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BU KEZ DE 300 TON SOĞAN
Esenyurt Belediyesi üreticiyi ve tüketiciyi desteklemeye devam ediyor:

Daha önce Niğdeli çiftçilerden aldığı patatesleri ihtiyaç 
sahiplerine dağıtan Esenyurt Belediyesi, bu kez de 
Amasyalı çiftçilerden soğan satın aldı. 
Tarımsal ürünlerin üreticiden 
satın alınarak vatandaşlara 

ulaştırılması konusunda rol model olmaya başladıklarını 
söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt, “Türkiye genelinde bu alanda faaliyetler artırıldı. 
Daha önce söylemiştik ‘Türkiye’ye örnek olacağız’ diye, 
hakikaten örnek olduk diye düşünüyorum” dedi. n 11

n 17

Çağrı Merkezi
‘Çözüm
Merkezi’ne
dönüştü

OLUMLU 
BIR PROJE
İstanbul 3. Bölge Sanayici ve İş İn-
sanları Derneği (SAN-DER) Başkanı 
Mehmet Kocasakal, Esenyurt Beledi-
ye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un 
hayata geçirdiği ‘Meslek Edindirme 
Kurslarının’ ilçedeki sanayiye sunaca-
ğı katkıları değerlendirdi. n 18-19

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt’un seçim vaatleri arasında yer alan “Üre-
ticiden Tüketiciye Aracısız Gıda” projesi, hem 
ilçede hem ilçe dışında beğeniyle karşılanıyor. 
Eskişehir’den süt alımı ile başlayan, Niğde’den 
patates, Amasya’dan da soğan alımı ile devam 
eden proje, birçok belediye tarafından da örnek 

alınmaya başlandı. İstanbul’un yanı sıra Akde-
niz ve İç Anadolu’dan birçok belediye, Esenyurt 
Belediyesi ile temas kurarak projenin detayla-
rına ilişkin bilgi ve destek talep etti. Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ge-
liştirdikleri projenin örnek alınıyor olmasının 
kendilerini mutlu ettiğini söyledi. n 11

Hem işverene hem
çalışana yardımcı olacak

BU HABERİ
BU KAREKODLA

İZLEYEBİLİRSİNİZ

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un 
geliştirdiği “Üreticiden Tüketiciye Aracısız Gıda” projesi, 
diğer belediyelere de örnek oldu. Türkiye’nin farklı böl-
gelerinden birçok belediye, projeye ilişkin bilgi ve des-
tek almak için Esenyurt Belediyesi ile temasa geçti

‘MODEL’
OLDU

ÇocuKGAZETE ESENYURT

TOPLA ÇIKART BOYA

İLGİNÇ BİLGİLER

NOKTA 
BULMACA

FARK BULMACA

Resimler arasındaki 10 farkı bulalım.

Okçulara birinciyi bulmalarında yardımcı olur musunuz?

Gizlenmiş 

resmi sayıları 

takip ederek 
bulalım.

Madagaskar’ın en kibar hayvanı; LemurLemurLemur
Birçoğumuz onu çizgi film ler de, ani-

masyonlarda görsek de adını belki de 

ilk kez duyuyoruz. Lemur, Madagaskar 

ile özdeşleşmiş hayvanlardan biridir. 

Çok yavaş hareket ettiklerinden dolayı 

dünyanın en kibar hayvanlarından 

sayılırlar.
Bu küçük primatların, elliden fazla 

türü ve yüzlerce de alt türü var. 

Aslen Afrika kökenli olan 

bu sevimli minikler, 
büyük maymunlar 

tarafından dış-

landılar ve altmış beş milyon yıl önce 

Madagaskar’a göç etmek zorunda 

kaldılar.
Hayâlet lemurlar

Tuhaf çığlıklarla anlaşan lemurlar, 

iri ve parlak gözleri sebebiyle Latince 

‘Lemures’, yani ‘gecenin ruhu’ veya 

‘hayâlet’ adını almışlar.

Akıllı hayvan lemur

Bu şirin dostumuz daha çok ağaç 

tepelerinde yaşar. Meyve ve ağaç 

yapraklarını yiyerek beslenir. Zaman 

zaman küçük böcekleri yediği görülse 

de onlar 
için otobur 
demek yanlış 
olmaz. Bu 
akıllı hayvan-
ların, meta-
bolizmasını 
yavaşlatıp, besinin az olduğu zaman-

larda kış uykusuna yatabildiğini biliyor 

muydun? Aynı zamanda alet kullanma-

yı ve basit aritmetik görevleri yapmayı 

da öğrenebiliyorlar. Eee boşuna akıllı 

hayvan demedik onlara.

LABİRENT BULMACA
• Köpeklerin burun izleri, insanların parmak 

izleri gibi eşsizdir ve köpekler kimliklerini bu 

şekilde tespit ederler.

• Kuş gözlemcisi ve doğa yazarı Candace Sava-

ge, kargaların birbirlerine şakalar yapabilecek 

kadar zeki hayvanlar olduklarını gözlemlemiştir.

• Kutup hayatına en uyum sağlayan hayvanların 

başında güney kutbunda yaşayan ‘İmparator 

Pengueni’ gelmektedir. Bu hayvanlar -60 

derecede yumurtlamaktadır. 

• Fareleri gıdıkladığınız zaman 

gülerler. (Cesaretiniz varsa deneyin)

Acımasız,
zalim

Ara verme

Görünüşe
göre

Kokmuş
hayvan ölüsü

Neodim
(Simge)

Hatıra
Ezmek işi

İri palamut
balığı

Düşünme,
anlama ve
kavrama

gücü

İri taneli
bezelye

"Yazıklar
olsun"

anlamında

"Yağmurlu …"
N.Cumalı

Kemiklerin
toparlak ucu

"Dağa
Çıkan …"
H.E.Adıvar

5

Su taşkını

Esenyurt'un
eski adı

Küçük bir
ağaç ve taneli

meyvesi

"… Binlerce
Kağnı"

F.Baykurt

Sivas
ilçesi

Menekşe
renginin kır-
mızıya çalanı

Asım takım

Bir tür sıvı
yapıştırıcı

Altın
(Simge)

Prosedür

1

7
Temiz olma

durumu, arılık

2
Doktor

(Kısaca)

Düşünceler,
fikirler

"Yâr … Bir
Eğlence"
H.Taner

Ana kara

Basit
şeker

İlaç

Kiloamper
(Kısaca)

Toryum
(Simge)

Sevimli,
neşeli

Bir çeşit
füze

Bir
peygamber

Başlangıç,
bir şeyin çıktığı

yer, köken

Titan
(Simge)

Fotoğraf
"Çalış …

Çiftlik Senin"
R.Ilgaz

Meydana
gelme,  vuku

bulma

Adı Esenyurt'ta
bir parkta

yaşatılan şair
(Fotoğraf)

9
Sahil

Vücut
esenliği,

sıhhat

Kişinin
geçmişte

yaşamış olan
büyükleri

İnsan beyni

Kalıtım
yoluyla geçmiş

olan şey

Bir dans
türü

İşaret

Amma,
lakin

Parlak
olmayan,

donuk

Ergenlik
sivilcesi

Yemek

Dünyanın
uydusu

Yemin
Dışarlık

8 Bir soru eki

Makina ve Kim-
ya Endüstrisi

Kurumu

"Küçük …"
T.Buğra

İçi dolu
patolojik

torba

Yaşa

Eteklik

Biz
(Farsça)

Edindirmek
işi

Kesim
hayvanlarında

boyun

Soğuk
mevsim

"Ahmet ..."
Eski Türk millî

güreşçi

Lâtince
tekrar

anlamına
gelen ön ek

Bir bağlaç

Cezire

İslim

İki dağ
arasındaki
uzun çukur

Hangi şey

Esenyurt'un
eski mahalle-
lerinden biri

Radyum
(Simge)

Aptal, bön

Etkisi olan,
tesirli,

müessir

"Üç … Kişi "
A.Ağaoğlu

Payanda

Ya da,
yahut

Tanıtı

Kayınbirader

"… Oyunu"
R.Erduran

Bitkinin büyü-
me organı

10

4

Doların
yüzde biri
değerinde
para birimi

Zükâm,
nevazil

"… Parçası"
R.N.Güntekin

Hippos

Bir tür yol

Cinsiyet

Erişmiş

İneğin, sütten
kesildikten sonra
bir yaşına kadar

olan yavrusu

Adale

Kanmış

The United
States of
America

11
Beraber,

birlikte

"Özcan ..."
(Eski bir futbol

hakemi)

6

Nobelyum
(Simge)

Boş ve
yalan söz

İsim
Boylam

3 Aşk

Bir nota

Eklenmiş,
katılmış

Genişlik

Adlar,
isimler

Gündelikle
çalışan işçi

Evcil,
küçük hayvan,

pisik

Olgun, yetkin
(kimse)

Kar
ayakkabısı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ödüllü
Çengel

Bulmaca
n 30

Ödüllü
Çocuk

sayfası
n 30

KUŞAĞI
NE İSTİYOR?

n 28-29
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Esenyurt’ta 
bulunan 
ülkemizin önde 
gelen çikolata 
markası Pelit’in, 
üretim tesislerinde 
kurduğu Çikolata 
Müzesi, 7’den 77’ye 
herkesin ilgi odağı 
oluyor. Şelalesinden 
ve çeşmesinden 
çikolata akan 
müzedeki Türk-İslam 
ve dünya sanatının 
başyapıtları, tarihe 
iz bırakan liderler, 
sanatçılar, masal 
kahramanları ve ünlü 
efsanelerin tamamı 
çikolatadan.

ikolata sektörünün önde ge-
len markası Pelit’in ilçemiz-
de bulunan üretim tesisle-
rinde oluşturduğu Çikolata 
Müzesi, tamamı çikolatadan 

hazırlanan dünya sanatının başyapıt-
larını, masal kahramanlarını, ünlü ef-
sanelerin heykellerini çikolata tutkun-
larının ziyaretine sunuyor. Çocukların 
büyük bir ilgiyle gezdiği müze, günde 
ortalama 3 ila 5 bin arasın-
da ziyaretçiyi ağırlıyor. 

Birçok bölümden oluşan müzenin gi-
rişinde ziyaretçileri, su yerine çikolata 
akan bir şelale, gerçek boyutlu çikola-
ta ev, Nuh’un Gemisi ve çikolatanın 
tarihini anlatan tablolar karşılıyor.

İstanbul bölümünde Galata Kule-
si’nden, Sultan Ahmet Camii’ne, Kız 
Kulesi’nden, Boğaz Köprüsü’ne ve 
İstanbul’u temsil eden birçok tarihi 
yapıt  yer alıyor. Türk büyükleri salo-
nunda tarihe damga vuran Atatürk, 
Fatih Sultan Mehmet, Osman Gazi ve 

birçok önderin çikolatadan büstleri, 
Sanatçılar Salonu’nda aralarında Pab-
lo Picasso’nun da bulunduğu, dünya 
sanatına yön veren pek çok sanatçının 
eseri görücülerini bekliyor. Medeni-
yetler bölümünde ise dünya tarihinde 
yer almış Hitit, Antik Yunan, Bizans, 
Osmanlı devlet ve milletlerini sembo-
lize eden tablolar ile geçmişe çikolata 
tadında yolculuk yapılıyor.

Çocuklar bu müzeden
çıkmak istemiyor

Ç
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Türkiye’nin ilk ve tek Çikolata Müze-
si’nin hikâyesini, Pelit Çikolataları Üretim 
Müdürü Bülent Baki’den dinledik.

Çikolata Müzesi’nin ilk adımlarının, 
heykel hobisi olan Pelit Çikolataları’nın sa-
hibi Selahattin Ayan tarafından atıldığını 
belirten Bülent Baki, “Müze fikri Selahattin 
Bey’e ait. Bir hobi olarak başladı. Selahattin 
Bey çok yoğun çalışan bir insan ama işinin 
dışında hobi olarak bu tarz heykeller de ya-
pıyordu. Öyle başladı, sonrasında gelişti, 
büyük bir ekiple bugünlere kadar geldi. İşin 
için de büyük bir ekip var ama şu an mü-
zede bulunan eserlerin çoğunu başlatan, çi-
zen, ana hatlarını yapan Selahattin Bey’dir. 
Biz çok büyük bir çikolata fabrikasıyız. Ka-
nada’dan İsviçre’ye kadar dünyanın birçok 
ülkesine çikolata satan bir fabrikayız. Müze, 
çikolata fabrikasının bir uzantısı gibi 
oldu. Selahattin Bey’in 
buradaki vizyo-
nuyla zaman 

içinde gelişti, büyüdü, sürekli yeni bölümler 
katıldı. Bugün de çok ciddi ve büyük bir yer 
haline geldi” şeklinde konuştu.

“BURASI ESENYURT İÇİN ÇOK 
ÖNEMLİ BİR DEĞER”

Pandemi sürecinden önce ziyaretçi sayı-
sının günlük 5 binlere kadar çıktığına vurgu 
yapan Baki, bu rakamın büyük çoğunluğunu 
da yabancı turistlerin oluşturduğuna dikkat 
çekti. “Burası Esenyurt adına da önemli bir 
değer” diyen Baki, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Yüzlerce, binlerce turisti bu sınırların içe-
risine getirebilmek kolay değil. Biz de Pelit 
ailesi olarak bunu yaptığımız için çok mutlu-
yuz. Pandemi’den önce yaz döneminde beş 
bin turist sayısına ulaştık. Gelenlerin büyük 
bir bölümü yabancı idi. Müzemiz, yurt dışın-

da çok daha iyi tanınıyor.”

“Müzemiz hem içeriği hem 
de büyüklüğü bakımından sa-
dece ülkemizde değil dünya-
daki en büyük ve en iyi çikolata 
müzesi. Burada sanatın bir sürü 
dalı var. Oymacılık yöntemiy-
le üzerinde aylarca çalışılmış 
büyük çikolata bloğu eserler 
var. Dışı şeker, içi çikolata olan 
mozaiklerimiz var. Müzemizde-
ki eserler için tonlarca çikolata 
kullanıldı. Hepsi de birinci sınıf 
çikolatayla yapılmış eserler. Mü-
zede yer alan tematik bölümler-
den bir tanesi İstanbul’u içeriyor. 

Biz bir İstanbul firmasıyız. Her 
şey İstanbul ile alakalı. Baktığı-
nız zaman burayı Sultanahmet 
Meydanı gibi düşünebilirsiniz. 
Sultanahmet Camii, Ayasofya, 
Mimar Sinan’ın eseri olan Hür-
rem Sultan Hamamı, Osmanlı 
dönemindeki At Meydanı, yani 
Hipodrom. 360 derece baktığı-
nız yerlerde de Kız Kulesi, Boğaz 
Köprüsü, Galata Kulesi, Ortaköy 
Camii, Süleymaniye Camii ve 
Haydarpaşa Garı’ndan tutunda 
Beyoğlu’ndaki tramvaya kadar 
İstanbul’un bütün simgelerini 
görebilirsiniz.”  

“DÜNYADAKİ EN BÜYÜK VE
EN İYİ ÇİKOLATA MÜZESİ”

Türkiye’de sadece bir tane
bulunan Çikolata Müzesi’nin hi-

kayesini Pelit Çikolataları Üretim 
Müdürü Bülent Baki anlattı.

Üretim Müdürü Bülent Baki’ye, 
Pelit’in lezzetli çikolatalarının ve 
pastalarının sırrını da sorduk. 
“Bildiğimiz işi en iyi şekilde 
yapmaya devam ediyoruz” 
diyen Baki, “Selahattin Bey’in bu 
konudaki kalite çıtası çok yüksek. 
Pastalarımızı hâlâ geleneksel 
yöntemlerle yapıyoruz. 
Biliyorsunuz, şimdi bir sürü 
katkı maddeleriyle çok basit bir 
şekilde ürünleri yapabiliyorsunuz 
ama biz hâlâ eskiden kalma 
metotları uygulayarak üretim 
yapıyoruz. Bunlar önemli. Artık 
kimse bunlarla uğraşamıyor 
çünkü çok uzun ve çok pahalı 
yollar” ifadelerini kullandı. 

LEZZETİNİN SIRRI GELENEKLERİNDE
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Türkiye’yi etkisi altına alan 
yoğun kar yağışından 
ilçedeki vatandaşların 

etkilenmemesi için tüm 
ekipleriyle mücadele 

eden Esenyurt Belediyesi, 
cadde, sokak ve 

kaldırımlarda yürüttüğü 
kar küreme ve tuzlama 

çalışmalarının yanı 
sıra vatandaşlardan 

gelen şikâyetlere de 
anında dönüş yaparak 

ihtiyaçlarını giderdi

senyurt Belediyesi, vatandaş-
ların yoğun kar yağışından 
etkilenmemesi için ilçe gene-
linde tüm birimleriyle karla 

mücadele çalışması yürüttü. Kar ya-
ğışının başlamasıyla birlikte harekete 
geçen Fen İşleri ve Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri, tüm cadde, sokak ve 
kaldırımlardaki karları küreyerek tuz-
lama çalışması yaptı. Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri ise kırılan ağaçlara 
müdahale ederek vatandaşların zarar 
görmesinin önüne geçti. Zabıta ekip-
leri, trafiğin akışını sağlarken, evsiz 
vatandaşlar da barınma merkezlerine 
götürüldü. Halkla İlişkiler Müdürlü-
ğü, kar yağışının görüldüğü günlerde 
24 saat boyunca vatandaşlardan gelen 
talep ve şikâyetleri ilgili birimlere ile-
terek çözüme kavuşmasını sağladı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekip-
ler, ulaşımın aksamaması ve vatandaş-
ların zor durumda kalmaması için ilçe-
deki 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 
sokakta hizmet verdi. Ana arterlerin 
sürekli açık kalması için kar küreme 
çalışmalarını sürdüren ekipler; sağlık 
ocakları, hastaneler, itfaiye ve emniyet 
gibi kurumlar ile halkın yoğun olduğu 

yerlerin ulaşımının aksamaması için 
çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalarda 
2 bin 300 ton tuz kullanıldı. Ekipler 
ayrıca, 43 mahallede 200 personel ile 
yürüttüğü çalışmalarda bin 372 tale-
be dönüş yaptı.  

Oluşturduğu 600 kişilik ekiple kar-
la mücadele çalışmalarına katılan Te-
mizlik İşleri Müdürlüğü, 24 saat esaslı 
çalışarak kaldırım ve köprülerdeki 
karları küredi. Ekipler, ilçe genelin-
de çöp toplama ve çevre temizliği gibi 
diğer hizmetlerin aksamaması için de 
canla başla çalıştı.

ŞİKÂYETLERE ANINDA 
DÖNÜŞ YAPILDI

Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekip-
leri, kar yağışının başladığı andan iti-
baren 24 saat boyunca hizmet vererek 
vatandaşlardan gelen talep ve şikâyet-
leri birimlere iletti. Esenyurtluların 
sosyal medya, Whatsapp ve çağrı mer-
kezi üzerinden ilettiği talepler ekip-
lere yönlendirilerek, yollarda oluşan 
sorunlar anında çözüme kavuşturuldu.

Zabıta Müdürlüğü, 33 araç ve 225 
personeli ile kentin önemli noktaların-
da trafik akışını sağladı. Sokakta kalan 
evsiz vatandaşlar için de santral ve 
zabıta merkezi sürekli irtibat halinde 
olarak, 8 vatandaşın barınma yerlerine 
ulaşımını sağladı.

