denemek ister misin? 

Sakın, sakın! Diğer hayvanlar 

da yaptı ama beceremedi. 

Çünkü Allah bu yeteneği 

sadece bana vermiş. 

KANATLARIM 

UÇAK KADAR 

HIZLIII!

Aynı zamanda ha-

vada asılı kalabilir ve çok 

hızlı şekilde kanat çırparım.

Diğer kuşlardan biraz fark-

lı olmamın sebebi, az önce 

de bahsettiğim gibi geriye 

doğru da uçabilmemdir.

Sahip olduğum ince gaga 

sayesinde çiçeklerin nek-

tarlarını kolayca yiyebilirim. 

Havada asılı kalabildiğim için 

bunu çok rahat yapabiliyo-

rum.
HAFİFİM AMA 

MARİFETLİYİM

Öyle hafif olduğuma da 

bakma!
Dedim ya marifetlerim 

büyüktür! 
Kaç kilo muyum? Sence 

kaç gösteriyorum?!

Dur söylüyorum ağırlığım 

yalnızca 180 gram!.

Ee, tabii boyumu da merak 

ettin onu da söyleyeyim; 

11 cm’e yakın. 

Ha, bu arada, kanatlarım 

üzerinde rahat mısın?

İyi, o halde devam ediyo-

rum.

HAVADA ASILI 

KAYABİLİRİM

Rengârenk tüylerimi 

sevdin galiba! 
Göğüs kısmımda ve alt 

kısımlarına doğru beyazlık 

bulunur. 
Bizim ailenin ortak bir 

özelliği var, vücutlarımızın bir 

bölümünde yeşil renklerinin 

olmasıdır.
Ayrıca, sadece kanatlarımı 

hızlı çırparak değil, aynı 

zamanda gelen rüzgâra 

ve hava akımına karşı da 

dengemi sağlayarak havada 

asılı kalabiliyorum. 

Rahat bir şekilde geriye 

doğru uçmamın yanı sıra di-

kine hızlı hareket edebilirim. 

Ee, yolcuğumuz sonuna 

doğru yaklaştık! 
Ben çok keyif aldım, uma-

rım sen de eğlenmişsindir.

Bir dahaki bahara görüş-

mek üzere! Hoşça kaaaal!

Heyy, n’aber dostum? Ben Arı Kuşu.

Bahar mevsiminin sonuna yaklaşıyoruz! Gerçi, 

bana her gün bahar.

Bu mevsim bizim için çok değerlidir. 

ÇocuKGAZETE ESENYURT

Arkadaşlarımız çöpleri geri dönüşüm için ayırıştırmışlar. 

Geri dönüşüm kutularını ararlarken onlara yardımcı 

olabilir misiniz?

LABİRENT BULMACA

TOPLA ÇIKART BOYA

Gizlenmiş resmi sayıları takip ederek bulalım.NOKTA BULMACA

Var mı Benden

Hızlısı?

Çatı
merteği

Bağlayan
şey, bağ

Kaz vb.nin
çıkardığı ses

Su altı
tepeliği

Öğüt niteliği
taşıyan dinî

konuşma

Tekelci serme-
yadar birliği

Damla

Bir tür
komedi

An, zaman

Kazanç

Kirişli bir
çalgı

Vesayet

Burmalı
çivi

Altı düz
bir çeşit

tekne

Bir tür sağlam,
yumuşak
dana veya
öküz derisi

Adı Esenyurt'ta
bir bulvarda

yaşatılan
Hababam
Sınıfı'nın

Hafize Ana'sı
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Irak'ta
bir kent

Vantilatör

Genelge,
sirküler

Ferda

Yalnızca,
yalnız

Deniz,
akarsu

12
Muhtar,
otonom

Yüzyıl

4
Tek kişilik

konser

Seki

Kestanecik

Adale

Direksiyonla
tekerlek ara

çubuğu

Küçük tekne
kaptanı

Kul, köle
(Yöresel)

Boylam

Litre
(Kısaca)

5 Meşru Muhtemel

"... dilleri"
Hint-Avrupa
dil ailesinin

bir kolu

"I" simgeli
element

Rus dili

Merkür
Edep yeri

Fotoğraftaki
yazarımız

Örnek alınan
kimse

7

Aralık

Titr

Açık
oturum

Kötücül bağ
dokusu uru

Tayin,
nasıp

Ölçeksiz
çizim

Eski kitap
ciltlerinin sol
kenarındaki

kapak

Yarık,
çatlak

Çalma işi

Eskişehir
ilçesi

8

Terlemiş
olan

North Atlantic
Treaty

Organisation

3 Doğu
Tekne, yukaç

karşıtı

Kalıtım
yoluyla

Falan

Alçak
basamak

Kulplu, em-
zikli kap

Birdenbire
ortaya çıkan

tehlikeli
durum

1 Bir tür
toprak

Sarımsak
dilimi

"... Mahalle"
İzmir

Tepecik'te
bir mahalle

Geniş

Uygun
bulmama

Eskicinin
'alırım' dediği

10

Pişmanlık
bildiren bir
söz, bari

Epitelyum

Antimon
(Simge)

Eş isteme
dönemi gelmiş

(hayvan)

Riziko

Bir tür kağıt,
kumaş
parçası

Bir etme,
tek duruma

getirme

Eski
Yunan dili

Gerçek

Esenyurt'un
bir mahallesi

11 Birim

Pesetanın
dörtte biri
değerinde

İspanyol parası

Diğerlerine
göre üstün
nitelikleri

olan

Arka karşıtı

Estonca'da
Dört

Müzikte
duraklama

İnsan
Kaynakları

(Kısaca)

Kromosfer

Cüretkâr

Bir kentin
tahkim edilmiş
çekirdek kısmı

Gözde
bir renk

Amerikan
elmasından
çıkan zamk

İnmiş,
indirilmiş

Görme
engelli

Kalay kaplı
ince sac

Hüzünlü

6
Tellallık

100 m²

Yemek,
yiyecek

Metal
olmayan
element

Hokkalara
konulan
ham ipek

Enerji

Karelere
bölünmüş,

üstünde
kareleri olan

9
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Ödüllü
Çengel

Bulmaca
n 30

Çocuk
sayfası

n 31

Esenyurt’un trafik
sorunu çözülüyor n 19

EN BASARILI
2. BASKAN
Pandemi sürecinde ekipleriyle birlikte gösterdiği gayret, 
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u en 
başarılı ikinci belediye başkanı yaptı. SONAR araştırma 
şirketi, yirmi büyükşehirde yaptığı anketin sonuçlarını 
açıkladı. “Belediye Başkanları Başarı Oranı” araştırmasın-
da, ilçe belediyelerinin Koronavirüs ile mücadelesinin 
sorulduğu soruda Esenyurt Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt, yüzde 67,9’luk oranla en başarılı beledi-
ye başkanları listesinde ikinci sırada yer aldı.

Ankette yer alan ‘İlçe belediye başkanlarının genel hiz-
met ve projeleri başarılı mıdır?’ şeklindeki 
bir diğer soruya verilen yanıtlarda ise 
Başkan Bozkurt’tan duyulan mem-
nuniyet oranı, yüzde 61,4 gibi 
yüksek bir orana ulaştı. Yapılan ça-
lışmaların vatandaşlar tarafından 
takdir edilmesinin önemine deği-
nen Başkan Bozkurt, “Emeğimizi 
onurlandıran halkımıza ve sahada 
emek veren tüm mesai arkadaşları-
ma teşekkür ediyorum” dedi. n 6

Vatandaş, genel hizmet ve 
projelerden de memnun

Esenyurt Belediyesi, pandemi 
döneminde mesleklerini icra 
edemeyen sanatçılara destek 
olmak için ‘Türkülerimiz Özü-
müz, Ozanlarımız Sözümüz’ 
etkinliği düzenledi. Sanatçılar, 
Bozkurt’a bağlama hediye etti.

SANATÇILARA
SES OLDU

n 8

‘Ayak basacak
toprak kalmadı ’

n 4-5

NAMIK KEMAL

MAHALLESİ
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Esenyurt Belediyesi, trafik gü-
venliğini artırmak için ana arterler-
de refüj boyama çalışmalarını sür-
dürüyor. 

Esenyurt Belediyesi, kazaların 
önlenerek yaya ve araç sürücüle-
rinin güvenle yolculuk edebilmesi 
için orta refüjlerde bordür boyama 
çalışmalarına başladı. Ekipler, hava 
şartlarının uygun olmasıyla birlikte 
çalışmalarını hızlandırdı. Kış ayların-
da yağmur ve çamurdan, yazın ise 
sıcaklardan etkilenip silikleşen bor-
dür taşları, boyanarak dikkat çekici 
hale geliyor. Sarı ve beyaz renkte 
boyanan orta refüj ve kaldırım bor-
dürleri araç sürücüleri için uyarıcı 
olurken, cadde ve sokakların görü-

nümüne canlılık da getiriyor. 

ÇALIŞMALAR 
HIZLANDIRILDI

Esenyurt’ta birçok noktada 
ekiplerin eş zamanlı olarak çalış-
ma yürüttüğünü söyleyen Fen İş-
leri Müdürlüğü yetkilisi Ünal Uçar, 
“Pandemi nedeni ile yaya ve araç 
trafiğinin az olmasından faydalana-
rak çalışmalarımızı hızlandırdık. 19 
Mayıs Bulvarı ve Nazım Hikmet Bul-
varı gibi birçok noktada trafik gü-
venliği açısından boyama çalışması 
yaptık. Vatandaşların güvenliği için 
yenileme çalışmalarımız sürdürü-
yoruz” dedi.

Boyama çalışması ile hem trafik güvenliği artıyor hem de 
cadde ve sokakların görünümüne canlılık geliyor

ANA ARTERLERDE REFÜJ
BOYALARI YENİLENİYOR

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, 
ESENYURT’U ZİYARET ETTİ

ESENYURT BELEDİYESİ’NDEN 
ECZACILARA KUTLAMA 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başka-
nı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u maka-
mında ziyaret etti. Yapılan görüşmenin 
ardından İmamoğlu ve Bozkurt, devam 
eden projeleri yerinde inceledi. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yar-

dımcılarıyla birlikte Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u ziyaret 
etti. Başkan Bozkurt ile İmamoğlu, daha 
sonra Balıkyolu Mahallesi’nde yapılması 
planan tıp merkezi ile Saadetdere Ma-
hallesi’nde yapımı tamamlanan parkta 
incelemelerde bulundu. 

Esenyurt Belediyesi, ilçede 
görev yapan eczacıların 14 
Mayıs Dünya Eczacılık Gü-
nü’nü kutladı. Pandemi 
sürecinde özveriyle çalı-
şan eczacılara, Esenyurt 
Güçlü Kadınlar Koopera-
tifi’nin ürettiği el emeği 
ürünlerden hediye edildi.

Esenyurt Belediyesi 
Sağlık İşleri Müdürlüğü, 14 
Mayıs Dünya Eczacılık Günü 

dolayısıyla eczaneleri ziyaret 
ederek salgın sürecinde bü-

yük bir özveriyle çalışan 
eczacıların gününü kut-
ladı. Ekipler, eczacılara 
Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Boz-
kurt’un kutlama me-
sajını ileterek Esenyurt 

Güçlü Kadınlar Koopera-
tifi’nin onlar için ürettiği el 

emeği şalları hediye etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt, Esenyurt İtfaiye İstas-
yonu’nu ziyaret ederek itfaiyecilerle bir 
araya geldi. Başkan Bozkurt, ilçede ya-
şanabilecek olumsuzluklara karşı daha 
etkili müdahale edilmesi ve birlikte ça-
lışma yürütülmesine dair itfaiyecilerle 
bilgi alışverişinde bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt, Başkan Yardımcıları 
Selçuk Günerhan, Veysel Bal ve Ali Su-
suz ile Esenyurt İtfaiye İstasyonu’nda 
Avcılar Grup Amiri Güven Tunca, Grup 

Amiri Yardımcısı Fuat Elkıram ve itfai-
ye erlerini ziyaret etti. Başkan Bozkurt, 
ilçede yaşanabilecek olumsuzluklara 
karşı daha etkili müdahale edilmesi 
ve birlikte çalışma yürütülmesine dair 
bilgi alışverişinde bulundu. “Esenyurt 
İtfaiye İstasyonu’nda çalışan arkadaş-
larıma hizmetlerinden dolayı, Esen-
yurtlu hemşehrilerim adına teşekkür 
ederim” diyen Başkan Bozkurt, Esen-
yurt İtfaiye İstasyonu Anı Defteri’ne 
görüşlerini yazdı, ardından itfaiye erle-
ri ile fotoğraf çektirdi. 

Başkan Bozkurt’tan itfaiyecilere ziyaret
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BAŞKAN BOZKURT, MÜLTECİLERE 
DESTEK OLMAK İÇİN
ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

ESENYURTLU ÇOCUKLARA 
BAYRAM SÜRPRİZİ

ESENYURTLU ANNELERİN
SEPETLERİ GÜLLERLE DOLDU

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi’nin 
uluslararası proje ortaklarından biri olan 
Save The Children ile güncel ve planla-
nan projelerine dair toplantı gerçekleş-
tirdi. 

Esenyurt’ta bulunan sığınmacı ço-
cukların ve ailelerinin bilgiye erişiminin 
artırılması, toplum temelli psikososyal 
destek ve çocuk odaklı koruma servis-
lerinin sağlanmasını amaçlayan ‘Toplum 
Temelli Çocuk Koruma’ projesinin güncel 
durumunun konuşulduğu toplantıda, 

‘Geçim Kaynaklarına Erişim Projesi’ kap-
samında meslek edindirme atölyelerinin 
destekleneceği belirtildi. Esenyurt Bele-
diyesi’nin uluslararası proje ortağı olan 
Save The Children Türkiye Direktörü 
Oben Çoban, ‘Geçim Kaynaklarına Eri-
şim Projesi’ ile gençlik odaklı koruma ve 
psikososyal destek hizmetlerinin sağlan-
ması, mülteci ve ev sahibi topluluk genç-
leri arasında şiddet, sömürü, istismar ve 
ihmalden korunması için aktarılacak 
kaynakların artırılmasını amaçladıklarını 
dile getirdi.  

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri 
Müdürlüğü, ‘Tam Kapanma’ nedeniyle 
evlerinden çıkamayan Esenyurtlu ailele-
rin Ramazan Bayramı’nı müzik eşliğinde 
dezenfeksiyon yaparak ve çocuklara şe-
ker dağıtarak kutladı. Bayramı evlerinde 
geçiren vatandaşların moralini yüksek 
tutmak için müzik yayını gerçekleşti-
rerek evlerin kapısını çalan ekipler, ço-
cuklara rengarenk şekerler ikram etti. 
Bayramda çocukları sevindirmeyi amaç-

ladıklarını ifade eden Veteriner İşleri 
Müdürü İbrahim Halil Çalış, “Maalesef 
pandemiden dolayı çocuklarımız soka-
ğa çıkıp şeker toplayamıyor. Başkanımız 
Kemal Deniz Bozkurt, ‘Bu sefer biz ço-
cuklara gideceğiz, biz şekerlerini verece-
ğiz’ dedi. Sokaktaki dezenfeksiyon çalış-
malarını yaparken ailelerin zillerini çalıp, 
çocuklarımızın bayramlarını kutladık. 
Hep beraber güzel günler göreceğimizi 
umut ediyoruz” dedi. Esenyurt Belediyesi, her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler 

Günü’nü, özel bir etkinlikle kutluyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, bir yandan sokak-
ları dezenfekte ederken diğer yandan da Anneler Günü’ne özel hazırlanan etkin-
likle sokakları şenlendirdi. Konseri, camlardan ve balkon-
lardan izleyen annelere, Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt adına gül hediye edildi. He-
diye edilen güller sarkıtılan sepetlere konuldu.  
Amacımız Esenyurtlu annelerin mutlu olması 
diyen Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil 
Çalış, “Kimi annelerimiz çocuklarına ulaşama-
dı, çiçeklerini alamadı. Biz de bir nebze de olsa 
annelerimizi mutlu etmek için dezenfeksiyon 
yaparken gül takdim ettik” dedi.

Esenyurt Belediyesi’nde, Başkan 
Kemal Deniz Bozkurt’un talebi ile 
Başkan Yardımcısı Cemal Güneysu 
başkanlığında kurulan ‘Taşınır Mal 
Komisyonu’ çalışmalarını tamamladı. 

Başkan Bozkurt’un talebi üzerine, 
uzun yıllardır kayıt altında olmayan 
ve korumasız halde bulunan taşınır 
malzemelerin kayıt altına alınması 
için Başkan Yardımcısı Cemal Güney-
su yönetiminde ‘Taşınır Mal Komis-
yonu’ kuruldu. Müfettiş, Teftiş Kurulu, 
Mali Hizmetler Müdürlüğü, Bilgi İşlem 
Müdürlüğü ve Destek Hizmetler Mü-
dürlüğünden üyelerin yer aldığı ko-
misyon, belediyedeki taşınır malze-
melerin tamamını kayıt altına alarak 
çalışmalarını tamamladı. 

Böylelikle Esenyurt Belediyesi’ne 
ait kaydı olmayan hiçbir eşya kalma-
dı. Ekipler ayrıca, kayıtlı olan taşınır 
malzemeleri de barkod sistemi ile 
güncelledi. Böylece kamuya ait mal-
zemelerin dijital ortamda takip edil-
mesi, zarar görmesi veya kaybol-
masının önüne geçilmiş oldu. Mali 
Hizmetler Müdürlüğünde görevli 
Fikret Ediş, “Esenyurt Belediyesi’n-
de yıllardır kayıt altına alınamayan 
taşınır malzemelerimizi kayıt altına 
aldık. Hangi birimde hangi malze-
menin olduğunun bilinmesi nokta-
sında önemli bir adım atmış olduk. 
Şu an Esenyurt Belediyesi’nde bulu-
nan bütün taşınır malzemeler, kayıt 
altındadır ve barkodludur” dedi.

Tüm envanterler
kayıt altına alındı

Bir yandan müzik diğer yandan dezenfeksiyon…



4 HAZİRAN 2021

NAMIK KEMAL MAHALLESI

ahalleyi ve sorunlarını 
2 dönemdir muhtarlık 
yapan Murat Cambaz 
ve esnafla konuştuk. 
Murat Cambaz, tam 

yirmi bir yıldır bu mahallede yaşıyor, 
7 yıldır muhtar. Cambaz, mahallesin-
deki insanların farklılıklarını, kalabalık 
nüfusu ve buradaki iş ola-
naklarının olumlu yönüne 
dikkat çekiyor. On beş yıl 
öncesine kadar 15 bin kişinin 
yaşadığı Namık Kemal Mahallesi, 
günümüzde nüfusunu ikiye katla-
yarak 30 bin Esenyurtlunun yaşadığı 
bir yer haline geldi. Mahalle; Turgut 
Özal, Saadetdere, Akşemseddin ve Za-
fer Mahalleleri ve Beylikdüzü ilçesine 
bağlı olan Yakuplu Mahallesi ile kom-
şu. Mahallenin yanı başında Harami-
dere Sanayi metrobüs durağı ve tarihi 
Mimar Sinan Köprüsü bulunuyor. E-5 
kara yoluna sınırı olduğu kesimde di-
key yapılaşmanın görüldüğü mahalle-
nin diğer kısımlarında ise 5 katlı yapılar 
çoğunlukta. Mahallenin geçmişteki en 
önemli sorunu olan yüksek gerilim hat-
ları, 4 yıl önce muhtarlık, belediye ve 
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirke-
ti (TEİAŞ)’nin ortak çabası ile çözüme 
kavuşturulmuş. Geçtiğimiz yıllarda Sa-
adetdere ve Namık Kemal Mahallerin-
de yaklaşık iki yüz elli bina üzerinden 
on dört tane yüksek gerilimli hat direkt 
olarak geçtiği için binlerce insan her an 
ölümle burun buruna yaşıyordu. 

