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ESENYURT BELEDİYESİ İSTİHDAM
MERKEZİ (ESBİM), YIL İÇİNDE 13 BİN
150 VATANDAŞI İŞE YERLEŞTİRDİ

İSTİHDAM
REKORU!
İSTİHDAMDA ÖNCEKİ YILA GÖRE GERÇEKLEŞEN YÜZDE 17’LİK ARTIŞI DEĞERLENDİREN
ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI KEMAL DENİZ BOZKURT, ‘İŞSİZLİK BİZİM EN BÜYÜK
DÜŞMANIMIZ ELBİRLİĞİ İLE ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ’ IFADELERINI KULLANDI.

Bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM),
rekor kırmaya devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından aktif hale getirilen
ESBİM, bu yıl 13 bin 150 kişiyi işe yerleştirdi.
Türkiye’nin kanayan yarası işsizliğe çözüm
bulmak amacıyla iş arayanlar ve işverenlerle
görüşmeler yapan ESBİM, Esenyurt’ta faaliyet gösteren sektörün öncü firmaları için işe
alım mülakatlarına devam ediyor. Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un
göreve başladıktan sonra aktif hale getirdiği
ESBİM, 2019 yılında 7 bin 122 kişiyi, 2020 yılında 11 bin 180 kişiyi, 2021 yılında ise 13 bin
150 kişinin işe yerleştirilmesini sağladı. Her

yıl artan sayıda istihdam sağlayan
ESBİM, yılın bitmesine 1 ay kalmasına rağmen geçen seneye göre
yüzde 17 daha fazla istihdam sağladı. “Beraberce el ele verdiğimizde,
birbirimize destek olduğumuzda bütün sorunların üstesinden geleceğiz”
diyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, ilçedeki işsizlik sorununu
yeneceklerini vurguladı. 13’TE

ESENYURTLU GENÇLER
GENÇLİK KAMPI’NDA
DOYASIYA EĞLENDİ
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurtlu gençlerle Gebze’de Gençlik
Kampı’nda buluştu. Gençlerle birlikte çeşitli
aktivitelere katılan Başkan Bozkurt, “Gençlerin
enerjisini almak, onları dinlemek, onlarla güzel
vakit geçirmek çok güzeldi” dedi. 16’DA

CUMHURİYET
BAYRAMIMIZI
COŞKUYLA
KUTLADIK
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü,
Esenyurt’ta coşkuyla kutlandı. Meşaleli yürüyüşün
ardından düzenlenen Grup Abdal ve Eypio konseri
Esenyurtlulara coşkulu anlar yaşattı. 26’DA
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ÇOK DİLLİ
KÜTÜPHANE

ATIK İLAÇLAR
İMHA EDİLECEK
‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında yağ, tekstil ürünü, elektronik
eşya, plastik, kâğıt, cam atıklarını geri dönüşüm ile
ekonomiye kazandıran Esenyurt Belediyesi, başlattığı yeni
uygulamayla atık ilaçları toplamak için ilçe genelindeki tüm
eczanelere ‘Atık İlaç Toplama Kutuları’ dağıttı.
Esenyurt Belediyesi, ilaçların ayrıştırılarak doğaya
zarar veremeyecek şekilde imha edilebilmesi
için ilçedeki eczanelere Atık İlaç Toplama Kutuları yerleştirdi. Çevreye ve topluma zarar
veren tarihi geçmiş ilaçların ayrıştırılması
ve doğru şekilde imha edilebilmesi için
İstanbul Eczacılar Odası ile birlikte başlatılan çalışma kapsamında vatandaşlar,
evlerinde bulunan tarihi geçmiş, kullanılmayan ilaçları kendilerine en yakın
eczaneye götürerek bu kutuya bırakabilecek. Atık kutularına bırakılan ilaçlar,
ekipler tarafından belirli aralıklarla toplanarak imha edilecek.
“İLAÇLARIN AYRI BIR ŞEKILDE IMHA
EDILMESINI SAĞLAYACAĞIZ”
İlaçların çöpe karışmasını önlemek amacıyla
böyle bir çalışma başlattıklarını söyleyen Esenyurt
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Çevre Mühendisi Selda Şimşir, “Geri dönüşüm çalışmaları kapsamında atık ilaçları toplamaktayız. İstanbul Eczacılar Odası ile düzenlediğimiz protokol kapsamında ilaçların çöpe karışmasını önlemek adına
gönüllü eczanelerimize atık ilaç toplama kutuları ve
bilgilendirme afişleri bırakıyoruz. Bu şekilde vatandaşlarımızın evindeki kullanılma süresi geçen ilaçları
toplayarak doğaya zarar vermeden ayrı bir şekilde
imha edilmesini sağlayacağız” dedi.

ESENYURT’TA
AÇILDI
Esenyurt Belediyesi’nin Save The Children
Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Esenyurt Toplum Merkezi’nde, birçok dilden
eserin yer aldığı kütüphanenin açılışı gençlerin katıldığı etkinlikle gerçekleşti.
Esenyurt Belediyesi ve Save The Children Derneği iş
birliği ile hayata geçirilen Esenyurt Toplum Merkezi’nde, içerisinde birçok dilden eserin yer aldığı kütüphanenin açılışı yapıldı. Farklı dillerde aynı anlama
gelen ‘Fil’ isminin verildiği kütüphaneye Esenyurt
Belediyesi Eurodesk Temas Noktası tarafından kitap
bağışı yapıldı. Gençlerin sosyal uyum sağlaması açısından tanışma ve kaynaşma etkinliğiyle başlayan
açılışta gençler, bağışlanan kitapları gençler kategorilerine uygun bir şekilde raflara yerleştirdi. Etkinliğin sonunda ise gençler, bundan sonraki süreçte
merkezde neler yapabileceklerine dair fikir alışverişinde bulundu.
“GENÇLERIN KAYNAŞMALARINA
KATKI SAĞLIYORUZ”
Açılan kütüphaneye Eurodesk Temas Noktası olarak
destekte bulunduklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü personeli Yusuf Gündoğdu, “Eurodesk Temas Noktamızda gençlerle birlikte
topladığımız kitapları Fil Kütüphanemize bağışladık.
Kütüphanemizin ismi Fil, çünkü bu isim, birçok dilde
aynı anlamı taşıyor ve ‘güçlü’ anlamına geliyor. Kütüphanemizde birçok dilden kitaplar yer alıyor. Vatandaşlarımız gelip kitaplarını alıp okuyabilirler. Aynı
zamanda farklı farklı projelerde gençlerimizi buraya
davet edip sosyal aktivitelerde bulunmalarına ve
kaynaşmalarına katkı sağlıyoruz. Etkinliğimizde ise
gençlerimiz başlı başına bir kütüphane kurdular. Kitapların diziliminden farklı farklı sınıflandırılmasına
kadar birçok çalışma yapıldı” dedi.
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ESENYURTLU ÇOCUKLAR, ESENYURT
BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ ARA TATİL
ETKİNLİKLERİNDE DOYASIYA EĞLENDİ