Kışla mücadele çalışmalarında
PERSONEL
GÖREV YAPTI1300

Esenyurt Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde 
Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği 
ile mücadele kapsamında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Tarım 
Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttü-
ğü tespit çalışmaları sonucunda, 
Esenkent Mahallesi’nde 33 ağacı 
kesmek zorunda kalmıştı. Ekipler, 
konukçu türleri barındırmayan 33 
ıhlamur ağacını ke-
silen ağaçların ye-
rine dikerek, alanın 
tekrar ağaçlandırıl-
masını sağladı. 

Bitki dünyası-
nın kanseri olarak 
bilinen ve İstanbul 
için ciddi bir tehdit 
oluşturan Turunçgil 
Uzun Antenli Teke 
Böceği, yayıldığı 
ağaçlara zarar ve-
rerek kurumasına 
sebep oluyor. Esen-
yurt Belediyesi, 
Tarım Bakanlığının 
önerisi ile konukçu 
tür barındırmayan 

ıhlamur ağaçlarını kesilen ağaçla-
rın yerine dikti. Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü personeli Suna Kah-
veci, “Zarar görmüş ağaçları imha 
ettikten sonra Tarım Bakanlığının 
tavsiye etmiş olduğu ıhlamur ağaç-
larını dikip, Esenyurt Belediyesi 
olarak ilçemizi tekrar yeşillendir-
meye, ağaçlandırmaya devam edi-
yoruz” dedi.

Kesilmek zorunda kalan
ağaçların yerine yenileri dikildi

E
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DAYANIŞMA
SÜRÜYOR

senyurt Belediyesi ilçe ge-
nelindeki ihtiyaç sahibi va-
tandaşlara yardımlarını sür-
dürüyor. 60 bin gıda kolisi, 

gerekli kontroller ve hijyen testlerin-
den geçerek vatandaşlara dağıtılmaya 
başlandı. Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt’un seçim vaatle-
ri arasında yer alan “Üreticiden tüke-
ticiye aracısız gıda” vaadi kapsamında 
gerçekleşen yardımlar devam edecek.

Sosyal yardımlarda halk sağlığını ön 
planda tutan Esenyurt Belediyesi, 2021 
yılı içinde ihtiyaç sahibi ve pandemi ne-
deniyle karantinada olan vatandaşlara 
dağıtılmak üzere 60 bin gıda kolisi satın 
aldı. Gıda kolileri, Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü ve Tarımsal Hizmetler Mü-
dürlüğü bünyesinde kurulan Gıda Mu-
ayene Komisyonu tarafından teknik ve 
hijyenik koşullar açısından da incelendi. 
İçerisinde bakliyat, tahıl ürünleri gibi 
temel gıda malzemelerinin bulunduğu 
yardım kolileri, yapılan sosyal inceleme-
ler sonucu belirlenen ihtiyaç sahibi veya 
karantina sürecinde olan vatandaşların 
adreslerine teslim edilmeye başlandı.

“KONTROL EDİYORUZ”

Gıda kolilerini hijyenik bir şekilde 
vatandaşlara ulaştırdıklarını söyleyen 
Tarımsal Hizmetler Müdürü Haşim 
Baki, “Geçtiğimiz yıl, ihtiyaç sahibi 
komşularımıza 60 bin gıda kolisi da-
ğıttık. Yeni yılda da ihtiyacı olan vatan-
daşlarımızın listeleri hazırlandı. Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğümüz 60 bin 
gıda kolisinin tedarikini sağladı. Ta-
rımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak 
kurduğumuz heyetle, gıda paketlerinin 
teknik ve hijyenik koşullara uygunluğu-
nu kontrol ettik. Ürünlerin teslimatı da 
bu heyet tarafından yapılıyor. Her parti 
ürün kontrol edilerek depoya alınıyor. 
Vatandaşlarımız için tüm müdürlükle-
rimizle, el birliğiyle çalışıyoruz” dedi.

E

60 bin
gıda kolisi
dağıtımına
başlandı

İçerisinde bakliyat, tahıl ürünleri gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu 
yardım kolilerinin teknik ve hijyenik koşullara uygunluğu da kontrol ediliyor

Çocuklar ‘Masal Terapi’ ile
sağlıklı bir gelişim yaşıyor

Esenyurt’ta yaşayan 5-10 yaş aralığındaki çocukların 
gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, Esenyurt Bele-
diyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 
Masal Terapileri düzenleniyor. Her hafta farklı bir konu 
ile uzman psikologlar eşliğinde yapılan terapilerde, ma-
sallar aracılığıyla çocukların dünyalarına girilerek sorun-
ları, duygusal sıkıntıları tespit edilip bu olumsuzlukların 
giderilmesine çalışılıyor. Çocuklardaki yaratıcılık, sorum-
luluk, iletişim becerileri, uyumlu hareket edebilme, öz-
güven duygusu ve sosyal becerilerin ortaya çıkarılma-
sının yanı sıra korku ve kaygı, kardeş kıskançlığı, yemek 
yeme bozukluğu, öfke kontrolü, stresle başa çıkabilme 
gibi sorunlar, bireysel ve grup çalışmalarıyla çözüme ka-
vuşturularak, onların sağlıklı bir gelişim süreci yaşaması 
sağlanıyor. Ayrıca çocuklar etkinlikteyken, ebeveynleri-
ne de başka bir uzman psikolog tarafından eğitim semi-
neri veriliyor.

Masal ve hikâyelerden yararlanarak çocukların iç 
dünyalarına ulaşmayı amaçladıklarını söyleyen Uz-
man Psikolog Bilge Demirhan, “Pandemi nedeniyle, 
ara vermek zorunda kaldığımız etkinliğimize yeniden 
devam ediyoruz. Bu hafta çocuklarla ‘Yaratıcılık’ konu-
sunu işledik. Onlardaki yaratıcılığın nasıl gelişeceğini 
ve ailelerin bu konuda neler yapabileceğini öğrendik. 
Boyama etkinliğiyle çocukların yaratıcılığını geliştirdik. 
Daha öncesinde, masal okuyarak canlandırmasını yap-
tık. Grupla yapılan masal terapi ile çocukların iç dünya-
sına inerek, yaşadıkları zorlukları dışarıya çıkarmalarını 
ve arkadaş ortamında bunları aşmalarını sağlıyoruz. 
Çocuklarda bir sorun gözlemlersek ailelerine bildire-
rek, onlar için bireysel masal terapi düzenliyoruz” dedi.

BU HABERİ
BU KAREKODLA

İZLEYEBİLİRSİNİZ
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Sevgi Günü’nde mutlu 
evliliğin sırrını anlattılar
14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen programda, aşklarını ilk günkü gibi taze tutan asırlık çiftler, mutlu 
evliliğin sırrını paylaştı. Programda ayrıca, belediyede tanışarak evlenen genç çiftler de tanışma hikâyelerini anlattı

Esenyurt Belediyesi Kültür Mer-
kezi’nde bulunan Türkiye Mu-
harip Gaziler Derneği Esenyurt 

temsilciliği, pandemi sürecinde haf-
tanın 3 günü açık kalarak faaliyet 
yürütüyor. İki arkadaşını Kovid-19 
nedeniyle kaybettiğini ifade eden İs-
mail Kalaycıoğlu, “Başkan Bozkurt’a 
da teşekkür ediyorum, bize her daim 
destek oluyor” dedi.

Pandemi kapsamında, İçişleri Ba-
kanlığının genelgesiyle tüm Türki-
ye’de Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
günleri saat 11.00 ile 13.00 arası açık 

olan dernekler, sadece iki saat üyele-
rine hizmet veriyor. Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği Esenyurt Şubesi de 
bu genelge doğrultusunda 3 gün açık 
kalıyor. 

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt’a bir tören sırasında 
elbise ihtiyaçları olduğunu ilettiğini 
ifade eden Kalaycıoğlu, “Başkanımı-
za burada, gazilerimiz adına teşek-
kür ediyorum. Başkanımız gazilerini 
unutmadı ve her gazimizin beden 
ölçüsüne göre elbise yaptırdı. Bize 
her daim destek oluyor. Ne zaman 

Kültür Merkezi’ne 
gelse, buraya gelir 
halimizi hatırımızı 
sorar. Partisinin 
ne olduğuna bak-
mıyoruz, Başkan 
Bozkurt’un kişili-
ğini çok beğeni-
yoruz, ona güve-
nimiz sonsuz” diye 
konuştu.

Salgın sürecin-
de, iki arkadaşlarının Kovid-19 nede-
niyle hayatını kaybettiğini ifade eden 

Kalaycıoğlu, “Bu süreçte hasta olan 
arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını elimiz-
den geldiği kadarı ile karşılamaya 
çalışıyoruz. Dernek olarak bu zorlu 
süreçte arkadaşlarımızı yalnız bırak-
mıyoruz” dedi. Kalaycıoğlu, sözlerini: 
“Gazi arkadaşlarımızı ziyaret ediyo-
ruz, hastanede yatan gazi arkadaş-
larımızın ailelerini ziyaret ediyoruz. 
Arkadaşlarımızın işleri olunca yar-
dımcı oluyoruz. Belediyemiz de gazi 
arkadaşlarımızın ihtiyacı olduğunda 
sosyal desteklerini esirgemiyor” di-
yerek tamamladı.

İSMAİL KALAYCIOĞLU:
BAŞKANIMIZ GAZİLERİNİ UNUTMADI

senyurt Belediyesi Kadın ve 
Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 
14 Şubat Sevgililer Günü’nde 
evliliklerinde onlarca yılı ge-

ride bırakmış yaşlı çiftlerle, belediyede 
tanışarak evlenen genç çiftler için bir 
program düzenledi. Esenyurt Beledi-
yesi Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde 
gerçekleşen programda, Ulu Çınar Sos-
yal Yaşam Merkezi’ne kayıtlı üç yaşlı 
çift, onlar için hazırlanan kırmıza ha-
lıda müzik dinletisi eşliğinde yürüdü. 
Ardından yaşlı çiftler, günün anısına 
hazırlanan kalpli platformda; nasıl ta-
nıştıklarını, evliliklerini uzun yıllar na-
sıl sürdürdüklerini anlatarak, gençlere 
tavsiyelerde bulundu. Programın deva-
mında ise belediyede tanışarak evlenen 
çiftler, tanışma hikâyelerini anlattı.

“SEVGİNİN EN BÜYÜK SIRRI 
KARŞILIKLI SAYGI”

Sevginin en büyük sırrının 
karşılıklı saygı olduğunu 
söyleyen Esenyurt Bele-
diyesi Kadın ve Aile Hiz-
metleri Müdürü Didem 
Akyüz, “14 Şubat Sev-
gililer Günü nedeniyle, 
Kadın Sosyal Yaşam Mer-
kezi’mizde düzenlediğimiz 
programa, Ulu Çınar Sosyal 
Yaşam Merkezi’mizden hizmet 
alan 3 çiftimizi davet ettik. Onlara 
nasıl tanıştıklarını, bugüne kadar ev-

liliklerini nasıl yürüttüklerini, sevgi-
lerini ve saygılarını nasıl korudukla-
rını sorduk. Çok güzel cevaplar aldık. 
Programın devamında, belediyemizde 

tanışarak evlenen iki çiftimizi 
davet ederek, onlarla da 

görüştük. Çiftlerimi-
ze, Esenyurt Güçlü 

Kadınlar Koope-
ratifi’nin ürettiği 
el emeği ürün-
lerden hediye 
ettik” dedi.

Programın so-
nunda, tüm çiftlere 

günün anısına Güç-
lü Kadınlar Kooperati-

fi’nin yapmış olduğu el emeği 
ürünlerden hediye edildi.

E



Millî Eğitim Bakanlığı, 1 Mart’tan 
itibaren tüm resmî ve özel ilkokullar, 
anaokulları ve 8 ile 12’nci sınıflarda sey-
reltilmiş şekilde, haftada 2 gün, yüz yüze 
eğitim yapılacağını açıkladı.  Esenyurt 
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, öğrencilerin sağlıklı bir or-
tamda eğitim görebilmesi için ilçedeki 
tüm okulları Koronavirüs salgınına 
karşı dezenfekte etti. Ekipler, ilçede bulunan 
anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler de dahil 
olmak üzere toplam 103 okulda çalışmalarını 
kısa sürede tamamladı. Ekipler, çalışmalar kap-

samında; derslikler, giriş kapıları, lavabolar, 
kapı kolları, koridorlar, merdiven korkulukları 
ve bahçelerde yer alan oyun alanları gibi tüm 
ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek 
mikroplardan arındırdı.
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senyurt Belediye Başkanı Ke-
mal Deniz Bozkurt’un, ilçedeki 
sanayicilerle iş birliği içinde 
geliştirdiği meslek edindirme 

kursları büyük ilgiyle karşılandı. İşsizliğe 
çözüm bulmak ve nitelikli eleman ihtiya-
cını karşılamak amacıyla Kültür İşleri 
Müdürlüğünce hayata geçirilen projede; 
Aşçı Yardımcılığı, Kuaförlük, Modelist 
Yardımcılığı, Düz Dikiş Makineci, Over-
lokçu, Ön Muhasebe, Gaz Altı Kaynakçı-
lığı, Sıhhi Tesisat-Armatür Montajcısı ve 
Onarımcısı, Boru Tesisatçısı ve Arıcılık 
gibi 32 farklı alanda meslek eğitimi ve-

rilecek. 1 Şubat’ta başvuruları alınmaya 
başlanan kurslara, Esenyurtlu kadınlar 
yoğun ilgi gösterdi. En yoğun başvuru 
ise, Kuaförlük, Saça Geçici ve Kalıcı Şe-
kil Verme Teknikleri, Robotik Yazılım 
ve Kodlama, Ön Muhasebe, Gazaltı Kay-
nakçılığı gibi branşlara yapıldı.

KURSİYERLER 
İŞE YERLEŞTİRİLECEK

Her meslek dalı için farklı eğitim 
sürelerinin belirlendiği Meslek Edin-
dirme kurslarında öğrencilere MEB 

onaylı sertifika verilerek, meslek sahibi 
olmalarına imkan sunulacak. Kurslar-
da verilecek mesleki eğitim program-
ları belirlenirken, Esenyurt Belediyesi 
İstihdam Merkezi’ne (ESBİM), yapılan 
başvurular da dikkate alınacak. Kur-
siyerler, eğitimler tamamlandığında, 
ESBİM aracılığıyla ilçedeki işletmele-
rin uygun kadrolarında istihdam edi-
lecek. Vatandaşlar, Meslek Edindirme 
kursları ile ilgili detaylı bilgiye, Esen-
yurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merke-
zi’nin 0212 699 64 36 numaralı telefo-
nunu arayarak ulaşabilir.

MESLEK EDİNDİRME
KURSLARINA YOĞUN İLGİ
Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt’un 
hayata geçirdiği, Meslek 
Edindirme Kurslarına 
vatandaşlar yoğun ilgi 
gösterdi. İlgi üzerine 
istihdam garantili meslek 
kurslarının başvuruları
iki kez uzatıldı

E

senyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne 
bağlı ekipler, ilçe genelinde hem engelliler 
ve çocuklar hem de yayaların güvenliği için 
çalışmalarını sürdürüyor. Talep üzerine 

sokak aralarında engelli vatandaşların araçları-
nı rahat bir şekilde park etmesi için boyama ile 
yerde çizim yaparak, ‘Engelli Aracı Park Yeri’ 
işareti çiziyor. Bu sayede engelli vatandaşların 

araçlarını rahat bir şekilde park etmesi sağ-
lanıyor. Çocukları da unutmayan ekipler; 

vatandaşların, çocukları için talebi 
üzerine, yerde sarı boya ile Seksek 

oyun alanı çiziyor. Ekipler ayrı-
ca, ilçe genelinde trafik ka-

zalarının önlenmesi için 
yaya, okul geçidi ve 

refüj boyaması ça-
lışmalarını da 

sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi talep üzerine, sokak aralarına ve 
bina önlerine çocuklar için ‘Seksek’ oyun alanı; engelli 

vatandaşların araçlarını park etmede sorun yaşamaması 
için de ‘Engelli Aracı Park Yeri’ işareti çiziyor

E
Okullar yüz yüze
eğitim öncesi 
dezenfekte edildi

ESENYURT’TA HAYATI
KOLAYLAŞTIRAN VE

EĞLENDİREN BOYAMA

MART 2021
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Esenyurt Belediye Başkan 
Yardımcısı Veysel Bal, Belediye 
Meclis Üyeleri; Hüseyin Çam, 
Rıza Gültekin ve Vasfettin 

Sizer ile birlikte barış, kardeşlik ve 
yardımlaşma duygusunun ön plana 
çıktığı Hızır Orucu dolayısıyla ilçede-
ki cemevlerine ziyaret gerçekleştirdi. 
Alevi-Bektaşi inancında son derece 
önemli bir yere sahip olan ‘Hızır 
Orucu’ dolayısıyla yapılan ziyaretler 
sonrasında, Erenler Cemevi’nde can-

larla birlikte dualar edilerek, oruçlar 
açıldı. Ziyaret esnasında, cemevle-
rinin taleplerini de alan Esenyurt 
Belediye Başkan Yardımcısı Veysel 
Bal, “Cemevlerimizle ilgili elimizden 
gelen ne varsa yapacağız. Başkanı-
mız Kemal Deniz Bozkurt’un önce-
den planlanan başka bir programı 
olduğu için katılamadı ama sizlere 
çok selamı var. Birlik ve beraberli-
ğimiz daim olsun. Allah oruçlarınızı 
kabul etsin” dedi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ve 
Temizlik İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, Regaip Kandili ön-
cesi vatandaşların ibadetle-

rini daha temiz bir ortamda yapabil-
meleri için temizlik çalışması yürüttü. 
Ekipler, camilere giderek halıları 
yıkadı; cam, kapı, ayakkabılık ve diğer 
sosyal alanların da temizliğini yaptı. 
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri 
de Koronavirüs önlemleri kapsa-
mında temizlenen ibadethaneleri 

dezenfekte etti. Esenyurt Belediyesi, 
Regaip Kandili dolayısıyla Cumhuriyet 
Meydanı’nda vatandaşlara kandil 
simidi ikramında bulundu. Meydan-
da bulunan Serhan Tirit Camii’nde 
Regaip Kandili programı düzenlendi. 
Program sonrası, Başkan Yardım-
cıları; Selçuk Günerhan, Ali Susuz, 
Cemal Güneysu, Hayrettin Babahan 
ve Abdurrahman Ada cemaatin ve 
meydandaki vatandaşların kandilleri-
ni kutladı.

HIZIR ORUCU’NDA 
CANLARLA ORUÇ 

AÇILDI

CAMİLER TEMİZLENDİ 
KANDİL SİMİDİ

DAĞITILDI
Barış, kardeşlik ve bereketin sembolü olan Hızır Orucu 
dolayısıyla, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Veysel 
Bal, belediye meclis üyeleriyle birlikte ilçe genelindeki 

cemevlerini ziyaret ederek, canlarla oruç açtı

Regaip Kandili öncesi ibadetlerin daha sağlıklı bir ortamda 
yapabilmesi için ilçe genelindeki camileri dip köşe temizleyerek, 
dezenfekte eden Esenyurt Belediyesi, kandil gecesi cemaate ve 

vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu

Sigara
bağımlılığından
kurtulmanın
yolları anlatıldı

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü 
dolayısıyla seminer düzenledi. Kadın Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde, Klinik Psikolog Cem Hocaoğlu tarafın-
dan verilen seminere, kadınlar büyük ilgi gösterdi. 
Katılımcılara sigara bağımlılığının nedenleri ve ba-
ğımlılıktan kurtulma yollarının anlatıldığı seminer-
de, sigarayı bırakma sürecinde uzman desteğinin de 
önemine değinildi. 