‘BURADA HERKESE 
EKMEK VAR’

Mahallelerinde genellikle Arda-
han, Tokat ve Samsun’dan gelen va-
tandaşların yaşadığını söyleyen Cam-
baz, ayrıca Suriyeli, Türkmenistanlı, 

Azerbaycanlı ve İranlıların da burada 
ikâmet ettiklerini belirtti. Cambaz, 
mahallelerinde her kesimden insanın 
olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: 
“Anadolu’dan gelen insanlar, kimi 
esnaf olurken kimi de fabrikalarda 
çalıştı.  Gerçekten başarılı oldular ve 
kazandılar. Mahallemizin esnafları 
genelde giyim ve gıda işi ile uğraşıyor. 
Kim ne derse desin ilçemiz ve mahal-

lemiz bereketli bir yer. Anadolu’dan 
buraya gelen birçok kişi ev ve iş sahibi 
oldu. Kırk üç mahallemiz var ve her 
bir mahallemiz bir ilçenin merkezi 
gibi. İşini doğru yapan, takip eden 
esnaflar her zaman ayakta kalmıştır. 
Burada, işini yapan ve çalışan herkes 
huzurlu bir şekilde yaşar.”

Öte yandan mahallede plansız yapı-
laşma; yeşil alan, park ve sosyal tesis-

lerin yetersiz kalmasına sebep olmuş. 
Nüfus artışı da bu durumu daha da 
zorlaştırmış. Geçmişten bugüne yoğun 
bir betonlaşmanın kaldığını ve yeterli 
yeşil alanının olmadığını aktaran muh-
tar, “Mahallemiz ile sınır olan Recep 
Tayyip Erdoğan Parkı var. Mahallelimiz 
bu parktan yararlanıyor, ayrıca beledi-
yemizin başlamış olduğu ve tamamlan-
masına az kalan bir parkımız var. Her 
dönemde farklı bir imar anlayışı oldu, o 
nedenle mahallemizde yeşil alan kalma-
dı. Mahallemizin en güzel yönü ise so-
kaklarımız çok geniş. İstanbul’un fark-
lı ilçelerine gittiğimizde dar sokaklar 
mevcut. Genelde araç park etme sorunu 
oluyor ama bizim mahallemizde sokak-
lar çok geniş. İleride ilçemizin daha da 
güzelleşeceğine inanıyorum” dedi. 

‘İNSAN ODAKLI 
ÇALIŞMALAR YAPILIYOR’

Pandemi sürecinde mahallece zor 
günler geçirdiklerini söyleyen Cam-
baz, “Belediyemiz, bu süreçte tama-
men insan odaklı çalışmalar yaptı. Bu 
çalışmalar bize ışık oldu. Bir binada 
COVID-19 vakası çıktığında Veteriner 
İşleri Müdürlüğünü arıyoruz, hemen 
binada dezenfeksiyon işlemi yaptırı-
lıyor, ayrıca Sosyal Yardım İşleri Mü-
dürlüğü dışarı çıkamayan vatandaşla-
rımıza sıcak yemek desteği sunuyor. 
Belediyemiz Koronavirüs’e yakalanan 
hastaları durumu olan veya olmayan 
olarak ayırmadan destek oluyor. İşsiz 
olan vatandaşlarımız için Esenyurt Be-
lediyesi İstihdam Merkezi’ni arıyoruz 
ve iş sahibi olmalarını sağlıyoruz. Bu 
zor dönemde belediye ile mahallemiz-
de birçok vatandaşımıza destek olduk, 
çalışmalarımız koordineli bir şekilde 
devam etti” diye konuştu.

M

‘Ayak basacak
toprak kalmadı’

Elektrik hatlarından yayılan man-
yetik alana sürekli maruz kalınması; 
akciğer kanseri, beyin tümörü ve lö-
semi gibi ölümcül hastalıklara sebep 
oluyor. Bu nedenle yüksek gerilim 
hatlarının mahalle sakinlerinin en 
önemli sorunu olduğunu söyleyen 
Muhtar Cambaz, bu sorunun kendi 
döneminde çözüldüğünü belirtiyor. 
Cambaz “4 yıl önce bu sorunu çöz-
mek için Cumhurbaşkanlığına dilekçe 
yazdım. Belediye ve TEİAŞ ile sürekli 
irtibat halinde olup sorunun çözüme 
kavuşmasını sağladım. Yüksek gerilim 
hatlarını kaldırdık. Bu sebeple mahal-

lemde ilk muhtar seçildiğimde 3 bin 
150 oy alırken, ikinci dönem 8 bin oy 
alarak yine muhtar seçildim” diye ko-
nuştu. Namık Kemal Mahallesi’nin nü-
fusunu ikiye katladığına dikkat çeken 
Cambaz, “Mahallemizde otuz altı so-
kak ve on bir cadde var. Eskiden boş 
alanlarımız çoktu, betonlaşma daha 
azdı. O zamanlar iş yapmak, hizmet 
etmek daha kolaydı. Şimdi ise mahal-
lemiz tamamen doldu. Nüfus patla-
ması yaşadık. Yirmi yıl önceki Namık 
Kemal Mahallesi ile bugünü karşılaş-
tırdığımız zaman yüzde yüz fark edi-
yor” ifadelerini kullandı.

‘Yüksek gerilim hatlarından kurtulduk’

M
ur
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Esenyurt’un birçok mahallesi nüfus artışının ve betonlaşmanın bir an önce
durdurulması gerektiğini düşünüyor. 30 bin kişilik nüfusuyla Namık Kemal Mahallesi de 

bunlardan biri. Bu sayımızda Namık Kemal Mahallesi’ne konuk oluyoruz. 
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NAMIK KEMAL MAHALLESI

‘BAĞIMLILIK AZALDI’
Namık Kemal Ma-

hallesi’nin geçmişini 
ve güncel durumunu 
konuştuğumuz Fırın-
cı Bülent Uslu, “On 
yıldır bu mahallede 
yaşıyorum, ilk defa 

ekonomik olarak bu kadar sorun sı-
kıntı yaşıyoruz. On yıl önce buralar 
madde bağımlılarından geçilmiyor-
du. Şimdi daha iyi. Eskiden saat 9 
olduğunda buralarda madde bağım-
lıları gezerdi. Madde bağımlıları da 
azaldı, mahallemiz temizlendi” ifa-
delerini kullandı.

‘ESKİYİ ARIYORUM’
30 yıldır Namık 

Kemal Mahallesi’nde 
oturan Terzi Alaattin 
Müşteki, geçmiş dö-
nemleri anımsatarak 
günümüzde esnafın 
birbirine destek olma-

dığından yakınıyor. Müşteki, “Eskiden 
esnaflık, insanlık, komşuluk vardı” di-
yor ve ekliyor: “Şimdilerde esnaf bir-
birine destek olacağına köstek oluyor. 
Gerisi ile yaşayanın geleceği olmaz 
derler ama maalesef onu aratmak zo-
runda kaldılar. Eskiyi, insanlığı, kom-
şuluğu ve saygıyı arıyorum.”

‘DAİRE BULUNAMIYOR’

Mahalle sakinle-
rinden Ersan Yılmaz, 
“Mahallemiz 30 yıl 
önce çamur deryasıy-
dı” diyor. Yılmaz, ma-
hallerinin son yıllarda 
güzel olduğunu, fakat 

betonlaşmadan da rahatsız oldukla-
rını belirtiyor. Yılmaz, “Belediyemiz-
den, çalışmalarından memnunuz, 
aynı şekilde mahalle muhtarımızdan 
da memnunuz. Mahallemizin konu-
mu çok iyi, arkadaşlarım kiralık daire 
bulamıyor. Mahallemize şu anda ta-
lep çok. Önceki belediye sürekli ‘be-
ton, beton, beton’ dediği için şu anda 
mahalleye girince betonlaşma karşılı-
yor sizi” şeklinde konuşuyor.

‘HER MİLLETTEN 
İNSAN VAR’

Yirmi yıldır aynı 
mahallede yaşayan 
Berber Kenan Sinal, 
“Ayağımızı basacak 
toprak yok. Her taraf 
apartman” şeklinde 
konuşarak plansız 

yapılaşmaya tepki gösteriyor. İlçede 
yaşayan yabancıların ucuza çalıştığı-

nı ve bu sebeple gençlerin ve mahal-
lelilerinin de işsiz kaldığını savunan 
Sinal şunları söylüyor: “Esenyurt şu 
anda Avrupa Birliği oldu. Ne ararsan 
var, her milletten insan yaşıyor. Bana 
göre bu kötü bir şey, çünkü benim 
kendi insanım iş arayıp bulamıyor-
ken Suriyeli veya Afganistanlı biri 
daha ucuza çalışıp iş buluyorsa bu çok 
yanlış ve acı bir şey. Yabancılar 10 ku-
ruşluk işi, 5 kuruşa çalıştığı için bizim 
vatandaşımız da boşta kalıyor.”

‘HERKES BİRBİRİNİ TANIR’

M a h a l l e l e r i n i n 
yıllar içerinde dönüş-
tüğünü, farklı ırk ve 
inançlara sahip insan-
ların bir arada yaşadı-
ğını anlatan mahalle 
sakinlerinden Özge 

Altunay ise şöyle diyor: “Buranın 
çoğu halkı birbirini tanır. Esnafı da 
iyi, her sabah sohbet ediyoruz. Ma-
hallenizde bundan on yıl öncesi ile 
şimdi arasında dağlar kadar fark var. 
Gelişiyor, güzelleşiyor. Benim kıya-
fet sattığım bir dükkânım var. Orada 
her kesime hitap eden elbiseler sa-
tıyoruz, çünkü mahallemizde farklı 
ırktan ve inançtan insanlar bir arada 
yaşıyor.”



6 MAYIS 2021

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Belediye Başkanları Başarı Oranı” anketinde ‘Koronavirüs 
ile Mücadelede En Başarılı İlçe Belediye Başkanları’ arasında yüzde 67,9’luk oranla ikinci sırada yer aldı

‘EN BAŞARILI 2. BAŞKAN’

andemi sürecinde ekip-
leriyle birlikte gösterdiği 
gayret, Esenyurt Beledi-
ye Başkanı Kemal Deniz 

Bozkurt’u en başarılı ikinci belediye 
başkanı yaptı. SONAR araştırma şir-
keti, yirmi büyükşehirde yaptığı an-
ketin sonuçlarını açıkladı. “Belediye 
Başkanları Başarı Oranı” araştırma-
sında, ilçe belediyelerinin Korona-
virüs ile mücadelesinin sorulduğu 
soruda Esenyurt Belediyesi Başkanı 

Kemal Deniz Bozkurt, yüzde 67,9’luk 
oranla en başarılı belediye başkanları 
listesinde ikinci sırada yer aldı. Baş-
kan Bozkurt, pandeminin başladığı 
günden bu yana vatandaşların olum-
suz koşullardan etkilenmemesi için 
tüm personelleriyle sahada mücadele 
verdi. Esenyurt Belediyesi bu süreçte 
dezenfeksiyon, temizlik, evde sağlık 
gibi hizmetlerin yanı sıra yaptığı gıda, 
soğan ve patates gibi sosyal yardım-
larla da diğer belediyeler için örnek 

teşkil etti. 

“MESAİ ARKADAŞLARIMA 
TEŞEKKÜR EDİYORUM”

‘İlçe belediye başkanlarının genel 
hizmet ve projeleri başarılı mıdır?’ 
sorusunun sorulduğu ankette ise Baş-
kan Bozkurt, yüzde 61,4 oranında oy 
alarak başarısını tescilledi. 

Yapılan hizmetlerin vatandaşlar 
tarafından takdir edilmesinin öne-

mine değinen Başkan Bozkurt, “Her 
kesimden vatandaşımızın yaşamı-
na dokunacak projelerimizi hayata 
geçirmeye devam ediyoruz. İnsan 
odaklı hizmet anlayışımızla çevreden 
sağlığa, eğitimden kültür hizmetleri 
ve spora, alt yapıdan ulaşıma kadar 
birçok alanda çalışmalarımız aralık-
sız sürüyor. Emeğimizi onurlandıran 
halkımıza ve sahada emek veren tüm 
mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Özverili çalışma
halkın takdirini kazandı

P

Esenyurt Belediyesi, sosyal bele-
diyecilik anlayışıyla ilçede yaşa-
yan dar gelirli ailelere yardım-

larını sürdürüyor. Kaynakların etkin 
kullanılması kapsamında Birleşmiş 
Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) 
ve uluslararası kuruluşlar arasında 
iş birliği yapılıyor. Çalışmalar kapsa-
mında Ramazan Ayı’nda Esenyurt’a 
gönderilen yardım malzemeleri dar 
gelirli ailelere ve göçmenlere ulaş-
tırılmaya başlandı. Bu yıl içerisinde 
BM ve AB fonlarından temin edilen, 
bin 685 adet gıda kolisi yardımı, 3 
bin 100 paket çocuk bezi, 333 adet 
bebek devam sütü, 8 bin 800 adet 

hijyen kiti, bin 500 adet banyo sa-
bunu ve 5 bin adet çamaşır suyunun 
dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçedeki göçmenlere yapılan yar-
dımların tamamen uluslararası ku-
ruluşlardan karşılandığını söyleyen 
Dış İlişkiler Müdürlüğü personeli Er-
kan Dakdevir “Temin ettiğimiz yar-

dımları şehrimizde yaşayan tüm va-
tandaşlarımıza ve göçmenlerimize 
ulaştırma çabasındayız. Göçmenlere 
ulaştırdığımız yardımların tama-
mı, dış kaynaklardan elde ettiğimiz 
malzemelerden oluşuyor. Malzeme-
ler zaman zaman farklılık göstere-
biliyor. Örneğin, pandemiyle ilgili 
BM’den aldığımız hijyen kitlerinin 
dağıtımını yaptık. Şu anda Alman 
Federal Cumhuriyeti Devleti, Alman 
Uluslararası İş Birliği Kurumu, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi ve Esen-
yurt Belediyesi koordinasyonunda 
temin ettiğimiz yardım malzemeleri-
nin dağıtımını yapıyoruz” dedi.

Uluslararası yardımlar sahiplerine ulaşıyor
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluş-
lardan gönderilen yardım malzemeleri, Esenyurt Belediyesi 

aracılığıyla ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve 
göçmenlere dağıtılıyor. Böylece hem kaynaklar etkin kulla-

nılıyor hem de yardım yapılan vatandaş sayısı artıyor

derman oldu
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K oronavirüs salgını nedeniyle 
evlerinden çıkamayan vatan-
daşlar için Esenyurt Beledi-

yesi’nin hayata geçirdiği Pandemi 
Destek Ekibi, tam kapanma sürecin-
de Esenyutluların yardımına koştu. 
Belediyenin Çağrı Merkezi’ne gelen 
talepler, 43 mahalleye hizmet veren 
ekiplere iletilerek, vatandaşların ih-
tiyaçları dakikalar içerisinde yerine 
getirildi. Tam kapanma sürecinde, za-
bıta, halkla ilişkiler ve ulaştırma per-
sonellerinden oluşan ekipler; vatan-
daştan gelen market alışverişi, ilaç, 
sağlık personeli ve hastanede yatan 
yakınlarına ulaştırması gereken eşya 
gibi talepleri karşıladı.

‘HİZMETİ EVLERE TAŞIDIK’

Pandemi döne-
minde vatandaşla-
rın yanında olmak 
için özel bir ekip 
o luşturduklar ını 
söyleyen Esenyurt 
Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Boz-
kurt, “Vatandaş-
larımızın yanında 
olmak için Halkla 
İlişkiler Müdürlü-
ğü yönetiminde bir 

ekip oluşturduk. Diğer departmanlar-
da olan arkadaşlar da destek sağladı. 
Bu çalışmayla vatandaşlarımızın ihti-
yacını evlerinde karşılayarak, hizmeti 
ayaklarına götürdük. Tabii evde kalma 
sürecinde sorunları tamamen bitir-
memiz mümkün değildi ama onların 
yanında olduğumuzu bilmeleri çok 
önemli. İnşallah önümüzdeki gün-
lerde, hep beraber sağlık ve mutluluk 
içinde birlikte olacağız” dedi.

‘TALEBİM DAKİKALAR 
İÇERİSİNDE KARŞILANDI’

Hayata geçirilen bu hizmetten do-
layı Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür 
eden vatandaş Ali Gür, “Beylikdüzü 
Devlet Hastanesi’nde yatmakta olan 
yakınıma kişisel eşyalarını göndermek 
istiyordum. Yasaktan dolayı gidemi-
yoruz tabi. Çağrı merkeziyle 
iletişime geçerek talebimi ilet-
tim. Ekipler, hemen gelerek 
talebimi dakikalar içerisinde 
karşıladı. Verilen hizmetten 
çok memnun kaldım. Bu zorlu 
günleri böyle dayanışarak bir-
likte atlatacağız” diye konuştu.

Esenyurt Belediyesi’nin, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçir-
diği Pandemi Destek Ekibi, tam kapanma sürecinde Esenyurtluların dermanı oldu

DESTEK EKİBİderman oldu

Bağlarçeşme Mahallesi’n-
den Esenyurt Belediyesi 

Çağrı Merkezi’ni arayan bir 
aile, çocuklarının televizyon 

izlemek istediğini, ancak 
arıza nedeniyle izleyemedi-
ğini söyledi. Bunun üzerine 

eve giden ekipler, gerekli 
kontrolleri yaptı. Arızanın 

antenden kaynaklandığını 
tespit eden teknikerler, 

çatıya çıkarak sorunu kısa 
sürede çözdü.

VATANDAŞIN
ELBİSE TALEBİ

DAKİKALAR İÇİNDE
KARŞILANDI

ÇOCUKLAR İÇİN
ÇATIYA

ÇIKTILAR
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Esenyurt Belediyesi, pandemi döneminde 
mesleklerini icra edemeyen sanatçılara 
destek olmak için ‘Türkülerimiz Özümüz, 
Ozanlarımız Sözümüz’ etkinliği 
düzenledi. Esenyurtlu sanatçılar, 
zorlu günlerinde kendilerini 
unutmadığı için Başkan Boz-
kurt’a bağlama hediye etti

Sanatçılara
SES OLDU

senyurt Belediyesi, pandemi 
nedeniyle sanatını icra ede-
meyen sanatçılara destek ol-
maya devam ediyor. Esenyurt’ta 

yaşayan sanatçılar için “Türkülerimiz Özümüz, 
Ozanlarımız Sözümüz” etkinliği düzenlendi.