FESTİVAL
GİBİ

ARA TATİL

Esenyurt Belediyesi, ara tatil döneminde ilçede
yaşayan çocuklar için, çeşitli etkinlikleri kapsayan
‘Ara Tatil Şenliği’ düzenledi. İlçenin çeşitli parkları
ile kültür merkezlerinde yapılan etkinliklere aileleri ile birlikte katılan yüzlerce çocuk, ara tatilin
keyfini çıkardı.
Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde festival tadında geçen etkinliğe, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Esenyurt Belediyesi, okulların tatil olması ile birlikte parklarda ve belediyenin kültür merkezlerinde çocuklar için birbirinden güzel etkinlikler düzenledi. Düşle-Yap Bilim ve Sanat
Atölyeleri kapsamında Gaziler Parkı, Spor Parkı, Mehmet
Âkif Ersoy Parkı ve Cumhuriyet Yürüyüş Yolu Parkı’nda açılan mobil sahnede Akıl ve Zekâ Oyunları, sahnede ise Kukla,
Sihirbaz, Jonglör, Ateşbaz ve Hacivat-Karagöz gösterileri çocuklarla buluştu.
‘SIZLERE GÜZEL BIR GELECEK BIRAKMAK IÇIN
VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ’
Ara Tatil Şenliği parkların yanı sıra Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi ve Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde devam
etti. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde festival tadında geçen etkinliğe katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Biz, sizlere güzel bir gelecek bırakmak için var
gücümüzle çalışıyoruz. Sizler için yaptığımız bu etkinliklerde
umarım eğlenirsiniz. Ara tatilden sonra yeni dönmede başarılar diyorum” dedi.
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VELİLERDEN
BAŞKAN BOZKURT’A
TEŞEKKÜR
Çocukların doyasıya eğlendiği Ara Tatil Şenliği’nde,
palyaçolar çocukların yüzlerine çeşitli sevimli hayvan
figürleri çizdi. Şenliğe katılan bir öğrenci velisi, “26 yıl
sonra ilk defa bir gösteriye geliyorum. Kemal Deniz
Bozkurt’a çok teşekkür ediyorum, Allah ondan razı
olsun. Memleketten geldiğim için daha önce bu tür
etkinliklere katılma fırsatım olmamıştı. Bu etkinlikle
çocukluk hayatımı yaşadım” dedi. Gösteriyi çok beğendiğini ifade eden bir veli ise şöyle konuştu: “Geçen
hafta da tiyatro gösterisi vardı. Bu gösteriyi düzenleyen herkese teşekkür ederiz. Çocuklarımız pandemi
sürecinde devamlı evdeydi. Şimdi en azından çocuklar
için bir aktivite oldu. Çok güzeldi, biz de eğlendik.”

6

KASIM 2021

AKEVLER’E
YENI BIR
PARK DAHA
Esenyurt Belediyesi’nin, Akevler Mahallesi 1062. Sokak’ta yapımına başladığı çocuk
parkı tamamlandı. 942 metrekare alan üzerine kurulu parkta oyun grubu ve ahşap
oturma birimlerinin yanı sıra yetişkinler için egzersiz aletleri de bulunuyor.
Esenyurt Belediyesi, ilçeye yeni
parklar kazandırmaya devam ediyor. Vatandaşların dinlenebileceği,
çocukların ise keyifli vakit geçirebileceği yeşil alanları artırmaya çalışan
ekipler, ilçedeki mevcut parkların
bakımlarının yanı sıra ihtiyaç duyulan mahallelere çocuk oyun parkları
yapıyor.
942 METREKARE ALANA SAHİP
Ekipler çalışmalar kapsamında,
Akevler Mahallesi 1062. Sokak’ta

bulunan 942 metrekarelik alana
çocuk parkı kurdu. Parkın içerisine,
4-10 yaş arası çocukların kullanımına olanak sağlayan çocuk oyun
alanı, yetişkinler için egzersiz alanı,
yürüyüş yolları boyunca vatandaşların oturup dinlenebilecekleri ahşap
oturma birimleri ile bitki kokuları
altında dinlenebilecekleri pergolalar yerleştirildi. Kent yoğunluğundan
uzak, nefes alınabilecek bir mahalle
parkı tasarlayan ekipler, oluşturdukları 452 metrekarelik yeşil alana ise
311 adet bitki dikimi gerçekleştirdi.
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SURİYELİLER ‘GÖNÜLLÜ
GERİ DÖNÜŞ’ PROJESİ İLE
DÖNMEYE DEVAM EDİYOR
Esenyurt Belediyesi, ‘Gönüllü Geri Dönüş’ projesi kapsamında ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında ikinci kafile olarak 3 ayrı
bölgeye 32 Suriyeli daha yolcu edildi. Hatay ve Kilis’teki sınır
kapılarına gönderilen Suriyeliler için uğurlama töreni de düzenlendi.
“VATANDAŞLARIMIZ DAHA HUZURLU YAŞARLAR”