Sigarayı bırakma sürecinde alınan uzman des-

teğinin önemli olduğunu söyleyen Klinik Psikolog 
Cem Hocaoğlu, “Bağımlılık, uyarıcıya karşı koya-
madığımız arzumuzdur. Bütün bağımlılıklar böyle. 
Sigara bağımlılığı da şartlanmadan geçer. Sigara 
içenlerin akciğerler baloncuklarının dolu olması, bu 
kişileri, hastalıklarda riskli gruba koymaktadır. Ön-
celikle sigaranın size ve çevrenizdekilere zarar verdi-
ğinin farkına varmalısınız. Sigarayı bırakmaya karar 
verdiğinizde, eyleme geçmelisiniz. Kalıcı bir sonuç 
alabilmeniz için bu eylemi sürdürün” dedi.
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avasız ortamı, gün 
ışığı görmeyen rutu-
beti ile fiziki çalışma 
koşullarının yetersiz 

ve olumsuz olduğu bir bodrum 
katında bulunan Cemil Meriç 
Halk Kütüphanesi, ahşap, et-
rafı açık ve yeşil alan manzaralı 
yeni yerine taşındı.

Pandemi koşullarına uy-
gun olarak hizmet veren ve her 
yaş grubundan vatandaşa hi-
tap eden kütüphaneye girişler, 
HES kodu sorgusundan sonra 
yapılıyor. Çalışma masalarının 
tekli olarak ayrıldığı kütüphanede va-
tandaşlar, bin 946 kitap arasından iste-
diğine ulaşabiliyor; aynı zamanda bina 
içerisinde sağlanan WİFİ İnternet Bilgi 

Araştırma hizmeti ile de çalışmalarını 
daha verimli hale getirebiliyor.

Önceki yerin fiziki koşulları itibarıy-
la kütüphaneye elverişli olmadığını ifa-
de eden Cemil Meriç Halk Kütüphanesi 

sorumlusu Esra İpekli, “Biz çalı-
şanlar da öğrenciler de bir hay-
li şikâyetçi idik ve birkaç defa 
yerimizin değiştirilmesi için 
talepte bulunduk. Kendi adı-
ma, çalışanlarımız ve öğrenciler 
adına buradan Başkanımıza çok 
teşekkür ediyorum. Bizim bu is-
teğimizi yerine getirdi. Daha fe-
rah, geniş ve özellikle ders çalış-
maya elverişli bir yeri bize tahsis 
etti. Bizler de öğrenciler de daha 
rahat ve verimli bir şekilde çalı-
şıyoruz” dedi.

Hafta sonları uygulanan 
sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 
hizmete kapalı olan Cemil Meriç Halk 
Kütüphanesi, hafta içi 08.30-18.00 sa-
atleri arasında hizmet veriyor.

BODRUM KATINDAN
HAK ETTIGI YERE
Bodrum katında hizmet veren Esenyurt Belediyesi Cemil Meriç Halk Kütüphanesi, bulunduğu 

konumdan, ahşap, etrafı açık ve yeşil alan manzaralı, hak ettiği yeni yerine taşındı.

H

Esenyurt Belediyesi Dış İliş-
kiler Müdürlüğü ve Uluslararası 
Save The Children Vakfı iş birli-
ği ile yapılan, ‘Toplum Temelli 
Çocuk Koruma Sistemlerinin 
Güçlendirilmesi Programı’ kap-
samında hayata geçirilen mer-
kez, eğitimlerine başladı. Psi-
ko-sosyal desteğe ihtiyacı olan 
çocuklara eğitim veren merke-
zi, Esenyurt Belediye Başkan 
Yardımcısı Veysel Bal, belediye 
meclis üyeleri ile birlikte ziya-
ret etti. Çocuk-aile ilişkilerinin 
eğitimlerinin verildiği merkez-
de, eğitimler bir yıl boyunca 
devam edecek. Giderlerinin 
tamamının AB fonu ile destek-
leneceği projede, yaklaşık 4 bin 
kişi psiko-sosyal destek alarak, 
sosyal hizmetlere erişebilecek.

Çocuklar
yalnız değil
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Ak-
şener ve Esenyurt Belediye Başkanı Ke-
mal Deniz Bozkurt, Esenyurt esnafını 
ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Ak-
şener ve Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, ilçe esnafıyla bir 
araya geldi. Akşener ve Bozkurt’a ziya-
ret sırasında İYİ Parti İstanbul İl Başka-
nı Buğra Kavuncu, Belediye Meclis Üye-
leri,  CHP ve İYİ Parti ilçe yönetimleri 
de eşlik etti. Esenyurt Ünverdi Cadde-
si’nde esnafı ziyaret ederek, sorunlarını 
ve beklentilerini dinleyen Akşener ve 
Bozkurt, vatandaşlarla sohbet ederek 
bol bol fotoğraf çektirdi.

Akşener ve Bozkurt, Esenyurt
esnafını ziyaret etti

ESENYURT BELEDİYESİ, YOLLARI
YENİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Esenyurt Belediyesi 
ilçe genelinde yolları yeni-

lemeye devam ediyor. Birçok 
mahallede eş zamanlı çalışan ekipler, 

bozuk yol ve kaldırımları tespit ederek 
yenileme çalışması yürütüyor. Esenyurt Be-

lediyesi, ilçe genelinde vatandaşların ulaşımını 

kolaylaştırmak için çalışmalarını sür-
dürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 
ekipler, Pınar Mahallesi 1216 ve Örnek 
Mahallesi 1352. Sokak’ta parke, yol ve 
kaldırım yenileme işlemi gerçekleştirdi. 
Ekipler, Esenyurt’un yollarını yenilemek için 
çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
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ESENYURT ‘MODEL’ OLDU

300 TON SOGAN
DAGITILACAK

NİĞDE’DEN PATATES ALARAK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 
DAĞITAN ESENYURT BELEDİYESİ BU KEZ DE AMASYALI 

ÇİFTÇİLERDEN 300 TON SOĞAN ALDI

senyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Boz-
kurt’un seçim vaatleri 
arasında yer alan “Üreti-
ciden Tüketiciye Aracısız 
Gıda” projesi, hem ilçede 

hem ilçe dışında beğeniyle karşılanıyor. 
Eskişehir’den süt alımı ile başlayan, 
Niğde’den patates, Amasya’dan da so-
ğan alımı ile devam eden proje, birçok 
belediye tarafından da örnek alınmaya 
başlandı. İstanbul’un yanı sıra Akde-
niz ve İç Anadolu’dan birçok belediye, 
Esenyurt Belediyesi ile temas kurarak 
projenin detaylarına ilişkin bilgi ve des-
tek talep etti.

“YAPTIĞIMIZ İŞİN ÖRNEK 
ALINMASI SEVİNDİRİCİ 
BİR ŞEY”

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan 
Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt, geliştirdikleri projenin örnek alı-
nıyor olmasının kendilerini mutlu etti-
ğini söyledi. “Bizden sonra Türkiye’nin 
değişik bölgelerinde de bu alandaki 
faaliyetler artırıldı” diyen Bozkurt, 
“Geçenlerde birkaç belediye başkan 
yardımcısıyla tesadüfen asansörde 
karşılaştım. ‘Tarımla ilgili işleri nasıl 
yapıyorsunuz, destek ve örnek almak 
için geldik’ dediler. Bunun dışında 
Akdeniz bölgesinde bazı belediyelerin 
ilgili Başkan Yardımcımız Veysel Bal 
ile görüşmek için randevu istediğini, 
bu konuları görüştüğünü biliyorum. 
İç Anadolu’dan, başka bölgelerden bu 
işin yapımıyla ilgili bizi örnek alan, 
İstanbul’dan yine aynı şekilde ‘Nasıl 
yapıyorsunuz?’ diye bizden örnek alıp 
yapmaya çalışan belediyeler var. Yap-
tığımız işin örnek alınması sevindirici 
bir şey. Daha önce söylemiştik, ‘Türki-
ye’ye örnek olacağız’ diye, hakikaten 
örnek olduk diye düşünüyorum.” ifa-
delerini kullandı.

Esenyurt Belediyesi, “Üreticiden 
Tüketiciye Aracısız Gıda” projesi 
kapsamında örnek bir belediye-

cilik faaliyetine daha imza attı. Daha 
önce Niğdeli çiftçilerin elinde kalan 
patatesleri alarak ihtiyaç  sahiplerine 
dağıtan Esenyurt Belediyesi, bu kez 
de Amasyalı soğan üreticilerinin elin-
de kalan ürünleri satın aldı. Soğanlar, 
ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. 

300 TON SOĞAN ALINDI

Esenyurt Belediyesi, Niğde’nin 
Alay ilçesinde patates üreticisinin 
elinde kalan 300 ton patates alımı 
gerçekleştirmiş ve ihtiyaç sahibi va-
tandaşlara dağıtmıştı. Esenyurt Be-
lediye Başkan Yardımcısı Veysel Bal, 
Amasya’nın Merzifon ve Göyüncek 
ilçelerinde soğan alımı için çiftçiler 
ve kooperatifler ile görüşme sağladı. 
Başkan Bozkurt’un talimatları doğ-
rultusunda yapılan görüşmelerin ar-
dından 300 ton soğan alımı gerçek-
leşti. Esenyurt’a getirilen soğanlar, 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ta-
rafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
dağıtılıyor. 

Çalışmaların diğer belediyelere de 
örnek olması gerektiğini ifade eden 
Başkan Yardımcısı Veysel Bal “Burada 

bulunan çiftçiler, bu sene yeni ürünün 
ekimini yaptıklarını, ancak geçen yıl-
ki mahsulleri satamadıklarını dile ge-
tirdi. Biz de Esenyurt Belediyesi ola-
rak hem çiftçilerimize katkı olsun diye 
hem de Esenyurt’taki ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılmak 
üzere 300 ton soğan 
alımı yaptık. Diğer 
belediyeler de çift-
çilerimize destek 
olmak için Esen-
yurt Belediyesi’ni 
örnek almalı, di-
ğer illerden farklı 
ürünleri alıp ihtiyaç 
sahiplerine dağıta-
rak çiftçilerimize des-
tek olmalı” diye konuştu. 

“TAKDİRLE 
KARŞILIYORUM”

Çiftçi Recep Zorlukuş ise çiftçinin 
bu dönemde zor durumda olduğu-
nu belirterek “Bunların en başında 
gelen mazot, ilaç, gübre ve tohum 
girdilerinin yüksek olması geliyor. 
Daha sonra da pazarlama noktasın-
daki sıkıntı, çiftçimizi bitirme nokta-
sına getirmiştir. Çiftçilerimiz ile ilgili 
genel durumu görmek için banka 

önlerindeki kuyruğa bakmanız ye-
terlidir. Hangi bankaya gidip bakar-
sanız kuyrukta 10 kişi varsa 7 tanesi 
kesinlikle çiftçidir. Esenyurt Beledi-
yesi’nin Amasya’mıza yapmış olduğu 

ürün alımı ile ilgili alışverişi-
ni takdirle karşılıyor, bu 

konuda kendilerini 
tebrik ediyoruz. Bir 

nebze de olsa çift-
çimizin ihtiyacını 
karşıladıkları için 
kendilerine şük-
ranlarımızı sunu-

yoruz” dedi.

Veysel BALRecep ZORLUKUŞ

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un geliştirdiği “Üreticiden Tüketiciye Aracısız 
Gıda” projesi, diğer belediyelere de örnek oldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden birçok 
belediye, projeye ilişkin bilgi ve destek almak için Esenyurt Belediyesi ile temasa geçti

E
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Her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve 
Birleşmiş Milletler tarafın-
dan tanınan bu uluslararası 
gün, 120 kadının hayatını 

kaybetmesi sonucu kazanıldı. Dünyada-
ki birçok toplumda ‘kadın’ sosyal, siya-
sal ve ekonomik alanda ayrımcılığa ma-
ruz kalmaktadır. Yaşamın her alanında 
sürekli olmasına karşın, 8 Mart ve ka-
dına yönelik her türlü şiddetin kınan-
dığı diğer özel günlerde, kamuoyunun 
dikkatini bu ayrımcılığa ve haklarının 
ihlallerine çekmek mümkün oluyor. Bir 
milyona yaklaşan nüfusu temsil eden 
Esenyurt Belediyesi’nin Kadın Meclis 
Üyeleri de bu ayrımcılığı ortadan kal-
dırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 
Biz de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü vesilesiyle, bu özel günün anlam 
ve önemine dair düşüncelerini almak 
üzere Esenyurt Belediyesi’nin Kadın 
Meclis Üyeleri ile bir araya geldik

“ERKEK EMEKÇİLER DE 
BU MÜCADELEYİ  
DESTEKLEMELİ”

Emek mücadelesi verirken yaşamını 
yitiren kadın emekçileri anan Esenyurt 
Belediyesi CHP Meclis Üyesi Emine Po-
lat, kadınların yanı sıra erkek emekçile-
ri de bu mücadeleyi sürdürmeye davet 
etti. Esenyurt Belediyesi’nin, kadınların 

iş ve sosyal yaşamlarında başarılı olma-
sı için son dönemde yaptığı çalışmalara 
değinen Polat, Güçlü Kadınlar Koopera-
tifi ile bir eşiğin aşıldığını ifade etti. Ka-
dınların her şartta yanlarında olacağını 
ifade eden Polat, “Elde ettiği hakları so-
nuna kadar koruyup, geliştireceği inan-
cı ile tüm kadınların bu anlamlı gününü 
kutluyor, 164 yıl önce verdikleri emek 
mücadelesi ile bugüne ışık tutan kah-
raman kadın işçileri şükranla anıyor, 
kadınlarımızı kendi hak ve hakikatleri 
uğruna mücadeleye, erkek emekçileri 
de bu mücadeleyi desteklemeye çağı-
rıyorum. Kadınımıza değer vermek, 
geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
kutlu olsun” dedi.

“KADINA ANADIR, 
KADIN YÂRDIR”

Esenyurt Belediyesi’nin CHP’li Mec-
lis Üyesi Dilek Altay Şimşir, “Kadın, en 
asil alın terinin en muhteşem sahibidir” 
diyerek, kadınlar için yapılacak her çalış-
maya öncü olmaya devam edeceklerini 
söyledi. Şimşir, “Kadın, insan olmanın 
vesilesidir, Havva’dır kadın; sevgilinin 
can damarı Âmine’dir; latîfe eş Hati-
ce’dir; bir iffet abidesi Meryem’dir. Ka-
dın anadır, kadın yârdır. Bütün emekçi 
kadınlara selam olsun” diye konuştu.

“KADIN HEM AİLENİN HEM 
TOPLUMUN TEMELİ”

Esenyurt Belediyesi’nin AK Parti-
li kadın meclis üyeleri adına konuşan 
Duygu Koç Şimdi ise, “Kadın hem aile-
nin hem toplumun temeli” ifadelerini 
kullandı. Koç, “Kadınlarımızın hayata 
daha çok katılmaları için onlara yete-
rince fırsat tanımalı ve önlerini açmalı-
yız. Bir toplum, kadını ve erkeğiyle bir 
bütündür. Kadın hem ailenin hem top-
lumun temeli hem de o toplumun her 
anlamda dönüştürücüsü ve istikamet 
verenidir. Özellikle bizim kültür ve me-
deniyet dünyamızda kadın yüksek bir 
konumun, derin bir saygınlığın adıdır. 
Kadınların yeterince özgürlük, eşitlik, 
güven ve mutluluk duyamadığı bir ül-
kede, erkeklerin de huzurlu ve mutlu 
olması mümkün değildir. Daha da net 
söylersek; bir ülkede kadının toplumsal 

statü ve konumu, o ülkenin medeniyet-
ten aldığı nasibin de göstergesidir.

Siyasetten ekonomiye, eğitimden 
sağlığa, sanattan edebiyata, hayatın hiç-
bir alanını kadınsız tasavvur edemez, 
kadınsız anlamlandıramaz ve kadınsız 
inşa edemeyiz. Toplumsal yaşamın her 
kademesinde her zaman önemli roller 
üstlenmiş kadınlarımız; üstün bir fe-
dakârlık, zarafet ve feragat duygusu için-
de yaptıkları çalışmalarla, ülkemizin her 
açıdan kalkınmasında asla yadsınama-
yacak büyük bir payın sahibi olmuşlar-
dır. Eğer günümüzde kadınlar, bahset-
miş olduğumuz alanlarda daha fazla hak 
ve özgürlük havası teneffüs ediyorlarsa, 
bunda en büyük pay, yine demokrasi yo-
lunda her zaman sağlam bir duruş gös-
termiş olan kadınlarımıza aittir. 

Tarihsel süreç içinde sık sık tanık 
olduğumuz üzere, tek tipçi ve otoriter 
zihniyetler çoğu zaman kadın üzerinden 
toplumu baskılamaya ve dizayn etmeye 
çalışmışlardır ama sonuçta statükoları 
değiştiren de kadınların kararlı müca-
delesi olmuştur. Her ne kadar günü-
müzde hayatın içinde daha çok üretken 
ve görünür olsalar da yine de kadınların 
her ülkede maruz kaldığı temel sorun-
lar sürüp gitmektedir. Bunların başında 
da ne yazık ki kadına yönelik şiddet ve 
baskı geliyor ve üzülerek söylemeliyiz ki 

cinsel istismar ve cinsel sömürü de tüm 
ülkelerde maruz kalınan durumlardır. 

Türkiye son yıllarda kadının top-
lumsal statüsünün iyileştirilmesi, ka-
dınların sosyal güvenceden daha çok 
yararlanması, şiddet, istismar vb. suç-
lara karşı daha çok koruma, kollama 
ve gözetim altına alınması noktasında 
önemli mesafeler almıştır. Yine de dev-
let ve toplum olarak daha gidilecek epey 
yolumuz olduğu açıktır. İnşallah her 
konuda olduğu gibi bu alanda da daha 
güzel bir geleceği, kadın-erkek hep be-
raber inşa edeceğiz. Bu konuda toplum 
olarak kolektif bir sorumluluk hisset-
meli ve üstlenmeliyiz. 

Yerel yönetimler olarak, bizim de 
kadınlarımız için vereceğimiz önemli 
destek ve katkılar olduğuna inanıyo-
ruz. Kadınlarımızın hayata daha çok 
katılmaları için onlara yeterince fırsat 
tanımalı ve önlerini açmalıyız. Okuma 
oranlarını artırmalı; sosyal, kültürel ve 
ekonomik hayatta ön plana çıkmaları-
nı sağlamalı ve siyasette onlara daha 
çok alan açmalıyız. Bu vesileyle 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor,her 
daim kadın hakları ile ilgili mücadele 
vereceğimizi bildiriyoruz. Daha güzel 
bir dünyada yaşamamız  dileğiyle tüm 
kadınlara  minnet, saygı ve şükranları-
mızı sunuyoruz” dedi.