Esenyurtlu sanatçıların seslendirdiği şarkılar, tür-
küler ve şiirler Esenyurt Belediyesi’nin sosyal medya 
hesaplarından yayınlandı. Birçok sosyal medya kulla-
nıcısı tarafından beğeni ile izlenen etkinliğin son gü-
nünde Başkan Bozkurt, Başkan Yardımcıları Selçuk 
Günerhan ve Ali Susuz ile birlikte Şehit Erol Olçok 
Kültür Merkezi’nde sanatçılarla bir araya geldi. Esen-
yurtlu sanatçılar, zorlu günlerinde kendilerini unut-
madığı için Başkan Bozkurt’a saz hediye etti.

E

‘HER SES, 
HER RENK 

VAR’

P a n d e m i 
sürecinde sa-

natın ve sanat-
çıların yanında 

olmaya devam ede-
ceklerini belirten Başkan Bozkurt, yapı-

lan etkinlikte Anadolu’nun birçok bölge-
sinden sanatçının eserlerine yer verildiğini 

belirterek “Anadolu’da her ses, her renk var. Gü-
zel olan da bu; sesleri olduğu gibi muhafaza ederek birbiri-
mizle paylaşmak. Bu akşamki dinletide her bölgeden şarkılar 
seslendirildi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

 Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Yaşar ise etkinlik hakkında 
“Vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık” dedi.

‘MÜZİK ALETLERİNİ SATANLAR OLDU’

Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Gru-
bu Başkanı Yusuf Ulu, Esenyurt Beledi-

yesi’nin bu zor dönemde sanatçıların 
seslerini duyurduğunu hatırlatarak, 

yapılan etkinliğin çok değerli oldu-
ğunu vurguladı. Ulu, “Bu dönemde 
Esenyurt Belediyesi’nin sanatçıla-
rın sesini halka duyurmakta aracı 
olması, bizim için çok önemliydi. 
Bunun bütün bölgeye ve Türkiye’ye 

örnek olmasını istiyoruz. Pandemi 
sürecinde kültür-sanat için birçok kişi 

müzik aletini satmak zorunda kaldı. Bu 
kötü bir iz bıraktı ama biz de Esenyurt’a iyi 

bir iz bırakması için başkanımıza saz hediye edi-
yoruz” ifadelerini kullandı. 

‘ÇOK KIYMETLİ BİR 
DAYANIŞMA ÖRNEĞİ OLDU’

Gölge Kültür Sanat Merkezi adına konuşan sanatçı Sinan 
Gökçe ise pandemi sürecinde Esenyurt Belediyesi’nin kendi-
leri ile dayanışmasının örnek olduğunu dile getirdi. Gökçe, 
“Etkinliğin bütün sıkıntılara ve zorluklara rağmen gerçek-
leştirilmesi çok değerli. Belediye Başkanıma ve emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlik, çok kıymetli bir 
dayanışma örneği oldu” dedi.

Hüseyin YAŞAR
Esenyurt Belediyesi
Kültür İşleri Müdürü

Yusuf ULU
Kent Konseyi Kültür
Sanat Çalışma
Komisyonu Sorumlusu
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Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin 
sağlıklı bir ortamda eğitim gö-
rebilmeleri için ilçede bulunan 

tüm okullarda, Koronavirüs salgını 
tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon 
çalışması gerçekleştiriyor. Veteriner 
İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 
yürütülen çalışmalarda; derslikler, 
giriş kapıları, lavabolar, kapı kolları, 
koridorlar, merdiven korkulukları ve 
bahçelerde yer alan oyun alanları, 
banklar gibi tüm ortak kullanım alan-
larını dezenfekte ediliyor.

Esenyurt Belediyesi, Koro-
navirüs tedbirleri kapsa-

mında ilçede bulunan tüm 
okulları dezenfekte çalış-
malarına devam ediyor

Esenyurt Belediyesi, halk sağ-
lığının korunması amacıyla 
karasinek ve sivrisinekle mü-

cadele için ilaçlama çalışmalarına 
başladı.

 Esenyurt Belediyesi Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü, özellikle 
yaz aylarında artan karasinek 
ve sivrisinekle mücadele kap-
samında ilçe genelindeki park-

lar, çöp konteynerleri ve üreme 
alanlarında ilaçlama çalışmala-
rına başladı. Teknik donanımlı 
araçlar ve deneyimli personel-
lerle yürütülen çalışmalar, daha 
sonra cadde ve sokaklarda de-
vam edecek. İlaçlama sırasında 
insan sağlığına zarar vermeyen 
maddelerin kullanıldığı çalışma-
lar devam edecek.

OKULLAR
dezenfekte ediliyor 

Esenyurt’ta karasinek ve
sivrisinek ilaçlaması başladı

Koronavirüs’le mücadele 
aralıksız sürüyor

Esenyurt Belediyesi Koronavirüs’le mücadele 
kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullan-
dığı alanları dezenfekte etmeye devam ediyor

Esenyurt Belediyesi, Koronavi-
rüs’e karşı etkili bir şekilde yü-
rüttüğü çalışmalarını aralıksız 

sürdürüyor. Bu kapsamda, ilçe gene-
linde resmî kurumlar, okullar, ecza-
neler gibi vatandaşların yoğun olarak 
kullandığı alanlar ile tüm çöp kontey-
nerleri dezenfekte ediliyor. 

Koronavirüs’e karşı mücadele 
çalışmaları kapsamında, ilçesinin 
her noktasında çalışmalarına devam 
eden Esenyurt Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürlüğü ekipleri, toplu kul-
lanım alanlarını dezenfekte etmeye 

devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi al-
tına alan Koronavirüs salgınına karşı 
oluşturduğu ekiple, Esenyurt gene-
linde çalışmalarını aralıksız sürdüren 
birim, sabah erken saatlerde ilçedeki 
hastaneler, sağlık ocakları, belediye 
binası gibi kamu kurumlarının yanı 
sıra İETT durakları, minibüsler, ban-
kamatikler, bina girişleri, toplu kulla-
nım alanları ve tüm çöp konteynerle-
rini dezenfekte ediyor. Ekipler ayrıca, 
vatandaşların talebi üzerine bina iç-
lerinde ve ofislerde de dezenfeksiyon 
işlemleri gerçekleştiriyor.
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Esenyurt Belediye Başka-

nı Kemal Deniz Bozkurt, 

seçim vaatleri arasında 

yer alan, ‘Her Mahalleye 

Bir Mahalle Konağı’ pro-

jesi kapsamında Saadetdere Mahal-

lesi’ne; içerisinde kapalı pazar alanı, 

katlı otopark, beledi-
ye hizmet birimi, 
sanat atölyeleri 
ve çok amaçlı sa-
lon gibi alanların 
yer alacağı Ma-
halle Konağı inşa 
edilecek. 

‘Her Mahal-
leye Bir Mahalle 
Konağı’ projesi 
kapsamında Tur-
gut Özal Mahallesi 47. Sokak ile 

109. Sokak’ın kesişiminde yer alan 

6 bin 352 metrekarelik arazi üzeri-

ne inşa edilecek Mahalle Konağı’nın 

içinde kapalı pazar alanı, belediye 

hizmet birimi, katlı otopark, sanat 

atölyeleri, Turgut Özal ve Saadet-

dere mahalle muhtarlıklarına ait 2 

adet muhtarlık ofisi, toplantı odası, 

seksen üç kişilik çok amaçlı salon, 

çalışma stüdyoları, teras kafe ve 

mahalle etkinlik alanı yer alacak.

HER YAŞ GRUBUNA 
HİTAP EDECEK

“Mahalle Konağı” projesi, kapa-

lı pazar ve etkinlik alanları olarak 2 

farklı aşamada hazırlanıyor. Mahalle 

Konağı içerisinde 150 metrekarelik; 

bünyesinde çağrı merke-
zi, malî hizmetler, zabıta 
ve sosyal yardım birim-
lerinin olacağı Belediye 
Hizmet Birimi; Saa-
detdere ve Turgut Özal 
Mahalle Muhtarlıkları, 
Toplantı Odası, Çok 
Amaçlı Salon, Sanat 
Atölyeleri, Çalışma 
Stüdyoları, Teras Kafe 
yer alacak.

OTOPARK SORUNU 
ÇÖZÜLÜYOR

Projenin ikinci kısmında ise 2 

mahallenin de otopark sorununu 

rahatlatacak, otopark ve kapalı pa-

zar alanı bulunacak. Çocuklar içinse 

Mahalle Etkinlik Meydanı tasarlan-

dı. Meydan içerisinde; salıncak ala-

nı, etkinlik platformu ve tırmanma 

duvarı yer alacak.

Saadetdereliler,
Mahalle Konağı’na 

kavuşuyor

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un seçim 

vaatleri arasında yer alan ‘Her Mahalleye Bir Mahalle Konağı’ 

projesi hayata geçiyor. İlk mahalle konağı, 6 bin 352 metre-

karelik bir alana, Saadetdere Mahallesi’nde inşa edilecek



11HAZİRAN 2021

Pandemi döneminde evlere kapanan çocuklar için ailelere büyük iş düşüyor. 
Uzman Psikolog Bilge Demirhan’ın ailelere tavsiyeleri; “Çocukların evlerin-
de enerjilerini atmaları için ailelerin çeşitli oyunlar oynaması gerekiyor. Kas 
gelişimlerini destekleyici oyunlar en iyisi. Körebe, Saklambaç gibi oyunları ev 
içerisinde oynanabilirler, ayrıca ebeveynler çocuklara masal okuyabilir.
Bu dönemde bir kitap okuma düzeni oluşturulması faydalı olacaktır”

zman Psikolog Bilge 
Demirhan ile 5-10 yaş 
grubundaki çocukla-
rın gelişim özellikleri ve 

içerisinde bulunduğumuz pandemi 
döneminde ailelerin çocuklara karşı 
yaklaşımlarıyla ilgili bir söyleşi gerçek-
leştirdik. Demirhan’ın ailelere altın ni-
teliğinde tavsiyeleri bulunuyor. 

n 5-10 yaş aralığındaki ço-
cukların gelişim özellikleri ne-
lerdir?

5-10 yaş arası geniş bir yaş grubu. 
Biz bu yaş aralığını; 5-6 yaş, 6-8 ve 
8-10 yaş olarak sınıflandırıyoruz. 5 ya-
şındaki bir çocuk, artık hayâl gücünü 
kullanarak oyun oynayabilir. Henüz 
‘Somut İşlem’ dönemindedirler ama bu 
dönemde yine canlandırmalar yapabi-
lirler. Onun dışında, okuma ve yazma-
yı öğrendikleri dönem aslında bu dö-
nem. 6-8 yaşa geldiğimizde çocukların 
aileden bağımsızlaştığını görüyoruz. 
Daha çok akranlarıyla ilişkiler içinde-
ler. 8-10 yaş, çocukların artık okuma 
yazmayı bildikleri dönem olduğu için 
kendi kendilerine kitap okuyabildikle-
ri, kendi problemlerini anlatabildikleri 
ve çözebildikleri bir dönem oluyor.

n Bu gelişim sürecine aileler 
nasıl katkıda bulunabilir? 

Biliyorsunuz ki zor bir dönemden 
geçiyoruz. 5-10 yaş, çocukların kreş ve 
okula gitmesi gereken yaş. Bu dönem-
lerde yeni yeni arkadaşlıklar edinerek 
ilk defa ailelerinden sürekli olarak 
uzak kalıyorlardı, yani her sabah uya-
nıp okula gidiyor ve akşam gelip ödev 
yapıyorlardı. Aslında bütün enerjileri-
ni okulda ve teneffüslerde atıyorlardı. 
Bilgisayardan uzak kalmasını istedi-
ğimiz çocuklar, pandemi sürecinde 
bağımlı oldular. Derslerini bilgisayar 
üzerinden işliyorlar. Teknolojiyle çok 
yakınlaştılar ve enerjilerini atamaya-
cak duruma geldiler. Kısıtlamalar ne-
deniyle sürekli evdeler. Bu nedenle ço-
cukların evlerinde enerjilerini atmaları 
için ailelerin çeşitli oyunlar oynaması 
gerekiyor. Kas gelişimlerini destekleyi-

ci oyunlar en iyisi. Körebe, Saklambaç 
gibi oyunları ev içerisinde oynanabilir-
ler, ayrıca ebeveynler çocuklara masal 
okuyabilir. Bu dönemde bir kitap oku-
ma düzeni oluşturulması faydalı ola-
caktır. 

n Günlük olarak nasıl bir 
program yapılmalı, örnek vere-
bilir misiniz?

Çocuklar bu süreçte, akrabaların-
dan uzak kaldılar. Akrabalarıyla en 
azından telefon üzerinden vakit geçire-
bilirler. Çocukların ayrıca, okul düzen-
lerini de hiçbir şekilde aksatmaması 
gerekiyor. Nasıl ki sabah kalkıp okula 
gidiyorlarsa yine aynı şekilde sabah 
erken kalkmaları gerekiyor. Ödevleri-
ni takip etmeli ve ödev dışında başka 
uğraşlar bulmaları gerekiyor. Zekâ ge-
liştirici aktiviteler veya kutu oyunları 
olabilir. Bunun dışında uyku düzenle-
rine dikkat edilmeli. Bir de burada en 
önemlisi; ailelerin çocukları dinleme-
leri. Bol bol sohbet ederek soru sora-
bilirler. ‘Hangi çizgi film kahramanı 
olmak isterdin, sence o çizgi film kah-
ramanı nasıl hissediyordur?’ gibi so-
rular sorulabilir. Çocuklarla duyguları 
hakkında konuşabilirler, çünkü duygu-
larını tanıyamayan ve aktaramayan ço-
cuklarda çok fazla öfke problemi görü-
lebiliyor. Akran ilişkileri de bu süreçte 
çok önemli. Çocukların akran ilişkileri-
ni geliştirmeleri sağlanmalı.

EVDE KALAN ÇOCUKLAR 
ÖFKELİ OLUYOR

n Hem yetişkinler hem de 
çocuklar için zor bir dönemden 
geçiyoruz. Pandemi döneminde 
evde kalan çocuklara ebeveynle-
rin yaklaşımı nasıl olmalı? 

Pandemi dönemini evde geçirme-
miz gerekiyor ama en azından kısıtla-
maların olmadığı zamanda çocukları 
parka götürerek sosyalleştirmek gere-
kiyor. Evde kalan çocuklarda hem kor-
ku, kaygı hem de çok büyük öfke prob-
lemleri oluyor. Bu yüzden çocuklarımız 

için tedbirlere uyarak 
biraz sosyalleşme-
miz gerekiyor. 

n Bu yaş gru-
bundaki çocuk-
lara kitap oku-
ma alışkanlığı 
kazandırılma-
sı için neler ya-
pılmalı?

Kitap okuma 
sevgisi aileden gelir. Eğer çocuğun 
anne babası kitap okuyorsa, çocuk da 
kendine uygun kitaplar okuyarak bu 
alışkanlığı kazanacaktır. İleriki ya-
şantısında da bu alışkanlığını devam 
ettirecektir ama ebeveynler televizyon 
izlerken, çocuklarına kitap okumasını 
söylememelidir. Kitap okumak, ailenin 
tamamıyla yapılacak bir aktivitedir.

n 5-10 yaş grubu çocukların 
televizyonla ve teknolojiyle iliş-
kisi nasıl olmalı?

Öncelikle içeriğin güvenli olması 
gerekir. Teknoloji çağındayız ve çocuk-
ları teknolojiden uzak tutamayız. İzle-
meleri gerekiyor ama güvenilir içerik-

ler olmalı. Bir de çocukların televizyon 
karşısında ne kadar vakit geçirdikleri 
çok önemli. Televizyon izlerken kesin-
likle yemek yememeliler ya da farklı 
bir işle uğraşmamalılar. Televizyon 
izlendikten sonra kapatılmalı ve çocuk 
başka bir şekilde vaktini değerlendir-
meli. Bu, bilgisayar ve diğer teknolojik 
cihazlar için de geçerli. 

Kas gelişimlerini 
destekleyici oyunlar

Çocuklar için pandemide en büyük destek:

U

n Esenyurt Belediyesi bün-
yesinde 5-10 yaş grubundaki 
çocuklar için ‘Masal Terapi’ 
etkinliği düzenliyorsunuz. Bu 
etkinliğin çocuklara ne gibi 
faydaları oluyor?

Çocuklar çoğu şeyi bize 
anlatamıyorlar ama ‘Masal 
Terapi’ ile yaptığımız grup 

terapisinde, ço-
cukların aynı 
yaştaki akran-
larına davranış 
şekillerini, nasıl 
davrandıklarını 
gözlemleyebi-
liyoruz. Aslın-
da anlattığımız 
masallarla ço-
cukların kay-
gı, korku, öfke 
problemlerini, 
kıskançlıkları-
nı, yaratıcılık-

larını, sosyal sorumluluk ve 
becerilerini gün yüzüne çıka-
rıyoruz. Eğer öfkeli bir çocuk 
varsa biz onu grup terapisin-
de çok rahat görebiliyoruz. 
Bireyselde ise çocuk bunu 
gizliyor, utanıyor anlatmak 
istemiyor.

ÇOCUKLARIN 
İÇ DÜNYASI 

GÜN YÜZÜNE 
ÇIKIYOR
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Esenyurt Belediyesi, Mayıs ayında da tüm birimleri ile hizmetlerine devam etti. Ramazan Ayı ve 17 
günlük ‘Tam Kapanma’ döneminde ihtiyaç sahipleri ile dayanışmayı artıran Esenyurt Belediyesi, 16 bin 

928 adet ‘Gıda Kolisi’, 29 bin 990 porsiyon ‘Sıcak Yemek’ desteği, 384 paket ‘Kahvaltılık’ yardımı, 7 bin 
591 adet ‘Alışveriş Kartı’, ‘Bebek Bezi’ ve ‘Mama’ desteğinde bulunarak dar gelirli aileleri yalnız bırakmadı

Tam Kapanma ve Ramazan 
Ayı’na denk gelen Mayıs 
ayında, zor durumda olan 
vatandaşları yalnız bırak-

mayan Esenyurt Belediyesi Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sa-
hibi ailelere 16 bin 928 adet gıda ko-
lisi dağıttı. Esenyurt Belediyesi, yine 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar için 
29 bin 990 porsiyon ‘Sıcak Yemek’ 
desteği, 384 paket ‘Kahvaltılık’ yar-
dımı, 7 bin 591 adet ‘Alışveriş Kartı’, 
‘Bebek Bezi’ ve ‘Mama’ desteği ile 211 
adet ‘Bot, Mont, Ayakkabı ve Kıyafet’ 
yardımında bulundu.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İş-
leri Müdürlüğü, ilçe genelinde 614 
vatandaşı ‘Hasta Nakil Ambulansı’, 
bin 355 kişiyi de ‘Toplu Taşıma ve 
Asansörlü Araç’ hizmeti ile sağlık 
kuruluşlarına ulaştırdı. Ekipler, bin 
333 vatandaşa ‘Evde Sağlık’, 15 kişi-

ye düzenli olarak 66 saat ‘Evde Fizik 
Tedavi’ hizmeti vererek vatandaşla-
rın sağlıklı olmasına destek oldu. 