BAŞKAN BOZKURT:
DEMOKRASİ, BU ÜLKEYE
SU VE EKMEK GİBİ ŞART!
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt
Kent Konseyi’nin yeni Başkanı Mehmet Hanifi Kaya ve yönetim kurulu ile Esenyurt Nikâh Sarayı’nda bir araya geldi.
Esenyurt Kent Konseyi yeni yönetimine ‘Hayırlı olsun’ diyen
Başkan Bozkurt, ilçede yapacakları çalışmalar için de başarılar diledi.
“ÖNCE BU RUHU SAĞLAMAMIZ LAZIM”
Karşılıklı fikir alışverişiyle devam eden toplantıda konuşan
Başkan Bozkurt, “Demokrasi, bu ülkeye su ve ekmek gibi
şart! Demokrasi olmadan, insanlar kendini özgürce ifade
etmeden bizim bu ülkede birlik ve beraberlik içinde, barış
içinde yaşamamız mümkün değil. Demokrasi olmadığında,
her an yok olma, ayrışma, birbirimize zarar verme tehlikesiyle karşı karşıyayız demektir. Önce bu ruhu sağlamamız lazım.
Varsa yanlışlarımız, eksiklerimiz, onları da tartışırız, konuşuruz. Beraber nezaket çerçevesinde, hukuk çerçevesinde herkesin kendi çerçevesinde, yetkisini bilerek, birbirimizi eleştirmemizin faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından
uğurlanan Suriyeliler; Halep, Şam ve Afrin’e geçecek. Uğurlama sırasında konuşan Başkan Bozkurt, Pandemi şartları
nedeniyle ara verdikleri uygulamaya yeniden başladıklarını
söyledi. Geri dönüş taleplerini aldıktan sonra tüm işlemleri
yürüttüklerini ifade eden Başkan Bozkurt, “Artık Esenyurt’un
dışından da başvurular var. 6 kişi Bağcılar’dan geldi. Umarım
bu her tarafta uygulanır. Hem Suriyeli vatandaşlar ülkelerinde rahat bir nefes alır hem de Türkiye’deki vatandaşlarımız
daha huzurlu yaşarlar“ diye konuştu.
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ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ

GRUP TERAPİLERİYLE
ÇÖZÜLÜYOR
Esenyurt Belediyesi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı alan
çocuklar için grup terapileri düzenliyor. 7-10 yaş arası çocuklara yönelik terapilerde, dikkat dağınıklığı üzerine çeşitli etkinlikler yapılıyor.
Esenyurt Belediyesi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı alan çocuklar için
grup terapileri düzenliyor. 7-10 yaş arası çocukların el ve motor becerilerine katkı sunmak
amacıyla yapılan etkinliklerde, her hafta farklı
bir konu işleniyor. Terapilerde; odak kurma ve
sürdürme, dikkat geliştirme, öz güven artırma,
sınırları belirleme, davranışları kontrol etme,
stresle başa çıkabilme becerilerini geliştirme,
kurallara uyma ve sorumluluk bilincini artırma,
öfke kontrolü sağlama, ilişki kurma ve sürdürme, ders çalışma becerisini geliştirme, anda
kalma becerisi oluşturma ve iletişim becerileri
geliştirme gibi konularda çeşitli oyun ve aktiviteler yapılıyor.

‘GÜZEL SONUÇLAR ALDIK’
Çocuklarla yapılan grup terapilerinden olumlu sonuçlar
aldıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğünde görevli Uzman Psikolog Bilge
Demirhan, “Dikkat eksikliği ve hiperaktivite grup çalışmamıza Mayıs ayında başladık. O zamandan beri 7 oturum gerçekleştirdik. İlk oturumumuzu ebeveynlerimizle
seminer şeklinde yaparak bir test uyguladık. Dikkat eksikliği olan çocuklarımızı buraya davet ederek, 6 hafta
boyunca gerek oyunlarla gerekse aktivitelerle onları
destekledik ve çok güzel sonuçlar aldık” dedi.
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Esenyurt Belediyesi’nin açtığı ücretsiz Masa Tenisi
kurslarına katılan çocuklar, hem spor yapıyor hem de
sosyalleşerek eğlenceli vakit geçiriyor.

ÇOCUKLAR
MASA TENİSİ İLE
SOSYALLEŞİYOR
Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan çocukların sosyalleşmesi ve
fiziksel gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla başlattığı Masa
Tenisi kursları devam ediyor. Profesyonel Masa Tenisi antrenörlerinin eşliğinde düzenlenen kurslarda, 7 ila 14
yaşları arasındaki öğrencilere temel bilgilerin yanı sıra
kondisyon, raket tutuşu, savunma ve servis atımı gibi
teknik bilgiler de öğretiliyor. Esenyurtlu çocuklar bu
kurslarda hem sosyalleşiyor hem de stres atıyor.
‘HEM FİZİKSEL HEM DE ZİHİNSEL OLARAK
GELİŞTİRİYOR’
Masa Tenisi kursuna katılan çocukların birçok yönden gelişim gösterdiğine dikkat çeken Esenyurt Belediyesi Masa Tenisi Antrenörü Mehmet Taşçı, “Masa
Tenisi, çocukları hem fiziksel hem de zihinsel olarak
geliştiriyor. Masa Tenisi birçok kasımızı çalıştırır, aynı zamanda dikkat eksikliğini de giderir. Çocukların psikomotor
becerilerinin gelişmesinde de yardımcı olur.” diye konuştu.

SPOR YAPANLAR
OKULDA DAHA BAŞARILI
Pandemi sürecinde televizyon, telefon, bilgisayar
gibi teknolojik aletlere yönelen çocukların, derslerine motive olamadığını ifade eden Antrenör Taşçı,
eğitsel oyunlarla çocukların derslerde daha başarılı
olduğunu dile getirdi: “Çocuklar evde bilgisayar ve
tabletle çok uğraştılar bu sebeple beyin köreliyor.
Bu da çocukların okul derslerinde motivasyonlarını
düşürdü. Çocuklar burada eğitsel oyunlar doğrultusunda yoruluyor, yorulunca da uyuyup dinleniyor
ve sonrasında derslerine daha çok motive oluyor.
Çocuklarımızın okuldaki öğretmenleriyle de irtibat
kuruyoruz. Spor yapan çocukların, spor yapmayan
çocuklardan daha başarılı olduğunu görüyoruz.”
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PARATRİATHLON’DA
TARİHİ
BAŞARI
Esenyurtlu Milli Paratriatlet Uğurcan
Özer, Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Dünya Paratriathlon Şampiyonası’nı 10. sırada tamamlayarak, ülkemize
paratriathlon kategorisinde bugüne
kadarki en iyi dereceyi getirdi.
Esenyurt Belediyesi’nin destekleriyle çalışmalarını
sürdüren Milli Paratriatlet Uğurcan Özer, Birleşik
Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehrinde düzenlenen
Dünya Paratriathlon Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. Şampiyonada çok iyi bir başlangıç
yaparak yüzme etabını 6. sırada, bisiklet etabını 10.
sırada tamamlayan Özer, koşu etabında da sırasını
koruyarak, dünyanın en iyi paratriatlerinin yer aldığı zorlu yarışı 10. sırada tamamladı. Özer, elde ettiği başarıyla ülkemize paratriathlon kategorisinde
bugüne kadarki en iyi dereceyi getirdi. Alanya’da
Yüzme, Bisiklet ve Koşu olan Sprint Parkuru’nu 5.
olarak bitiren milli sporcumuz, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehrinde düzenlenen Dünya
Paratriathlon Şampiyonası’a katılmayı hak kazanmıştı.