Kadın Meclis Üyeleri
8 MART’I ANLATTI
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Esenyurt Belediyesi’nin Kadın Meclis 
Üyelerine sorduk. CHP’li Emine Polat, Dilek Şimşir ve AK Partili Kadın Meclis 
Üyeleri adına Duygu Koç Şimdi düşüncelerini Gazete Esenyurt ile paylaştı

Emine POLAT

Dilek ŞİMŞİR Duygu KOÇ ŞİMDİ
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Esenyurt Belediyesi Kültür İşle-
ri Müdürlüğünün düzenlemiş 
olduğu Aşçılık ve Pastacılık 
kursunu bitiren 35 kişiye serti-

fikaları verildi. 450 saati aşan eğitimleri 
başarıyla tamamlayan kursiyerlere ser-
tifikalarını Başkan Bozkurt verdi. 

Sürekli Eğitim Merkezi’nde yapı-
lan törende konuşan Başkan Bozkurt, 
“Benim için çok anlamlı bir an” dedi. 
Başkan Bozkurt, “Teşekkür diyorum 
katıldığınız için. Çok değerli bir şey 
yapıyorsunuz. Siz, size dayatılanı de-
ğil, hak ettiğinizi almak için uğraşı-
yorsunuz. Biz de burada olduğumuz 
sürece, elimizden geldiğince, sizlerin 
bir kıskaç altında kalmadan, kendi-
nizi ifade etmeniz, çalışmanız, özgür 
olmanız için çalışacağız. Arkadaşla-
rım çok başarılı çalışmalar yapıyorlar 
ve zor şartlar altında yapıyoruz bunu. 
Eğer işimizi düzgün yaparsak, birbiri-
mizi seversek, birlik beraberlik içinde 
olursak, bütün sorunların üstesinden 
geliriz. Hiçbir sorun bizim kaderimiz 
değil, yeter ki mücadele edelim” ifa-
delerini kullandı.

İşsizliğe karşı 
çözüm üretme 

çalışmaları
devam ediyor

BİREYSEL DESTEK İLE
ÇOCUKLAR DAHA BAŞARILI
Esenyurt Belediyesi Sağlık 

İşleri Müdürlüğünün, ilçede-
ki özel çocuklar için hayata 

geçirdiği Özel Eğitim Merkezi’nde, 
Psikolojik Danışmanlık hizmeti-
nin yarı sıra Bireysel Psikoterapi, 
Dil ve Konuşma Terapisi, Duyu 
Bütünleme, Grup Terapisi ve Oyun 
Terapisi yapılıyor. Bu sayede 
okul destek eğitimleri ile zihinsel 
işlevler bakımından farklılık gös-
teren; kavramsal, sosyal ve pratik 
uyumsal becerilerde eksiklikleri ve 
sınırlılıkları olan çocukların, okul 
derslerinde başarılı olabilmeleri 
hedefleniyor. Merkezde eğitim 
alan İsmail Tok’un ailesi ve öğret-
meni özel eğitimler sonucunda 
yaşanan gelişmeleri anlattı.

Anne Nuriye Tok, çocuğunun 
Türkçe ve Matematik derslerinde 
geri kaldığını, ancak özel derslerin 
ardından okul derslerinde gelişme 
sağladığını dile getirerek Esenyurt 
Belediyesi’ne teşekkür etti.

Tok, “İsmail başladığında Türk-
çe ve Matematik derslerinde yaşıt-
larına göre geride kalmıştı. Uzun 
zamandır çalışmamıza rağmen 
bir yol katedememiştik. Burada 
aldığımız 3.5 aylık eğitim desteği-
nin sonunda ilerleme katedildiğini 
gördüm. Burada tabi ki İsmail’in 
ortamını sevmesinin, öğretmenle-

rini benimsemesinin rolünün çok 
olduğunu düşünüyorum. Burada 
da tıpkı okuldaki gibi ev ödevleri 
veriliyor, etkinlikler yapılıyor. Nor-
mal kaynaştırma sınıfında birebir 
eğitim almak mümkün değil, dola-
yısıyla bu çocuk geri kaldığı için bir 
şey anlamıyor derslerden; ancak 
birebir eğitim aldığı için ilerleme 
gösterebiliyor. Yaşının ilerlemesi 
ile birlikte bilişsel zekâsı da geliş-
tiği için birebir destek eğitimi de 
alınca, buradan daha iyi ilerleme 
katetti. Bu destek ve hizmet sür-
düğü sürece çocuğumun daha iyi 
yerlere geleceğini düşünüyorum. 
Öğretmenlerine, Esenyurt Beledi-
yesi’ne teşekkür ederim” dedi.

“ÖĞRENCİMİZDE GÖZLE 
GÖRÜLÜR ŞEKİLDE 
İLERLEME OLDU”

Çocukların ihtiyaç ve gelişim 
seviyelerine uygun eğitim verdik-
lerini ifade eden Özel Eğitim Öğ-
retmeni Hazal Malatya, “Merkezi-
mizin öğrencilerinden olan İsmail 
ile 3.5 aydır ‘Bireysel Özel Eğitim’ 
dersleri yapıyoruz. Yoğun süren 
ders programlarımızın ardından 
öğrencimizde gözle görülür şekil-
de ilerleme oldu” diye konuştu.

“BERABER YAŞADIĞIMIZ 
KENTİ GÜZELLEŞTİRECEĞİZ”

Katkılarından dolayı İŞKUR’a 
da teşekkür eden Başkan Bozkurt, 
“Bize katkı sunuyorlar. Onlar da 
bize sigorta desteği ve belli bir maaş 
desteği veriyor. Böyle olması lazım. 
Hepimizin işin bir yerinden tutup 
sonrasında da inşallah Esenyurt’u, 
Türkiye’nin en güzel pastalarının, 
yemeklerinin yapıldığı yer haline 
getiririz. Keşke burada güzel güzel 
yemekler yapılsa ve insanlar bura-
ya yemek yemek için gelse ve sizler 
de bunu temsil etseniz çok mutlu olu-
ruz. Hep beraber yaşadığımız kenti 
güzelleştireceğiz. Mesleki ve özel 
hayatınızda başarılar, mutluluklar 
diliyorum” şeklinde konuştu. Pasta-
cı Yardımcılığı kursiyeri Nevcihan 
Öksüz ise Esenyurt Belediyesi’ne 
teşekkür ederek, “Evde yaptığımız, 
bildiğimiz bazı şeyler vardı ama bu 
işin püf noktalarını bilmiyordum. 
Burada çok şey öğrendik. İnşallah 
hepimiz iş bulup çalışacağız” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt, Aşçılık ve Pastacılık kursunu 

tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını 
verdi. Bozkurt, “Bu ülkenin geleceği için 

üretmemiz lazım” dedi.

BU HABERİ
BU KAREKODLA

İZLEYEBİLİRSİNİZ
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ürkiye’de, kadın-
ların iş alanında-
ki yeri henüz çok 
yeni. Kendi ayakla-
rı üzerinde durma-
ya, çalışarak hem 
üretime katkıda 
bulunmaya hem de 
toplumda kendine 

yer edinmeye çalışıyorlar. Kimi aile 
bütçesine katkıda bulunmak, kimi ço-
cuklarını daha iyi şartlarda büyütmek, 
kimi ise ekonomik ve sosyal özgürlüğü-
nü elde etmek için iş hayatında etkin 
bir mücadele veriyor. İş alanındaki 
mevcut zorluklara bir de kadın olmak, 
kadın esnaf olmak eklenince hayata 
tutunmak için büyük çaba sarf etmek 
zorunda kalıyorlar. Ekonomik müca-
dele ile geçim sorununu aşmaya çalı-
şan esnaf kadınlardan bazıları kendi 
el emeği ürünlerini satıyor, bazıları ise 
dışarıdan aldığı mallar ile para 
kazanmaya çalışıyor. 

Esenyurt’un Erzurum 
Kongresi Caddesi’nde, halk 
arasında ‘Kuzuyolu’ olarak bi-
linen caddedeyim. Trafik akışı 
bir an olsun durmayan cadde-
de, yoğun insan trafiği de söz 
konusu. Bir kadın esnafımız 
Hülya Kazan ile 2 yıla yakın bir 
süre, seyyar aracıyla başlayan, 
ardından kiralık dükkâna geçi-
şiyle devam eden zorlu iş yaşa-
mını konuştuk.

n Bu işe nasıl başladı-
nız? Bu işi yaparken ne gibi 
zorluklarla karşılaştınız?

2013 yılında Esenyurt’a ta-
şındık ev aldık, ben de eşime 
destek olmak için çalışmaya 
karar verdim. İlk başta dükkân 
fiyatlarına kiralarına baktık çok 
fazlaydı. Karar verdik eşimle, 

seyyar yapacağım diye başladım. 2 ço-
cuğum var, eşim de çocuklarım da des-
tek verdi. İlk başta iki saat duruyor-
dum. Bu işe fıstık ve çekirdek 
satarak başladım. Çok zor 
oldu. Kimseye muhtaç ol-
mamak için aileme destek 
olmak için çalıştım. 

n Nasıl gelişti bu 
süreç, dükkân açma-
ya nasıl karar verdi-
niz?

Beni şikâyet etmiş 
birisi, seyyar satıcı-
lık yapıyorum diye. 
Dilekçe vermiş bu 
bayan burada sa-
tış yapamaz diye. 
Sonra bir dükkân 
tutalım dedik 
ve elimde avu-
cumda para 

da yoktu. Borç harç, eşimle birlikte dük-
kânı açtık.

BU İŞ ERKEK İŞİ 
DİYORLARDI 

n Hem kadın hem es-
naf olmak zor oluyor 
mu?

Benim için pek zorluğu 
olmadı, insanlar ile hep iç 

içe olduğum için. Arka-
daşlar da bu konuda 

yanımda duruyor, 
sürekli ürünleri-
mi alıyorlar. İlk 
başlarda bana 
diyorlardı; eşin 
yok mu, dul 
musun, bu işi 
nasıl yapıyor-
sun, bu iş er-

kek işi diyorlardı. Ben de dedim kadını 
erkeği yok bu işin. Bir insan isterse her 
işi yapar. Kadını erkeği yok, insan mec-
bur kaldı mı, ailesine destek olmak is-
tediğinde her işi yapabilir. Yeter ki sen 
yapmak iste, her şeyi yapabilirsin. 

n Ekonomik kriz ve pandemi 
sizi nasıl etkiliyor?

Ekonomik kriz ve pandemi öncesin-
de insanlar kilo ile kuruyemiş alırdı ama 
şimdi gram işine düştü, alım gücü yok; 
çünkü artık bu bile lükse kaçıyor.

n Esenyurt’ta yaşayan bir ka-
dın olarak, esnaf olarak, ne gibi 
sorunlar görüyorsunuz?

2013 yılında geldik buraya, burada 
gelişen sadece binalar oldu. Çevremiz-
de sadece binalar yapıldı, insan gibi 
oturabileceğimiz bir yer yok. Haberler-
de Esenyurt çıkıyor sürekli. Konuşmak 
söylemek istemiyorum, çünkü ülkede 
adalet çok az. 

‘KADIN İSTERSE
HER İŞİ
YAPABİLİR’

Hülya Kazan,  çocuklarını okutabilmek 
için yaklaşık 2 yıl seyyar aracıyla 
kuruyemiş sattı. Kazan, seyyar araç ile 
başlayan ve esnaflıkla devam eden 
zorlu iş yaşamını anlattı. Kazan, “Kadın 
isterse her işi yapabilir” diyor

T
“Allah’tan başka

kimseye el açmasınlar”
n Esenyurtlu kadınlara 

neler söylemek istersiniz?
İnsanın eli ayağı tuttuk-

tan sonra gözü gördükten 
sonra her işi yapabilir. Baş-
kasına el açmak kolaydır 
ama Allah’tan başka kim-
seye el açmasınlar. Devletin 
verdiği ile bir gün geçinilir, 
ikinci gün geçinilir ama 
üçüncü gün yine yok olur. 
Ellerinden geldiğince çalış-
sınlar. Kadınlar isterse her 
işi yapabilir.
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Türkiye’nin en kalabalık ilçe-
si olan Esenyurt’ta sadece 
127 binin üzerinde Suriyeli 
göçmen var. Göç konusunu, 

göçmenlerin Esenyut’u tercih sebebini 
ve yaşadıkları sorunları Kent Konse-
yi Başkanı Tuncer Dağ, Kent Konseyi 
Mülteci ve Göçmenler Meclisi Başkanı 
Şaziye Gülte, Esenyurt Muhtarlar Der-
neği Başkanı Ahmet Kuzgun ve Esen-
yurt’ta yaşayan Kamerunlu göçmen 
Mangong Hilary ile konuştuk.

“GÖÇ, EN İYİ HALİYLE BİLE 
DALINDAN KOPARILMAKTIR”

“İstanbul ’un 
Adalar, Şile ve Ça-
talca nüfusundan 
fazla mülteci ve 
göçmen Esenyurt 
ilçemizde yaşa-
maktadır” diyen 
Kent Konseyi 
Başkanı Tun-

cer Dağ, “Göç, en iyi haliyle bile da-
lından koparılmaktır” şeklinde konuş-
tu. Dağ, “Esenyurt ilçemizde 90’dan 
fazla milletten göçmen kaydedilmiştir. 
Suriyeli 127 bin 210, İranlı 8 bin 669, 
Mısırlı 8 bin 575, Iraklı 8 bin 452. Sı-
ralama bu şekilde devam etmektedir. 

Biliyoruz ki göç en iyi haliyle bile 
dalından koparılmaktır. Bahçesindeki 
meyveden, toprağındaki bereketten, 
denizindeki balıktan kopmaktır. Göç 
yârin dizinden, annenin göğsünden, 

babanın omzundan kopmaktır.  Ço-
cukluğundan, oyun oynadığı sokak-
tan kopmaktır. Birçok ülkeden gelen 
mülteci ve göçmen hayat şartlarının 
onlara dayattığı bir mecburiyetten 
kaynaklı göç etmişlerdir. Göç kavramı, 
yaşadığımız ilçede, misafirlikten hem-
şehriliğe döndü. Onlar bize biz onlara 
alıştık” dedi. 

GÖÇMENLERİN TEMEL 
SORUNU ‘DİL BARİYERİ’

40 kişilik ekip-
le, Esenyurt’taki 
göçmenler ile ilgili 
çalışmalar yapan 
Kent Konseyi Mül-
teci ve Göçmenler 
Meclisi, ilçede ya-
şayan göçmenler-
le sürekli temas 

halinde. Kent Konseyi Mülteci ve 
Göçmenler Meclisi Sorumlu Baş-
kanı Şaziye Gülte, göçmenlerin bu-
radaki temel sorunu ‘dil bariyeridir’ 
diyor. Gülte, “Göçmenlerin başlıca 
sorunu dil bariyeridir. Türkçe bilme-
meleri nedeniyle tüm kamu işlemle-
rinde zorluk yaşamaktalar. Düzensiz 
göçmenler ise kimlik sahibi olama-
dıkları için eğitim ve sağlık gibi temel 
insan haklarından mahrum kalmakta 
veya yüksek ücretlerle bu hizmetlere 
ulaşmaktalar. Diğer yandan maalesef, 
okula gitmeyen çocuklar olduğunu sa-
hadan duymaktayız. Özellikle pande-

mi döneminde Türkçe dil eğitimi gibi 
tüm düzeyde eğitimler aksadı. Konuş-
tuğumuz göçmenler; mevcut durumda 
geride bıraktıkları ülkelerinin henüz 
güvenli şekilde okula ve iş yaşamlarına 
erişebilecekleri, temel gıda ihtiyaçları-
nı karşılayabilecekleri bir yaşam ala-
nı olmadığını belirtmekteler. Birçoğu 
üniversiteyi bitirdiklerine, evlendikle-
rine dair belgeleri bile kaybetmiş. Bu 
açıdan baktığınızda dönüş konusunda 
güvenle karar veremediklerini gözlem-
lemekteyiz” şeklinde konuştu. 

MUHTARLAR DERNEĞİ 
BAŞKANI KUZGUN: 
ÇOCUKLAR EĞİTİM ALMALI

“Çocuklarının 
eğitim alamama-
sı göçmenlerin en 
önemli sorunla-
rından biri” diye 
konuşan Esen-
yurt Muhtarlar 
Derneği Başka-
nı Ahmet Kuz-

gun,  vatandaşların son zamanlarda 
gelen Nijeryalılardan ‘gelenek göre-
neklerimize uymadıkları için’ rahatsız 
olduklarını ve bununla ilgili şikâyetle-
rin arttığına dikkat çekiyor. Kuzgun, 
“Bu insanlar bizim ülkemizde yaşıyor-
sa eğitim alması lazım, çocukları eği-
tim almalı. Kaç yıldır burada yaşıyorlar 
ama eğitim alamıyorlar, 7 yaşında bu-
raya gelen çocuk şimdi 16 yaşında. Tabi 

son zamanlarda yine Esenyurt’a gelen 
göçmenlerin sayısı arttı. Savaştan do-
layı Suriye’den gelenler oldu, onlarla 
gelenek göreneklerimiz örtüşüyor ama 
son zamanlarda burada Nijeryalılar da 
arttı. Vatandaşlarımız; gelenek, göre-
nek örf ve adetlerimize uymuyorlar 
diye şikâyet ediyor, çünkü evde yüksek 
sesle müzik dinleyenler ve evde perde 
kullanmayanlar var. Vatandaşlar bu 
sebeple rahatsız oluyor” dedi.

HILARY: BİZE ESENYURT’TAN 
BAŞKA YERDE KİRALIK EV 
VERMİYORLAR

Bir yıldır Esenyurt’ta yaşayan Ka-
merunlu Mangong Hilary, tekstilde 
çalışıyor. Hilary, Esenyurt’a neden gel-
diğini ve buradaki ikamet sınırlaması-
nı şöyle değerlendiriyor: “Başka yerde 
ev vermiyorlar. Esenyurt’a, kiralık ev 
verdikleri için ve arkadaşlarım, çevrem 
hep burada olduğu için geldim. Eğer iş 
planımı gerçekleştirebilirsem burada 
kalabilirim. Yeterli düzeyde eğitim ala-
mıyoruz, özel okullar çok pahalı ve eko-
nomik olarak durumumuz belli. Burada 
işçi olarak çalışıyoruz. Sağlık problem-
lerimiz olduğunda da aynı şekilde özel 
hastaneler pahalı, çoğu zaman devlet 
hastanelerinden hizmet alamıyorum. 
Buraya iş ve iyi bir gelecek kurmak için 
geldim. Diğer ilçelerde kiralık ev vermi-
yorlar. Göç sınırlaması geldi ama bu da 
yeni gelenlerin gayrıresmî bir şekilde 
ilçede kalmasına sebep olacak.”

Türkiye’nin en kalabalık ilçesi
Esenyurt’a göç sınırlaması
Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü Fatih ve 
Esenyurt ilçelerinde, 
yabancılar tarafından 
ikamet izni amacıyla 
yapılacak başvurulara 
‘sınırlama’ getirdi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul’un 
Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların ya-
tırım amaçlı kısa dönem ikamet izin talepleri 
ile üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin “öğ-
renci ikamet izni” talepleri hariç, ikamet izni 
amacıyla yapılan ilk başvuruların kabul edil-
meyeceğini bildirdi. Açıklamada, “Esenyurt 
ilçesi için 6458 sayılı Kanunun 31’inci madde-
sinin birinci fıkrasının (j) bendi (yatırım amaç-
lı) ve taşınmazın Esenyurt ilçesinde olması 

koşuluyla aynı maddenin (b) bendi (taşınmaz 
amaçlı) kapsamındaki kısa dönem ikamet 
izni talepleri ile Esenyurt ilçesindeki 
üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin 
öğrenci ikamet izni talepleri 
hariç olmak üzere Esenyurt 
ve Fatih ilçelerinde 15 Ocak 
2021 tarihinden itibaren 
yapılan ilk başvurular 
kabul edilmeyecektir.”