PANDEMİ DESTEK EKİPLERİ 
YARDIMA KOŞTU

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt’un talimatı ile 17 gün-
lük ‘Tam Kapanma’ döneminde zabıta, 
halkla ilişkiler ve ulaştırma personel-
lerinden oluşan 85 kişilik ekip, bele-
diyenin iletişim kanallarından gelen 
market alışverişi, ilaç, sağlık personeli 
talebi ve karantinadaki Esenyurtlula-
rın diğer taleplerini karşılayarak yan-
larında oldu. İş arayanlar ile işveren 
firmaları buluşturarak vatandaşların 
istihdam edilmesini sağlayan ESBİM 
(Esenyurt Belediyesi İstihdam Merke-
zi), Mayıs ayı içerisinde 140 kişinin işe 
yerleştirilmesini sağladı.

Destek
artarak
sürüyor

Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçede 
bulunan sokak hayvanlarını 
yalnız bırakmadı. İlçe genelin-
de sokak hayvanlarına 18 bin 
420 kilogram mama dağıtımı 
yapan ekipler, aynı zamanda 
can dostlarımızın sağlıklı ya-
şamaları için de destek verdi. 
Mayıs ayında 457 hayvanın 
tedavisini yapan ekipler, 472 

hayvanın aşılamasını, 140 hayvanın 
ameliyatını, 116 kedi ve köpe-
ğin de kısırlaştırma işlemini ger-
çekleştirdi. Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü dezenfeksiyon ekipleri; 
ilçedeki meydanlar, Covid-19 
vakalarının bulunduğu bina gi-
rişleri, 83 cami, 5 cemevi ve ilçe 
genelinde tüm kamu kurumla-
rını da dezenfekte etti.

ÖZEL ÇOCUKLARA DESTEK
 Esenyurt Belediyesi, Özel Eğitim Merkezi’nde 51 çocuğa 117 saat ‘Dil ve Ko-
nuşma Terapisi’ eğitimi, 34 çocuğa 96 seans ‘Bireysel Eğitim’, 8 çocuğa 13 saat 
‘Oyun Terapileri’ ve 18 aileye ise 43 seans ‘Psikolojik Danışmanlık’ hizmeti ve-
rildi. Esenyurt Belediyesi, Engelliler Koordinasyon Merkezi ise engelli ve 65 
yaş üzeri 40 vatandaşa ‘Evde Temizlik’, 45 vatandaşa ‘Kişisel Bakım’ hizmeti 
verirken, 84 vatandaşa da ‘Sağlıklı Beslenme’ ve ‘Diyet’ programı uyguladı.

YOL
ÇALIŞMALARI
DEVAM ETTİ

Yol ve kaldırımları yenileyerek va-
tandaşların daha rahat bir ulaşım 
sağlaması için çalışmalarını sürdü-
ren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
ilçe genelinde bin 181 ton asfalt, 
6 bin 103 metrekare parke yol ve 

tamiratı yaptı. Daha yeşil bir Esen-
yurt için çalışan Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri de ilçe gene-
linde 262 ağaç dikti. 556 çalı diki-
mi de yapan ekipler, Esenyurt’u 
güzelleştirmeye devam ediyor.

Sokak hayvanları
beslendi ve
tedavileri yapıldı
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senyurt Belediyesi Kültür 
İşleri Müdürlüğü, Ulu Ön-
der Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün çocuklara arma-

ğan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı’nın 101’inci yıl 
dönümü dolayısıyla Resim ve Şiir 
Okuma Yarışması düzenledi. Gönde-
rilen yüzlerce eser içerisinde dereceye 
giren eser sahipleri, ödüllerini Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt’un elinden aldı. Başkan Boz-
kurt, 23 Nisan sabahı katıldığı çe-
lenk bırakma töreninin ardından şiir 
kategorisinde birinci olan Nehir Naz 
Songur’un evine giderek hem bayra-
mını kutladı hem de tablet hediyesi-
ni verdi. Resim kategorisinde ilkokul 
öğrencileri arasında birinci olan Ada 
Su Karataş, ödülünü Esenyurt Bele-
diye Başkan Yardımcısı Selçuk Gü-
nerhan’dan, yine aynı dalda ortaokul 
öğrencileri arasında birinci olan Asya 
Yılmaz ise hediyesini Başkan Yardım-
cısı Ali Susuz’un elinden aldı.

ÇOCUKLARIN BAYRAM 
HEDİYESİ 
BELEDİYEDEN

23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı’nın 
101’inci yılı Esenyurt’ta coş-
kuyla kutlandı. Düzenlediği 
yarışmanın yanı sıra ilçedeki 
tüm meydan ve ana arterleri Türk 
Bayrağı ve Atatürk posterleriyle süs-
leyen Esenyurt Belediyesi, pandemi 
nedeniyle 23 Nisan etkinliklerini on-
line ortamda gerçekleştirdi. Bayram 
havasını yaşatmak isteyen dezenfek-
siyon ekipleri ise ilçedeki çocuklara 
çeşitli hediyeler dağıttı. Sokağa çık-
ma kısıtlamasında, moralleri yüksek 
tutmak için düzenlenen etkinlikte, 
çocuklara hem Esenyurt Belediye 

Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un ar-
mağanı hediyeler verildi hem de cad-
de ve sokaklar dezenfekte edildi.  

Kültür İşleri Müdürlüğünün, 23 

Nisan için özel olarak hazırladığı on-
line gösteride kültür merkezlerinde 
eğitim alan öğrenciler, müzik din-
letisi gerçekleştirdi. Çocuklar söy-

ledikleri şarkılarla, 
belediyenin sosyal 
medya hesapları üze-
rinden vatandaşların 
evlerine konuk oldu. 
Pandemiye rağmen 
bayram coşkusunu 
evlerde yaşatmak 
isteyen minik kreş-
lilerin hazırladıkları 
çeşitli dans gösteri-
leri, halk oyunları ve 
şiir dinletisinden olu-
şan ‘Online 23 Nisan 
Gösterisi’ Esenyurt 
Belediyesi’nin sosyal 
medya hesabı üzerin-
den yayınlandı.

E

‘Şiir ve Resim 
Yarışması’
ödülleri
dağıtıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 
101’inci yılında düzenlenen, Resim ve Şiir Okuma Yarış-
ması’nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi
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Esenyurt Belediyesi, ilçenin sokaklarını dönüştürmeye devam ediyor. İnönü Mahallesi 370. Sokak’ta
elektrik hatlarını yer altına taşıyarak, alt yapısını yenileyen ekipler, araç park sorununu da ortadan

kaldırdı. Vatandaş dönüşümden memnun. Mahalle Muhtarı Akçelik ise sorunun yıllardır çözülmediğine 
dikkat çekerek, “Verilen söz yerine getirildi. Belediyemiz söz verdiği gibi alt yapısını yeniledi” dedi

senyurt Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü, sokak-
ları dönüştürmeye devam 
ediyor. Ekipler, sık sık 

su baskınları ile karşılaşan, elektrik 
hatlarında sorun yaşanan, vatan-
daşların araçlarını park edemediği 
ve sel baskınlarının yaşandığı İnönü 
Mahallesi 370. Sokak’ı dönüştürdü. 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim 
Şirketi (BEDAŞ) ile yapılan çalışma-
lar sonucunda sokağın elektrik hat-
larını yer altına alarak daha güvenli 
hale getiren ekipler, yağmur sonrası 
su baskınlarının yaşanmasına neden 
olan yağmur suyu kanallarını yenile-
di. Gerekli alt yapı çalışmalarının ar-
dından kaldırım ve yolu yenileyerek 
parke döşeyen ekipler, ağaç dikimi ile 
çalışmalarını tamamladı. Söz konusu 
sokağın sakinleri ve mahalle muhtarı, 
daha önce birçok sorunla karşılaştık-

larını, şimdi ise yapılan dönüşümden 
memnun olduklarını ifade ederek, so-
kaklarının Esenyurt’ta örnek olduğu-
nu dile getirdi.

‘VERİLEN SÖZ 
YERİNE GETİRİLDİ’

İnönü Mahallesi Muhtarı Hasan 
Akçelik, “Vatandaşlarımız sorun yaşı-
yorlardı, her gün zabıta ekiplerini, po-
lisi ve mahalle muhtarı olarak beni ça-

ğırıyorlardı” diyerek 
370. Sokak’ta yaşanan 
sorunları hatırlattı. 
“Verilen söz yerine ge-
tirildi” diyen Akçelik, 
“Yıllardır bu sorunlar 
çözülmüyordu. Yağ-
mur yağdığında soka-
ğımızı su basıyordu. 
Belediyemiz söz ver-

diği gibi alt yapısını yeniledi, elektrik 
hatlarını yer altına aldı ve ağaç dikti-
ler” diye konuştu. Sokak sakinlerinin 
yapılan dönüşümden memnun oldu-
ğunu ifade eden Akçelik şöyle devam 
etti, “Kendim ve mahallem adına çok 

teşekkür ediyorum. Sokağımız Esen-
yurt’ta örnek oldu.” Mahalle sakini Fa-
tih Doruk ise şunları ekledi: “Sokağın 
önceki durumu ile son durumu arasın-
da çok fark var. Emeği geçen herkesin 
eline sağlık.”

Sokaklar dönüşüyor 
vatandaş seviniyor

E



15HAZİRAN 2021

Esenyurt Belediyesi ve Barcelona Belediyesi arasında dostluk ilişkilerini güçlendirmek ve
karşılıklı deneyimleri paylaşmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı

senyurt Belediye Başka-
nı Kemal Deniz Bozkurt 
ile Barcelona Belediye 
Başkan Yardımcısı Laura 

Perez Castano arasında, her iki ken-
tin sakinlerine yönelik toplumsal bü-
tünleşme için politikalar geliştirmek, 
dostluk ilişkilerini güçlendirmek ve 
karşılıklı deneyimleri paylaşmak ama-
cıyla iş birliği protokolü imzalandı. 
Esenyurt Belediye Meclisi’nde onay-
lanan protokol, yürürlüğe girebilmesi 
için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
onayına sunuldu. Protokol kapsamın-
da, Esenyurt’ta yaşayan mülteciler için 
Barcelona kentinde uygulanmış olan 
B-MINCOME projesinin geliştirilme-
si ve uygulanması ile elde edilen de-
neyimler paylaşılacak. B-MINCOME, 
Barcelona’nın Eix Besòs bölgesindeki 
10 mahallede ‘Belediye İçerme Desteği’ 

modeli ekonomik yardımı, aktif sosyal 
istihdam politikalarıyla birleştirmenin 
verimliliğini ve etkililiğini test etmek 
için uygulanan bir proje. Bu kapsamda 
B-MINCOME projesinin geliştirilmesi 
ve uygulanması sayesinde elde edil-
miş deneyimler, sonuçlar ve etkileri 
Esenyurt Belediyesi ile paylaşılacak. 
İş birliği bağlamında Barcelona Bele-
diyesi’nin İstanbul’da yapılacak arama 
konferansına katılımı, Esenyurt proje 
teknik ekibinin Barcelona’ ya bir in-
celeme ziyareti yapması; İstanbul’da, 
projenin ilgili paydaşlarıyla yapılacak 
bir koordinasyon toplantısına ulusla-
rarası düzeyde katılım sağlanması bu 
iş birliği ile yapılacak faaliyetler arasın-
da yer alıyor. Öte yandan iki belediye 
arasında 3 yıl boyunca geçerli olacak 
protokolün süresini, taraflar istediği 
kadar uzatabilecek. 

Esenyurt ile Barcelona arasında 
iş birliği protokolü imzalandı

E

Esenyurt Belediyesi Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezi, pandemi nedeniyle verdiği aranın ardından yeniden
açıldı. Merkez, bağımlılığından kurtulup yeni bir başlangıç yapmak isteyen vatandaşlara hizmet veriyor

Esenyurt Belediyesi 
Kadın ve Aile Hiz-
metleri Müdür-

lüğü bünyesindeki 
Yeni Başlangıçlar 
Gençlik Merke-
zi, pandemi ne-
deniyle verdiği 
bir yıllık aranın 
ardından faali-
yetlerine başladı. 
Bağımlılıkla müca-
dele için açılan mer-
kez, hastaların tedavi 
edilmesi, rehabilitasyonu 
ve topluma yeniden kazan-
dırılmaları için çalışmalar yürütüyor. 
Merkezde grup tedavisi ve bireysel 
tedavi sürecinde hastaların sosyal, 
kültürel, sportif etkinliklere katılımı 
da sağlanıyor.  Ayrıca, açılan takı ta-
sarımı, resim, folklor gibi atölyeler ile 
yeni beceriler edinmeleri sağlanıyor. 
Bağımlılıkla mücadelede hiçbir za-
man geç kalınmadığını söyleyen Esen-
yurt Belediyesi Klinik Psikoloğu Cem 
Hocaoğlu, tüm hastaları tedavi için 
merkeze beklediklerini belirtti. Hoca-

oğlu, sözlerine şöyle devam 
etti: “Merkezde, 6 yıldır 

ihtiyaç duyan vatan-
daşlarımıza hizmet 

vermekteyiz. Bu 
süre içerisinde, 
birçok hastamızı 
toplumsal haya-
ta kazandırdık. 
Pandemi dolayı-
sıyla bir yıllık ara 

vermek zorunda 
kalmıştık, şimdi ye-

niden hizmet verme-
ye başladık.”

ARINMA SÜRECİNDE 
YANLARINDAYIZ

Psikolog Hocaoğlu merkezin işle-
yiş sürecini ise şöyle açıkladı: “Hasta 
bize ilk geldiğinde hem kendisinin 
hem de ailesinin hikâyesini dinliyo-
ruz. Ardından kişinin fiziksel olarak 
maddeden arınmasını sağlamamız 
için detoks sürecine başlanıyor. Biz-
ler, arınma sürecinde de onlara yar-
dımcı oluyoruz. Bu aşamayı tamam-

layan hastalarımızla rehabilitasyon 
aşamasına geçiyoruz. Hastalar, bura-
da maddeden nasıl uzak kalabilecek-
leri ve hayatlarını idame ettirme ko-
nusunda nasıl bir yol izleyeceklerine 
dair bilgiler elde ediyor. Tedavi süreci 
tamamlandıktan sonra hastalarımızı 
yalnız bırakmayarak takibini yapma-
ya devam ediyoruz.”

ERKEN TEDAVİ ÖNEMLİ

Tedavinin verimliliği ve önemi 
açısından bağımlılığın başlangıç ev-

resinde hastaya ulaşmanın önemli ol-
duğunu ifade eden Hocaoğlu “Bağım-
lılık dediğimiz şey beyinle ilişkili bir 
hastalık. Beyin hastalığı olması dola-
yısıyla tedavinin, yaş ve cinsiyet fark 
etmeksizin ömür boyu sürmesi gere-
kiyor. Hastalarımızla ne kadar küçük 
yaşta tedaviye başlarsak, tedaviden 
verim almamız o kadar iyi oluyor. 
Hastanın erken tedaviye başlaması, 
eğitim faaliyetlerine devam etmesi 
ve sosyal hayatı kaçırmamasının yanı 
sıra adli suçların azalmasına da fayda 
sağlıyor” dedi.

Madde bağımlılığıyla
mücadele devam ediyor

Cem HOCAOĞLU

Yeni Başlangıçlar 
Gençlik Merkezi’n-

de tedavi olarak 
bağımlılığından 

kurtulmak isteyen 
vatandaşlar, 0212 

699 09 84 numaralı 
telefonu arayarak 

merkez ile iletişime 
geçebilir. 
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Esenyurt Belediyesi’nin 
desteklediği spor kulüp-
lerinde yetişen sporcular, 
çeşitli dallarda katıldıkla-
rı müsabakalarda şampi-

yonluklar elde etmeye devam ediyor. 
Sporcular, 8-11 Nisan tarihlerinde An-
talya’da yapılan 6. Uluslararası Türki-
ye Açık Kick Boks Avrupa Kupası’ndan 
şampiyonluklarla döndü. Karşılaşma-
larda, Gülşah Yiğiter Avrupa Şampi-
yonu olurken Özkan Toprak, Mert-
can Bilkay ve Sunay Alasgarlı Avrupa 
ikincisi olarak gümüş madalyanın sa-
hibi oldu. 6. Uluslararası Türkiye Açık 
Kick Boks Avrupa Kupası müsaba-
kalarına 26 ülkeden bin 200 sporcu 
katıldı. Esenyurt Belediyesi Spor İş-
leri Müdürlüğü’nün desteklediği spor 
kulüplerinde yetişen on 
bir sporcunun yarıştığı 
şampiyonada 7 sporcu 
derece elde etti. Bayan-
lar kategorisinde 60 
kiloda yarışan Gülşah 
Yiğiter rakibini yene-
rek Avrupa Şampiyonu 
olurken 60 kiloda ya-
rışan Ilgın Sevindik ve 
55 kiloda yarışan Can-
su Öztürk üçüncü ola-
rak bronz madalyanın 
sahibi oldu. Erkekler 
kategorisinde yarışan 
Özkan Toprak, Mertcan 
Bilkay ve Sunay Alasgar-
lı ikinci; Fuat Akçınar ise 
üçüncü oldu. Sporcuları 
şampiyonada, Kick Boks 
Milli Takım Antrenörleri 
Tuncay Toprak, Ali Ek-
ber Erocağı ve Kick Boks 
Antrenörü Mertcan Kulu 
yalnız bırakmadı.

GÜREŞÇİLERDEN 
1 ALTIN, 3 BRONZ 
MADALYA

Esenyurt Belediyesi’nin des-
teklediği kadın güreşçiler, Te-
kirdağ’ın Çorlu ilçesinde 15-16 
ve 17 Nisan tarihlerinde yapılan 
U15 Yıldız Kadınlar seçme mü-
sabakalarında Remziye Kara-
dağ, 46 kilo ile U15 Türkiye 
Şampiyonu oldu. Çorlu’da 
18-19 ve 20 Nisan tarih-
lerinde yapılan Büyük 
Yıldız Kadınlar seçme 
müsabakalarında 57 ki-
loda Rabia Melisa Bayır, 
69 kilo ile Hiranur Sağlam 
ve 46 kiloda yarışan Remzi-
ye Karadağ Türkiye üçüncüsü 
olarak Esenyurt’a büyük gurur 
yaşattı. Güreşçiler antrenörleri 
Tarık Özdemir ile birlikte katıl-
dıkları müsabakalardan bir al-
tın ve 3 bronz madalyayla dön-

dü. Türkiye Şampiyonu olan Remziye 
Karadağ Avrupa Şampiyonası’nda, 
Rabia Melis Bayram ve Hiranur Sağ-
lam ise Balkan Şampiyonası’nda ül-
kemizi temsil edecek. 