BOZKURT: ÇOK DEĞERLİ BİR SONUÇ
Başarısıyla Esenyurtluları gururlandıran Uğurcan Özer ile bir araya gelen Başkan Bozkurt,
sporcumuzu tebrik ederek başarısının devamını diledi. Başkan Bozkurt, 1 Ekim’de Alanya
Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Paratriathlon Dünya Kupası Yarışları’nda da Esenyurtlu Milli Paratriatlet Özer’i yalnız bırakmamıştı. “Böyle gençlerle dolu bir kentte belediye
başkanı olmak benim için çok değerli” diyen
Başkan Bozkurt, “Evet belki küçük, ufak tefek
katkılarımız oluyor; onların yönlendirilmesinde
ya da spor yaparken alanların tahsis edilme-

sinde katkılarımız oluyor ama asıl başarı onların! Bireysel çabalarıyla çoğunlukla başarma
duygusu, disiplin, çalışma azmi onları buraya
taşıyor. Alanya’daki yarışmada da seyretmiştik.
Orada rakiplerini, şimdi de Abu Dabi’de rakiplerini geçerek Dünya 10’uncusu oldu. Çok değerli
bir şey ve ilk defa böyle bir sonuç alıyor. Bir kere
çok pırıl pırıl, ahlâklı, düzgün bir kardeşimiz ve
onun ötesinde azimli, çalışkan. Ben inanıyorum
ki önümüzdeki sene ilk 3’e girer. Esenyurtlular
adına teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum.” dedi.

“MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM”
Başarısıyla Esenyurt’a gurur yaşatan Milli Paratriatlet Uğurcan Özer, duygularını şu sözlerle ifade etti:,
“8 yaşımdan beri profesyonel spor yapıyorum. 16
yaşımdan beri de milli takımı temsil ediyorum. Bu
yıl dünya 10’unculuğu nasip oldu. İspanya, Fransa
ve aynı zamanda Alanya’da da aldığımız sonuçlarla
Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazandık. Bu
hem benim kariyerim için hem de ülkemizin tari-

hinde bir ilkti. Ülkemizi ilk defa Dünya Şampiyonası’nda triathlon branşında bir sporcu temsil ediyor. Ben
de elimden geleni yaptım. ‘Al Bayrağı’ en iyi şekilde
temsil etmek için dünyanın ilk 10’u içerisinde ülkemi
temsil ettim. Bu süreçte hazırlıklarımı Esenyurt’ta,
belediyemizin tesislerinde yaptım. Yüzme havuzu, fitness olanakları ve hazırlık süreci oldukça verimli geçti. Aynı zamanda milli takım kamplarıyla da perfor-

KİCK BOKS’TA GÜMÜŞ MADALYA GETİREN
CANSU ÖZTÜRK GURURUMUZ OLDU
Esenyurt Belediyesi’nin yetiştirdiği sporcular başarı
elde etmeye devam ediyor. Belediye bünyesindeki
salonlarda spor eğitimine devam eden 19 yaşındaki
Milli Sporcu Cansu Öztürk, Makedonya’nın Üsküp
şehrinde yapılan 15. Balkan Kick Boks Şampiyonası’nda 55 kilo ile büyükler kategorisinde yarıştı.

Şampiyonada Kick Light branşında büyük başarı
gösteren sporcu, ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilçeye büyük gurur yaşatan Öztürk’ü
tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

mansımı daha da yukarıya çektim. Birleşik Arap
Emirlikleri Abu Dabi’de düzenlenen yarışta dünyada 10’uncu olduk. Başkanımız Alanya’daki yarışmaya gelerek beni çok mutlu etmişti. Bu yarış için beni
tekrar kutlaması, geleceğe yönelik umudunun olması; beni daha da fazla çalışmaya itiyor. Hayâllerimizi
umutlar besler. O yüzden umut etmeye ve kürsü için
mücadele etmeye devam edeceğim.”
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RECEP TAYYIP ERDOĞAN PARKI IÇERISINDE BULUNAN ATIL ALAN YENILENEREK,
HER YAŞTAN VATANDAŞIN SPOR YAPABILECEĞI EGZERSIZ ALETLERI YERLEŞTIRİLDI.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde bulunan parklarda yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler çalışmalar kapsamında,
Recep Tayyip Erdoğan Parkı
içerisindeki atıl alanı, vatandaşların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla
çeşitli egzersiz aletleri yerleştirerek yeniledi. Hem yaz ve hem
de kış mevsiminde kullanıma
uygun, üstü kapalı geniş bir mekan içerisinde oluşturulan spor
alanına, her yaş grubuna hitap
eden fitness ve egzersiz aletlerinin yanı sıra gençler için barfiks
grubu da konuldu.

ŞİMDİ
DAHA GÜZEL

Hayatı Daha Fazla Ertelemeyelim,
KENDİMİZ VE SEVDİKLERİMİZ İÇİN

LÜTFEN AŞI OLALIM

13

KASIM 2021

BU YIL İÇİNDE
13 BİN 150
VATANDAŞ İŞE
YERLEŞTİRİLDİ

ESBİM

İSTİHDAM
REKORU KIRDI

Esenyurt’taki işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla kurulan ve bugüne kadar
binlerce vatandaşın iş sahibi
olmasını sağlayan Esenyurt
Belediyesi İstihdam Merkezi
(ESBİM), rekor kırmaya devam ediyor. Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt
tarafından aktif hale getirilen
ESBİM, bu yıl 13 bin 150 kişiyi işe yerleştirdi.

Türkiye’nin kanayan yarası işsizliğe
çözüm bulmak amacıyla iş arayan
ve işverenlerle görüşmeler yapan
ESBİM, Esenyurt’ta faaliyet gösteren sektörün öncü firmaları için işe
alım mülakatlarına devam ediyor.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt’un göreve başladıktan sonra aktif hale getirdiği ESBİM,
2019 yılında 7 bin 122 kişiyi, 2020
yılında 11 bin 180 kişiyi, 2021 yılında ise 13 bin 150 kişinin işe yerleştirilmesini sağladı. Her yıl artan sayıda istihdam sağlayan ESBİM, yılın
bitmesine 1 ay kalmasına rağmen
geçen seneye göre yüzde 17 daha
fazla istihdam sağladı.
“BUNUN ÜSTESİNDEN EL BİRLİĞİYLE GELECEĞİZ”
“Beraberce el ele verdiğimizde, birbirimize destek
olduğumuzda bütün sorunların üstesinden geleceğiz” diyen Başkan Bozkurt, ilçedeki işsizlik sorunuy-

la mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Başkan
Bozkurt, “İşsizlik önemli bir sorun. Bu işsizlik bizim
düşmanımız. Bunun üstesinden el birliğiyle geleceğiz. ESBİM ile işsizliği yeneceğiz. İstihdamın artması
için elimizden gelen bütün desteği vermeye devam
edeceğiz” diye konuştu.

