
PROJELER HALKLA BULUŞTU
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un 2019 yılından bu yana 
yaptığı proje ve hizmetler halkla buluştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun katılımıyla Yeni Belediye Meydanı’nda gerçekleşen Esenyurt Bu-
luşması’nda projelerin tanıtımı yapıldı. Esenyurt ziyaretinde gençlerle de bu-
luşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ayrıca Kent Konseyi, STK, muhtarlar ve 
iş insanlarıyla da bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.
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10 İLİ ETKİLEYEN DEPREM FELAKETİNDE BİNLERCE İNSANIMIZI YİTİRDİK

YÜREĞİMİZ YANDIYÜREĞİMİZ YANDI

Ülkemizi büyük bir üzüntüye 
boğan deprem felaketini 
değerlendiren Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt, depremin değil, 
hatalı inşa edilen binaların 
insanları hayattan kopardığını 
vurguladı. Yaşanan felaketten 
başta siyasetçiler olmak üzere 
tüm toplumun ders çıkarması 
gerektiğini belirten Başkan 
Bozkurt,  “Bu bizim kaderimiz 
değil. Geçmişte doğru işler 
yapmış olsaydık bunlar 
yaşanmazdı” dedi.

DERS 
ÇIKARMALIYIZ 

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI 
KEMAL DENİZ BOZKURT:

ESENYURT YARALARI SARMAK İÇİN

TEK YÜREK OLDU
Binlerce insanımızın hayatına mal olan depremin yaralarını sarmak 
için yediden yetmişe varana kadar tüm Esenyurt yüreğini ortaya 
koydu. Esenyurt Belediyesi’nin arama kurtarma ekipleri Hatay’da 
onlarca cana umut olurken Hasta Nakil Ambulansları ise yaralıları 
hastanelere yetiştirdi. Vatandaşların yoğun bir destek verdiği 
yardım kampanyasında toplanan ihtiyaç malzemeleri bölgeye sevk 
edildi, ilçedeki kadınlar da kardeşleri için kıyafet üretimi yaptı. 
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184 
DESTEK PERSONELİ
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KEMAL DENIZ BOZKURT
ESENYURT BELEDIYE BAŞKANI

Değerli Komşularım,

Yakın zamanda yaşadığımız deprem felaketi hepimizi derinden sarstı. İhmalin, tedbirsizliğin, kişisel menfa-
atlerin bedelini en ağır şekilde ödedik. Binlerce hayat hikâyesi yarım kaldı, binlerce hayâl yerle bir oldu. Bu 
acıları hepimiz yürekten hissettik... 

Haber aldığımız ilk andan itibaren seferber olduk ve deprem bölgesine koştuk. Arama kurtarma ekibimiz 
ESAK ile yüzün üzerinde personelimizi sahaya gönderdik. İkinci gün ben de oradaydım. Buradan arkadaşla-
rımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum; hayat kurtarmak için insanüstü bir çaba gösterdiler. Özellikle 
ilk iki gün yemeden içmeden çalıştılar, hiç tanımadıkları insanlar için kendi yaşamlarını hiçe sayarak enkaz 
altına girdiler ve aralıksız 7 gün süren çalışmanın ardından 58 insanımızı kurtardılar. 
Minnettarım hepsine…

Bölgede arama kurtarma faaliyetleri sürerken burada da sizlerle el ele verdik. Tek bir çağrımız yetti tek 
yürek olmamıza; tüm merkezlerimizi sevginizle, iyiliğinizle ve dostluğunuzla doldurdunuz. Depolarımızdan 
dolup taşan yardımlarınız herkesten önce bölgelere ulaştı. Hepinizin emeğine ve güzel yüreğine sağlık. 
Esenyurtlu olmakla bir kez daha gurur duydum…

Sevgili Hemşehrilerim, 

Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Adana, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Hatay, 
artık hepimizin meselesidir. Yaralarımızı sarana kadar dayanışmamız devam edecek…

Evet, sorunlarımız büyük ama birlikteliğimiz daha da büyük. Asla karamsarlığa kapılmayacağız; yaşadığımız 
bu büyük felaketten üzerimize düşen dersleri çıkaracağız. Umutla, azimle, akılla, bilimle dayanışmayla hem 
yaralarımızı saracağız hem de ilçemizi depreme karşı dirençli bir kent haline dönüştüreceğiz…