‘BIZE BASKA YERDE
EV VERMIYORLAR’

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yabancılara yönelik aldığı İkamet Yasağı oldukça dikkat çekti.
Bir yıldır Esenyurt’ta yaşayan Kamerunlu Mangong Hillary, yasağa ilişkin sorularımızı yanıtladı. 

Afrikalıların Esenyurt dışında ev bulmakta zorlandığını belirten Hillary, “Göç sınırlamasını geldi ama
bu da yeni gelenlerin gayrıresimi bir şekilde ilçede kalmasına sebep olacak” dedi.

Mangong Hilary
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Esenyurt Belediyesi, Mart ayı 
meclis toplantısının birinci 
birleşimi, meclis salonunda 
yapıldı. Esenyurt Belediye 

Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un baş-
kanlığında yapılan toplantıda, 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü unutul-
madı. Başkan Bozkurt, kadın meclis 
üyelerinin ve mecliste bulunan bele-
diye personellerinin 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak, 
onlara çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. 
Mecliste yaptığı konuşmada, kadınla-
rın hayatın kaynağı olduğunu söyleyen 
Başkan Bozkurt, “Onları, sadece cin-
siyet açısından farklı bir insan olarak 
değerlendiremeyiz. Böyle bir yaklaşım, 
bugün kadınların yaşadığı sorunların 
büyük bir bölümünü oluşturmuştur. 
Kadınlar tam da hayatın merkezindedir 
ve öyle olmalıdır. Hatta erkeklerin bir 
adım daha önündedir. Kadınların, ya-
şam içerisinde kendilerini keşfetmeye, 
güçlendirmeye, birlikte olmaya, erkek-
lerle beraber bu yaşamda eşit yaşama 

hakkına sahip olduklarını göstermeye, 
anlamaya hakları vardır” diye konuştu.

“CİNSİYET EŞİTLİĞİ 
KOMİSYONU KURALIM”

Mecliste, kadınların sorunlarının 
ele alınacağı Cinsiyet Eşitliği Komis-
yonu kurulmasını teklif eden Başkan 

Bozkurt şöyle devam etti: “Haddimize 
değil ama kadınların en az bizim kadar 
yaşama hakkı olduğunu buradan bir er-
kek olarak beyan etmek istiyorum. İyi 
ki varlar. Teşekkür ediyorum varlıkları 
ve bize kattıkları için. Eğer sizler de uy-
gun görürseniz Nisan ayındaki mecliste 
Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kuralım. 
Sadece meclise gelen gündemleri de-

ğerlendirmek için değil, yaşamın diğer 
alanında kadınların yaşadığı sorunla-
rı araştırıp, inceleyip bizim yapabile-
ceğimiz önerileri meclise getirmeleri 
için bir teklifte bulunayım. Bence bu 
son derece önemli. Yüce meclis böyle 
bir teklifi kabul eder ve bu konuda ka-
rar verirse kadınlar adına son derece 
önemli bir aşama sağlanmış olur.”

Esenyurt Belediyesi Si-
vil Savunma Amirliği, 
Kadın Sosyal Yaşam 

Merkezi’nde kadınlara ‘Afet 
Eğitimi’ semineri verdi. Si-
vil Savunma Amirliği, ilçe 
genelinde afet sonrası yaşa-

nacak olumsuzlukları en aza 
indirgemek için çalışmalarına 

devam ediyor. Esenyurt Beledi-

yesi Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki 
Sivil Savunma Amirliği, Kadın Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde bir araya gelen 
kadınlara ‘Afet Eğitimi’ semineri ver-
di. Koronavirüs tedbirleri kapsamın-
da yapılan seminere, Sivil Savunma 
Amirliği’nin tanıtımı yapılarak baş-
landı. Seminerde, olası bir afet anın-
da ve sonrasında hayatta kalmak için 
temel afet bilinci sunumu yapıldı.

Sivil Savunma Amirliği görevli-
si Birsen Cimşit, “Amacımız birey 
ve aileler için ‘Afet Eğitimi’ vermek. 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığı’ndan (AFAD) aldığımız eğiti-
mi burada vatandaşlara aktarıyoruz” 
dedi. Sivil Savunma Amirliği,  ilçe 
genelinde afet bilinci ve temel arama 
kurtarma eğitimleri vererek çalışma-
larına devam ediyor. 

Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde 

Başkan Bozkurt, Kadın Meclis Üyeleri’nin 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı

‘Afet Eğitimi’ Semineri

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Mart ayı meclis toplantısının birinci birleşiminde kadın meclis üyelerinin ve meclisteki kadın 
personellerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Toplantıda konuşma yapan Başkan Bozkurt, “Kadınlar yaşamın kaynağıdır. 

Gelin, Nisan ayı meclisinde Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kuralım ve kadınların yaşadığı sorunları araştırıp onlara yardımcı olmaya çalışalım” dedi
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Esenyurt Belediyesi Halk-
la İlişkiler Müdürlüğü, 
vatandaşların daha iyi 
hizmet alabilmesi için 
çalışmalarına 7 gün 24 
saat devam ediyor. Va-

tandaşlar ile belediye arasında iletişim 
ağı olan Çağrı Merkezi, 29 Ekim 2020 
tarihinde kuruldu ve aylık yaklaşık 
60 bin Esenyurtlunun çağrısına yanıt 
veriyor. Çağrı Merkezi, vatandaşların 
talep ve şikâyetlerini çözüm sürecinin 
sonuna kadar takip ediyor.

Covid-19 salgını ile birlikte yoğun-
luğun arttığı Esenyurt Belediyesi Halk-
la İlişkiler Müdürlüğü; talep ve şikâyet 
bildirimleri, geri dönüş sağlanması, 
CİMER müracaatlarını kayıt-takip-so-
nuçlandırma, bilgi edinme ve müra-
caatlarını kayıt-takip-sonuçlandırma 
gibi birçok alanda vatandaşlara hizmet 
sunuyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
bünyesinde hizmet veren birimler olan 
Çağrı Merkezi ve Acil Çözüm Merkezi, 
aylık yaklaşık 60 bin vatandaşın çağrı-
sına yanıt vererek, ilgili birimlere ak-
tarıyor. Türkiye’nin en kalabalık ilçesi 
olan Esenyurt’ta 2020 yılında yapılan 
nüfus sayımına göre 957.398 kişi ika-
met etmektedir. Yaklaşık 1 milyon nü-
fusa hizmet veren Esenyurt Belediye-
si, önceki dönemlerde olmayan Çağrı 
Merkezi’ni geçtiğimiz yılın Ekim ayın-
da hizmete alarak vatandaşların yüzde 
6.2’sine Çağrı Merkezi üzerinden hiz-
met veriyor.

ORTALAMA BEKLEME  
SÜRESİ 6 SANİYE

Çağrı Merkezi, vatandaşlarla daha 
etkili iletişim kurulabilmesi için diksi-
yon ve iletişim gibi hizmet içi eğitim-
ler almış, alanında uzman kişilerden 
oluşuyor. Esenyurt Belediyesi, Halkla 
İlişkiler Müdürlüğüne bağlı İletişim 
ve Çözüm Merkezi Şefi Feryâl Cimşit, 
“Türkiye genelinde pandemi sürecinde 
ve yapılandırma gibi konular söz ko-
nusu olduğunda, çağrı merkezleri ki-
lit halde iken bizim bu süreçlerde bile 
vatandaşlarımızı bekletme süremiz 6 
saniye idi” dedi.

“Vatandaşlarımız, 444 04 11 numa-
rayı arayarak bize ulaştığı andan itiba-

ren bizim için çözüm süreci başlamış 
oluyor” diyen Cimşit, “Vatandaşları-
mız aradıklarında, öncelikle acil talep-
leri varsa acil taleplerine çözüm üreti-
yoruz. Bu acil çağrılar; cenazesi olan, 
doktor talep eden, bir hastaneye nakil 
olması gerektiğinde araç talep eden, 
acil araç ambulans talebi ya da yaralı 
bir hayvanı sokakta görmüşse, bu gibi 
çağrılardan oluşuyor. Vatandaşlarımız 
bilgi talep ettiği bazı konularda ise bil-
giyi aktarıp anında sonuca ulaşabiliyo-
ruz. Vatandaşlarımızın acil olmayan 
taleplerini de ilgili birimlere iletiyoruz, 
birimler bu talebi so-
nuçlandırana kadar 
-olumlu ya da olum-
suz- birim ile vatan-
daşlarımız arasında 
bu sorun çözülmeden 
devreden çıkmıyoruz” 
şeklinde konuştu.

TALEPLERE ÇÖZÜLENE  
KADAR TAKİP EDİLİYOR

6 adet sosyal medya hesabı ve What-
sapp hattı üzerinden gelen yorum, eleş-
tiri ve talepleri takip eden Halka İliş-
kiler Müdürlüğü Acil Çözüm Merkezi 
de vatandaşlar için bir çözüm merkezi 
haline geldi. Sosyal Medya Şikâyet Yö-
netim Sorumlusu Memet Alkaşi, “Ge-
len şikâyetlerin ilgili birime iletilmesi 

d ı ş ı n d a 
çözüm süreçlerini de takip ediyoruz” 
diye konuştu. 

Alkaşi, “İnsanların sosyal medya 
üzerinden talep oluşturduklarını gör-
meleri, taleplerinin çözüm bulduğunu 
ve hizmet aldıklarını görmeleri; ilgi, 
yorum ve taleplerde artışı sağladı. Biz, 
çözüm ya da şikâyet yorumları dışında 
destek mesajları ve yorumları da alıyo-
ruz. Bu mecralarda yapılan yorumlar, 
şikâyetler, talepler ve verilen cevaplar 
herkesin gözünün önünde gerçekle-
şiyor. İnsanlar yalnızca içeriklerimizi 

beğenmek veya eleştirmek dışında; 
mahalle bazlı ya da kişisel anlamda 
bize talep ve şikâyetlerini iletebildikle-
rini ve bunun da bir karşılık bulduğu-
nu gördü. Biz bu taleplerin, ilgili birim-
den alınan cevabına ve vatandaşların 
ulaştırıldığı çözüme kadar takibini 
gerçekleştiriyoruz. Bunun sonucunda 
vatandaşa, aldığı hizmetten memnun 
olup olmadığının değerlendirmesini 
de çözüm sonucunda tarafına dönüş 
yaparak gerçekleştiriyoruz” dedi.

ÇAĞRI M ERKEZİ
‘ÇÖZÜM MERKE Zİ’NE 

DÖNÜŞTÜ

6 saniyelik bekleme süresiyle

ulaşılabilen merkez talep ve şikayetleri 

çözümlenene kadar takip ediyor

İletişim ve
Çözüm
Merkezi
Şefi Feryâl 
Cimşit

Sosyal Medya 
Şikâyet

Yönetim 
Sorumlusu 

Memet Alkaşi

Esenyurt Belediyesi Çağrı Merkezi,
nüfusun yüzde 6.2’sine yanıt veriyor
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İSTANBUL 3. BÖLGE SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (SAN-DER) BAŞKANI MEHMET 
KOCASAKA: ESENYURT HEM MODERN BİR YERLEŞİM YERİ HEM DE SANAYİ BÖLGESİ OLSUN

stanbul 3. Bölge Sanayici ve İş İnsanları Derneği 
(SAN-DER) Başkanı Mehmet Kocasakal ile Türkiye 

sanayisinin önemli bir bölümünü içerisinde 
bulunduran Esenyurt’u konuştuk. Sanayinin nitelikli 
eleman ihtiyacını karşılamak için ilçedeki sanayicilerle 
birlikte yaptıkları eğitim kurumunun, gençlere ve 
sanayiye faydalarını ve Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt’un hayata geçirdiği ‘Meslek 
Edindirme Kurslarının’ ilçedeki sanayiye sunacağı 

katkıları değerlendirdik.İ
OLUMLU BIR PROJE

İstanbul 3. Bölge 
Sanayici ve İş İnsanları 

Derneği (SAN-DER) Başkanı 
Mehmet Kocasakal, Esenyurt 

Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt’un sanayinin nitelikli eleman 

ihtiyacını karşılayacak Meslek Edin-
dirme Kursları’nın hem çalışana 
hem işverene yardımcı olması 

anlamında, çok olumlu bir 
proje olduğunu ifade 

etti.

n Sizi tanıyabilir miyiz? 
Ben Mehmet Kocasakal, 1952 do-

ğumluyum. İzmirliyim. 3 çocuğum 
var. 1978 yılında ODTÜ’den mezun ol-
muş bir Kimyagerim. Teknik Kimya’yı 
1989-1990 yıllarında kurduk. Vizyo-
num her zaman modern, güzel şeyler 
yapmak ve kendimi aşmaktır. Teknik 
Kimya olarak, ayakkabı, otomotiv, gıda 
sektörüne, değişik kimya sektörlerine 
ve sanayiye köpük kesiciler üreten fir-
ma sahibiyim. Şu an firmanın Yönetim 
Kurulu Başkanıyım. Firmamızda 80 
kişi çalışıyor. Ciromuzun yüzde 20-
25’ini ihracat yapan bir firmayız. Dün-
yanın üçte birine ihracat yapıyoruz. 
Firmayı ilk Avcılar Cihangir’de kurduk. 
1998 yılında Esenyurt’a taşıdık ve bu-

rada yapılaştık, yani 23 senedir bölge-
deyiz. Esenyurt’un sorunlarını biliyo-
ruz. SAN-DER üyeliğim de 23 yılı aştı. 
Geldiğim gibi üye oldum. STK’lerin 
içinde olmak istedim, çünkü toplum 
sorunlarına iyileştirici yönde katkıda 
bulunmak gibi bir vizyonum var. 

“SAN-DER İLÇEMİZDE 
OKUL YAPIYOR”

n SAN-DER kaç yılında kurul-
du, ilçede ne gibi çalışmalar yü-
rütüyor?

Derneğin ismi daha önce SAN-
BİR’di. Aşağı yukarı 20 yıldır SAN-DER 
ismini kullanıyoruz. SAN-DER olarak 
ilçemizde okul yapıyoruz. Yaptığımız 

toplantılarda, bölge sanayisinin eksiklik-
leri üzerine çıktığımız nokta, ara eleman 
sorunuydu. Bizden önceki yönetimde 
bu karar kesinleştirildi. Esenyurt’ta ara 
eleman sorununu, bir bakıma çözüme 
ulaştırmak için bir meslek lisesi yapma-
ya karar verdik. Okulun temeli atıldıktan 
sonra bizim yönetimimize geçti. Koştur-
duk, zamanımızın çoğunu buna harca-
dık. Hedef sanayicileri dolaşarak projele-
rimizi anlattık. Yönetimden arkadaşlar, 
lokal idarelerle sıcak ilişkilerle, okulun 
hafriyat gibi sorunlarını çözdü. Bizler, 
sanayicilerden ayni ve nakdi yardım ala-
rak, inşaatımızı ilerlettik. Ne zaman bir 
zorlukla karşılaşsak, birbirimize destek 
olduk ve sonunu getirdik. Bizim için en 
büyük mutluluk sonunu getirmek. 

Hem işverene hem çalışana yardımcı olacak
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“GÜZEL BİR PROJE,  
ÇOK SES GETİRECEK”

Güzel bir proje, bu yörede çok ses 
getirecek. Bu okulu yaptık ama burada 
yetişecek öğrencilerin hem teknik hem 
de sahada yetişmesi ve aranan eleman 
halinde olması bizi çok daha mutlu 
edecek. Yani sanayiye gerçek anlam-
da eleman yetişecek. Firmalar birçok 
teknisyen alıyor ama birçoğu memnun 
olmuyor. Üniversiteleri de görüyorsu-
nuz, yani 200’ü aşkın üniversite var 
ama baktığında sanayinin ihtiyacını 

karşılayacak nitelikte değiller. Teknis-
yenin çok iyi yetişmesini arzu ediyoruz.

“EN GÜZEL YARDIM, 
İŞ SAHASI AÇMAKTIR”

n Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt’un en önem-
li projelerinden biri olan ‘Meslek 
Edindirme Kursları’ projesine na-
sıl bakıyorsunuz? 

İş bulamayanların, meslek sahibi 
olarak sanayiye daha kolay girebileceği 
savıyla, belediye böyle bir öneri getirdi. 

Bu öneri üzerine belediye şu anda güzel 
bir şey başlattı. Vatandaşları meslek sa-
hibi yaparak, firmaların bununla zaman 
kaybetmesinin önüne geçiliyor. Hem 
çalışana hem işverene yardımcı olması 
anlamında, çok olumlu bir proje olarak 
görüyoruz. Eskiden bizi şöyle yönlendi-
rirlerdi: “Bir aile seçin ona bakın.” Çok 
yanlış; çünkü bu, insanları evde otur-
maya yönlendiriyordu. En güzel yardım, 
aslında iş sahası açmakla olur. İnsanları  
işe katabilmekle, onları sanayinin bekle-
diği bir eleman olarak yetiştirmekle olur. 
Çok başarılı olacağına inanıyorum. Bir 

personel alıp üç ay işi öğretmek yerine, 
zaten işi bilen birini almak bizim için çok 
iyi. Eleman aranıyor ama ülkede işsizlik 
var. Elemanları sanayinin veya esnafın 
aradığı hale dönüştürmek çok güzel bir 
şey. O zaman işsizlik düşer.

HALİT ÖZER: BÖLGENİN 
İHTİYACINI KARŞILAYACAK 
BÖLÜMLER SEÇTİK

SAN-DER tarafından yaptırı-
lan Öztiryakiler TİM SAN-DER 
Anadolu Mesleki Teknik Lisesi’nin 
teknik özelliklerini, SAN-DER Baş-
kan Yardımcısı Halit Özer anlattı:

Gerçek değeri, 30 milyon lira olan 
bir okul yaptık. Tamamen sanayicilerin 
katkılarıyla yapılan okula, Öztiryaki Ai-
lesi de büyük katkı sağladı. Okulumuz, 
10 bin metrekare kapalı alana sahip, 24 
derslikli ve bin 500 öğrenci kapasiteli. 
Tüm teknik alt yapısı var. 17 ayrı atöl-
yeye sahip. Teknik bölümlerin hepsinin 
atölyesi var. Ayrıca aşçılık bölümümüz 
de olacak. Laboratuvarlar, konferans sa-
lonu, spor salonları da olan bir üniversi-
te kapasitesinde. Okulumuza proje okulu 
mantığıyla bakıyoruz. Bu bölgede ihtiya-
cı karşılayacak bölümler seçtik. Bölge-
mizin konumunu düşünürsek, İkitelli’ye 
kadar olan sanayiyi kapsıyor. Birçok sa-
nayi kuruluşuna gidebilecek öğrenciler 
olacak. Öğretim görevlilerinin özel ola-
rak seçilmesini ve öğrencilerin sınavla 
alınacağı bir sistem istiyoruz. 

n 23 yıl önce Esenyurt’a geldiniz. O günkü Esenyurt ile 
bugünkü Esenyurt’u nasıl görüyorsunuz?