ATLET GENÇLER FİNALDE
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tür-

kiye Atletizm Federasyonu’nun 
Atletizmi Geliştirme Pro-

jesi kapsamında 14, 16 
ve 18 Yaş Altı Kros 

İl Karmaları Bölge 
Şampiyonası yarı 
finali Aydın’ın Di-
dim ilçesinde ya-

pıldı. Yarı final mü-
sabakalarına katılan 

Esenyurtlu sporcular; 
Muratcan Bayram, Nurul 

Huda ve Emine Hasret Parçal takım 
olarak yapılan yarışlarda üstün başarı 
göstererek, Gaziantep şehrinde yapı-
lacak final karşılaşmalarına katılma-
ya hak kazandı.

Esenyurt Belediyesi’nin 
desteklediği genç 

sporcular ülkemizde 
ve Avrupa’da önemli 

başarılar elde etmeye 
devam ediyor. Spor-
cular, Avrupa Şampi-

yonluğu’nda 7, Türkiye 
Şampiyonası’nda ise

4 madalya kazanarak il-
çeye büyük gurur yaşattı.

SAMPIYONLAR
Esenyurt’ta yetişiyor
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Milli paralimpik triat-
lon ve milli yüzücü 
Uğurcan Özer’in ha-
yatı tam bir başarı 
hikâyesi. Sol kolun-

daki 23 santim kısalık nedeniyle 8 
yaşında rehabilitasyon amacıyla baş-
ladığı yüzme sporunda, birçok şam-
piyonluk elde eden Özer, triatlon ve 
yüzmede engelli bir sporcu olarak, 
engelsiz sporcularla yarışacak nokta-
ya geldi. Milli sporcunun şimdiki he-
defi ise triatlet olarak Türkiye’yi yurt 
dışında temsil etmek. 

AVRUPA ŞAMPİYONU 
OLDU

Esenyurt Belediyesi’nin destek-
lediği 23 yaşındaki Özer, yüzmede 
Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz 
Oyunları’nda final, Kıtalararası Bo-
ğaz Yarışı’nda 4 yıl üst üste birinci-
lik, Balkan Şampiyonası’nda 3 altın 
madalyanın sahibi oldu. Ayrıca triat-
londa dünya kupasında 8’incilik elde 
ederken, nisan ayında triatlon dalın-
da yapılan iki yarışta da birinci oldu. 
Yarışmalara, 2 yıldır Esenyurt Beledi-
yesi’nin spor salonlarında hazırlanan 
milli sporcu, spor hayatının yanı sıra 
akademik kariyerine İstanbul Üniver-
sitesi Spor Yöneticiliği bölümünde 
devam ediyor. Milli yüzücünün ge-
lecekteki hedefi, dünya şampiyona-
sında Cumhuriyet tarihinde hiç elde 
edilmemiş başarıya ulaşmak.

‘DOKTOR TAVSİYESİYLE 
BAŞLADIM’

Milli sporcu Özer, başarı hikâyesi-
ni şu cümlelerle aktarıyor: “8 yaşında 
doktorların tavsiyesiyle yüzmeye baş-
ladıktan sonra kolumu güçlendirdim 

ve lisanslı bir sporcu oldum. 12 yaşım-
da ilk yurt içi yarışıma katıldım ve 16 
yaşında yüzme milli takımındaydım. 
Almanya, İspanya, İrlanda, Portekiz, 
Yunanistan ve Brezilya olmak üzere 
birçok yurt dışı yarışında ülkemi tem-
sil ettim. Şimdi ise aktif triatlet olarak 
ülkemi yurt dışında temsil etmek is-
tiyorum.” 

Başarılı sporcu geçtiğimiz haf-
talarda, yurt içinde 2 yarışa katıldı. 
Mersin’de Triatlon Federasyo-
nu’nun düzenlediği 
puanlı yarışta para tri-
atlet kategorisinde bi-
rinci olurken, kişisel 
kariyer rekorunu da kır-
mış oldu. ‘Bodrum MW 
Challenge Triatlon’ yarı-
şında ise bayrak takımı 
adına bin 200 metrelik 
yüzme parkurunu, 18.15 

dakikada tamamlayarak parkurdaki 
en iyi yüzme derecesine sahip oldu. 

‘ENGELSİZ SPORCULARI 
GEÇMEK İSTİYORUM’

Hayat sloganının ‘engelli bir spor-
cu olarak engelsiz sporcuları geçmek’ 
olduğunu belirten Özer şöyle devam 
etti: “Yüzmeye başladıktan sonra be-
nim yüzmeyi değil, yüzmenin beni 
seçtiğini anladım. Hedeflerime gider-
ken ülkemde ismimi hatırlatabilece-
ğim ve insanlara duyurabileceğim bir 
şans olduğunu anladım ve bunu en 
iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. 
Bu süreçten sonra performans sporu 
yaptığım için sosyal yaşantıma dikkat 
ettim. Akademik hayatımda da hem 
sporu hem de okulu birlikte götür-
meye çalıştım. Şu ana kadar düzenli 
çalışma ile elde ettiğim başarıları çok 
daha yukarılara taşımak istiyorum. 
Benim mottom; engelli bir sporcu 
olarak engelsiz sporcuları da geçmek. 
Bununla kendimi motive edip daha 
da hırslı bir şekilde çalışmalarıma 
devam ediyorum. Kolumdaki 23 san-
tim kısalık aslında benim için önemli 
değil. Rakiplerim karşısında kendimi 
asla eksik görmüyorum.” 

‘AZMİNİZİ KAYBETMEYİN’

Tarihimizde, paratriatlon dalında 
ülkemizi temsil eden bir sporcu yok. 
Özer de bunun farkında: “Paralimpik 
olimpiyatlarında ülkemi temsil etmek 
istiyorum. Paratriatlon dalında bir 
ilki başarmak, ülkemi temsil etmek 
istiyorum.” Özer ayrıca sporculara 
şöyle tavsiyelerde bulunuyor: “Azmi-
nizi kaybetmeyin! Pandemi dönemi 
elbet geçecek ve çalışmalarımıza en 
iyi şekilde devam edeceğiz.”

Rehabilitasyondan
Şampiyonluğa...

Desteklerinden dolayı Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt’a teşekkür eden 
Özer şunları ekledi: “Esenyurt 

Belediyesi’nin bana sağ-
ladığı tesis olanakları ve 
diğer imkanlarla birlikte 
çok daha iyi bir şekilde 
milli takım yarışlarına ha-
zırlanabiliyorum. 2 yıldır 
Esenyurt Belediyesi’nin 
salonlarında çalışıyorum. 
Bana tesis ve malzeme 
olanaklarını sağlıyorlar. 
Burada performans ve 
üst düzey antrenmanla-
rımı yapabiliyorum. Be-
lediye Başkanımız Ke-
mal Deniz Bozkurt’ta 

çok teşekkür ediyorum.”

‘BAŞKANIMIZA
TEŞEKKÜR
EDİYORUM’

8 yaşında rehabilitasyon amaçlı başladığı yüzme sporunda Avrupa Şampiyonu olarak önemli 
başarılar elde eden Uğurcan Özer’in yeni hedefi triatlet olarak Türkiye’yi yurt dışında temsil

etmek. Özer, milli takım yarışlarına Esenyurt Belediyesi’nin salonlarında hazırlanıyor
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Kadir Gecesi’nde
Esenyurtlulara
anlamlı hediye
Esenyurt Belediyesi, Kadir Gecesi’nde Kur’an-ı Ke-

rim ve Türkçe Meali’ni hediye ederek Esenyurtlula-
rın Kadir Gecesi’ni 

tebrik etti. Esenyurt Be-
lediyesi Başkan Yardım-
cıları Selçuk Günerhan, 
Veysel Bal ve Hayrettin 
Babahan, Kadir Gecesi 
vesilesi ile yatsı namazı 
sonrası cami çıkışların-
da Esenyurtluların Kadir 
Gecesi’ni tebrik etti. Cami 
çıkışlarında vatandaşlara 
Kur’an-ı Kerim ve Türkçe 
Meali hediye edildi. 

Teke böceğiyle, mikroenjeksiyon
yöntemi ile mücadele ediliyor

Esenyurt Belediyesi, hayvansever kadınların, Anneler 
Günü’nü çiçek ve hayvan maması vererek kutladı Her yıl Mayıs ayının ikinci 

pazar günü olarak kut-
lanan Anneler Günü, 

Koronavirüs sebebiyle sokağa 
çıkma kısıtlamasına denk geldi. 
Esenyurt Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürlüğü, sokak hay-
vanları ile ilgili çalışma yapan 
ve bulundukları yerlerde sokak 
hayvanlarını koruyan kadınların 
evlerine gitti. Ekipler, hayvanse-
ver kadınların, Anneler Günü’nü 
çiçek ve hayvan maması vererek 
kutladı. Anneler Günü’nde unu-
tulmadıklarını ifade eden Ayşe Giyici, 
“Çok güzel bir duygu, bu çalışmayı 
yapan herkese teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. Ayşe Erik ise, “Esenyurt 
Belediyesi hayvanlarımıza çok hizmet 
veriyor. Çok memnunum, teşekkür 
ediyorum. Annelerinizi üzmeyin, on-

lar çok değerli. Böyle bir günde hatır-
lanmak çok güzel” dedi. 

Esenyurt Belediyesi Veteriner İş-
leri görevlisi Muhammet Yolcu ise 
“Hem çiçeklerimiz ile hem de hediye-
lerimiz ile onların yanında oluyoruz. 
Bütün annelerin, Anneler Günü’nü 
kutluyoruz” şekline konuştu. 

Esenyurt Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü, Turunçgil Uzun An-
tenli Teke Böceği ile mücadeleyi sür-
dürüyor. Birim, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) ile ortaklaşa yürüttüğü 
çalışma kapsamında, mikroenjeksi-
yon yöntemiyle tespit edilen hastalıklı 
ağaçlara müdahale ediyor. Daha önce 
yurt dışında test edilerek başarı elde 
edilen mikroenjeksiyon yönteminde, 

matkap ile ağaçta açılan deliklere mik-
rokapsüller yerleştiriliyor. Yerleştirilen 
mikrokapsüllere özel enjektör ile ilaç 
enjekte edilerek ilacın kök, gövde ve 
sürgünlere iletilmesi ve ağacın yaşam 
faaliyetini sürdürmesi sağlanıyor. Ekip-
ler, ağaçların kesilmesinin önlendiği 
bu yöntemi Kasım ayına kadar tüm 
hastalıklı ağaçlara uygulayarak sonuç-
larını değerlendirecek.

HAYVANSEVER ANNELERE 
SÜRPRİZ KUTLAMA 
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Esenyurt Belediyesi, kronik 
hale gelen trafik sorununu 
gidermek için çalışmalara 

başladı. Bu kapsamda TEM otoyo-
lu ile D-100 kara yolunu bağlayan 
Doğan Araslı Bulvarı üzerinde, İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi ile 
birlikte yol genişletme çalışması 
başlatıldı.

Trafik akışının yoğun olduğu 
noktalarda iyileştirme çalışmala-
rını sürdüren Esenyurt Belediyesi, 
Doğan Araslı Bulvarı’nda yol ge-
nişletme çalışması başlattı. İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
ile birlikte yürütülen çalışmala-
rın ilk aşamasında eski belediye 
binası önünde yol genişletme ve 
Üçevler Mahallesi’ne dönüşte cep 
şerit yapılıyor. 

BÖLGEDEKİ TRAFİK 
YÜKÜNÜ AZALTACAK

Doğan Araslı Bulvarı’nda ya-
pılan çalışmalar sonucunda sürü-
cüler, kritik noktalarda trafiğe ta-
kılmadan yolculuklarını sürdürme 
olanağına kavuşarak zamandan 
tasarruf edecek. Bölgede trafik 
yükü azalacak diyen Fen İşleri Mü-
dürlüğü yetkilisi Yakup Memetcik, 
“Buradan Üçevler Mahallesi yönü-
ne yoğun bir dönüş talebi var. Bu 
nedenle trafik sıkışıyor. Burada 

çalışma sonucunda trafik yoğun-
luğu azalacak” şeklinde konuştu.

“ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ”

İBB ile birlikte sokağa çıkma 
kısıtlaması döneminde çalışma-
ların hızlandırıldığını dile geti-
ren Memetcik, “Trafik sorununun 
olduğu pek çok noktada çözüm 
üretiyoruz” diye konuştu. Memet-
cik, “Üçevler Mahallesi yönüne 
dönüşünü cepli çift şerit olarak 
tasarladık. Mevcut kaldırımı sağa 
kaydırıyoruz. Kaldırımı kaydırır-
ken çıkan taşları bordürleri de 
atmıyoruz, bunları şantiyemizde 
depolayıp başka yerlerde kulla-
nıyoruz. İBB ile birlikte Doğan 
Araslı Bulvarı’nda trafik açısından 
problem olan pek çok noktada 
çözüm üretiyoruz. Esenyurt Bele-
diyesi olarak trafiği rahatlatmaya 
yönelik çalışmalarımız devam et-
mektedir” dedi. 

ESENYURT’UN TRAFİK
SORUNU ÇÖZÜLÜYOR 

Esenyurt Belediyesi ve İBB, TEM otoyolu 
ile D-100 kara yolunu bağlayan Doğan 
Araslı Bulvarı üzerinde çalışma başlattı

Başkan Bozkurt
kavgalı 2 aileyi barıştırdı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 8 kişinin 
yaralanması ile sonuçlanan olay sonrası aralarında husumet 

oluşan İlhan ve Özkan ailelerini buluşturarak barıştırdı.

Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, İncir-
tepe Mahallesi’nde 8 kişinin 
yaralanması ile sonuçlanan 

olay sonrasında aralarında husu-
met oluşan İlhan ve Özkan ailele-
rini buluşturarak aradaki husumeti 
ortadan kaldırdı. İncirtepe Mahal-
lesi’ndeki buluşmaya Başkan Boz-
kurt ve husumetli ailelerin yanı 
sıra Esenyurt Belediye Meclis Üyesi 
Vasfettin Sizer, Muhtarlar Derneği 
Başkanı ve İncirtepe Mahalle Muh-
tarı Ahmet Kuzgun, din adamları, 
kanaat önderleri ve mahalle sakin-
leri de katıldı.

BİRLİĞE VE BERABERLİĞE 
İHTİYACIMIZ VAR

“Birliğe ve beraberliğe ihtiyacı-
mız var” diyerek husumetli aileleri 
teskin eden Başkan Bozkurt, aile 
büyüklerine: “Bu olayı hatırlan-

mamak üzere unutalım” sözleri ile 
barışmanın yolunu açtı. Başkan 
Bozkurt, “Birbirimizi kırıp dökmek 
değil, birbirimize iyi günde kötü 
günde destek olmamız, yan yana 
olmamız lazım. Birbirimizin elin-
den tutmamız lazım. Birbirimizin 
acısından acı hissedip, varlığına 
sevinmemiz lazım. Böyle olursak 
güçlü oluruz. Benim annemden, 
babamdan öğrendiğim bu. İnsanı 
mutlu eden bu. Bundan sonraki 
süreçte hepimizin aynı görüşte ol-

duğunu düşünüyorum. Özellikle 
büyüklerden rica ediyorum; unu-
talım, hatırlamamak üzere unu-
talım. Bunu bir kine değil, birbiri-
mize borçmuş gibi hatırlayalım. 
Birbirimizin kalbini kırdık, onun 
kalbini kazanmak için davrana-
lım. Öyle yapalım ki bu şer hayra 
dönüşsün, birbirimizin gönlünü 
daha çok kazanmaya çalışalım. 
Böyle yaparsak mutlu, huzurlu 
oluruz” diye konuştu.

Konuşmasının ardından aileleri 
bir araya getiren Başkan Bozkurt, 
aile büyüklerinin tokalaşmasını ve 
helallik almasını sağladı. “Sağ ol-
sun Belediye Başkanımız, dernek 
başkanımız ve muhtarımız aracı 
oldu. Emeği geçen herkese çok 
çok teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullanan Hakkı İlhan, “Bu olay ger-
çekten bizi de çok üzdü. 30 yıldır 
aynı mahallede oturuyorum. Aile 

büyüklerinin de hepsini tanı-
yorum, keşke olmasaydı” şek-
linde konuştu. Olaydan ders 
çıkarmak gerektiğine işaret 
eden Özkan ailesi adına ko-
nuşan Muhlis Özkan ise, “Biz 
aslında yıllardır aynı mahalle-
de oturan, birbirimizle alışve-

rişi olan insanlarız. Büyüklerimiz, 
Sayın Muhtarımız, Meclis Üyemiz, 
Belediye Başkanımız araya girdi. 
Buraya kadar gelip bir araya ge-
tirdiler, bizim için değerli, anlamlı 
bir aracılıktır bu. Nihayette yüz 
yüze bakıyoruz, bir arada yaşıyo-
ruz. Böyle bir husumeti sürdür-
menin bir anlamı yoktu. Başkanı-
mızı daha güzel şeyler ile meşgul 
etmek isterdik. Herkesin ayağına, 
çabalarına sağlık. Allah razı olsun” 
ifadelerini kullandı.
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500
ESENYURT BELEDİYESİ TARİHİ KÖPRÜYÜ 

GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYOR

Kanuni Sultan Sü-
leyman’ın Viyana 
Seferi’ne giderken 
yaptırdığı, moloz ve 
çöp yığınları içinde 
kaderine terk edilen 
tarihi köprüye Esen-
yurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt 
sahip çıktı

yıllık köprünün
üzerine beton atmışlar!

Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından 16. yüzyılda 
yaptırıldığı tahmin edi-
len, ancak moloz ve çöp 
yığınları içinde kade-

rine terk edilen Esenyurt’taki tarihi 
Viyana Köprüsü’ne, Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt 
sahip çıktı.

Esenyurt Belediyesi ve İBB Kültür 
Varlıkları Daire Başkanlığının, köprü-
nün restorasyonu için başlattığı ortak 
çalışma, 500 yıllık köprünün ne Koru-
ma Kurulunun ne de Kültür Bakanlı-
ğının envanterinde bulunmadığını da 
ortaya çıkardı. Yapılan başvuru ile İs-
tanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları-
nı Koruma Bölge Kurulu Müdür-
lüğüne tescil ettirilen köprü, 
uzman bir ekibin desteğiyle 
restore edilip, ziyaret edile-
bilir hale getirilecek.

ÜZERİNE BETON 
ATILMIŞ!

Mevcut hali ve gö-
rüntüsü ile iç acıtan 
ve kaderine terk edilen 
köprüyü, bugüne kadar 
hiçbir kurum görmemiş! 
Bu da yetmemiş, tarihsel 
mirasın üstü beton atılarak 
düzleştirilmiş.