Kıymetli Esenyurtlular, 

Geride bıraktığımız Ocak ayında, bizim için çok önemli olan bir buluşmayı gerçekleştirdik. Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı bir toplantı ile görev süremiz boyunca yaptı-
ğımız çalışmaları kamuoyuna anlattık. Bu süreçte hangi zorluklarla karşılaştık, neler yaptık, nasıl yaptık her 
birinin hesabını verdik. Gazete Esenyurt’un bu sayısında, bu toplantının haberini de okuyacaksınız…

Değerli Komşularım,

Yaklaşan Ramazan Bayramımızın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor, 
hepinize saygılar sunuyorum…
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BU BİZİM
KADERİMİZ
DEĞİL!
Ülkemizi büyük bir üzüntüye boğan deprem 
felaketini değerlendiren Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, depremin değil, 
hatalı inşa edilen binaların insanları hayattan 
kopardığını vurguladı. Yaşanan felaketten başta 
siyasetçiler olmak üzere tüm toplumun ders 
çıkartması gerektiğini belirten Başkan Bozkurt,  
“Bu bizim kaderimiz değil. Geçmişte doğru işler 
yapmış olsaydık bunlar yaşanmazdı” dedi.

10 ili vuran deprem felaketinin yara-
larını sarmak için bölgede çalışmalar 
yürüten Esenyurt Belediye Başkanı Ke-
mal Deniz Bozkurt, belediyenin teknik 
ekiplerinin yanı sıra Kent Konseyi, muh-
tarlar ve sivil toplum örgütleri gibi il-
çenin tüm paydaşlarıyla birlikte Ha-
tay’a giderek incelemelerde bulundu.  
 
Depremin değil hatalı yapılan binaların in-
sanları hayattan kopardığını belirten Baş-
kan Bozkurt, başta siyasiler olmak üzere 
tüm toplumun yaşanan felaketten ders 
çıkarması gerektiğine vurgu yaptı. “Bu bi-
zim kaderimiz değil. Geçmişte doğru işler 
yapmış olsaydık bunlar yaşanmazdı” dedi. 
 
Elde edilen izlenimleri değerlendirmek ve 
Esenyurt’u depreme hazır bir ilçe haline 
getirmek için bir çalıştay düzenleyecekle-
rini ifade eden Başkan Bozkurt, çalıştayda 
alınacak kararlara herkesin uyması için di-
renç göstereceğini belirterek, Esenyurtlu-
ların da kendisine destek vermesini istedi. 
 
Esenyurt Belediyesi’nin deprem bölge-
sinde yaptığı çalışmaları anlatan Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, olası dep-
rem ve afetlere karşı Esenyurt için yaptık-
ları hazırlıklara ilişkin de bilgi verdi: 

a

a

a

a

“BU SÜREÇ İYİ ANALİZ EDİLMELİ”

Burada çok önemli bir sorun yaşadık. Belki de 
ülke tarihimizdeki en büyük kaybın yaşandığı 
bir süreçti. Bu sürecin çok iyi analiz edilmesi 
gerektiğine inanıyorum. Siyasetçilerin, bürok-
ratların, müteahhitlerin, ülkenin yöneticilerinin 
birçoğunun bu süreci çok doğru analiz etmesi 
gerektiğini ve bunun bir sorumluluk olduğunu 
düşünüyorum. Bunun bizim kaderimiz olma-
dığını düşünüyorum. Eğer geçmişte doğru işler 
yapmış olsaydık bunlar yaşanmazdı. A
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Köylerde daha çok gıda, kıyafet, elbise, 
battaniye gibi ihtiyaçlar vardı. Dolayısıyla 
buradan götürdüğümüz araçlarla yine il-
çeden giden malzemeleri köylere ulaştır-
maya başladık. Yaklaşık 20 kişilik bir ekibi-
mizle orada bu çalışma devam etti. Yine 
zabıta birimlerimiz, güvenlik birimlerimiz-
de hem bizim kampımızın bulunduğu yer-
de de hem gittikleri yerlerdeki arama kur-
tarma ekiplerimize katkı sundular. Bizim 
arama kurtarmada görevli ekip sayımız 
kırkı geçti. Biz 4 enkazda aynı anda çalışa-
bilir duruma geldik. Yaklaşık 7 gün aralıksız 
arama kurtarma faaliyetleri devam etti ve 
bizim arkadaşlarımız toplam 58 kişiyi canlı 
olarak enkaz altından kurtardı. Yaklaşık 70 
kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. 