Tabii ki Esenyurt büyüyor ama trafik de büyüyor. Biz 
isteriz ki trafik ve düzenlemeler yönünden hep çalışılsın. 
TEM ve E-5 arasındaki yolu düzensiz buluyoruz. Ayrıca, 
mahalle aralarından da ana yola ihtiyaç duyulmadan 
çıkılması lazım. Bu tür düzenlemeler yapılarak bize ra-
hat mobilite kazandırılması gerekiyor. Diğer yandan 
da belediyeyi ilgilendirecek bir olay değil ama soru-
numuz olarak söyleyeyim; fiber internet sorunu var 
ilçemizde. Firmaların önüne internetin fiber olarak 
gelmesi lazım, çünkü firmaların projelerini yürü-
tebilmesi için hızlı bilgi toplayabilmesi gerekiyor. 
Katma değerli firmaların bütün dünyada interne-
ti süzüyor olması gerekir. İnternet, enerji ve yol 
sanayinin olmazsa olmazı. İmar izinleri açılmalı, 
belediye ile olan işlemlerimizi hızlı bir şekilde 
halletmeliyiz. Modern bir şehir olalım. Esenyurt 
hem modern bir yerleşim yeri hem de sanayi 
bölgesi olsun. Yollarında gururla gidelim, misa-
firlerimizi taşıyalım. Malımızı satarken de hep 
böyle çevremizle gurur duyalım.

Esenyurt,
sanayinin

merkezi
olacak bir yer

 “MODERN BİR
ŞEHİR OLALIM”

n Esenyurt’un sanayisini 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Burada ciddi bir sana-
yi potansiyeli var. Önemli 
olan belediyemizin de 
bunun altyapılarını düz-
gün bir şekilde yapma-
sı. Buradaki sanayiye 
değer katması. Gelen 
misafirimize yüz akıyla 
gezdirelim ilçemizde; 
çünkü Esenyurt, sana-
yinin merkezi olacak 
bir yer. Çok önemli 
firmaları içerisinde 
barındırıyor.

OLUMLU BIR PROJE

TAMAMEN SANAYİCİLERİN KATKILARI İLE YAPILDI
Bugünkü değeri yaklaşık 30 milyon lirayı bulan TİM SAN-DER Anadolu Meslek Lisesi’nin
finansı, bölgedeki sanayiciler tarafından karşılandı. Her detayı özenle düşünülen okul

eğitime açıldığında, sadece Esenyurt’un değil bölgenin de tercih edilen
okulları arasına girecek gibi görünüyor.

Halit ÖZER
SAN-DER
Başkan Yardımcısı 

Mehmet KOCASAKAL
SAN-DER Başkanı



20 MART 2021

farklı bir karşılığı var:Bu mesleğin

HAYAT
aşka bir meslekte olsam, yoğun çalışma 
temposu daha zor gelebilirdi, çünkü 
tamamen para için yaptığınız bir iş 
oluyor ve işinizin karşılığını para olarak 
almıyorsanız, motivasyonunuz düşüyor. Bu 
meslekte, hastaları iyileştirmek ve onlara 
yardımcı olmanın farklı bir motivasyonu 
oluyor. Daha yoğun çalışıyorsunuz, maaş 
olarak karşılığını almadığınızı düşünseniz 
bile aslında farklı bir karşılığı var; hayat 
kurtarmak...” diyor Acil Tıp Teknisyeni Umut 
Boran Ulu. Aslında hem bu zorlu süreçte 
hem de pandemi öncesinde hepimizin sağlığı 
için hiçbir karşılık beklemeden, büyük bir 
özveriyle çalıştıklarını anlatıyor bu sözler. 

“B

Tüm sağlık çalışanlarına saygı ve 
minnetle diyerek başlayalım söyleşi-
mize. Bu sayımızda siz değerli okurla-
rımız için Esenyurt Belediyesi Sağlık 
İşleri Müdürlüğü bünyesinde Acil Tıp 
Teknisyeni olarak görev yapan Umut 
Boran Ulu ile mesleğini, bu meslekte 
yaşadığı zorlukları, hayatında iz bıra-
kan meslek anılarını konuştuk.

n Sizi tanıyabilir miyiz?
- Ben Umut Boran Ulu, 21 yaşında-

yım. Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğünde Acil Tıp Teknisyeni ola-
rak görev yapıyorum. İlköğretimi Esen-
kent Atatürk İlköğretim Okulu’nda, or-
taokulu Avcılar Ambarlı Ortaokulu’nda, 
liseyi de Esenyurt Fatih Sultan Mehmet 
Mesleki Anadolu Lisesi’nde okudum. 
Üniversite eğitimimi ise Esenyurt Üni-

versitesi Laboratuvar Teknikerliği bölü-
münde tamamladım.

n Bu mesleği seçmenizde ne 
etkili oldu? Bir gününüz nasıl 
geçiyor? 

Hem birilerinin hayatına dokundu-
ğumuz için hem de heyecanlı olduğunu 
düşündüğüm için bu mesleği seçtim. 
Burada Hasta Nakil Ambulansı’nda 
çalışıyorum. Genelde diyaliz hastaları, 
ortopedik kontrolleri olan stabil hasta-
ları ve dönem dönem Covid hastalarını 
taşıyoruz. Acil hastaları genellikle taşı-
mıyoruz. Esenyurt’tan, İstanbul’un her 
yerine hasta götürüyoruz. Evde Sağlık 
hizmetimiz de var, bazen orada çalışı-
yorum. Evlere gidip yardıma ihtiyacı 
olan insanlara serum, enjeksiyon gibi 
işlemler uyguluyoruz. 

Sağlık hizmetlerine aralıksız 
devam eden Esenyurt Beledi-
yesi, Evde Sağlık, Hasta Nakil 

Ambulansı ve diğer sağlık hizmet-
leriyle Şubat ayı içerisin-
de 3 bin 343 vatan-
daşın yanında 
oldu. 

E s e n y u r t 
B e l e d i y e s i 
Sağlık İşleri 
M ü d ü r l ü -
ğü, sundu-
ğu sağlık 
hizmetleriyle 
ilçede yaşayan 
vatandaşlara des-
tek olmaya devam edi-
yor. Hizmet kalitesini artırarak 
çalışmalarını sürdüren birim, Şubat 
ayında 3 bin 343 vatandaşa sağlık 
hizmeti sundu. Yatağa bağımlı ve 

yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar 
için 7 gün 24 saat esaslı olarak yü-
rütülen Hasta Nakil Ambulansı hiz-
metinden Şubat ayı içerisinde, 722 

vatandaş yararlanırken, 
bin 182 kişiye Evde 

Sağlık hizmeti ve-
rildi. Ekipler, mo-

bil hasta nakil 
araçlarıyla bin 
439 hastanın 
h a s t a n e l e r e 
ulaşımını sağ-

ladı. Koronavi-
rüs ile mücadele 

kapsamında, steril 
kıyafet, maske ve el-

diven gibi tüm önlemleri 
alan ekipler, sosyal mesafe kura-

lına uyarak, vatandaşlara virüsten 
korunma yollarıyla ilgili bilgilen-
dirmelerde de bulunuyor.

Esenyurt Belediyesi    Acil Tıp Teknisyeni Umut Boran Ulu;

Esenyurt Belediyesi 
sağlık hizmetleriyle 

vatandaşların yanında
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“ZOR DEĞİL AMA PSİKOLOJİK 
YOĞUNLUĞU VAR”

n Sağlıkçı olmak zor mu? 
Özellikle pandemi sürecini ne 
gibi zorluklar yaşıyorsunuz?

Esenyurt, çok kalabalık bir yer. Ko-
caman bir şehir gibi. Bundan dolayı 
hasta yoğunluğu fazla, fakat çok zorlu-
ğu yok. Onun dışında bir de psikolojik 
yoğunluk var, çünkü taşıdığınız hasta-
nın her zaman her anını takip etmeniz 
gerekiyor. Değerlerini sürekli kontrol 
etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda, psi-
kolojik olarak onları telkin etmeliyiz. 
Normalde, hasta yoğunluğu varken, 
araya bir de Covid hastaları giriyor. 
Pandeminin ilk zamanları korkutu-
cuydu. Tulumlarla çalışıyorduk sürek-
li. Hastalık yeni olduğu için bilgiler de 
çok sağlıklı değildi. Daha farklı yakla-
şıyorduk. Tulumlarla hasta aldığımız 
için insanların bize yaklaşımı da farklı 
oluyordu. Bir eve ortopedi hastasını 
almaya gittiğimizde bile insanlar, “Co-
vid hastası mı var?” diyordu. Sonraki 
süreçte biraz biraz alıştık. Fark ettik 
ki hastalarla mesafemizi koruyabili-
yoruz. Gerekli önlemleri aldığımızda 
kendimizi koruyabilirdik. 

“FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK 
BÜTÜNLÜĞÜ KORUMALIYIZ”

n İnsanların zor zamanla-
rında yanlarında oluyorsunuz. 
Hastaları taşırken neler yaşı-
yorsunuz?

Bizim meslekte sağlık şöyle tanım-
lanıyor; fiziki ve mental sağlık, yani 
insanın fiziksel ve psikolojik olarak 
bütünlüğünü koruması gerekiyor. Me-
sela buraya gelmeden önce bir hasta 
taşımıştık onu örnek gösterebilirim. 
Hasta, bana bakınca oğlunu hatırladı. 
Birkaç yıl önce oğlunu trafik kazasında 
kaybetmiş. Hastamızın normalde yük-
sek tansiyon hastalığı var. Aldığımızda 
ölçümlerini yapıyoruz. Tansiyonu nor-
mal değere yakındı, fakat duygusalla-
şınca, tansiyonu yükseldi ve ağlamaya 
başladı. Telkin etmem gerekti. Belirli 
ilaçlar vererek tansiyonunu düşürdük. 
Aynı zamanda psikolojik olarak destek 
sundum. Mesleğimin sevdiğim kısım-
larından birisi de bu. Hayatımdaki il-
kelerle de uyuşuyor aslında. İnsanlara 
hem toplumsal hem de psikolojik yön-
leriyle yaklaşmanız gerekiyor. Mesle-
ğimi bu yönden seviyorum. 

“İŞ BİTTİĞİNDE FARKLI BİR 
MUTLULUK 
YAŞIYORUZ”

n Bu meslekte unutamadığı-
nız, sizi etkileyen bir anınız var 
mı? 

Bazen heyecanlanıyorum. Nadir 
de olsa acil vaka alıyoruz. 24 saat ça-
lıştığım günlerde, geceleri özellikle 
112’nin yoğun olduğu saatlerde, acil 
vakalar denk geliyor. Havale geçiren 
bir çocuğu alabiliyorsunuz. Çok ufak 
olduğu için tedirgin olu-
yorsunuz. Bir yandan 
yine ailesini sakinleşti-
rerek sağlıklı bilgi alma-

ya çalışıyorsunuz. Genel 
olarak heyecan denebilir. 
Onun dışında mutluluk 
da oluyor. Hastalar sizin 
için güzel şeyler de söy-
lüyor. Bu da insanı mut-
lu ediyor. Karşılaştığım 
en uç vaka, yolda denk 
geldiğimiz bir vakaydı. 
Bağcılar’da bir hasta-
mızı bırakıp geri dö-
nüyorduk. Yolun karşı 
tarafında yerde yatan 
bir vaka olduğunu fark 
ettik. Hastanın kalbi 
çalışmıyordu. Yolda bir 
doktora denk gelmişti, 
o da hastanın başında 
uygulama halindeydi. 
Biz de malzeme des-
teği sağlamak istedik, 
çünkü malzemeyi 

yolun karşısına taşımak zordu. Or-
tada bir set vardı ve yoğun bir şekilde 
yağmur yağıyordu. Biz de acil durum 
çantamızı, oksijen tüpümüzü hastanın 
olduğu tarafa taşıdık. Kalp masajı yap-
tık. Doktora yardımcı olarak hastanın 
entübe edilmesini sağladık. Sonrasın-
da hastamız hastaneye gitti. Gerçek-
ten çok stabil, sıradan bir gün iken bir 
hastanın hayatını kurtarmış olduk. 
Çok yoğun çalışsak da iş bittiğinde çok 
farklı bir mutluluk yaşıyorsunuz. Has-
ta yakınlarından genellikle olumlu geri 
dönüş alıyoruz. 

“EKİPLE OLAN UYUMUMUZ 
BİZİ MOTİVE EDİYOR”

n Ekiple çalışmak motivasyo-
nunuzu nasıl etkiliyor?

Ekip arkadaşlarınızla olan uyu-
munuz, hastayı bıraktıktan sonraki 
sohbetiniz, birlikte aynı müziği dinle-
meniz farklı bir motivasyon sağlıyor. 
Genel olarak sahada olduğumuz için 
vatandaşlarla birlikteyiz, onlar da hiz-
metten memnun olduklarını dile geti-
riyor. Haberi olmayan vatandaşlar da 
ücretsiz hasta nakil ambulansı hizme-
tini duyunca şaşırıyorlar. 

n Bu meslek dışında farklı bir 
uğraşınız var mı?

Genelde edebiyat ve tiyatroyla ilgi-
leniyorum. Edebiyat alanında “Emek-
tar Daktilo” isimli bir dergi çıkarı-
yoruz. Tiyatroda, çocuk oyunlarında 
oynuyordum. Bazen sokak tiyatrosu 
yapıyoruz. Mesleğimi hayatımdaki di-
ğer şeylerle beraber sürdürebiliyorum. 
Normal hayatta, yardıma ihtiyacı olan 
birine karşılıksız olarak nasıl yardım 
edeceksem, işimde de benzer bir şey 
yapıyorum. Bu yüzden hayatımla mes-
leğim gayet uyumlu ilerliyor. 

farklı bir karşılığı var:Bu mesleğin

KURTARMAK
“BU MESLEĞİN FARKLI 
BİR KARŞILIĞI VAR; 
HAYAT KURTARMAK”

n Hem bedenen hem de psiko-
lojik olarak yorucu bir meslektesi-
niz. Bununla nasıl başa çıkıyorsu-
nuz?

Başka bir meslekte olsam yo-
ğun çalışma temposu daha zor ge-
lebilirdi, çünkü tamamen para için 
yaptığınız bir iş oluyor ve işinizin 
karşılığını para olarak almıyor-
sanız motivasyonunuz düşüyor. 
Hastaları iyileştirmenin ve onlara 
yardımcı olmanın farklı bir moti-
vasyonu oluyor. Bu mesleği seçen-
ler bu nedenle seçiyor. Daha yo-
ğun çalışıyorsunuz, aslında maaş 
olarak karşılığını almadığınızı 
düşünseniz bile farklı bir karşılığı 
var; insan hayatı kurtarıyorsunuz, 
yani yolda denk gelip bir insana 
yardım etmek gibi. Bunu zaten 
karşılıksız yapıyorsunuz. Burada 
normalde de karşılıksız yapmak 
isteyeceğin bir şeyi iş olarak yapı-
yorsun. O açıdan kendi içinde ga-
yet motive edici bir şey. 

Esenyurt Belediyesi    Acil Tıp Teknisyeni Umut Boran Ulu;
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2 BİN 492 AİLEYE 
SOSYAL DESTEK

Koronavirüs nedeniyle zor du-
rumda olan vatandaşların yardımına 
koşan Esenyurt Belediyesi Sosyal Yar-
dım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ih-
tiyaç sahibi ailelere,  203 aylık 
kart, bin 856 adet bebek bezi, 
355 adet bebek maması, 101 
adet market kartı, 581 adet 
bot, mont ve kıyafet deste-
ğinde bulundu. 

SAĞLIK HİZMETİ 
ARTARAK DEVAM ETTİ

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri 
tarafından bin 439 kişiye Hasta Na-
kil, 722 kişiye Hasta Nakil Ambulans 
ve bin 182 kişiye Evde Sağlık hizmeti 
verildi. Özel Eğitim Merkezi de 113 va-
tandaşa 283 seans Dil ve Konuşma ile 
Oyun Terapisi, Bireysel Eğitim ve Psi-
kolojik Danışmanlık hizmeti verdi.

İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM 
ESBİM’LE GELDİ

İş arayanlar ile işveren firmaları 
buluşturarak vatandaşların istihdam 
edilmesini sağlayan Esenyurt Beledi-
yesi İstihdam Merkezi (ESBİM), Şubat 
ayı içerisinde 758 kişinin işe yerleşti-
rilmesini sağladı.

CAN DOSTLARI 
YALNIZ BIRAKILMADI 

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiple-
ri, ilçede bulunan sokak hayvanlarını 

yalnız bırakmıyor. Özellikle, 
sokağa çıkma kısıtla-

masının olduğu hafta 
sonları çalışmaları-

nı artıran ekipler, 
sokak hayvanları 
için ilçede 22 bin 
500 ton mama 
dağıtımı yaptı. 
Bin 38 hayvanın 

tedavisini yapan 
ekipler, 114 hay-

vanın da aşılamasını 
yaptı. Öte yandan, ilçedeki 

meydanlar, Covid-19 vakalarının bu-
lunduğu 539 binanın girişi, 83 cami, 5 
cemevi ve ilçe genelinde tüm kamu ku-
rumlarını da dezenfekte etti.

BUZLANMAYA KARŞI 2 BİN 
300 TON TUZ KULLANILDI

Yol ve kaldırımları yenileyerek va-
tandaşların daha rahat bir ulaşım sağ-
laması için çalışmalarını sürdüren Fen 
İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 bin 884 
metrekare parke yol ve tamiratı yap-
tı. Daha yeşil bir Esenyurt için çalışan 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de 
ilçe genelinde 260 ağaç dikti. Bin 118 
çalı dikimi de yapan ekipler, Esenyurt’u 
güzelleştirmeye devam ediyor.

ESENYURT
Şubat’ta da
yoğun bir
şekilde çalıştı
 Şubat ayında da tüm birimleri ile Esenyurtlulara hizmetlerini sürdüren Esenyurt Belediyesi, 5 bin 

428 aileye Gıda Kolisi, 11 bin 971 aileye patates yardımı, 8 bin 812 kişiye de günlük yemek ve 
kahvaltı desteği sağladı. Şubat ayında ayrıca yoğun kar yağışına karşı da başarılı bir mücadele verildi

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü, hizmet içi 
eğitimler kapsamında zabıta perso-
neline stres yönetimi ve iletişim ko-
nulu eğitim semineri verdi. Esenyurt 
Kültür Merkezi’nde 2 hafta boyunca 
devam eden seminerlerde belediye 
bünyesindeki uzman psikologlar 
zabıta personeline, sahada yaşadığı 
iş kaynaklı stresi kontrol edebilme-
leri ve iletişim bece-
rilerini geliştirmeleri 
konusunda eğitim 
verdi. Seminerde ay-
rıca, stres oluşumu-
nun sebeplerinin 
neler olduğu ve or-
taya çıkan sonucun 
olumsuz yönleri de 
değerlendirildi. Va-
tandaşlarla doğru ile-

tişim kurmanın yollarının anlatıldığı 
eğitimde, öfke ve stresin hayatın bir 
parçası olduğu, ancak bununla baş 
etmenin mutlaka öğrenilmesi ge-
rektiği belirtildi.

Seminerin son gününde perso-
nellere, Esenyurt Belediyesi Kadın 
ve Aile Hizmetleri Müdürü Didem 
Akyüz ve Zabıta Müdürü Dursun Er-
gen de eşlik etti. 