ESENYURTLU 90 KADIN
ESBİM ARACILIĞIYLA İŞ SAHİBİ OLDU
Esenyurt’ta yaşayan ve iş arayan vatandaşların istihdam edilmesi
için çalışmalarını sürdüren ESBİM, kadınlar için düzenlediği özel
mülakat ile 90 kadının istihdam edilmesini sağladı.
İşsizliğe çözüm bulabilmek, iş arayışı içinde olan vatandaşların istihdamını sağlanmak için çalışmalarını sürdüren ESBİM, iş arayan ve
işverenleri buluşturmaya devam
ediyor. Sektörün öncü firmaları ile
görüşen ESBİM, kadınların istihdam

edilmesi için mülakat başlattı. Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür
Merkezi’nde yapılan mülakatlar sonucunda 90 kadın işe yerleştirildi.
Kadınlar, tekstil sektörünün öncü
firmalarından birinde depo ve lojistik bölümünde işe alındı.
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KAFKAS KARTALLARI’NDAN
BÜYÜLEYEN GÖSTERİ

Ulusal ve uluslararası sahnede pek çok başarıya imza atan Kafkas Kartalları Halk Dansları Topluluğu,
Esenyurt’ta sahne aldı. Vatandaşların büyük beğenisini toplayan gösteri sonrası konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kültürel etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi.

U

lusal ve uluslararası sahnede pek çok başarıya
imza atan Kafkas Kartalları, Esenyurt Belediyesi’nin desteğiyle sahne
aldı. Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, vatandaşların büyük
beğenisini kazandı.
‘KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ARATARAK
DEVAM EDECEK’
Gösteri sonrası konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
kültürel etkinliklerin artarak devam
edeceğini söyledi. “Biz buna doymadık, inşallah bir daha bekliyoruz” diyen
Başkan Bozkurt, “Esenyurt çok alışkın
değil. Uzun süredir etkinliklerden uzaktı. Umarım bundan sonra daha sık bir
arada olacağız ve sizi tekrar ağırlamaktan onur duyacağız. Emeğinize, elinize,
ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Ben de
Kafkas yöresinin bir çocuğu olarak sizi
izlemekten büyük keyif aldığımı belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.
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AHMET KAYA

ESERLERİYLE ESENYURT’TA ANILDI

Usta sanatçı Ahmet Kaya, ölümünün 21. yılında Esenyurt’ta anıldı. Nebil Özgentürk’ün sunuculuğunu üstlendiği
gecede Kardeş Türküler Solisti Vedat Yıldırım ve Hüseyin
Ay, Ahmet Kaya’nın sevilen şarkılarını seslendirdi.
Usta sanatçı Ahmet Kaya’nın ölümünün 21. yılında anma
gecesi düzenlendi. Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, Başkan Yardımcıları, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Nebil Özgentürk’ün moderatörlüğünü üstlendiği gecede Kardeş Türküler Solisti Vedat Yıldırım
ve Hüseyin Ay, Ahmet Kaya’nın sevilen parçalarını
seslendirdi.

BOZKURT: AHMET KAYA,
KAYA, ANADOLU
COĞRAFYASININ EN ÖNEMLİ
OZANLARINDAN BİR TANESİDİR
Ahmet Kaya’nın hayatının anlatıldığı belgeselin gösteriminden
sonra konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
“Ahmet Kaya bizim için bir delikanlının sevgilisine, derinlerinden
gelenleri aktaran kişi. Ülkesini seven, birlik, beraberlik ve barış
içinde yaşamasını isteyen, bu ülkede birlikte yaşamanın ne kadar önemli ve değerli olduğunu aktaran biri.
Ben onu ozan olarak nitelendiriyorum. Anadolu coğrafyasının en önemli ozanlarından bir tanesidir. Koca yürekli bir insandır” diye konuştu.
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ESENYURTLU
GENÇLER

GENÇLİK
KAMPI’NDA
DOYASIYA
EĞLENDİ
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Esenyurtlu gençlerle Gebze’de düzenlenen Gençlik
Kampı’nda buluştu. Gençlerle birlikte
çeşitli aktivitelere katılan Başkan
Bozkurt, “Gençlerin enerjisini almak,
onları dinlemek, onlarla güzel anlar
paylaşmak çok güzeldi” dedi.

KASIM 2021
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KAMP ATEŞİ YAKTILAR
TÜRKÜLER SÖYLEDİLER
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, Esenyurtlu gençlerle, Gebze Troltunga Camping’de yapılan Gençlik Kampı’nda bir araya geldi. Esenyurtlu gençler
kampta at binme, ziplayn, voleybol ve parakort gibi aktivitelerle doyasıya eğlendi. Çadırların ortasında kamp ateşi yakan gençler,
bilgi yarışmasına katıldı, ardından şarkılar
ve türküler söyledi. İlk defa böyle güzel
bir kamp deneyimi yaşadıklarını söyleyen
gençler, Başkan Bozkurt’a teşekkür etti.
Sonbaharda ağaçların renk cümbüşüne
çevirdiği doğal bir ortamda gençlerle çadır kuran ve aktivitelere katılan Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, gençlerle
olmaktan keyif aldığını ifade etti. Birçok

platformda da gençlere: “Siyasete
girme nedenim sizlersiniz” diyen
Başkan Bozkurt, “Gençlerin enerjisini almak, onları dinlemek, onlarla güzel anlar paylaşmak çok
güzeldi. Gençleri anlamak için de
bir fırsat oldu. Onların isteklerini
dinledik. Neler istiyorlar, biz bu
konuda neler yapabiliriz, arkadaşlarımızla konuştuk. Tabi bu bir
deneme kampıydı. Bundan sonra
devamı gelecek. Söyleşilerin olduğu, güzel etkinliklerin olduğu başka kamplar da olacak. Ben çok keyif
aldım. Onlar da keyif aldıklarını ifade
ediyor. Bu etkinliği biraz daha konforlu
hale getireceğiz” diye konuştu.