Bu dersin hafızalarda kalması açısından 
muhtarlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımı-
zı da oraya davet ettik. Beraber inceleme-
lerde bulunduk. Hasarın oluşma nedenleri 
nelerdir; Bu hasarın giderilmesi açısından 
biz neler yapabiliriz, nasıl katkılar sunabi-
liriz? Ayrıca buradan kendimize çıkaracağı-
mız dersler nelerdir, Esenyurt’u depreme 
dayanıklı bir il ilçe haline nasıl getiririz? 
Bunu görmeleri açısından ve daha sonra 
yapacağımız çalışmalara destek olmala-
rı için bu arkadaşlarımızı da davet ettik. 
Esenyurt’ta bina projesi yapan proje fir-
malarını da yine otobüslerle sahaya gön-
derdik. Orada incelemeler yapıyorlar. Do-
layısıyla nerede hata yapıyorlar, Hatalarını 
yapmamaları için ne yapmak lazım? İmza 
attıkları şeyin neye mal olduğunu anlama-
ları açısından sahaya sevk ettik. 

Mühendis arkadaşlarımızı Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığının yardımı-
na gönderdik. Yaklaşık 30 mühen-
dis arkadaşımız oradaki binaların 
kontrolleri için çalışmaya başladı. 
Onlar diğer illerde görev aldılar. İlk 
başlarda 25 kişilik bir arkadaş gru-
bumuzda orada çalıştı. Sonrasında 
ben gördüm ki birinci görevimiz 
buradaki vatandaşlarımıza destek 
olmak. Ama bizim ihmal etmeme-
miz gereken bir konu var; ders çı-
karmak. Ders çıkarmak adına Esen-
yurt Belediyesi’nde çalışan bütün 
başkan yardımcılarımızı, müdür-
lerimizi, mühendislerimizi, meclis 
üyelerimizi oraya davet ettim, çün-
kü toplumsal olarak da birtakım 
dersler çıkarmalıyız. 

ESAK ENKAZDAN 
58 VATANDAŞIMIZI 
KURTARDI

İHMAL ETMEMEMİZ GEREKEN BİR KONU VAR: DERS ÇIKARMAK

BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞTILAR

Olayı ilk öğrendiğimiz andan itibaren 22 ki-
şilik arama kurtarma ekibimiz ESAK’ı ve sağ-
lıkçılarımızı sahaya gönderdik. Ben ikinci gün 
gittim ama arkadaşlarımdan edindiğim izle-
nim; olayın ilk günü Esenyurt Belediyesi kur-
tarma ekipleri ve Antalya Belediyesi İtfaiyesi 
dışında Antakya bölgesinde kimse yoktu. 
Özellikle yıkımın yoğun yaşandığı yerde ar-
kadaşlarımız 2 gün boyunca yemeden, içme-
den 48 kişiyi enkaz altından kurtarmışlardı. 

Köy garajları bölgesine bir karargâh kurduk. 
Bir yandan arama kurtarma faaliyetleri de-
vam ederken diğer yandan da vatandaşla-
rımızın gıda, hijyen ve kıyafet gibi ihtiyaçla-
rının giderilmesi için Esenyurt’ta toplanan 
malzemeleri oraya sevk etmeye başladık. Bir 
grup arkadaşımız da İstanbul’dan gelen mal-
zemelerin oradaki vatandaşlarımıza doğru 
gönderilmesi açısından bir sorumluluk üst-
lendi. İlk başlarda tuvalet ve hijyen açısından 
çok ciddi sıkıntılar vardı. Onunla ilgili bura-
dan konteynerler o bölgeye sevk edildi.
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“250 personelimiz arama kurtarma
 çalışmaları için eğitim alıyor”