Zabıta personeline
‘Stres Yönetimi ve İletişim’ 

konulu seminer
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Samsun Havza Ladik 21 Köy 
Dernekleri Platformu, başlat-
tığı proje ile sokak hayvanları 
için ahşap malzemeden kulü-
beler yaptı. Platform üyeleri, 

yapılan 21 adet kedi ve köpek yuvası-
nı, Esenyurt Belediyesi Veteriner İşle-
ri Müdürlüğü Modern Hayvan Bakı-
mevi’ne getirerek, Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teslim 
etti. Duyarlı davranışları için platform 
üyelerine plaket veren Başkan Bozkurt, 
“Emeğinize sağlık. Ben platform üyele-

rine ve yöre halkına sokak hayvanlarını 
unutmadıkları için çok teşekkür edi-
yorum” dedi. Platform adına yuvaları 
teslim eden Cumhuriyet Halk Partisi 
Esenyurt İlçe Başkan Yardımcısı Çetin 
Ayyıldız ve Samsun Havza Ladik 21 Köy 
Dernekleri Platform Sözcüsü Olcay Er, 
sokak hayvanları için yuva yapımına de-
vam edeceklerini söyledi.

Teslim alınan yuvalar, Veteriner 
İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 
sokak hayvanlarının yaşam alanlarına 
bırakılacak.

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü, anaoku-
lu ve ilkokul çağındaki çocuklar 

arasında eşitliği sağlamak ve paylaşma 
bilincini oluşturmak için, ‘Her Çocu-
ğun Oyuncağı Olsun’ ve ‘Ben Okudum 
Arkadaşım da Okusun’ projelerini baş-
lattı. Proje kapsamında çocuklar, evle-
rindeki fazla kitap ve kullanmadıkları 
oyuncakları Esenyurt Belediyesi Kadın 
Sosyal Yaşam Merkezi’ne teslim edecek. 
Merkezde toplan kitap ve oyuncaklar, 
yapılan sosyal incelemeler sonucu ih-
tiyaç sahibi olduğu belirlenen çocuk-
larla paylaşılacak. Fırsat eşitliğinin ön 
planda tutulduğu projeyle iyi imkanlara 
sahip çocukların, ihtiyaç sahibi çocukla-
rın varlığından haberdar olarak, erken 
yaşlarda paylaşma, empati kurma ve 

tasarruf yaparak, birilerine destek olma 
bilincini kazanması hedefleniyor.

Birlik ve beraberliğin öneminin aşı-
lanacağı projede, çocukların bilişsel 
gelişimine de destek sağlanacak. Va-
tandaşlar, projeyle ilgili detaylı bilgiye 
0212 892 57 30-31 numaralı telefonun-
dan arayarak ulaşabilir. 

ÇOCUK KALPLER
paylaşarak büyüyecek

ÇOCUKLARA PAYLAŞMA BİLİNCİ AŞILANACAK
Esenyurt Belediyesi’nin 
başlattığı ‘Her Çocuğun 
Oyuncağı Olsun’ ve ‘Ben 

Okudum Arkadaşım da Okusun’ 
projeleriyle çocuklar, evlerindeki 

fazla kitap ve oyuncaklarını 
arkadaşlarıyla paylaşacak

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Samsun Havza Ladik 21 Köy Dernekleri Platformu’nun,
sokak hayvanları için yaptığı yuvaları teslim alarak, platform üyeleri ve yöre halkına teşekkür etti

SAMSUN KÖY
DERNEKLERİNDEN

DAYANIŞMA ÖRNEĞİ
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Esenyurt’un
MARKA
DEGERINI

E senkent Mahalle Muh-
tarı Ali Kocakaya ile 
sanat, siyaset ve aka-
demik hayatına dair 
söyleşi gerçekleştirdik. 
Kocakaya, sanat ve si-

yasetin birbirinden bağımsız olama-
yacağını söyleyerek, temiz siyaset için 
sanatçıların siyasete katılması gerek-
tiğini vurguladı.

n Sizi tanıyabilir miyiz?
Ben Ali Kocakaya. Esenkent Ma-

halle Muhtarıyım. 1984 İstanbul Ba-
kırköy doğumluyum. İlkokul, ortaokul 
ve lise eğitimlerimi Bahçelievler’de ta-
mamladım. 2006 yılında Sakarya Üni-
versitesi Devlet Konservatuarı, Temel 
Bilimler bölümünden mezun oldum. 
2010-2013 yılları arasında Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü 
Müzik Eğitim Fakültesi’nde hem öğ-
retim görevliliği yaptım hem de Türk 
Halk Müziği topluluğundan şef yar-
dımcılığında bulundum. 2014 yerel se-
çimlerinde Esenkent Mahalle Muhtarı 
olarak seçildim. Aynı zamanda 2019 
yerel seçimlerinde tek aday olarak se-
çime girdim ve yeniden muhtar olarak 
seçildim. Halen bu görevime devam 
etmekteyim. 2003 yılında Esenkent’te 
bulunan özel bir kurumda müzik öğ-
retmenliği yapmaya başladım. Bu il-
çeyle yollarımız böyle kesişti. 2007 
yılından itibaren de Esenyurt’ta yaşa-
maya başladım. 

n Akademik kariyerinize de-
vam ederken muhtar olmaya 
nasıl karar verdiniz?

2009 yerel seçimlerinde, mahalle 
ihtiyar heyetinde görev aldım. Öyle 
bir başlangıcımız olmuştu. Daha son-
rasında 2013’e kadar Marmara Üni-
versitesi’nde öğretim görevlisi olarak 
çalıştım, fakat bir türlü kadro alama-
dım. Orada sözleşmeli personeldim. 
Dolayısıyla ekonomik şartlar ve üni-

versitedeki görevimi tamamladı-
ğımı düşündüğüm için bırak-
mak zorunda kaldım. Siyaset 
düşündüğüm için bunun ön-
celikle mahalleden başlaması 
gerektiğine karar verdim. Bir 
mutfak olarak gördüğüm ve 

bence her siyasetçinin de 
önce kendi mahallesinde 
bir başlangıç yapmasını 
düşündüğüm için siyasete 
girdim. Kendimizi seçim 
kampanyasında iyi ifade 
ettiğimizi düşünüyorum. 
Tek tek bütün evleri 
gezdik, herkesin elini 
sıkmaya çalıştık. İyi bir 

ekip kurduk. Bunun da 
başarılı olduğunu düşünüyo-

rum. Böylelikle siyasete başladım. 

“10 YAŞINDA BAĞLAMA 
ÇALMAYA BAŞLADIM”

n Siyasi kimliğinizin yanında 
sanatçı kimliğiniz de var. Bağlama 
çalmaya kaç yaşında ve nasıl baş-
ladınız? Sizi bu alanda akademik 
kariyer yapmaya iten şey neydi?

Bağlamaya, 1994 yılında Ârif 
Sağ Müzik Eğitim Merkezi’nde 
başladım. 10 yaşındaydım ve 
oradaki temel eğitimimi tamam-
ladıktan sonra konservatuar sı-
navlarını tekrar denedim, fakat 
o yıllar içerisinde kazanamadım. 
Liseden sonra üniversitede kon-
servatuar bölümünü kazandım. 
Birçok albümde, bağlama sanat-
çılığı yaptım. Birçok sanatçıya ve 
soliste sahnelerinde bağlamam-
la eşlik ettim. Korolar çalıştır-
dım. Bunun haricinde televizyon 
programlarına katıldım. Birçok 
yerde sahne aldım. Halen halk 
eğitim merkezlerinde ve okullar-
da ücretsiz olarak bağlama ders-
leri veriyorum. Bu şekilde sanat 
hayatımı da devam ettiriyorum. 
Oradan da kopmak istemiyorum. 

Esenkent’in sanatçı muhtarı Ali 
Kocakaya, ilçedeki termal tesis-
lere dikkat çekerek, “Burayı tu-
rizm kenti haline getirebiliriz. 
İlçemizi, kendi mahallemizi dı-
şarıda ne kadar iyi temsil eder-
sek, Esenyurt’un yıldızı o kadar parlayacaktır” diye konuştu

ALİ KOCAKAYA:

artırmalıyız

“Muhtarlık siyasetin mutfağı”
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n Çin Halk Cumhuriyeti’ne 
giderek Türk Halk Müziği’ni an-
lattınız. Neler yaşadınız orada, 
bize bu süreçten bahseder mi-
siniz?

2019 yılının Ekim ayında, 
Çin Hong Kong Üniversitesi’ne 
gittik. Hong Kong Üniversitesi 
ve Marmara Üniversitesi’nin 
ortak bir projesi vardı. Türk 
kültürünü, Türk müziğini ve 
Türk Halk Müziği’ni orada ta-
nıttık. Değişik makamlarda ve 
usûllerde türkülerimizi, eser-
lerimizi, kültürümüzü orada 
anlatmaya çalıştık. Beş günlük 
bir projeydi. 

“TÜRK KÜLTÜRÜNÜ
VE TÜRK HALK
MÜZİĞİNİ HONG 
KONG’A TANITTIK”

“SANATÇI SİYASETTEN 
ASLA KOPAMAZ”

n Bakıldığında, sanat ve si-
yaset birbirinden ayrı alanlar. 
Siz hem sanat hem de siyaset 
kimliğinizi bir arada nasıl tuta-
bildiniz?

Bir sanatçının mutlaka bir dünya 
görüşü, ideolojisi olmalı; hatta her in-
sanın bir ideolojisi olması lazım. Sanat-
çı siyasetten asla kopamaz zaten, fakat 
temiz siyaset diyoruz ya sanatçıların 
geneli temiz kalmış insanlardır. Bun-
ların mutlaka siyasete de girmesi ge-
rekiyor. Daha temiz siyaset istiyorsak 
sanatçıları mutlaka siyasete katmalı-
yız. Toplumda belirleyici olan, topluma 
yön veren, sözü geçen insanlardır sa-
natçılar. O yüzden bir şeyi topluma 
enjekte etmek istiyorsak, bunu 
sanatçılar üzerinden çok kolay 
yapabiliriz. Sanatçının mutla-
ka siyasete dokunması, siya-
silerin de sanatçılardan her 
zaman destek alması lazım. 

“ESENYURT BİR 
SANAYİ ŞEHRİ”

n Sanatı, siyaseti konuştuk, 
biraz da yaşadığımız ilçeyi ko-
nuşalım. Bir sanatçının gözünde 
Esenyurt nasıl bir ilçe, buranın 
gelişmesi için neler yapılmalı?

Esenyurt, çok çabuk büyüyen bir 
kent oldu. Tabii ki bu büyümeyi ilk 
etapta kaldıramadı, çünkü plansız 
büyüdü. Nüfus, yapılaşma ve alt yapı 
anlamında buna hazır değildi. Alt ya-
pıyı tamamlamamız gerekiyor. Bunu 
gerek İSKİ gerekse diğer kurumlar 
olsun canla başla çalışarak yapıyor. O 
çalışmalar sürüyor ve Esenyurt Bele-
diyesi de buna katkı sunuyor. Daha da 
iyi olacağını düşünüyoruz. Eksiklikle-
rimiz muhakkak olacak. Kısa zaman-
da bunların giderilmesi gerekiyor. 
Bunların yanı sıra toplumdaki 
Esenyurt algısının değişmesi 
gerekiyor. Burayı bilmeyen 
insanlar burayı bir suç mahal-
li gibi görüyor. Esenyurt’ta, 
diğer ilçelerde olmayan bir-
çok özellik var. Buradaki gibi 
insanların, birbirinin siyasi 
görüşüne bakmaksızın kenetle-
nip bir arada oluşunu ben hiçbir 
yerde görmedim. İl dernekleri 
çok etkinler. Dernekçi-
lik çok faal. 
İ n s a n -

lar o çatı altında birleşerek, herkesle 
kaynaşabiliyor. Bunun yanı sıra spor 
faaliyetleri çok fazla. İlçemizin birçok 
stadyumu var. Eksik olan yerlerimiz 
de tabii ki var. Bu faaliyetlerde bulu-
nurken aynı zamanda insanların eko-
nomik durumunu da düzeltmemiz la-
zım. Esenyurt aynı zamanda bir sanayi 
şehri. Burada yaşayan insanlara da iş 
sahası açıyor. İş veriyor. Bu anlamda 
da çok değerli bir konuma sahibiz.

“ESENYURT’UN MARKA 
DEĞERİNİ ARTIRMALIYIZ”

Esenyurt’un marka değerini artır-
mamız gerekiyor. Esenyurt’umuzun 
Türkiye’de çok nadir olan bir sıcak su 
kaynağı var. Termallerimizi parlatma-

mız gerekiyor. Burayı turizm 
kenti haline de getirebiliriz 

ama şu ana kadar bu ta-
mamen gerçekleşme-
di. Burada hem bizlere 
hem de yönetime çok 
iş düşüyor. Biz kendi 
ilçemizi, kendi mahal-
lemizi dışarıda ne ka-
dar iyi temsil edersek, 
Esenyurt’un yıldızı o 

kadar parlayacaktır.

“KAPALI PAZAR YERİNE 
İHTİYACIMIZ VAR”

n Esenkent nasıl bir mahalle, 
buranın ihtiyaçları neler?

Esenkent düzenli ve planlı bir şekil-
de kurulan bir kent. Mahalle, Âşık Vey-
sel ve Esenkent olarak ikiye bölündü 
ama biz, iki mahalle muhtarı olarak bir 
şeyler yaparken tek bir mahalleymişiz 
gibi hareket ederiz. Bunun yanı sıra ma-
hallelerimizin eksiklikleri de var. Bizim 
eksikliklerimiz diğer mahallelerde olan 
eksikliklerin dışındadır. Mesela bizim 
site içlerinde yeşil alanımız, parkımız, 
otoparkımız mevcut zaten ama mahal-
lemizde bir semt pazarına ihtiyacımız 
var. İçerisinde otoparkı olan, yaz kış 
hizmet verebilecek bir kapalı pazara 
ihtiyacımız var. Bu talebimizi iletmiş-
tik. En kısa zamanda da tamamlanıp 
hizmete sunulacağını biliyoruz. İkinci 
olarak Sayın Başkanımızın da seçim 
bildirgesinde olan ve bizim de en büyük 
taleplerimizden birisi olan ‘Mahalle Ko-
nağı’ ihtiyacımız var. İçerisinde kütüp-
hanesi, muhtarlığı, sağlık ocağı, taziye 
yeri, toplantı ve sergi salonu olan, çeşit-
li aktivitelerin yapılabileceği bir mahal-
le konağına ihtiyacımız var. Bunun için 
yer de mevcut. En kısa zamanda gerçek-
leşmesini temenni ederim.

“KEMAL DENİZ BOZKURT, 
SÜREKLİ HALKIN İÇİNDE”

Son olarak Esenyurt Beledi-
ye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt’un çalışmalarını nasıl bu-
luyorsunuz?

Kemal Deniz Bozkurt yeni dönem 
belediye başkanı ama bize çok yeni de-
ğil, yani Esenyurt için çok yeni olmayan 
bir isim; çünkü halkın içinde ve cenaze-
mizde, düğünümüzde her yerde görebi-
liyorduk Kemal Başkan’ımızı. Siyaseten 
de çok emeği olmuştu. 2019 seçimle-
rinde başkan seçildi ve sorumluluğu 
çok fazla arttı. Başkanımızın bir şeyleri 
rayına koyma açısından zamana ihtiya-
cı var. Kendisinin projeleri vardır, biz 
sadece ona ışık tutarız. Yol göstermeye 
çalışırız. Mahallemizdeki eksiklikleri 
kendisine anlatırız.  Başkan Bey, herke-
se eşit yaklaşıyor, bunu görüyoruz. Par-

ti ayrımı yapmıyor ve bu belediyedeki 
personele de yansıyor. Başkanımız 

bu konuda hassas. İşini yapan hiç 
kimsenin ekmeğiyle oynama-
yacağını her yerde söylüyor. 
Öte yandan başkanımızın, 

projelerini daha çok haya-
ta geçirmesini bekliyoruz. 
Esenyurt’un sorunlarını 
yakinen bilen bir insan.
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Esenyurt Belediyesi Sağlık İş-
leri Müdürlüğü bünyesindeki 
Engelliler Koordinasyon Mer-

kezi, pandemi nedeniyle ara verdiği, 
özel gençlerin sosyal hayata kazan-
dırılmasına yönelik çalışmalarına 
yeniden başladı. Özel öğrencilerin, 
sosyalleşerek el becerilerini geliştir-
dikleri Engelsiz El Sanatları atölye-
sinde, ahşap boyama, rölyef, elde ve 
makinede dikiş, nakış, keçe sanatı, 
dekoratif ürünler gibi el sanatları 
alanında çeşitli çalışmalar yapılıyor. 
Üretilen el emeği ürünler, EKM içe-
risinde bulunan sergi alanında ve çe-

şitli dış sergilerde satışa sunularak, 
elde edilen gelirle engelli öğrencilerin 
ihtiyaçları karşılanıyor.

Atölyede, gençlerin el becerilerini 
geliştirdiğini belirten Engelliler Ko-
ordinasyon Merkezi Şefi Çiğdem Laz-
kan, “El sanatları kursumuza pan-
demiden dolayı ara verilmişti. Şimdi 
yeniden başladık. Çocuklarımızın 
çoğu, özellikle bu pandemi dönemin-
de evden dışarıya çıkamadıkları için 
sorun yaşıyorlardı. Buraya gelerek 
hem enerjilerini atıyorlar hem de 
sosyalleşiyorlar. Aileler de bir nebze 
bunun ferahlığını yaşıyor” dedi.

ESBİM, Esenyurt’ta faaliyet gös-
teren sektörün öncü firmaları-
nın talebi üzerine işe alım mü-
lakatı gerçekleştirdi. Esenyurt 

Belediyesi Nene Hatun Kültür Mer-
kezi’nde yapılan mülakatlara yüzlerce 
kişi katıldı. Adaylar içerisinden uygun 
bulunan 320 kişi, belirlenen kadrolar-
da istihdam edildi. Sabahın erken saat-
lerinde başlayan mülakatlarda yaşana-
bilecek herhangi bir sağlık sorununa 
karşı, Hasta Nakil Ambulansı, sağlık 
çalışanları ve zabıta ekipleri alanda 
hazır bulundu. Koronavirüs önlemleri 
kapsamında, ayrı gruplar halinde ya-
pılan mülakatlarda, vatandaşlar salona 
ateşleri ölçülerek ve HES koduna ba-
kılarak alındı. Kişiye özel dezenfektan, 
kalem gibi ürünlerin dağıtıldığı müla-
katlarda, oturma düzeni sosyal mesafe 
kuralına uygun olarak ayarlandı. 