Yaklaşık 500 yıllık geçmişi 
olmasına karşın, çöp yığınlarının 
içinde bir başına bırakılan tarihi köp-
rüyü gün yüzüne çıkarmak için hare-

kete geçen Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, kültür mirası-
na sahip çıkmanın kendileri için bir 

görev olmanın ötesinde, tarihsel 
de bir sorumluluk olduğunu 

söyledi.
“Bu köprü, bizim için çok 

değerli bir kültürel miras” 
diyen Başkan Bozkurt, 
“500 yıllık bu mirası, ma-
ruz bırakıldığı mevcut 
halinden kurtarmak, res-
tore edip gelecek kuşak-
lara aktarmak bizim için 
görev olmanın ötesinde 
tarihsel de bir sorumluluk. 

Arkadaşlarımız, köprüye 
ilişkin çalışma başlattıkların-

da, köprüye dair hiçbir veriye 
ulaşamadı. Koruma Kurulu ol-

sun, Kültür Bakanlığı olsun hiçbir 
yerde kayıt ya da bilgi yok. Moloz ve 
çöp yığınları içinde bir başına bırakı-
lan bu kültür mirasından kimsenin 

haberinin olmaması da dikkate değer 
bir başka nokta. Öncelikle köprünün 
tescil altına alınmasını sağladık, son-
raki adımda ise bakım ve restorasyon 
var. Arkadaşlarımız, ilgili kurumlarla 
görüşmelerini sürdürüyor. Yüzlerce 
yılı geride bırakıp bugüne ulaşan kül-
tür mirasımıza, hak ettiği değeri verip 
gelecek kuşaklara ulaşmasını sağlaya-
cağız” şeklinde konuştu.

VİYANA SEFERİ SIRASINDA 
YAPILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Esenyurt’u ikiye bölen, Evren Ma-
hallesi’ndeki Haramidere üzerinde 
yer alan tek gözlü tarihi köprünün, 
1529’da gerçekleşecek olan 1. Viyana 
Kuşatması’na hazırlanan Kanuni Sul-
tan Süleyman tarafından 1527 yılın-
da yaptırıldığı düşünülüyor. Kanuni 
Sultan Süleyman’ın sefere giderken 
kullandığı tarihi Viyana Yolu da bu 
köprü üzerinden devam ediyor.
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MİMAR SİNAN KÖPRÜSÜ 
VE KAPI AĞASI KÖPRÜSÜ 
İLE AYNI DÖNEMİN 
İZLERİNİ TAŞIYOR

Köprünün bir benzeri, yine Ha-
ramidere üzerinde bulunuyor. ‘Kapı 
Ağası Köprüsü’ olarak bilinen dört 
gözlü bu köprünün de aynı yıllarda, 
Büyükçekmece’deki Mimar Sinan 
Köprüsü gibi Kanuni Sultan Süley-
man tarafından Mimar Sinan’a yaptı-
rıldığı tahmin ediliyor.

“ÇEŞMELERİMİZDEN DE SU 
AKACAK”

Başkan Bozkurt, Viyana Köprü-
sü’nün yanı sıra ilçenin iki ayrı ma-
hallesinde bulunan tarihi çeşmelerin 
de restore edileceğini aktardı. İstan-
bul’daki iki kaz figürlü çeşmeden bi-
risi olan Kıraç’taki Kazlı Çeşme ile 
ilçenin eski ismini taşıyan Ekşinoz 
Çeşmesi’nin de bakıma alınacağını 
belirten Bozkurt, “İlçemizde bulunan 

tüm tarihi eserlere gözümüz gibi ba-
kacağız. Tarihi çeşmelerimizi restore 
ederek sularının tekrar akmasını sağ-
layacağız. Bunların yanı sıra Esenyurt 
sınırları içerisinde bulunan ve kaderi-
ne terk edilen Bizans sarayı Aretas’ın 
kalıntıları ile yine aynı dönemden 
kaldığı düşünülen hamam kalıntıla-
rını da korumaya alacağız” ifadelerini 
kullandı.

“YAPIM TEKNİĞİ MİMAR 
SİNAN’IN ESERLERİ İLE 
BENZERLİKLER TAŞIYOR”

Köprü üzerinde incelemelerde 
bulunan İBB Kültür Varlıkları Dai-
re Başkanlığından Mimar Meryem 
Doğutan ve Sanat Tarihçisi Zeynep 
Hatice Kurtbil tarafından hazırlanan 
raporda, köprünün yapım tekniğinin, 
Mimar Sinan’ın 16. yüzyılda Küçük-
çekmece ve Büyükçekmece gölleri 
arasında inşa ettiği köprülerle ben-
zerliğine dikkat çekilerek, aynı döne-
me ait olabileceği ifade edildi.   

Raporda, köprünün tarihçesine 
ilişkin şu bilgilere de yer verildi:  “Bü-
yükçekmece Gölü’nün doğusunda, 
eski İstanbul-Rumeli kervan yolu üze-
rinde yer alan köprünün hangi tarihte 
ve kim tarafından yapıldığı bilinme-
mektedir. 14 Eylül 1509 depremi ve 
20 Eylül 1560 su taşkınları büyük tah-
ribata neden olmuş, göllere akan sular 
taşmış ve sahillerini su basmıştır. Bü-
yükçekmece, Küçükçekmece ve Siliv-
ri köprülerinin bu dönemde yıkılmış 
olduğu, daha sonra kargir olarak ye-
nilendikleri bilinmektedir. Köprünün 
de bu tarihlerde esaslı bakım-onarım 
görmüş olabileceği muhtemeldir.

Köprünün bakımı ve restorasyonu için başlatılan çalışma, 500 yıllık tarihi köprüden
hiç kimsenin haberinin olmadığını da ortaya çıkardı. Ne İstanbul 1 Numaralı Kültür

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünde ne de Kültür Bakanlığının envanterinde
hiçbir bilginin bulunmadığı köprü, yapılan başvuru ile tescil altına alındı.

‘Temiz bir işçilik 
muntazam

kesme taşlar’
Köprü, küçük ölçekte temiz bir iş-
çilikle, muntazam kesme taşlardan 
tek gözlü olarak inşa edilmiştir. 
Köprünün açıklığı 8 metre, genişli-
ği 5 metre civarındadır. Üzerinden 
geçen yol ise yaklaşık 30 metre 
uzunluğundadır. Dere çukurunun 
orta noktasında, açıklığı geçen ke-
merin her iki yanında sıralanan on 
bir adet muntazam kesme taş ve 
kemerin en üst noktasına yerleş-
tirilen bir yüzünde rozetli kilit taşı 
bulunmaktadır. Köprünün üzerine 
yakın dönemde beton dökülerek 
zeminin düzleştirildiği anlaşılmak-
tadır. Köprü, günümüzde sağlam 
bir durumda olup halen TEM’in 
yan tarafındaki Atatürk Bulvarı’nın 
Sanayi Caddesi’ne bağlantı yolu 
olarak kullanılmaktadır.”
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AGAC TINIYA
DONUSUYOR

Esenyurt’ta 30 yıldır 
bağlama üreten Can-
dan Ateş, 70 metreka-

relik atölyesinde gür-
gen, ardıç, ceviz ve dut 

ağaçlarından yaptığı 
bağlamaları Türki-

ye’nin her yerine gön-
deriyor. Ateş, “Bağlama 

bizim özümüz” diyor

Esenyurt’ta 50 yaşındaki bağ-
lama ustası Candan Ateş, 30 
yıldır 70 metrekarelik atölye-
sinde gürgen, ardıç, ceviz ve 

dut ağaçlarından bağlama üretiyor. 
Çocukluğundan beri tanıdığı ve ‘Bi-
zim özümüz’ dediği bağlamayı o gün-
den beri elinden bırakmayan Ateş, 
çevresindekiler tarafından ‘Candan 
Usta’ diye tanınıyor. Aile geleneği 
olan  bağlama yapımına ağabeyi ile 
önce bağlama tamiri yaparak başla-
yan Candan Usta, imalatı ile devam 
ettikleri bu üretim yolculuğunda, bir 
ağacın el emeğiyle müzik aletine nasıl 
dönüştüğünü anlattı.

Bağlama yapımı aşamalarını ve 
en iyi bağlamanın detaylarını açıkla-

yan Ateş, “İki türlü yapılır. Biri tek bir 
ağaçtan oyularak yapılan saz, ‘oyma 
saz’; diğeri ise ağacı dilim dilim biçip, 
ona ütü ile şekil verip, büküp sonra 
parçaların bir araya getirilip yapıştırı-
larak yapıldığı saz, bu da ‘yaprak saz.’ 
Saz yapımında dut, ardıç, ceviz, gür-
gen gibi ağaçları kullanıyoruz. Tabi 
bulunmayan ağaçları da bazı memle-
ketlerden getiriyoruz. Diğer kalanla-
rını burada kerestecilerden alıyoruz. 
En iyi bağlamayı yapmak için ağacın 
iyi yönünü, tını olan bir yerini yaka-
lamak lazım. Budaklı, ardaklı olma-
yacak; frezesi, suyunun düz olması 
lazım. Genelde bir bağlamanın iyili-
ği ustanın elinden geçer. İyi usta, iyi 
bağlama yapar” dedi.
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SABIR VE EMEKLE  
ŞEKİL VERİLİYOR

Bir sazın saz olabilmesi için de-
falarca kez işlendiğini belirten Ateş, 
yapılan işlemleri şöyle sıraladı: “İlk 
başta kereste olarak alırız. 
Kuruması için 3-5 
yıl bekler. Kuru ke-
resteler biçilir, çıta 
haline getirilir. Ar-
dından kalıplara ko-
nulup tekne haline 
getirilir. Zımparala-
nır, cilalanır, kapak 
takılır, sap takılır, 
sapı yapılır. Tekne-
nin üst kapak kısmı, 
kırma dediğimiz yer 
yapılır, makine ile 3-4 
kez zımpara yapılır; 
elle zımpara yapılır, 
polyester dediğimiz 
cila yapılır. Ardından 
yine zımpara ve tekrar 
polyester atılır, cila ya-
pılır. Teli, perdesi ya-
pılır, kulak takılır. Üst 
eşik, alt eşik ve orta eşik yapılır. Bir 
bağlamayı bir kişi tek yapayım derse; 
15-20 gün sürer. En son tel perde ya-
pılır. En az 50 kez elden geçilir diye-
biliriz.” 

“KÜÇÜK ATÖLYELER 
ZAMANLA KAPANDI”

Mesleğini babadan devraldığını, 
fakat çocuklarının başka meslekler-
de çalıştığını ifade eden Ateş, küçük 
atölyelerin zamanla kapandığını vur-
guluyor: “Şu an baktığımızda çocuk-
larımız bu mesleğe devam eder mi, 
yok. Bir oğlum ve kızım var ama gelip 

babamın mesleğini devam ettirece-
ğiz derler mi bilemem, çünkü başka 
mesleklerde çalışıyorlar. Önceden 
küçük atölyeler vardı; 1, 2 veya 3 çalı-
şanı olurdu ama artık küçük atölyeler 

bitti” diyor ve ekliyor: “Biz de burada 
8 kişi çalışıyoruz. Eskiden de el alet-
lerimiz vardı, makineler vardı ama 
zordu, zaman geçtikçe yeni yeni ma-
kineler çıkıyor, yeni aletler yapıyo-
ruz. Aslında büyük işletmeler küçük 
atölyeleri bitirdi. Eskiden birçok ar-
kadaşım bu işi yaparken şimdi sade-
ce çok kişi çalıştıran atölyeler ayakta 

durabiliyor. Küçük 
atölyede 1 ayda 50 
bağlama çıkarken 
büyük bir atölyede 
500 bağlama çıkı-
yorsa, tabi az üre-
ten kişiler ayakta 
durmak için pa-
halıya satıyor ve 
bu da olmuyor, 
bırakmak zorun-
da kalıyor; yani 
bizim meslekte 
küçük esnafın işi 
bitti.”

Çoğunlukla 
sipariş üzerine, 
tanıdıklar yolu 
ile çalıştığını 
belirten Ateş, 
“Genelde biz 
tekne ağırlıklı 

çalışıyoruz. Ayda 60 adet saz üretiyo-
ruz ama tekne satışlarımız daha fazla. 
Bazen 300-400 adet tekne de satı-
yoruz aylık. Tabi tekneyi bizim gibi 
üreticilere veriyoruz, Türkiye’nin her 
iline de gönderiyoruz” diye konuştu.

Saz çalmaya ve yapmaya kü-
çüklüğünden beri merakının oldu-
ğunu anlatan Candan Ateş, “Bağ-
lama bizim özümüzdür” diyerek 
şöyle devam ediyor: “Bizim özü-
müz bağlamadır; gitar, keman vs. 

değil. Çocukken bizim köyümüzde 
her evde bağlama veya saz vardı. 
Biz böyle gördük, böyle yetiştik. 
Türkiye’nin de özü bağlama. Bağ-
lama çaldığı zaman hepimizi çok 
etkiliyor.”

BAĞLAMA BİZİM ÖZÜMÜZ
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Esenyurt Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü, 
ilçedeki çocuk parkla-

rının duvarlarını renklen-
dirmeye devam ediyor. Sü-
leymaniye Mahallesi’ndeki 
764. Sokak Parkı’nda incele-
melerde bulunan Esenyurt 
Belediye Başkan Yardımcı 
Veysel Bal, incelemenin ar-

dından ressam tarafından par-
kın duvarlarına çizilen figürleri 
mahalledeki çocuklarla birlikte 
boyayarak, renklendirdi. Çizgi 
film karakterleri, çiçek resim-
leri gibi çeşitli figürlerle 
renklendirilen parkta, 
çalışmaların ardından 
Esenyurtlu minikler park-
ta doyasıya oynadı. 

Esenyurt Belediyesi Menekşe Kreşi, 
ağaçların ve ormanların önemini 
vurgulamak amacıyla, tüm öğret-

men ve öğrencileriyle kreşin bahçesinde 
fidan dikme etkinliği düzenledi. Esenyurt 
Belediyesi Kreş Müdürü Makbule Şim-
şek’in de katıldığı etkinlikte çocuklar, 
‘Her Şey Elimizde’ yazılı pankarta motif-
ler yaptı. 

Öğretmenleri ile ağaç diken Kele-
bekler ve Tavşanlar sınıfı öğrencileri, 
“Tohumlar Fidana” şarkısını hep birlikte 
söyledi. ‘Bir Ağaç Dikerseniz, Bir Hayat 

Dikersiniz’, ‘Geleceğin Ağaçların Ömrün-
dedir’, ‘Orman Yurdun Hem Süsü Hem 
Gücüdür’ ve ‘Ormansız Yurt Vatan Değil-
dir’ dövizleriyle yemyeşil bir doğa mesajı 
veren minikler daha sonra fidan dikti. Ço-
cuklara ağaçları ve doğayı, eğlendirerek 
sevdirmeyi amaçladıklarını ifade eden 
Menekşe Kreşi Sorumlusu Nazmiye Yüce, 
“Şu an biz de çok mutluyuz, onlar da. 
Çocuklarımızın en küçüğü 3, en büyüğü 
ise 5 yaşında. Ağaçlarımızın büyüdüğü-
nü görmek bizim için de çocuklar için de 
farklı ve güzel bir deneyim olacak” dedi.

Esenyurt Belediyesi, 
kreşlerde eğitim gö-
ren çocuklara doğa 
sevgisini aşılamak için 
fidan dikme etkinliği 
düzenledi. Minikler, 
diktikleri ağaçlara can 
suyu da verdi

Kreşlerde doğa sevgisi aşılanıyor

Esenkent Mahallesi’nde bulunan 
bazı ağaçlar, bitki dünyasının 
kanseri olarak bilinen ve İs-

tanbul için ciddi bir tehdit oluşturan 
turunçgil uzun antenli teke böceği yü-
zünden zarar gördü. Bunun üzerine 

Esenyurt Belediyesi, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi ve İlçe Tarım Müdür-
lüğü birlikte çalışma başlattı. Önce 
zarar gören ağaçlar ilaçlandı. İlaçla-

maların ardından, hastalıklı olduğu 
belirlenen 35 ağaç kesildi. Kesilen 
ağaçların yerine Süs Eriği, Leylandi, 
Smargat Mazı ve Ginkgo Biloba ağaç-
ları dikildi. 

Defne Evleri sakinlerinden Veli 
Göyünç, ağaçla-
rının birçoğunun 
hastalıktan kay-
naklı kesildiğini 
hatırlatarak yeni 
ağaçlar ile sitele-
rinin tekrar yeşil-
lendiğini belirtti. 
Göyünç, “Kesilen 
ağaçların yerine 
yeni ağaçlar dikil-
diği için Esenyurt 
Belediyesi’ne te-
şekkür ediyorum” 
dedi. Aynı site sa-
kinlerinden Vey-
sel Çam ise “Teke 

böceği ağaçlarımıza bayağı zarar ver-
mişti. Esenyurt Belediyesi’ne bu has-
sasiyeti için çok teşekkür ediyoruz” 
diye konuştu.  

Esenyurt Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürlüğü, ilçe genelin-
de can dostlarımızın hayata 

tutunması için çalışmalarına devam 
ediyor. Ekipler, kuşların olumsuz 
hava şartlarından etkilenmemesi 
için ağaçlara yuva yerleştirerek yeni 
yaşam alanları açtı. Yerleştirilen sarı, 
kırmızı, mavi, mor ve yeşil renkli kuş 
evleri rengarenk görüntüler oluşma-
sını da sağladı. İlçedeki bütün can-

lılara yaşam alanı oluşturmak için 
çalıştıklarını belirten Veteriner İşleri 
Müdürlüğü Şefi Muhammed Ensari 
Yolcu, “Kuşların yaşam alanı ağaçlar 
ve siz de biliyorsunuz ki şehir haya-
tında ağaçlarda yuva yapmaları zor. 
Aldığımız kuş evlerini öncelikle okul 
bahçelerinde konumlandırmıştık. 
Şimdi ise ilçemizde tespit ettiğimiz 
birçok ağaca yerleştirdik” diye ko-
nuştu.

Kesilen ağaçların
yeri boş kalmadı

Kuşlar için özel yuvalar

Esenkent Mahallesi’nde bulunan ve teke böceği salgını yüzün-
den kesilmek zorunda kalınan ağaçların yerine 35 ağaç dikildi

Esenyurt Belediyesi, kuşları olumsuz hava şartlarından 
korumak amacıyla ağaçlara rengarenk kuş evleri yerleştirdi

Parklara çizgi film karakterleri
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Engelli çocuklara yönelik bu yıl ilk kez müzik ve halk oyunları kursları açıldı. Kursiyerler
hem çeşitli yörelere ait halk oyunlarını hem de enstrüman çalmayı öğrenerek terapi yapıyor

senyurt Belediyesi Sağlık 
İşleri Müdürlüğü bünye-
sindeki Engelliler Koor-
dinasyon Merkezi, ilçede 

yaşayan engelli özel gençlerin sos-
yal hayata kazandırılmasına yönelik 
çalışmalarına devam ediyor. Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt döneminde açılan müzik ve 
halk oyunları kurslarında çocuklar 
hem terapi alıyor hem de kendileri-
ni geliştirme ve sosyalleşme imkâ-
nı buluyor. Haftanın 5 günü devam 
eden kurslarda kursiyerler, alanında 
uzman eğitmenler eşliğinde, çeşitli 
enstrümanlar çalabilmenin yanı sıra 
halk oyunlarının inceliklerini de öğ-
reniyor. Merkezde ayrıca, çocuklara 
servis imkânı sunuluyor. Kursiyerler, 
servis araçlarıyla gözetmen eşliğinde 
evlerinden alınarak, kurs bitiminde 
evlerine bırakılıyor.