Yaklaşık 22 arkadaşımız araç gereç olmadığı için akredite olmamışlardı. 
Tam bu deprem esnasında sınava gireceklerdi, inşallah hızlı bir şekil-
de o sınavı da geçecekler. 22 kişi akredite olacak ama bunun dışında 
250 personelimiz yine arama kurtarma faaliyetlerinde etkin rol almak 
için eğitim alıyor. Bunun kapsamını daha da genişleteceğiz, yani bunu 
sadece depremle mücadele değil, aynı zamanda herhangi bir afet du-
rumunda oraya nasıl müdahale edileceğiyle ilgili de değerlendiriyoruz. 
Biz göreve geldiğimizden beri bunun envanterini oluşturuyoruz. Artık 
bir kar felaketi ya da bir sel felaketi olduğunda ne yapılacağı, hangi yer-
de duracağımız, nasıl müdahale edeceğimiz, kimler müdahale edecek; 
bunlar belli. Bir başkan yardımcımız bu konuda görevli. Bir yıl boyunca 
herhangi bir felaket durumunda kimi çağıracak, nasıl müdahale ede-
cek, nereye gidecek; hepsi bir dosya halinde belli. 

“Bir kazmamız dahi yoktu”

Ben göreve geldiğimden beri depremin önemini, bu konuya hazırlanmamız 
gerektiğini çok iyi biliyordum. Maalesef biz geldiğimizde depremde kulla-
nabileceğimiz bir kazmamız dahi yoktu. Bir arama kurtarma ekibimiz yoktu. 
Önce makine ekipman envanterini doğru yapmak için meclisten yetki aldık. 
Fakat sonrasında fiyatlarda meydana gelen artışlardan dolayı mecliste iller 
bankasından temlik yetkisi verilmeyince epey bir uzun sürdü ama biz boş 
durmadık. Bu arada arama kurtarma faaliyetlerinde tecrübeli kurumlardan 
ve AFAD’dan destek alarak kendi içimizdeki arkadaşlarımızı eğittik. 

“Esenyurt’u depreme
dayanıklı bir kent

haline getirmeye çalışacağız”

Depremle ilgili çalışmaların yüzde altmış, 
yetmişlik kısmı bitti. Hem geçmişte yap-
tığımız çalışmalar hem de bu deprem fe-
laketinde edindiğimiz bilgilerle beraber 
bundan sonra ne yapacağımızı tamamen 
netleştirmek için bir çalıştay yapacağız. 
Çalıştay konusunda bize çok büyük katkı 
sunacağına inandığımız bu işi doğru yöne-
teceğine inandığımız Naci Görür. Hocamla 
konuştuk. Onun başkanlığında bu çalıştayı 
başlattık. Şu anda bina envanterimiz, sokak 
envanterimiz, araç gereç envanterimiz, in-
san kaynağı envanteri, kaç tane iş makinesi 
operatörü var? Bizim kendi envanterimizde 
ne kadar, belediyenin envanterinde ne ka-
dar var bunların tamamı çıkarıldı. Yapaca-
ğımız çalıştayda Naci Hocanın başkanlığın-
da Esenyurt’un yaklaşık kaç şiddetinde bir 
depremle karşı karşıya kalacağının çalışması 
yapılacak. Yaklaşık bir etkilenme oranı bula-
cağız. O etkileri en aza indirmek için ne yap-
mamız gerektiğine dair bir çalışmaları hazır-
layacağız. Esenyurt’u depreme dayanıklı bir 
kent haline getirmeye çalışacağız. 
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“Bütün mühendislerimiz eğitimden geçti”