‘BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ’
Daha önce de kamplara katıldığını, fakat böyle
keyifli ve verimli bir kamp deneyimini ilk defa
yaşadığını söyleyen Polat Berkay Bozkurt; “Bu
kampta ata bindik, şarkılar söyledik. Hep beraber çekirdek çitledik, ateş başında patates kı-

zarttık, sohbet ettik ve sabah yürüyüşü yaptık”
dedi. Kampa katılan gençlerden Berkan Kılıç
ise “Bizi böyle huzurlu, manzaralı ve keyifli bir
ortamda buluşturduğu için Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Tedbiri İhmal Etme, Kuralları İhlal Etme

YAŞAMAK DA YAŞATMAK DA

SENİN ELİNDE!
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YOL YENİLEME
ÇALIŞMALARI
ARALIKSIZ
ARA
LIKSIZ SÜRÜYOR

İlçe genelinde yol yenilemem ve bakım onarım çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi,
Akçaburgaz Mahallesi 1566 Sokak ve 3079. Sokak’ta asfalt serimi gerçekleştirdi.
Esenyurt Belediyesi, ilçe
genelindeki cadde ve sokakların bakım ve onarım
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, alt
yapı çalışması tamamlanan
Akçaburgaz Mahallesi 1566
Sokak ve 3079. Sokak’ta
yeni asfalt serimi gerçekleştirdi. Ekipler, Esenyurt’un
yollarını yenilemek için
çalışmalarına ara vermeden
devam ediyor.
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ESENYURTLU SPORCULAR

5 ALTIN MADALYA
KAZANDI
Adana’da düzenlenen ve Türkiye’de ilk kez
yapılan Dünya Jeet Kune-Do Şampiyonası’nda Esenyurtlu sporcular 5 altın madalya
kazandı.
Esenyurt Belediyesi’nin spora ve sporcuya
sağladığı destek artarak sürüyor. Belediye’nin desteğiyle, Adana’da düzenlenen
Dünya Jeet Kune Do Şampiyonası’na katı-

lan Esenyurtlu sporcular, 5 altın madalya
kazandı. Esenyurt Belediyesi Antrenörü
Erkan Özakdağ, “Altın Madalyalarını alan
sporcularımla, Türkiye’mize şampiyonluk
getirmiş olmanın gururunu yaşıyorum. Bize
verdiği destek nedeniyle Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
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CUMHURİYET BAYRAMI’NI
COŞKUYLA KUTLADIK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında
ni
Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töre
düzenlendi. Törene çok sayıda Esenyurtlu da katıldı.

Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü, Esenyurt’ta bir dizi etkinlikle coşkuyla kutlandı. Esenyurt Cumhuriyet
Meydanı’nda çelenk sunma töreni ile
başlayan kutlamalar, Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’un da katıldığı
meşaleli Cumhuriyet Yürüyüşü ve ardından gerçekleşen Cumhuriyet Konseri ile devam etti.
Kutlamalar çerçevesinde gerçekleşen
Atatürk anıtına çelenk sunma töreni,

saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayadı. Törene Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kaymakam
Vural Karagül ve Garnizon Komutanlığı
adına Hava Kuvvetleri Öğretmeni Albay Mehmet Yavuz Deniz, Atatürk Büstü’ne çelenk sundu. Törene, siyasi parti
temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK
temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı.

ULU ÖNDER ATATÜRK
TÖRENLE ANILDI
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 83. yılı anma programı kapsamında Esenyurt’ta Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 83. yılı anma programı kapsamında
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, Garnizon Komutanlığı adına
Hava Tabip Albay Hande Güneyli, Kaymakamlık adına Vural Karagül, siyasi
partiler ve STK temsilcileri Cumhuriyet
Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk
sundu. Törene siyasi parti temsilcileri,

belediye başkan yardımcıları, Esenyurt
Kent Konseyi, Esenyurt Muhtarlar Derneği, STK temsilcileri ve birçok vatandaş
katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05’te, iki dakikalık saygı
duruşu, İstiklâl Marşı’mızın okunması ve
bayrakların yarıya indirilmesiyle tören
sona erdi.

BOZKURT: BİZE UZAKLARA BAKMAYI ÖĞRETTİNİZ
Esenyurt Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler
Günü için özel kutlama programı düzenledi. Öğretmenlerin doyasıya eğlendiği
gecede Mümin Sarıkaya sahne aldı.
Mümin Sarıkaya’nın sahne aldığı gecede öğretmenler gönüllerince eğlendi. Öğretmenlerle bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, birlikte halay çekti.
Kendisi de Köy Enstitülü bir öğretmen çocuğu
olan Başkan Bozkurt, öğretmenlerle bu anlamlı
gecede birlikte olmaktan onur duyduğunu söyledi. “İyi ki varsınız” diyen Başkan Bozkurt, “Bize
uzaklara bakmayı öğrettiniz” şeklinde konuştu.

Tedbiri İhmal Etme, Kuralları İhlal Etme

YAŞAMAK DA YAŞATMAK DA

SENİN ELİNDE!
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KAMİL UCİ GENÇLİK
VE SPOR KULÜBÜ

MADALYAYA
DOYMADI
Esenyurt’ta faaliyet yürüten Kamil
Üci Gençlik ve Spor Kulübü, Adana’da düzenlenen Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası’nda
altın ve bronz madalya kazanırken
İstanbul’da düzenlenen 11. World
Shotokan Karate Şampiyonası’nda ise Dünya Birincisi oldu. Madalya töreni sonrası konuşan Üci,
“Verdiği destekle her zaman
yanımızda olan Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Kemal
Deniz Bozkurt’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Kamil Üci Gençlik ve Spor Kulübü, Adana’da
düzenlenen Türkiye Büyükler ve Veteranlar
Karate Şampiyonası’nda Kata dalında Altın
Madalya, Kumite dalında ise Bronz Madalya
kazandı.
MADALYAYALAR ESENYURT’A GELDİ
Başarılı bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyleyen Üci, “Toplamda 4 altın, 4 bronz madalya,
43-49 yaş kategorisinde birincilik kupasını,
Kumite dalında ise üçüncülük kupasını ilçemize getirmenin mutluluğunu ve onurunu yaşadık. Her zaman yanımızda hissettiğimiz destekçimiz Esenyurt Belediye Başkanımız Kemal
Deniz Bozkurt’a teşekkür ediyoruz” dedi.
DÜNYA 1. OLDULAR
Kamil Üci Gençlik ve Spor Kulübü, 11. World
Shotokan Karate Şampiyonası’nda ise Dünya
Birincisi oldu. 30 ülkeden 1987 sporcunun
yarıştığı şampiyonada Minik Bayan Kata takımı Gümüş Madalya kazanırken Büyük Bayan
Kata takımı Dünya İkincisi, Büyük Bayan Kumite Takımı Dünya Üçüncüsü, Master Karate
Takımı Dünya Birincisi oldu. Toplamda dört
kupa ve 16 madalyanın kazanıldığı şampiyonada Kamil Üci ise Ferdî Kata ve Kumite dallarında Dünya Birincisi oldu.
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YENİLENEN PARKLAR