HEM ÇOCUKLAR 
HEM AİLELERİ MUTLU

Kurslarda çocuklara verilen eği-
timlerle ilgili ailelerden olumlu dönüş-
ler aldıklarını söyleyen Sağlık İşleri 
Müdürlüğü Engelliler Koordinasyon 
Merkezi Şefi Çiğdem Lazkan, “Şu an 
faaliyete geçirdiğimiz müzik kursun-
da, çocuklarımız enstrüman çalmayı 

öğreniyor. Aslında müzikle terapi eği-
timi almış oluyorlar. Müzik kursunun 
yanı sıra Halk Oyunları kursumuzu 
faaliyete geçirdik. Bu kursların pan-
demi döneminde hareketsiz kalan ço-
cuklara hem fiziksel hem de sosyal açı-
dan fayda sağlayacağını düşünüyoruz. 
Buraya gelen çocuklarımız mutlular, 
hocalarını da çok seviniyorlar. Burada 
sohbet etmeye, göz teması kurmaya, 
bir şeyler üretmeye başlıyorlar. Üret-
tikçe de mutlu oluyorlar, aileleri de 
onların başardığını görünce seviniyor. 
Çocuklarının kursa geldikten sonra 
başkalarıyla olan iletiş imlerinin çok 
farklılaştığını söylüyorlar. Çocuklar 
kurstayken aileler de dinlenme imkânı 
bulabiliyor” dedi.

‘EN UYGUN KURSA 
YÖNLENDİRİYORUZ’

“Kurslarımızdan faydalanmak 
isteyen vatandaşlarımız, Esenyurt 
Kültür Merkezi içerisinde bulunan 
Engelliler Koordinasyon Merkezi’ne 
gelerek kayıt yaptırabilir. Kayıt es-
nasında biz zaten hocalarımız ve ai-
lelerimizle görüşerek çocuklarımızın 
hangi kurslarda daha başarılı olabi-
leceği konusunda ön değerlendirme 
yapıyoruz ve en uygun kursa yönlen-
diriyoruz” diye konuştu.

Esenyurt Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürlüğü, sokak hay-
vanlarının sağlığı ve yaşam 

standartlarının yükseltilmesi için ilçe 
genelinde çalışmalarına devam ediyor. 
Çalışmalar kapsamında, uzman ve-
teriner hekimler belediyeye ait mobil 
araçlarla sokak hayvanlarının yaşam 
alanlarına giderek, özellikle sıcak ha-
valarda oluşan pire ve kenelere karşı 
dış parazit temizleme uygulaması ger-
çekleştiriyor. İlçedeki hayvanseverler 
ile çalışmalar yürüten ekipler, bu uy-

gulamayla hayvanların sağlıklı bir ya-
şam sürmesine katkıda bulunuyor. 

“ÇALIŞMALARIMIZ 
DEVAM EDİYOR”

Sokak hayvanlarına yönelik kuduz 
aşısı, iç ve dış parazit temizleme uygu-
laması gibi çalışmaların düzenli ola-
rak devam ettiğini söyleyen Esenyurt 
Belediyesi Veteriner Teknikeri Berkan 
Rençber, “Hayvanseverlerle beraber 
sokak hayvanlarımıza belediyemizin 

sunduğu imkanlar 
dahilinde dış parazit 
uygulaması yapmak-
tayız. Yaz aylarına 
doğru havalar ısın-
dıkça bit, pire ve ke-
neler hayvanlarımıza 
rahatsızlık verdiği ve 
çeşitli rahatsızlıklara 
yol açtığı için bu uy-
gulamayı yapıyoruz. 
Bunu, yılın belirli dö-
nemlerinde devam 
ettiriyoruz” dedi.

Esenyurt Belediyesi’nden sokak
hayvanlarına parazit uygulaması

Özel çocuklara yönelik ilk kez
müzik ve halk oyunları kursu açıldı

E

Esenyurt Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü tarafından 
yürütülen çalışmada kreşlerin 

girişine Başöğretmen Mustafa Ke-
mal Atatürk ve Türk Bayrağı çizimi 
yapan ekipler, kreş duvarlarına ise 
çocukların sevdiği çizgi film karak-
terleri ile sevimli hayvan figürleri 
çizdi. Ekipler; Menekşe, Üçevler, 
Bağlarçeşme, Turgut Özal, Akşem-
settin, Yenikent, Osmangazi ve Hür-
riyet kreşlerinde eğitici ve eğlen-
dirici çizimler yaparak yenileme 
çalışmalarını tamamladı.

VELİLER MEMNUN

Yapılan çizimlerin öğrencileri-
nin dikkatini çektiğini ve eğitim-
lerde etkili olduğunu belirten Kreş 
Müdürlüğü Sorumlusu Yasemin Ko-
çak, “Velilerimiz de bu durumdan 

çok memnun kaldı” dedi. Koçak, 
“Tüm kreşlerimizde Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ve bayrağımızın resmi-
ni çizdirdik; ayrıca öğrencilerimizin 
sevdiği hayvan figürleri, çizgi film 
karakterleri, rakamlar ve seksekler 
çizerek renklendirdik. Bu da onlar 
için çok verimli oldu ve çok hoşları-
na gitti. Velilerimiz de bu durumdan 
çok memnun kaldı” diye konuştu.

Esenyurt’un kreşleri 
rengarenk
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yıldır Esenyurt’ta faaliyet 
gösteren Performans Ritmik 
Cimnastik Spor Kulübü’nün 
Başkanı Mehmet Hanifi 

Kaya ile ritmik jimnastiğin faydala-
rı, kulüp faaliyetleri ve ilçeye kazan-
dırdıkları başarılarla ilgili bir söyleşi 
gerçekleştirdik. 

n Öncelikle sizi yakından ta-
nıyabilir miyiz?

Ben Performans Ritmik Cimnas-
tik Spor Kulübü Başkanı Mehmet Ha-
nifi Kaya. 1966 Ardahan Göle doğum-
luyum. Evli ve 2 kız çocuk babasıyım. 
Fabrika işçisiydim, emekli oldum. 
Otuz yıldır Esenyurt’ta ikamet ediyo-
rum. Aynı zamanda, 2 kızım da ritmik 
jimnastikçi. Biri, şu anda üniversite-
de. Küçük kızım ise kulübümüzde 
sporcu ve büyükler kategorisinde ya-
rışıyor. 

SABIR VE EMEK GEREKTİRİ-
YOR

n Performans Ritmik Cim-
nastik Spor Kulübü’nü ne za-
man kurdunuz, ne tür çalışma-
lar yürütüyorsunuz?

Daha önce bu bölgede branş tes-
cilli kulüpler yoktu, bu yüzden başka 
ilçelere gidiyorduk. Oradaki kulüp-
ler, faaliyetlerine son verince ben de 
Esenyurt’a bağlı olarak, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı tescilli kulüp kurma 
ihtiyacı duydum. Böylelikle, 2014 
yılında harekete geçtik. 7 yıldan bu 
yana Âşık Veysel Mahallesi’nde faa-
liyetimizi sürdürüyoruz. Kulübü kur-
duktan sonra çok ciddi bir talep oldu-

ğunu gördüm. Aslında 
burada bir farkındalık 
yaratmak gerekiyormuş. 
Ardından, rakiplerimi 
inceledim. Bu kulüpler, 
başarıya giden yolda 
hangi araç ve yöntemleri 
izlemiş bunlara baktım, 
kulüplerine giderek mi-
safir oldum. Başarıya gi-
den yolda iyi bir altyapı 
gerektiğini, altyapının 
da kısa, orta ve uzun va-
dede planlamayla oluşa-
bileceğini gördüm. Şü-
kürler olsun kulübümüz 
7 yılda iyi bir mesafe 
kat etti. Şu anda Türki-
ye’de ritmik jimnastik-
te uluslararası turnuva 
düzenlemeye yetkili 3 
kulüpten birisiyiz. 4-5 
ve 6 Haziran’da ikin-
ci Uluslararası Ritmik 
Jimnastik Turnuvası’na ev sahipliği 
yapacağız. On dört ülkeden müracaat 
var. Dünya genelinde, altı yüz profes-
yonel sporcuyu ağırlayacağız. 

n Bu sporun faydaları neler?
Jimnastik; fiziksel, ruhsal, öz gü-

ven, disiplin, erdem ve ahlâk gibi ço-
cukların her açıdan gelişimine inanıl-
maz katkı sunuyor. Kurallarına göre 
jimnastik ana bir branş. Her spor dalı 
faydalı ama jimnastik apayrı. Her ço-
cuk, hayata önce jimnastikle başla-
malı. Aslında birçok ülkede bu devlet 
politikası haline gelmiş. Okulla birlik-
te jimnastik de zorunlu hale getiril-
miş. Çocuklar, 3 yaşlarında jimnas-

tikle başlar, daha sonra yeteneklerine 
göre dağılım gösterirler. Ülkemizde 
de artık birçok branşta giderek ulusal 
ve uluslararası düzeyde adımlar atılı-
yor ve güzel sonuçlar elde ediliyor. 

n Jimnastik sporuna kaç ya-
şında başlanmalı?

Uluslararası Jimnastik Federas-
yonu’na göre 3 yaşından gün alan 
bir çocuk jimnastiğe başlayabilir. En 
ideal başlangıç yaşı 3, 4 ve 5 yaşları-
dır. 5 yaşından sonra da jimnastik 
yapılabilir ama kemik yaşı geliştikçe 
çocukların esneme oranları da düşe-
ceğinden, bizim için ideal olan 4 ve 5 
yaştır. Çocuğun sosyalleşmesi açısın-
dan mutlaka böyle bir spora ihtiyacı 

var. 3 yaşından gün alması kaydıyla 
lisans da çıkarabiliyoruz. O yüzden 
çocuklarımızın bu şekilde başlayarak 
minimum 2-3 yıl aralıksız jimnastik 
yapmaları lazım. 

n Kızlarınızın da jimnastikçi 
olduğunu söylediniz. Aslında 
kulübü kurma amacınız onları 
bu yolda desteklemek miydi?

İki kızım da sporcu. Aslında buna 
tamamen bir baba ve yurttaş olarak 
başladım. Büyük kızım daha önce jim-
nastikçiydi, Anadolu Ateşi’ne geçti. 
Şu anda okulu bitirdi, mühendis ama 
aynı zamanda hem jimnastik ant-
renörlüğü hem de milli antrenörlük 
yapıyor. Küçük kızım da kulübümüz-
de şampiyonalara hazırlanıyor. Ben 
sporla hiçbir geçmişi olmayan biriyim 
aslında. Emeklilikten sonra çocukla-
rımın peşinden koşturan biriyim. 20 
yıl kadar önce jimnastikle tanıştım. 7 
yıl önce de gittiğimiz kulüp kapanınca 
tamamen çocuklarım için bu kulübü 
kurdum ama şu an bizim bünyemizde 
olan bütün sporcular, kendi çocukları-
mız gibi hatta eşim de benimle birlikte 
burada yönetici. Bu, her anne ve baba-
nın yapabileceği bir şey. 

n Kulübe kayıtlı kaç sporcu 
var, bunların içerisinde yarış-
malarda derece elde eden spor-
cularınız var mı?

Kulübümüzde 63 sporcu var. 41 
tanesi 5 kategoride Türkiye Şampi-
yonası’nda yarışıyor. Bunun dışında 
22 tanesi yarışmacı adayı. Bunlar, 
aynı zamanda altyapı dediğimiz, ya-
rışmacı adayları. Branşı oluşturduk-
tan sonra önceliğimiz, bu konuda 

Performans Ritmik Cimnastik Spor 
Kulübü, 7 yıldır ritmik jimnastik alanında 
milli sporcular yetiştirmeye çalışıyor. 
Kendi kızları da jimnastikçi olan kulüp 
sahibi Mehmet Hanifi Kaya “Hedefimiz 
sporcu fabrikası gibi sporcu yetiştirmek. 
Jimnastik tüm sporlar dallarının 
temelidir. Bu yüzden biz sadece iyi bir 
jimnastikçi değil, ilerisi için iyi bir
basketçi, iyi bir patenci, iyi bir 
yüzücü de yetiştiriyoruz” diyor. 

Sporcu fabrikası
olmak istiyoruz

7
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iyi antrenörler bulmaktı. Sadece rit-
mik jimnastik branşında tescilliyiz, 
bünyemizde 6 antrenör bulunuyor. 
Bunların 3 tanesi Türk, 3 tanesini 
de Rusya ve Ukrayna’dan transfer 
ettik, yani antrenörlerimiz uluslara-
rası düzeydeler. Kendileri hem milli 
sporcu hem şampiyonluk elde et-
miş spor akademisi mezunu kişiler. 
Kulüp olarak, hobi amaçlı öğrenci 

almak yerine daha çok profesyonel 
anlamda yol alma gayreti içerisin-
deyiz. Başta Esenyurt olmak kay-
dıyla, bünyemizde 10 ilçeden spor-
cularımız var. Öğrencilerimizi kabul 
ederken seçme yöntemiyle kabul 
ediyoruz. Bizim işimiz sadece onları 
akademik anlamda ilerletmek değil, 
aynı zamanda davranış ve erdem yö-
nünden katkı sağlamak. Hedefimiz, 

tüm minik sporcularımızı milli takı-
ma kazandırmak. Bunun ardından 
zaten akademik başarı gelecektir. Bir 
kulübün bir sporcuyu başlı başına 
çok iyi yetiştirmesi yeterli değil. Me-
sele bir sporcu değil zaten. Birden 
fazla, yani bir olmaktan çıkarıp, biz 
haline dönüştürecek şekilde sporcu 
fabrikası gibi sporcu yetiştirmek. Biz 
sadece iyi bir jimnastikçi değil, aynı 
zamanda ilerisi için iyi bir basketçi, 
iyi bir patenci, iyi bir yüzücü de ye-
tiştiriyoruz. 

n Ritmik jimnastiğin artistik 
jimnastikten farkı nedir?

Ritmik jimnastik dünyanın en zor 
sayılabilecek branşlardan bir tane-
si. Artistik jimnastik, daha çok sabit 
aletle yapılan, kuvvet ve kasa dayalı. 
Ritmik jimnastik ise daha çok taşına-
bilir çember, kurdele, labut top gibi 

aletlerle yapılıyor. 
Müzikli olduğu için 
dans ve bale adım-
larıyla yapılan bir 

spor dalı. Aslında 
sadece bir spor dalı 
değil, aynı zamanda 
sanatsal ve estetik 
özelliği olan ve sade-

ce kızların yaptığı bir 
spor. Erkekler daha 

çok artistik jimnastik 
branşında çalışır. 

RUH VE BEDEN 
TERBİYESİ 

SAĞLIYOR

n Bir ebeveyn olarak ai-
lelere tavsiyeleriniz nedir? 

Sporun çocukların yaşamında 
ve gelişiminde çok önemli bir yeri 
olduğu kanaatindeyim. Spor sadece 
bedeni terbiye etmiyor ruhu da ter-
biye ediyor. Çocuklarımızı kötü alış-
kanlıklardan da uzak tutmak istiyor-
sak, eğitim ve öğretiminin yanı sıra 
bir spor branşına yönlendirmeliyiz. 
Belediyeler, özellikle bu işlere öncü-
lük etmeli. Daha fazla branşta eğitim 
vererek, çocuklarımızı hobi amaçlı da 
olsa spora yönlendirmeli.

n “Kemal Deniz Bozkurt ve 
ekibine teşekkür ediyorum”

Esenyurt Belediyesi’nin özellikle 
sportif anlamda çok ciddi çalışmalar 
yaptığına tanıklık ettim. Her şeyden 
önce vatandaşa, çocuğunu spor okul-
larına gönderme olanağı sağladı ve 
hiçbir ücret almadı. Ayrıca biz amatör 
spor kulüplerine malzeme desteği sağ-
ladı. Bu anlamda, Sayın Kemal Deniz 
Bozkurt ve ekibine teşekkür ediyorum. 

 Futbol antrenörü olan babasının 
tavsiyesiyle jimnastiğe başlayan 12 
yaşındaki Lal Su Narinç, 4 yaşından 

beri bu spor dalıyla uğraşıyor. 
Sporun okul eğitimine de 

çok büyük katkı sağla-
dığını söyleyen Narinç, 
“Babam futbol antre-
nörü. Benim bir spora 
yönelmemi istedi, ben 

de jimnastik yapmaya 
başladım ve çok sev-

dim. Hayatım daha planlı, 
sağlıklı ve disiplinli oldu. 

Sporun okuldaki eğiti-
mime de çok büyük 

katkısı var. Jimnas-
tikle birlikte daha 
başarılı oldum. 
Uluslararası yarış-
malarda ülkemizi 
temsil etmek isti-

yorum. Yaşıtla-
rımın da spora 

y ö n e l m e s i n i 
tavsiye ediyo-
rum” dedi. 

‘Yaşıtlarıma
tavsiye ederim’

Diğer spor dallarının temelini oluşturan jimnastik, ço-
cukların fiziki gelişimini desteklerken, aynı zamanda es-
tetik bir görünüme sahip olmalarını, boylarına göre kilo 
ve vücut kas kitlesini dengeleyebilmelerini sağlayan 
bir spor dalı. Jimnastik branşları içerisinde 
yer alan ritmik jimnastik, sporun genelde 
kadınların yaptığı bir spor. Dans, bale ve 

akrobasinin birleşiminden oluşan, yarışmacıların birey-
sel olarak ya da takımlar halinde, müzik eşliğinde zarif 
bir şekilde çalışılmış gösteriler sergilediği ritmik jimnas-
tik gösterilerinde, labut, çember, top, ip veya kurdele 
gibi farklı el aletleri kullanılıyor. Jimnastikçilerin, güçlü, 
esnek, çevik, becerikli ve koordineli olmaları bu sporun 
en belirgin özelliklerinden.