Geçmiş yıllarda yapılan iş ve işlemlerden dolayı 
maalesef çokça incelememiz gereken irdeleme-
miz gereken bina ve bölge var. Önce bu bölgelerin 
zeminleri, kullanılan inşaat tekniği incelenecek. 
Göreve geldikten 4 veya 5 ay sonra Çevre Şehir-
cilik Bakanlığına gitmiştim. Bu konudaki endişemi 
o zamanki çevre şehircilik bakan yardımcısına ilet-
tim. Burada mikro bölgeleme çalışmasının hızlı bir 
şekilde yapılmasını istemiştim. Ayrıca burada alı-
nacak önlemleri konuştuk. Yapılacaktı, maalesef 
aksadı o işler ama hem bizim yönlendirmemiz, 
baskımız hem de yapılan planlar çerçevesinde 
en azından şu anda Büyükşehir Belediyesi, Esen-
yurt sınırlarındaki mikro bölgeleme çalışmalarını 
devam ettiriyor. Dolayısıyla bütün çalışmaların 
hepsini birleştirip, gelecekte neler yapacağımızı 
belirlemiş olacağız. Göreve geldikten sonra Yıl-
dız Teknik Üniversitesi’nden inşaat profesörü bir 
hocamızı buraya aldık. Bütün mühendislerimiz 
eğitimden geçti. Bir bina nasıl kontrol edilir, nere-
sine bakılır, hangi yöntemler kullanılır, öğrendiler. 
Buna bakmak için öncelikle bize ait kamu binala-
rından başladık. Bunların büyük bir bölümü kont-
rolden geçti. 

“Deprem çalıştayında
tüm adımlar planlanacak”

Önce bir seminerle kamuoyuna ne yapmak iste-
diğimizi anlatacağız. Çalıştay öncesinde, bu semi-
neri yapmadan önce bütün verilerimizi hazırlamış 
olacağız, yani Esenyurt Belediyesi’nin bütün en-
vanterini ve ayrıca Esenyurt’un bütün envanterini 
çıkarmış olacağız. Sonra kamuoyuna bu durumu 
açıklayacağız. Kamuoyundan bizimle ilgili beklen-
tilerini, sorularını, önerilerini alarak bunları değer-
lendirileceğiz. Çalıştayı bir çalışma konusu haline 
getireceğiz. Daha sonra çalıştaydaki teknik işlerle 
ilgili arkadaşlara görevlendirmeler yapılacak, yani 
psikolojik, sağlık, ulaştırma, mühendislik anlamın-
da ne gerekiyorsa o konularla ilgili arkadaşlar gö-
revlendirilecekler. Bu görevlendirme sonucunda 
çalıştay belirli bir süre içinde o soruları cevaplaya-
cak. Sonradan bunu bir rapor haline getirecek ve 
biz orada birtakım kararlar alacağız. 

“Kentin bir deprem
anayasası olacak”

Kararları alırken Esenyurt’un bütün bileşenlerini, 
muhtarlarını, sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri-
ni, spor derneklerini, cami ve cemevi derneklerini, 
merkezî hükümetin buradaki müdürlüklerini, kay-
makamlığı, polisi, belediyemizin bütün birimlerini, 
iş adamını, inşaatçıyı, sanayiciyi, projeyi yapan mü-
hendisliklerin bürolarını, yani Esenyurt’un tüm bi-
leşenlerini davet edeceğiz. Bir toplumsal mutaba-
kat metni oluşturacağız. Bu toplumsal mutabakat 
metni üzerinden anlaşma sağlandıktan sonra artık 
bu bizim anayasamız haline gelecek, yani kentin 
depremle ilgili anayasası haline gelecek. Hiç kimse 
bu anayasanın dışında bir şey talep etme hakkını 
bulamayacak ve biz de buna müsaade etmeyece-
ğiz. Esenyurt’ta depreme hazırlık yapmaya başla-
yacağız. 
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“Esenyurtlulara
sonsuz teşekkür

 ediyorum”
Ben Esenyurt halkına sonsuz teşek-
kür ediyorum. Hakikaten yüreği çok 
zengin. İlk günden itibaren bizim 
sahaya taşıyacağımızın üzerinde bir 
yardım oluştu. Birçok dernek de bu 
katkıları yaptı. Biz hemen burada bir 
tasnif bölümü oluşturduk. İki kapalı 
pazarımızı dolduracak kadar yardım 
geldi. Arkadaşlarımız dışında yardıma 
gelen Esenyurtlu vatandaşlar da oldu. 
Gerçekten yüreği bu kadar güzel, bu 
kadar sevgi dolu, bu kadar başkasının 
acısından rahatsız olan, kendini orada 
gören başka bir yer var mıdır bilmiyo-
rum. Eminim Türkiye’nin her coğraf-
yası öyle ama Esenyurt’a ben sonsuz 
teşekkür ediyorum. 