BEĞENİ TOPLADI
İlçe genelinde çocuklar ve yetişkinler için parkları
yenilemeye devam eden Esenyurt Belediyesi,
Necmettin Erbakan Parkı, Recep Tayyip Erdoğan Parkı ve Cumhuriyet Parkı’nda hem oyun
gruplarını yeniledi hem de mevcut alanlara
yeni oyun grupları ve spor aletleri ekleyerek
vatandaşların hizmetine sundu.
Daha yeşil ve yaşanabilir bir Esenyurt için çalışmalarına ara vermeden
devam eden Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde parkları yenilerken Esenyurtlu çocuklar için de yeni oyun alanları oluşturuyor. Belediye ekipleri,
Necmettin Erbakan Parkı, Recep Tayyip Erdoğan Parkı ve Cumhuriyet Parkı’nda hem oyun gruplarını yeniledi hem de mevcut alanlara yeni oyun grupları
ekledi. Yenilenen parklar Esenyurtluların takdirini topladı.
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İNCİRTEPE PARKI DA
YENİLENDİ
Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde parkları yenilemeye devam ediyor. Belediye ekipleri, Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan İncirtepe Parkı’nı komple yenileme çalışması başlattı. Ekipler, parktaki deforme olmuş
kauçuk zemini ve yürüyüş yolunu, oyun gruplarını ve
spor aletlerini yenilemek için kaldırdı. Ekipler, 2 bin 500
metrekare yeşil alan, oyun grupları, spor aletleri, ahşap
donatılarında yenileme ve bakım onarım yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü,
Esenyurtluların parklardan daha iyi hizmet alması için
çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

‘HARİKA OLMUŞ’
İstiklâl Mahallesi’nde bulunan Necmettin Erbakan Parkı’nda yenileme işlemi
yapan ekipler, çocukların oynayabileceği yeni nesil oyun grupları ve yetişkinler için spor aletleri yerleştirdi. Ekipler,
deforme olmuş 894 metrekarelik alana
sahip 2 oyun grubunu kaldırarak yerine
yeni nesil oyun grubu ve yetişkinler için
spor aletleri yerleştirdi.
“ESKİDEN ÇOK KÖTÜYDÜ”
Necmettin Erbakan Parkı’ndaki oyun
grupları ve spor alanının yenilenmesine
sevindiğini ifade eden mahalle sakinlerinden Adalet Çetin, “2000’den beri buradayım. Burası eskiden çok kötüydü.
Benim çocuklarım hep çamurun içinde
oynardı. Şimdi böyle olduğu için çok
mutluyum. En azından torunlarım burada oynuyor. Harika olmuş. Çok güzel
olmuş” dedi.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN PARKI’NDAKİ
4 ADET OYUN GRUBU YENİLENDİ
Esenyurtlu çocukların daha keyifli vakit
geçirmesi için parklarda revize çalışmasına devam eden Park ve Bahçeler

Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde bulunan 4 adet oyun grubunu ve 328 metrekare Fıtness alanını
yeniledi. Ekipler, eski oyun gruplarını
kaldırıp yerine yeni nesil oyun grupları
eklerken, oyun gruplarının 647 metrekare kauçuk zeminin yenilemesini de
gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğünde Peyzaj Mimar Deniz Karakoç,
“Yenilediğimiz oyun grupları uluslararası standartlara uygun bir biçimde yapılıyor. Belediye olarak vatandaşlarımızın
talep ve ihtiyaçları doğrultusunda en iyi
hizmeti vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
HAYÂL GÜCÜNÜ GELİŞTİREN YENİ
NESİL OYUN GRUBU
Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan
Cumhuriyet Parkı’nda çalışma yürüten
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park içerisinde çocukların keyifli zaman geçirebilmeleri için 90 metrekarelik yeni bir
oyun alanı daha oluşturdu. Oyun alanını oluşturan ekipler, çocukların hayâl
gücünü geliştirip eğlenebileceği oyun
grupları yerleştirerek vatandaşların hizmetine sundu.

YEŞİLLENDİRME
ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR
İlçe genelinde yeşillendirme çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi çalı,
çiçek ve ağaç dikimleri gerçekleştirerek
Esenyurt’a nefes oluyor.
Esenyurt Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi ve Doğan Araslı Bulvarı’nda orta refüj ile göbeklerde çalı ve
begonya çiçeği dikimi, Çınar Mahallesi 1441. Sokak’ta
ise süs eriği ağacı dikimi gerçekleştirdi. Daha yeşil bir
Esenyurt için çalışmalarına ara vermeden eş zamanlı
olarak birçok mahallede devam eden ekipler, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
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Esenyurt Belediyesi, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci
yıl dönümünde, Grup Abdal ve
Eypio konseriyle Esenyurtlulara
coşkulu anlar yaşattı. Konsere
katılan vatandaşlar, ellerinde Türk
bayrakları ile şarkılara eşlik etti.
Konserde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,

“Cumhuriyet adalettir, barıştır,
birlikte yaşamaktır, kardeşliktir.
Herkesin eşit yurttaş olmasıdır”
şeklinde konuştu.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü kutlamaları, resmî törenle başlayıp gün boyunca devam etti.
Akşam saatlerinde ise Yeni Belediye Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na bayrak ve meşalelerle yürüyüş gerçekleştirildi. Esenyurtlular, ellerindeki meşaleler ve bayraklarla
marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Cumhu-

riyet coşkusu, sevilen sanatçılar Grup Abdal ve Eypio konseri ile devam etti. Cumhuriyet Bandosu’nun da sahne aldığı
konsere, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Belediye Başkan
Yardımcıları, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, DEVA
Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman, Demokrat Parti