‘Spor bizi
disipline etti’

Ulusal ve uluslararası müsaba-
kalarda başarı elde eden Perfor-
mans Ritmik Cimnastik Spor Kulübü 
öğrencileri, bu sporla hayatlarının 
değiştiklerini söylüyor. Ritmik jim-
nastik branşının bedeni ve ruhu di-
sipline ettiğini söyleyen sporcular, 
sağlıklı bir hayat için herkesin en 
az bir spor dalıyla uğraşması gerek-
tiğini ifade ediyor. On yıldır ritmik 
jimnastik branşıyla uğraşan 16 ya-
şındaki Beste Kaya bu spor sayesin-
de disiplinli biri olduğunu söylüyor. 
Sağlıklı bir yaşam için herkesin spor 
yapması gerektiğini belirten Kaya 
“İlk olarak, dansla başladım. Orada-
ki antrenörümün esnek olduğumu 
fark etmesiyle jimnastiğe yöneldim 
ve bu sene bu sporda onuncu yılımı 
bitirdim. Türkiye’de de yurt dışın-
da da yarışmalara girdim. Ukrayna, 
Polonya ve Bosna Hersek’te birin-

ciliklerim var. En son 
katıldığım Türkiye Şam-
piyonası’nda ise 7’nci 
oldum” diyor. Jimnastiğin 
kendisine çok fazla şey 
kattığının altını çizen Kaya, 
“Öncelikle bu spor sayesinde 
disiplinli olmayı öğrendim. 
Sağlık açısından çok faydası-
nı gördüm. Okul ve spor, 
sınav zamanlarında 
bazen zorlayabiliyor 
ama önemli olan pes etmemek. 
Sporu yapmak istediğinizde za-
manlamayı da ayarlayabiliyorsu-
nuz. Küçüklükten başlayıp disiplinli 
bir şekilde gittiğinizde istediğiniz 
her şeyi yapabilirsiniz. Spor yapmak 
çok güzel bir şey, hem eğleniyorum 
hem okuldan sonra bir aktivitem 
oluyor. Herkesin spor yapmasını 
tavsiye ederim” diye konuştu.
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Mayıs 
ayı olağan meclis toplantısında AKP ve MHP’li meclis 
üyelerinin eleştirilerini cevapladı. Başkan Bozkurt, “Basın 
ve Yayın Müdürlüğünde eskiden 5 kişi çalışıyordu” şeklin-
deki asılsız iddiayı, “5 kişi çalışıyormuş, biz geldiğimizde 
bu sayıyı 32’ye çıkarmışız! Arkadaşlar bu külliyen yanlış. 
Aklımızla alay etmeyin, doğruları söyleyin. 5 kişi çalışıyor-
du diyorsunuz, 42 kişi çıkıyor” sözleriyle yalanladı

aşkan Bozkurt, Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü ve Ba-
sın Yayın Müdürlüğünde 
reklam giderlerinin fazla 
olduğu şeklindeki konuş-

maları da belgelerle yalanladı. 
“Görevi devraldığımda Basın Ya-

yın Müdürlüğünde 23 kişi fiilen çalı-
şıyordu” diyen Başkan Bozkurt şun-
ları söyledi: “Bunun dışında Esenyurt 
Belediyesi Personel Anonim Şirketi 
(ESPAŞ) üzerinden saha ekibi olarak 
9 kişi ayrıca çalışıyordu. Kadroları 

başka yerde görünen iki tane grafiker 
ve ressam arkadaşımız da bu birimde 
görev yapıyordu. Bu sayıları topladı-
ğımızda 34 kişi yapıyor. Bunlar Esen-
yurt Belediyesi’nin bütçesinden huku-
ki olarak para alan ve Basın ve Yayın 
Müdürlüğünde çalışan kişiler. Bunun 
dışında yine o dönem çalışan arkadaş-
ların bize ifade ettiği şekliyle 8 ayrı ar-
kadaşı daha eklediğimizde çalışan sa-
yısı 42’ye çıkıyor. 5 kişi çalışıyormuş, 
biz geldiğimizde bu sayıyı 32’ye çıkar-
mışız! Arkadaşlar bu külliyen yanlış. 5 

değil 42 kişi.  40 yılı aşkındır burada 
oturuyorum, kimin ne yaptığını bi-
liyorum. Hangi belediye başkanının 
hangi belediye başkan yardımcısının, 
hangi meclis üyesinin arkasında kaç 
tane fotoğrafçı dolaştığını ben yaşa-
yarak gördüm. Aklımızla alay etmeyin 

bari! Hadi 15 deyin, 18 
deyin, 22 deyin. Doğru-
ları söyleyin. 5 kişi çalı-
şıyordu diyorsunuz, 42 
kişi çıkıyor.”

Geçmiş dönemlerde 
Basın ve Yayın Müdür-
lüğünde yapılan har-
camalara da değinen 
başkan Bozkurt, “2015 
yılında harcanan o za-
manki para 10 milyon 
800 bin ama bugünkü 
değeri (yeniden değer-
lendirme ile) 23 milyon 
500 bin lira. 2016 yı-
lında 9 milyon 752 bin 
lira. 2017 yılında 8 mil-
yon 988 bin lira. 2018 
yılında 17 milyon 182 
bin lira.  2019 yılında 8 
milyon 400 bin lira; 8 
milyon 400 bin liranın 

yaklaşık 7 milyonu ilk 3 ayda harcan-
mış. Geri kalan bizim dönemimizde 
8 ayda 1 milyon 800 bin lira, 2020 
yılında da 2 milyon 661 bin lira har-
camışız. Halkla İlişkiler ve Basın Ya-
yının toplam harcadığı para. Bilginize 
sunuyorum, değerlendirmesini sizlere 
bırakıyorum”

“VATANDAŞA YAPILAN 
YARDIMLARDAN 
NEDEN RAHATSIZ 
OLUYORSUNUZ?”

“Bir elin verdiğini diğer el görmez” 
diyen Başkan Bozkurt, belediyenin 
sosyal yardımlarını eleştiren AKP’li 
Meclis Üyelerine, “Ben vatandaşın 
evine koli gönderiyorsam, süt gönde-
riyorsam, peynir gönderiyorsam ya da 
soğan, patates gönderiyorsam bunun 
neresinden rahatsız oluyorsunuz an-
lamıyorum ki! Beni bir tane vatandaşa 
bir şey verirken, bir koli verirken gör-
dünüz mü? Bir elin verdiğini diğer el 
görmez. Vatandaşların bir tanesinin 
dahi fotoğrafını çekmedik ama mey-
danda 2 tır patates soğan dağıttınız, bir 
kere dizildiniz böyle vatandaşı da sıra-
ya soktunuz” diyerek tepki gösterdi.

Aklımızla alay etmeyin
DOGRULARI
SOYLEYIN!

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, AK Partili 
meclis üyelerinin eleştirilerine bu sözlerle yanıt verdi:

B
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‘Büyükşehirler bizi 
takip etmeye başladı’

Yıl: 1 Sayı: 5HAZİRAN 2021

Bu gazetede kullanılan yazı ve görseller 
izin almak ve kaynak göstermek şartıyla 

kullanılabilir, alıntı yapılabilir.

Esenyurt Belediyesi’nin aylık, 
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Üreticiden Tüketiciye Aracı-
sız Sağlıklı Gıda’ projesiyle 
ilgili yöneltilen eleştirile-
re de yanıt veren Başkan 

Bozkurt şunları ekledi: “Üreticiden 
tüketiciye niye alıyorsunuz? Niye es-
nafa dağıtmıyorsunuz?... Hepsi pa-
ralel yürüyor arkadaşlar. Şimdi yine 
gururla söylüyorum: Türkiye’de ilk, 
üreticiden tüketiciye aracısız gıdayı 
biz aldık. Bizden sonra büyükşehirler 
ve belediyeler bizi takip etmeye başla-
dı. Ardından da Tarım Bakanlığı takip 
etmeye başladı. Gazanfer Bey dedi ki 
suçtur, hemen 2 gün arkasından Ta-
rım Bakanlığı yapmaya başladı aynı 
şeyi. Süt neden dağıttık? Kuru gıda 
neden dağıttık? Biliyorsunuz mese-
leyi, o zaman söylemesin arkadaşlar, 
aynı şeyi sormasınlar. İkisi ayrı şey, 
burada çıkıp bunun cevaplanacağını 
bile bile orada konuşmak bir şeyi de-
ğiştirmez. Çıkıp burada ‘Efendim niye 
Esenyurtlulardan satın almıyorsun?’ 
diyorsunuz. Çünkü sütü üreten bir 
tane market yok. Bizim vatandaşların 
evlerine kadar gidip süt dağıtmamızın 
ne sakıncası olabilir ya! Niye rahatsız 
oluyorsunuz bundan anlamıyorum 
ki? Ben vatandaşın evine koli gönde-
riyorsam, süt gönderiyorsam, peynir 
gönderiyorsam ya da soğan, patates 
gönderiyorsam bunun neresinden ra-
hatsız oluyorsunuz anlamıyorum ki!”

“PARİS BELEDİYESİ’Nİ Mİ 
DEVRETTİNİZ?”

Mayıs ayı olağan meclis toplan-
tısında gündem dışı soruları da ya-
nıtlayan Başkan Bozkurt, 2 yılda bü-
tün sokaklarda sorun var şeklindeki 
konuşmaları değerlendirdi. Başkan 
Bozkurt, “Sokaklarda sorun var? 
2 yılda bütün sokaklarda sorun 
var! Nasıl sokak yaptınız! Her 
şey böyle güzel güzel bize 
Paris Belediyesi’ni devret-
mişsiniz, gelmiş burada İn-
giltere’deki bilmem hangi 
mahkemede sanki soru so-
rar gibi soru soruyorsunuz. 
Bırakın bunları arkadaşlar! 
Nerede olduğunuzu, ne dev-
rettiğinizi lütfen unutmayın” 
dedi. 

“KÖTÜ BİR TABLOYU 
DEVRALDIM”

“380 milyon TL borç ödedik. Bir 
dahaki dönem biz buna önlem almaz-
sak kazanırsanız da bu işi yapamazsı-
nız ki! Yönetemezsiniz. Yönetilemez 
arkadaşlar kim kazanırsa kazansın. 
Bunun disipline edilmesi lazım. 600, 
700 milyon lira ya da 1 milyar lira 
bütçesi olan bir yerin, 4,5 milyar bor-
cu ya da 2 milyar borcu olmaz! Ben 

Esenyurt Belediyesinin sabit kıy-
metlerini satarak bu işin çözülmesi-
ni doğru bulmuyorum. Turgut Özal 
Stadı’nı kullanamıyoruz. Devlet bizi 

oradan çıkardı. Olacak iş değil! 
Spor salonu yapmışız, polis eşliğin-
de çıkardılar. Bu olacak iş değil ar-
kadaşlar, bu doğru değil. 1/5000’lik 
planlarımız iptal. Niye diyorum kötü 
bir tablo aldım; 1/5000’lik planı iptal 
olan 2 tane planımız var, 2’si de iptal. 
2 senedir bununla uğraşıyoruz, bun-

larla uğraşıyoruz. Şimdi bu enkazı 
temizlememiz lazım. 160 tane yürüt-
meyi durdurma kararı var. 160 tane 
arkadaşlar! 1 tane değil, 2 tane değil. 
Bu nasıl bir yönetim olduğunu, na-
sıl bir geçmişi olduğunu gösteriyor. 
Bakın benim bireysel görüşüm de-
ğil, benden bağımsız, bizden bağım-

sız mahkemelerin aldığı kararları 
söylüyorum size. Envanterimiz 

yok. Sabit kıymet envanteri-
miz değil, hiçbir konuda yok. 
Bizim arşivimiz yoktu, yeni 
oluşuyor. Bir belediyenin 
arşivi olmaz mı? Ama yok. 
Geldiğimden beri evrakları 
taratıyorum. Gece, gündüz, 
hafta sonu, devamlı çalışı-
yorlar, dosya taratıyorlar. 

Olacak iş değil arkadaşlar 
bunlar ya. Kamulaştırma be-

delleri, normalde muhasebe 
kayıtlarına işlenmesi lazım. Sırf 

borçlanabilmek için mevcut borçları 
kayıtlara almamışlar. 2.2 milyar borç 
nasıl oldu? Bir belediyenin bütçesi-
nin dışında borçlanması mümkün 
değil ki. Kimin kesin teminat alacağı 
var, kimin yok pösteki gibi sayıyo-
ruz. Oradan o çıkacak, buradan bu 
çıkacak, yeni yeni oluşturduk. Şimdi 
bunu ayıklamak, sorgulamak bile bir 
zaman arkadaşlar, 2 yılda ne yaptın 
diyorsunuz ya!”

‘

Firuzköy Mahallesi 
Mezarlıküstü Caddesi

No: 24-26
Avcılar / İSTANBUL

Tel: 0(212) 428 52 74

Matbaa
AYKUT BASIM

YAYIN MATBAACILIK
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Çatı
merteği

Bağlayan
şey, bağ

Kaz vb.nin
çıkardığı ses

Su altı
tepeliği

Öğüt niteliği
taşıyan dinî
konuşma

Tekelci serme-
yadar birliği

Damla
Bir tür

komedi

An, zaman

Kazanç

Kirişli bir
çalgı

Vesayet

Burmalı
çivi

Altı düz
bir çeşit
tekne

Bir tür sağlam,
yumuşak

dana veya
öküz derisi

Adı Esenyurt'ta
bir bulvarda

yaşatılan
Hababam
Sınıfı'nın

Hafize Ana'sı

2

Irak'ta
bir kent

Vantilatör

Genelge,
sirküler

Ferda

Yalnızca,
yalnız

Deniz,
akarsu

12 Muhtar,
otonom

Yüzyıl

4 Tek kişilik
konser

Seki

Kestanecik

Adale

Direksiyonla
tekerlek ara

çubuğu

Küçük tekne
kaptanı

Kul, köle
(Yöresel)

Boylam

Litre
(Kısaca)

5
Meşru Muhtemel

"... dilleri"
Hint-Avrupa
dil ailesinin

bir kolu

"I" simgeli
element

Rus dili

Merkür Edep yeri

Fotoğraftaki
yazarımız

Örnek alınan
kimse

7

Aralık
Titr

Açık
oturum

Kötücül bağ
dokusu uru

Tayin,
nasıp

Ölçeksiz
çizim

Eski kitap
ciltlerinin sol
kenarındaki

kapak

Yarık,
çatlak

Çalma işi

Eskişehir
ilçesi

8

Terlemiş
olan

North Atlantic
Treaty

Organisation

3
Doğu Tekne, yukaç

karşıtı

Kalıtım
yoluyla Falan

Alçak
basamak

Kulplu, em-
zikli kap

Birdenbire
ortaya çıkan

tehlikeli
durum

1 Bir tür
toprak

Sarımsak
dilimi

"... Mahalle"
İzmir

Tepecik'te
bir mahalle

Geniş

Uygun
bulmama

Eskicinin
'alırım' dediği

10

Pişmanlık
bildiren bir
söz, bari

Epitelyum

Antimon
(Simge)

Eş isteme
dönemi gelmiş

(hayvan)

Riziko

Bir tür kağıt,
kumaş
parçası

Bir etme,
tek duruma

getirme

Eski
Yunan dili

Gerçek

Esenyurt'un
bir mahallesi

11
Birim

Pesetanın
dörtte biri
değerinde

İspanyol parası

Diğerlerine
göre üstün
nitelikleri

olan

Arka karşıtı

Estonca'da
Dört

Müzikte
duraklama

İnsan
Kaynakları
(Kısaca)

Kromosfer

Cüretkâr

Bir kentin
tahkim edilmiş
çekirdek kısmı

Gözde
bir renk

Amerikan
elmasından
çıkan zamk

İnmiş,
indirilmiş

Görme
engelli

Kalay kaplı
ince sac

Hüzünlü

6 Tellallık

100 m²

Yemek,
yiyecek

Metal
olmayan
element

Hokkalara
konulan
ham ipek

Enerji

Karelere
bölünmüş,
üstünde

kareleri olan

9
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Çengel Bulmaca’mızdaki şifreyi çözen 15 okurumuz, 

Herman Hesse’nin  “Siddhartha” adlı kitabını kazanacak. 
Cevapları bulmaca@esenyurt.bel.tr

adresinden bize yollayabilirsiniz.



KEMERİNİ BAĞLA,  
MACERAYA HAZIR MISIN?

Benimle bir yolculuğa 
çıkmaya ne dersin?

Haydi, atla o zaman kanat-
larıma, seni yaşadığım yere 
götüreyim!

Hazır mısın? Macera dolu 
bir yolculuk seni bekliyor!

Eveet! Uçuyoruz! Kemerini 
sıkıca bağla!

Çünkü ben kelebek gibi 
uçan bir arı kuşuyum!

HERKES MERSİN’E BEN 
TERSİNE!

Hem gezip hem de birlikte 
sohbet etmeye ne dersin?

Sana özel yeteneklerimi 
anlatmakla başlıyorum o 
zaman!

Küçük bir kuş olabilirim 
ama büyük marifetlerim var...

Mesela, ters uçma özelliği-
ne sahibim.

Denemek ister misin? 
Sakın, sakın! Diğer hayvanlar 
da yaptı ama beceremedi. 
Çünkü bu yetenek sadece 
bende var. 

KANATLARIM 
UÇAK KADAR 

HIZLIII!
Aynı zamanda ha-

vada asılı kalabilir ve çok 
hızlı şekilde kanat çırparım.

Diğer kuşlardan biraz fark-
lı olmamın sebebi, az önce 
de bahsettiğim gibi geriye 
doğru da uçabilmemdir.

Sahip olduğum ince gaga 
sayesinde çiçeklerin nek-
tarlarını kolayca yiyebilirim. 
Havada asılı kalabildiğim için 
bunu çok rahat yapabiliyo-
rum.

HAFİFİM AMA 
MARİFETLİYİM

Öyle hafif olduğuma da 
bakma!

Dedim ya marifetlerim 
büyüktür! 

Kaç kilo muyum? Sence 
kaç gösteriyorum?!

Dur söylüyorum, ağırlığım 
yalnızca 180 gram!.

Ee, tabii boyumu da merak 
ettin onu da söyleyeyim; 

11 cm’e yakın. 

Ha bu arada, kanatlarım 
üzerinde rahat mısın?

İyi, o halde devam ediyo-
rum.

HAVADA ASILI 
KAYABİLİRİM

Rengârenk tüylerimi 
sevdin galiba! 

Göğüs kısmımda ve alt 
kısımlarına doğru beyazlık 
bulunur. 

Bizim ailenin ortak bir 
özelliği var, vücutlarımızın bir 
bölümünde yeşil renklerinin 
olmasıdır.

Ayrıca, sadece kanatlarımı 
hızlı çırparak değil, aynı 
zamanda gelen rüzgâra 
ve hava akımına karşı da 
dengemi sağlayarak havada 
asılı kalabiliyorum. 

Rahat bir şekilde geriye 
doğru uçmamın yanı sıra di-
kine hızlı hareket edebilirim. 

Ee, yolcuğumuz sonuna 
doğru yaklaştık! 

Ben çok keyif aldım, uma-
rım sen de eğlenmişsindir.

Bir dahaki bahara görüş-
mek üzere! Hoşça kaaaal!

Heyy, n’aber dostum? Ben Arı Kuşu.
Bahar mevsiminin sonuna yaklaşıyoruz! Gerçi, 

bana her gün bahar.
Bu mevsim bizim için çok değerlidir. 

ÇocuKGAZETE ESENYURT

Arkadaşlarımız çöpleri geri dönüşüm için ayırıştırmışlar. 
Geri dönüşüm kutularını ararlarken onlara yardımcı 

olabilir misiniz?

LABİRENT BULMACA

TOPLA ÇIKART BOYA

Gizlenmiş resmi sayıları takip ederek bulalım.
NOKTA BULMACA

Var mı Benden
Hızlısı?

MAYIS 2021 31