“Umarım hepimiz ders çıkarırız”

Deprem esnasında Hatay’da birçok olum-
suzluk gördük. Orada eksik aksaklık birçok 
şey gördüm ama çok önemli bir şey daha 
gördüm: Türkiye’nin değişik bölgelerinden; 
doğusundan, batısından, kuzeyinden, gü-
neyinden her bölgenin insanı hiç tanımadığı 
bir insan için canını tehlikeye atarcasına en-
kaz altından birini çıkarmaya çalıştı. Bu bir 
ülkenin halklarının birbirine ne kadar bağlı 
olduğunu, ne kadar derin kadim dostluklar 
oluşturduğunu gösterir. Biz siyasetçilerin de 
bu kadim halklara nasıl uygun bir davranış 
içinde olmamız gerektiğini tekrar gözden 
geçirmemiz lazım. Layık olmalıyız. Buna la-
yık olmak için daha fazla çalışmalıyız diye 
düşünüyorum. Bu çok değerli bir gözlemdir. 
Akşam bakıyorsunuz o yorgunluğa, bitap du-
ruma düşmesine rağmen bir yerden, “Canlı 
var!” dendiğinde herkesin canhıraş nasıl o 
insanı kurtarmak için kendini enkazı altına 
attığını ben yaşayarak gördüm. Dolayısıyla 
bu toplumun her bireyine sonsuz teşekkür 
ediyorum. Allah bir daha böyle bir acıyı gös-
termesin. Umarım hepimiz ders çıkarırız. 
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“Çok güzel örnekler de gördüm”

Benim hem Belediye Başkanı olarak ve mühendis 
olarak görevlerim var hem de insan olarak vatan-
daş olarak görevlerim var. İnsanlar orada göçük 
altındayken bizim evimizde sıcak yatağımızda 
yatmamızın çok doğru olmadığını düşündüm 
ve benim çalışma arkadaşlarım canını tehlikeye 
atarcasına oradayken benim kenarda seyretme-
min çok doğru olmadığını düşündüğüm için ve 
en azından bir kişiyi dahi enkaz altından çıkara-
bilirsek ne mutlu düşüncesiyle oradaydım. İlk bir 
hafta kaldık, kaydım düştüm ayağım yaralandı. 
Sonra yeniden gittim. 14-15 gün kaldım. Kalma-
saydım çok rahatsız olurdum. O esnada ne yeme 
içme hakkımın, ne de banyo yapma hakkımın ol-
duğunu düşünmüyordum. Orada olmalıydık ve 
dediğim gibi çalışma arkadaşlarım göçüğün altına 
girip bir canı kurtarmaya çalışırken benim orada 
olmamam yanlış olurdu diye biraz daha fazla kat-
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“Onların yanındayız”

Orada yaşama imkanı neredeyse yok oldu. Özel-
likle Hatay’ın önemli bir bölümünde vatandaş-
larımızın kısa sürede orada tekrar yaşama hakkı 
elde etmeleri mümkün değil. Barınma hakkı elde 
etmeleri çok mümkün değil, iş olanakları vesaire 
her şey gitti. Bütün kent yıkıldı. O yüzden doğal 
olarak oradan gitti vatandaşlarımız. Başka kentle-
re göç ettiler. Esenyurt’a da göç eden çokça vatan-
daşımız var. Biz onların gelir durumuna, pozisyo-
nuna bakmaksızın gıda, giysi ve diğer anlamdaki 
ihtiyaçlarının tamamını karşılıyoruz. Ev tutanlara, 
kendi evini kiralayan kişilere ev eşyası konusun-
da da yapabileceğimiz kadar yardım yapıyoruz. 
Orada da destek oluyoruz. Bazen bazı kişiler bize 
“Evimi depremzedelere tahsis etmek istiyorum” 
diyor. Onu arkadaşlarımız tahsis ediyorlar. Sağlık 
konusundaki hizmetlerin tamamından faydalana-
biliyorlar. Çalışmak isteyenleri işe yerleştiriyoruz. 
Dolayısıyla kendi ayakları üzerinde durabilmeleri 
için bunun dışında yapabileceğimiz ne destek var-
sa hukuk çerçevesinde onların yanında olmaya 
çalışıyoruz.