“MÜLAKATLARDA PANDEMİ 
KURALLARINA UYULUYOR”

Mülakatların, pandemi kuralları-
na uygun olarak yapıldığını söyleyen 
ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu, 
“İlçemizde sektörün öncü firmaları için 
320 kişilik mülakat gerçekleştirdik. 
Mülakatlara katılan adaylar içerisinden 

uygun bulunan 320 kişi işe alındı. Bun-
ların içerisinde hem mavi yaka hem de 
beyaz yaka bulunmakta. Pandemi süre-
cinde sağlığı ön planda tutarak, kişiye 
özel kalem, dezenfektan ve su dağıttık. 
Sağlık ekibimiz eşliğinde, ateş ölçümü 
yaparak vatandaşlarımızı içeriye alıyo-
ruz. Pandemi kurallarına uyarak müla-
katlarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

“2020 YILINDA 11 BİN 190 
KİŞİYİ İSTİHDAM ETTİK”

2020 yılında, ESBİM aracılığıyla 
11 bin 190 kişiyi iş sahibi yaptıklarını 
belirten Boduroğlu şöyle devam etti, 
“2020 yılında, Başkanımız Kemal De-
niz Bozkurt’un 10 bin istihdam hedefi 
vardı. ESBİM 

olarak, 11 bin 190 kişiye istihdam sağ-
ladık. Önceliğimiz Esenyurt olmakla 
birlikte, yakın çevredeki ilçelerden de 
başvuru alıyoruz. ESBİM’i duyan uzak 
ilçelerden, hatta il dışından bile talep 
geliyor. Bu bizim ne kadar doğru bir iş 
yaptığımızı gösteriyor. Ayrıca ‘Yılın En 
İyi Birimi’ ödülüne layık görüldük. Bu, 
bize onur ve gurur veriyor. İş arayan 
vatandaşlarımızı ve işverenlerimizi ES-
BİM’e bekliyoruz.”

ESBİM aracılığıyla 320 kişi 
daha istihdam edildiEsenyurt’taki işsizlik 

sorununa çözüm 
üretmek için çalışan 

ve bugüne kadar 
binlerce vatandaşın 

iş sahibi olmasını 
sağlayan Esenyurt 

Belediyesi İstihdam 
Merkezi (ESBİM), 320 

vatandaşı daha iş 
sahibi yaptı

ESBİM ile birlikte çalıştıklarını 
ifade eden Sunny Firması İnsan 

Kaynakları Yöneticisi Özgür 
Balkıs, “Bize bu fırsatı tanıyan 

Kemal Deniz Bozkurt Başka-
nımıza ve ESBİM çalışanlarına 

çok teşekkür ediyoruz. Senede, 
400’e yakın istihdamı ESBİM 

bünyesinden sağlıyoruz. Bun-
dan sonraki süreçte de çalışma-

ya devam edeceğiz” dedi.

İstihdam ihtiyacımızın 
büyük bir bölümünü 

ESBİM’den karşılıyoruz

ÖZEL GENÇLER BU ATÖLYEDE SOSYALLEŞİYOR
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İlçemizdeki gençlere, Z Kuşa-
ğı’nın isteklerini, bu toplumdan 
ve ülkeden beklentilerini; eği-
timle, teknolojiyle, zamanla ve 
mekanla ilişkilerini sorduk.

Yasemin Torun:
Bir insan, yetenekli olduğu alana 

yönlendirilirse, işler sorunsuz ilerler. 
Sadece geçim kaygısı, meslek seçme-
mizde etkili oluyor. Bu da mesleğimiz-
de mutlu olmamamıza neden oluyor. 
Mutlu olmayan insanın psikolojisi ne 
kadar iyi olabilir? Bizimle birlikte 
oluşan ve büyüyen nesil çok mutsuz, 
çok yalnız ve asosyal. Gençlerin bu 
durumdan kurtulması gerek. Bu ül-
kenin iyi bir yere gitmesi lazım. Bi-
zim milletimiz çok çalışkan, çok 
akıllı ve her şeyin kısa yolunu 
bilen bir millet. Gençlere 
çok özen gösterilmesi gere-
kiyor. Bu ülkede Psikoloji 
bölümüne çok önem ve-
rilmesi gerekiyor. Sağlıklı 
bir insanın bile psikoloğa 
giderek içindekileri anlat-
ması gerek, çünkü stres 
insanın içinde büyüdük-
çe insanı içten içe çürüt-
meye başlıyor.

“BİZİM KUŞAK YETENEĞİNİN 
FARKINDA DEĞİL”

Bu ülkenin, nitelikli işçilere de ihti-
yacı var ve hiçbir meslek küçümsenme-
meli. Her meslek çok değerli. İşçi sınıfı 
hor görüldüğü ve maaş olarak düşük ol-
duğu için insanlar meslek liselerine git-
miyor. En azından okumuş olayım diye 
ya da iki yıllık üniversite okumuş ol-

mak için gidiyorlar. Şu an bir 
gence sorsanız işçi olmak 

istemem der. Neden bir 
doktora ayrılan koşullar 
işçiye ayrılmasın? Tabi 
ki farklı ayrıcalıklara 
sahip olabilirler ama 
ikisi de çok emek 

veriyor. 

“ANLAŞILMAK İSTİYORUZ”

Kübra Özaltın:
Eğitim sistemini kötü buluyorum. 

Hele ki pandemi döneminde daha da 
kötüye gidiyor. Online eğitimden pek 
verim alamadık. Daha 
farklı sistem kurula-
bilirdi. Onun dışın-
da her öğrencinin ek 
kaynaklara ulaşmada 
maddi imkanı olmu-
yor. Devletin bu ko-
nuda yardımcı olması 
gerekiyor.

Büyüklerin kendi-
lerini bizim yerimize 
koymalarını bekliyo-
ruz. Bizler kolay şey-
ler yaşamıyoruz. Aile 
içi sorunlar, dışarıda 
yaşadığımız problemler, bunlar bizle-
ri etkiliyor. Anlaşılmayı bekliyoruz. 7 
yıldır Esenyurt’ta yaşıyorum, eskiye 
nazaran gayet iyi bir ilçe. Eski Esenyurt 
ile şu anki arasında büyük bir fark var. 
Belediyenin açtığı, üniversiteye hazırlık 
kursları bile Esenyurt’ta büyük bir ay-
rıcalık, çünkü çoğu ilçede yok. Bunun 
olması ilçemizi bir adım öne taşıyor.

“ÜNİVERSİTE 
MEZUNLARI KENDİ 
ALANLARINDA 
İŞ BULAMIYOR”

Mekselina Alpaydın:
Sabit bir eğitim sistemi ol-

malı. Onca mezun arkadaşımız 
farklı işlerde çalışıyor. Mezun 
oldukları alanda çalışamıyor-
lar. Mezun olduğumuzda iş bu-
labilmeliyiz. Genç kuşak olarak 
daha donanımlı olmalıyız. Biz-
leri bu konuda desteklemeleri-
ni istiyoruz. Mesela, Din Kültü-
rü ve Ahlâk Bilgisi derslerinde 

dini bize yansıtıyorlar ama 
ahlâk konusunda hiçbir eği-

tim verilmiyor. 

KUŞAĞI NE İSTİYOR?
Gençler
gelecek
kaygısı

yüzünden
istedikleri

mesleği
seçemiyor

Z Kuşağı, 1996 yılından sonra 
doğan gençleri tanımlamak için 
kullanılıyor. Eğitimin rolünün 
sorgulandığı bir dönemin genç-
leri. En eğitimli kuşak ve eğitim 
sisteminin içinde en uzun kalan 
kuşağın gençleri olmalarına 
rağmen eğitim sisteminin kötü 
olduğunu dile getiriyorlar. İste-
dikleri, hem biraz özgür olmak 
hem de anlaşılmak. Gençlerin en 
büyük korkusu ise gelecek kay-
gısı. Birçoğu, ülkede çok fazla 
üniversite mezunu olduğundan, 
fakat bunlar için yeterli istih-
dam alanlarının olmamasından 
şikayetçi. Gençler ayrıca, yete-
neklerine göre eğitim alamadık-
ları için gelecek kaygısı, geçim 
sıkıntısı gibi etkenler yüzünden 
istemedikleri meslekleri seçmek 
zorunda kalıyor.
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“YENİ KÜLTÜRLER 
TANIMAK İSTİYORUZ”

Naz Yıldırım:
Yurt dışına çıkma olanağı-

mız olsa, bizim için çok iyi ola-
cak. Yurt dışına çıkarak yeni 
ülkeleri, yeni kültürleri tanımak 
istiyoruz. Kendimizi ve çevremi-
zi tanımak için biraz daha rahat 
bırakılmak istiyoruz ama ailele-
rimiz bu konuda baskıcı olabi-
liyor. Ayrıca ülkemizdeki 
insanlar kendi insanla-
rına karşı sevecen ama 
başka insanları hep 
dışlıyor. Bu hoş değil. 
Özellikle gençler 
olarak farklı ola-
na saygı gös-
terilmesini 
gerektiğini 
s a v u n u -
yoruz.

“HAYVANLARIN 
YAŞAM ALANLARINI 
İŞGAL EDİYORUZ”

İrem Çelik: 
İ l ç e m i z d e 

okuldan sonra gi-
dip, temiz hava 
alabileceğimiz çok 
bir alan yok. Kü-
tüphane sayısının 
da artırılmasını is-
tiyorum. Hayvan-
ların yeme içme 
ihtiyaçlarının daha fazla karşı-
lanmasını bekliyorum, çünkü 
insanlarımız bu konuda duyar-
lı değil. Onların alanlarını işgal 
ediyorlar. Petshoplarda satılan 
hayvanlara ilgi gösteriyorlar 
ama sokak hayvanlarını kirli 
olarak görüyorlar. Ben iki yıl 
önce sokaktan bir kedi sahip-
lendim, hâlâ bakıyorum ona. 

KUŞAĞI NE İSTİYOR?
GENÇLER
GELECEK
KAYGISI
İÇERİSİNDE”

Kağıt veya deri üzerine 
çizilen motifin oyularak çı-
kartılması olan Katı sanatı 
kursları Esenyurt Belediye-
si tarafından veriliyor.

Arapçada ‘kesmek’ 
manasına gelen Katı’ iş-
lemi kretuar ile yapılıyor. 
Hat sanatında özellikle bu 
şekilde iki ayrı yazı elde 
etmek mümkün. 14. yüz-
yılda oyma levha yapımı 
İran’da başlamış, bir asır 
kadar sonra da Osmanlılar tarafından 
uygulanmıştır. Yazılı kaynaklara göre 

kağıt oymacılığının, 15. yüzyılın ikinci 
yarısında, Timurlar döneminde uygu-
landığı anlaşılmaktadır.

Ödüllü yönetmen 
Ferit Karahan’ın yeni fil-
mi “Okul Tıraşı” (Brother’s 
Keeper), 71. Berlin Ulus-
lararası Film Festivali’ne 
(Berlinale) Türkiye’den 
seçilen tek yapım oldu.

Yönetmenliğini Ferit 
Karahan’ın, yapımcılığını 
Kanat Doğramacı’nın üstlendiği “Okul 
Tıraşı” (Brother’s Keeper), önemli bir 
başarıya imza atarak son iki yılda Tür-
kiye’den Berlinale’ye seçilen ilk yapım 
oldu. Asteros Film yapımı “Okul Tıraşı”, 
71. Berlin Uluslararası Film Festivali’nin 
ardından tüm dünyada festival yolcu-

luğuna devam edecek.
Filmin Hikâyesi
“Şehirden tama-

men izole, katı bir di-
siplinle yönetilen bir 
yatılı erkek okulunda 
okuyan Yusuf, esraren-
giz bir şekilde hasta-
lanan ve durumu her 

an daha da kötüye giden arkadaşını 
hastaneye ulaştırmak istemektedir. 
Başlangıçta okul bürokrasisi yüzün-
den hastaneye götürülmeyen Memo, 
sonrasında istense de yoğun kar ya-
ğışının yolları kapatmasından dolayı 
hastaneye ulaştırılamaz.”

Esenyurt Belediyesi’nden
Katı Sanatları Kursu

Berlinale’de Türkiye’den tek 
film yarışacak: OKUL TIRAŞI

KÜLTÜR SANAT

“Behçet Aysan
Şiir Ödülü”

Frankfurt Türk
Filmleri Festivali

Türk Tabipler Birliği’nin 
(TTB) 2 Temmuz 1993’te Sivas 
Katliamı’nda yaşamını yitiren 
şair Dr. Behçet Aysan anısına bu 
yıl 24. defa düzenleyeceği Şiir 
Ödülü için başvurular başladı.

Türk Tabipleri Birliğinin 
(TTB) 2 Temmuz 1993’te Sivas 
Katliamı’nda yaşamını yitiren 
Şair Dr. Behçet Aysan anısına 
bu yıl 24. defa düzenleyeceği Şiir 
Ödülü için başvurular başladı.

21’inci Uluslararası Frank-
furt Türk Filmleri Festivali, 
20-25 Haziran 2021 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek. 
Festival geçen yıl olduğu gibi, 
‘Uzun Metraj’, ‘Belgesel’ ve 
‘Üniversiteler Arası Kısa Met-
raj’ dallarında çekilen filmlere 
ev sahipliği yapacak.

2021 festivalinin ödülleri 
25 Haziran 2021’deki kapanış 
galasında sahiplerini bulacak.

Gürkan Artuk;
Üniversiteye hazırlanıyorum. Polis 

olmak istemiştim sonra bir bölüm oku-
yayım dedim ama ülkenin gidişatına 
baktığımda karamsar bir hava var. İle-
ride kimseye muhtaç olmamak için po-
lis olmak istiyorum. Tamamen gelecek 
kaygısı nedeniyle bu mesleği istiyorum. 
Şu an gençlerin yüzde doksanı gelecek 
kaygısı içerisinde. Eğitim sistemimiz o 
kadar bozuk ki.  Bunlardan rahatsızım. 
Biz gençler yenilik istiyoruz.  Torpil du-
rumları gibi ortadan kalkması gereken 
birçok şey var ülkemizde. 

Dışarıya baktığım zaman ev kirası, 
geçim derdi… Bunları gördükçe daha 
da karamsar oluyorsunuz. Şu an genç-
ler de karamsar. Artık, Türkiye’den hiç-
bir şey beklemiyorum. Şu an yurt dışına 

gitme şansım olsa kesinlikle giderim. 
Nadir bölümler dışında okuyanların 
hepsi işsiz. Yeteneklerimizi geliştirme-
mizde yardımcı olurlarsa, ilkokuldan 
itibaren bizi yetiştirirlerse, vatanımıza 
daha faydalı işler yapabiliriz.

“YETENEKLERİMİZE DAYALI 
ÇALIŞMALAR YAPILABİLİR”

Esenyurt eskiye nazaran iyi bir yer 
ama gelişmekte olan bir ilçe. Şu anki 
Esenyurt’a baktığımız zaman Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt’un diğerlerinden çok daha iyi ol-
duğunu söyleyebilirim. Daha da iyiye 
gidecek gibi. Burada gençlere yönelik 
çalışmalar yapılabilir. Kesinlikle yete-
neğe dayalı şeyler olabilir. 
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donuk

Ergenlik
sivilcesi

Yemek

Dünyanın
uydusu

Yemin Dışarlık
8 Bir soru eki

Makina ve Kim-
ya Endüstrisi

Kurumu

"Küçük …"
T.Buğra

İçi dolu
patolojik

torba

Yaşa

Eteklik

Biz
(Farsça)

Edindirmek
işi

Kesim
hayvanlarında

boyun

Soğuk
mevsim

"Ahmet ..."
Eski Türk millî

güreşçi

Lâtince
tekrar

anlamına
gelen ön ek

Bir bağlaç

Cezire
İslim

İki dağ
arasındaki
uzun çukur

Hangi şey

Esenyurt'un
eski mahalle-
lerinden biri

Radyum
(Simge)

Aptal, bön

Etkisi olan,
tesirli,

müessir

"Üç … Kişi "
A.Ağaoğlu

Payanda

Ya da,
yahut

Tanıtı
Kayınbirader

"… Oyunu"
R.Erduran

Bitkinin büyü-
me organı

10

4 Doların
yüzde biri
değerinde
para birimi

Zükâm,
nevazil

"… Parçası"
R.N.Güntekin

Hippos

Bir tür yol
Cinsiyet Erişmiş

İneğin, sütten
kesildikten sonra
bir yaşına kadar

olan yavrusu

Adale

Kanmış

The United
States of
America

11 Beraber,
birlikte

"Özcan ..."
(Eski bir futbol

hakemi)

6

Nobelyum
(Simge)

Boş ve
yalan söz

İsim Boylam
3 Aşk

Bir nota
Eklenmiş,
katılmış Genişlik

Adlar,
isimler

Gündelikle
çalışan işçi

Evcil,
küçük hayvan,

pisik

Olgun, yetkin
(kimse)

Kar
ayakkabısı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Halk dilinde 
acımasız, 

zalim

Çengel Bulmaca’mızdaki şifreyi çözen
15 okurumuz, Yaşar Kemal’in “Üç Anadolu 

Efsanesi” adlı kitabını kazanacak.
Cevapları bulmaca@esenyurt.bel.tr

adresinden bize yollayabilirsiniz.



ÇocuKGAZETE ESENYURT

TOPLA ÇIKART BOYA

İLGİNÇ BİLGİLER

NOKTA 
BULMACA

FARK BULMACA

Resimler arasındaki 10 farkı bulalım.

Okçulara birinciyi bulmalarında yardımcı olur musunuz?

Gizlenmiş 
resmi sayıları 
takip ederek 

bulalım.

Madagaskar’ın en kibar hayvanı; LemurLemurLemur
Birçoğumuz onu çizgi film ler de, ani-

masyonlarda görsek de adını belki de 
ilk kez duyuyoruz. Lemur, Madagaskar 
ile özdeşleşmiş hayvanlardan biridir. 
Çok yavaş hareket ettiklerinden dolayı 
dünyanın en kibar hayvanlarından 
sayılırlar.

Bu küçük primatların, elliden fazla 
türü ve yüzlerce de alt türü var. 

Aslen Afrika kökenli olan 
bu sevimli minikler, 

büyük maymunlar 
tarafından dış-

landılar ve altmış beş milyon yıl önce 
Madagaskar’a göç etmek zorunda 
kaldılar.
Hayâlet lemurlar

Tuhaf çığlıklarla anlaşan lemurlar, 
iri ve parlak gözleri sebebiyle Latince 
‘Lemures’, yani ‘gecenin ruhu’ veya 
‘hayâlet’ adını almışlar.
Akıllı hayvan lemur

Bu şirin dostumuz daha çok ağaç 
tepelerinde yaşar. Meyve ve ağaç 
yapraklarını yiyerek beslenir. Zaman 
zaman küçük böcekleri yediği görülse 

de onlar 
için otobur 
demek yanlış 
olmaz. Bu 
akıllı hayvan-
ların, meta-
bolizmasını 
yavaşlatıp, besinin az olduğu zaman-
larda kış uykusuna yatabildiğini biliyor 
muydun? Aynı zamanda alet kullanma-
yı ve basit aritmetik görevleri yapmayı 
da öğrenebiliyorlar. Eee boşuna akıllı 
hayvan demedik onlara.

LABİRENT BULMACA

• Köpeklerin burun izleri, insanların parmak 
izleri gibi eşsizdir ve köpekler kimliklerini bu 
şekilde tespit ederler.

• Kuş gözlemcisi ve doğa yazarı Candace Sava-
ge, kargaların birbirlerine şakalar yapabilecek 
kadar zeki hayvanlar olduklarını gözlemlemiştir.

• Kutup hayatına en uyum sağlayan hayvanların 
başında güney kutbunda yaşayan ‘İmparator 
Pengueni’ gelmektedir. Bu hayvanlar -60 
derecede yumurtlamaktadır. 

• Fareleri gıdıkladığınız zaman 
gülerler. (Cesaretiniz varsa deneyin)
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ÖDÜLLÜ BULMACA:
Nokta Bulmaca’yı çözüp ekran fotoğrafını 
bulmaca@esenyurt.bel.tr adresinden
bizimle paylaşan ilk 15 minik
okurumuzu Pelit Çikolata
Müzesi’ne götürüyoruz.