Esenyurt İlçe Başkanı Ali Atmaca, Belediye Meclis Üyeleri,
Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, STK
temsilcileri, Muhtarlar ve yüzlerce vatandaş katıldı. Esenyurtluların bayram coşkusunu doyasıya yaşadığı anlar, Esenyurt Belediyesi ve Başkan Bozkurt’un sosyal medya hesaplarından online olarak paylaşıldı.
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BAŞKAN BOZKURT: YAPMAMIZ GEREKEN,
CUMHURİYET’E SAHİP ÇIKMAK!”
Konserde coşkulu kalabalığa seslenen Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Cumhuriyet’in birlik ve beraberlik olduğuna işaret ederek “Bu daha başlangıç. Esenyurt’un renkleriyle, sesleriyle her yere sesini ve rengini duyurmasını hep
beraber sağlayacağız” dedi. “Bugün çok güzel birgün” diyen
Başkan Bozkurt, konuşmasına şöyle devam etti: “Cumhuriyetimizin 98’inci kuruluş yıl dönümü. Ben, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bize bu yönetim
şeklini; Cumhuriyet’i armağan ettiği için teşekkür ediyor ve bu
uğurda canlarını feda eden şehitlerimize, gazilerimize minnettar olduğumuzu buradan duyurmak istiyorum. Biz bu armağanı
hiçbir zaman unutmayacağız ama sadece bu süreci anarak geçiremeyiz. Bizim yapmamız gereken şey, Cumhuriyet’e sahip çıkmak!”

‘CUMHURİYET
ADALETTİR, BARIŞTIR,
BİRLİKTE YAŞAMAKTIR’
“Cumhuriyet adalettir, barıştır, birlikte
yaşamaktır, kardeşliktir.” diyen Başkan
Bozkurt, “Herkesin eşit yurttaş olmasıdır. Herkesin kendisini özgürce ifade
etmesidir. Başkasının tebaası olmamaktır. Cumhuriyet bizlere emanettir. Çok
değerlisiniz. Her şeyin en güzelini hak
ediyorsunuz. Bunu asla unutmayın.
Sadece çalışalım, üretelim, hakça
paylaşalım, birbirimizi sevelim.
Farklılıklarımız bizim zenginliklerimizdir, asla başkasının bunu,
aramızda bir soruna dönüştürmesine müsaade etmeyelim.”
ifadelerini kullandı.

‘ESENYURT’TA DAHA ÖNCE BÖYLE
ETKİNLİKLER OLMUYORDU’
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Esenyurt’ta kutlamanın sevincini yaşayan vatandaşlardan Esenyurtlu Gökhan Şen, “Cumhuriyet varlığımız,
cumhuriyet bugün ve yarın demektir. Geçmişten
özlemlerimizi bugün ve yarına taşımaktır. Böyle
bir organizasyon yaptığı için Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu. Bir
başka Esenyurtlu Serkan Dağ ise “Esenyurtluların
hasret kaldığı etkinlikler, daha önce böyle etkinlikler olmuyordu. İnsanlar çok alışmadı bu tür şeylere
biraz tuhaf oluyor. Daha önce biz bu tür şeyler için
başka ilçelere gidiyorduk. Şimdi artık Esenyurt’ta katılıyoruz böyle etkinliklere” ifadelerini kullandı.

1,5 m

Tedbiri İhmal Etme, Kuralları İhlal Etme

YAŞAMAK DA YAŞATMAK DA

SENİN ELİNDE!
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DERMAN ÇARŞI
ESENYURTLU
IHTIYAÇ
SAHIPLERININ
KIŞLIK ELBISE VE
AYAKKABILARI,
ESENYURT
BELEDIYESI’NDEN

DERMAN OLUYOR
Sosyal belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam eden Esenyurt Belediyesi, soğuk
havaların başlamasıyla birlikte Derman Çarşısı’nda dar gelirli ailelerin çocuklarına kışlık elbise ve ayakkabı ulaştırıyor.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatmak amacıyla
hayata geçirdiği Derman Çarşısı, dar
gelirli ailelerin yanında olmaya devam
ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
bünyesindeki merkezde, soğuk havaların başlaması ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık mont,
bot, kıyafet, kazak, çorap ve spor ayakkabı dağıtımı başladı. Vatandaşlar,
Esenyurt Kültür Merkezi içerisinde yer
alan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne
başvuru yaparak Derman Çarşısı’ndan
yararlanabiliyor. Sosyal incelemeler
sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit
edilen vatandaşlar, ihtiyaç duydukları
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ürünleri buradan temin edebiliyor.
“İHTIYAÇ SAHIPLERİNİN
YANINDAYIZ”
İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman
yanında olduklarını söyleyen Derman
Çarşı Sorumlusu Cahit Karakoç “Esenyurt Belediyesi olarak, Sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğüne bağlı Derman Çarşı’da her sene olduğu gibi bu sene de
kışlık mont, bot, kıyafet, kazak, çorap,
spor ayakkabı olmak üzere dağıtımlarımız devam ediyor. 3-4 yaştan başlayıp 15-16 yaş gruplarına kadar ihtiyaç
sahibi vatandaşlarımıza dağıtım yapıyoruz” dedi.
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AVRUPA’DAN
GELEN
35 GENÇ
ÇİKOLATA
MÜZESİNİ
GEZDİ
Esenyurt Belediyesi Eurodesk Temas Noktasının düzenlediği etkinlikte Avrupa’dan gelen 35 genç Pelit Çikolata Müzesi’ni gezdi. Kocaeli
merkezli Youth Eurasia Derneği ile
ortaklaşa düzenlenen “Developing Intelligent Generations In
Technological Aspect Literacy”
(Teknolojik Açıdan Okuryazarlık
İçin Akıllı Nesiller Yetiştirilmesi)
Projesi kapsamında Romanya,Letonya, Hırvatistan, Almanya, Macaristan ve Yunanistan’dan gelen
35 genç Esenyurt’ta bulunan Pelit
Çikolata Müzesi’ni ziyaret etti.

RUSYA BAŞKONSOLOSU BURAVOV’DAN

BAŞKAN
BOZKURT’A
NEZAKET ZİYARETİ

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey
Buravov, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt’u ziyaret etti. Başkonsolos Buravov, Belediye
Başkanı Bozkurt’u makamında ziyaret etti. Ziyarette
Başkan Bozkurt, Esenyurt hakkında bilgiler verirken,
Rusya ile Esenyurt ilişkileri de ele alındı. Sosyal, kültürel
ve ekonomik işbirliklerinin konuşulduğu görüşmede kardeş
kent ilişkileri kurulması da ele alındı.