kı sağlamak için ben de hep oradaydım. Bir-
çok insanın kurtulmasına faydam oldu hem 
de Hem insanların yakınlarının, en azından 
ölü bedenlerine kavuşmalarına vesile olduk. 
Birçok ders çıkardım. Çok güzel örnekler de 
gördüm. Mesela bir çift gelmişti. Kadının üze-
rinde palto yok. Kat kat elbise giymiş ama pal-
tosu yoktu. Benden çocukları için mont iste-
mişlerdi. 2 çocukları vardı. Çocuklarına mont 
verdik. Baktım ayaklarında spor ayakkabı var, 
üşüyor belli ki yani ayakkabı vermek istedik, 
almadı. “Başkasına verin benim çocuğumun 
ayakkabısı var” dedi. Zar zor verdim. Yalvar 
yakar kadına palto verdik. Ben mesela o ha-
nımefendinin bakışını hiç unutmayacağım. İs-
temedi, zorla verdik ama yani o kadar minnet 
duygularıyla ayrıldı ki oradan o acıya rağmen. 
İşte başkasının acısını kendisine eş tutan, în-
sani nitelikte olan insanların yaşadığı coğraf-
yadır Anadolu coğrafyası. 



12 MART 2023EsenyurtGA
ZE

TE

‘ ‘

‘ ‘

Esenyurt halkının, her şeyin hukuk içinde yapılmasını des-
teklemesi lazım. Onlardan destek istiyorum. Ben göreve 
geldiğim günden itibaren iyi ki direngen bir şekilde hukuk 
dışı imalat yapmak isteyen gruplara, kişilere karşı durdum. 
İyi ki bunu yapmışım. Zaman zaman eleştirildim. Bu bazen 
müteahhitler çevresi oldu, bazen orada konut elde eden ki-
şiler oldu ama iyi ki durmuşum. Bu direngen duruşu devam 
ettirmemiz lazım. Asla depreme kafa tutmaya çalışmayalım. 
Kafa tutacaksak, depremde ayakta kalacak bina yaparak 
kafa tutalım. Yoksa biz bunu görmüyoruz, yapmıyoruz ve 
kabul etmiyoruz şeklinde bir çalışmanın bizi bir yere götü-
receğine inanmıyorum. 

Depreme kafa tutmaya 
çalışmayalım

Esenyurtlular korkmasınlar. Sorunlarımızı tespit edeceğiz, 
hep beraber el ele sorunlarımız neyse bunu çözmek için 
irade koyacağız ama ben onlardan bu duruşumu sürdüre-
bilmek için destek istiyorum. Hukuk dışı bir talebi olan ya da 
bir kat daha fazla yapmak isteyen ya da fazlaca imalat yap-
mak isteyen insanlar olduğunda lütfen onlar da eleştirsinler, 
yani kefenin cebi yok. Bina yapıldı. Burada artık bunun çok 
fazla üstüne çıkmaya da gerek yok. Bu konuda desteklerini 
bekliyorum. Korkmadan planlı, metanetli bir şekilde depre-
me hazırlanma sürecinde bize inansınlar, bize güvensinler 
ve bize destek olsunlar. 

Esenyurtlular korkmasınlar
bize inansınlar, güvensinler
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VATANDAŞLARIN HAYATINI 
KOLAYLAŞTIRAN HİZMET 

Yatağa bağımlı ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için sürdürülen ‘Hasta Nakil 
Ambulansı’ hizmeti ile birçok kişinin hayatı kolaylaştırılıyor. 

Kendi imkânları ile hastaneye gidemeyen yata-
ğa bağımlı, yürüme zorluğu çeken hastalar için 
hizmet veren Esenyurt Belediyesi Hasta Nakil 
Ambulansı birimi, insanların hayatlarına do-
kunmaya devam ediyor. 

7/24  görev yapan birim, hastane randevusu ve 
MR, tomografi gibi tüm tedavi işlemleri, diyaliz 
işlemleri gibi ambulans gerektiren hastalıklar-
da  vatandaşları evinden alarak, hasta 
nakil ambulansları ve mobil sağlık araçlarıyla 
İstanbul içi hastanelere naklini gerçekleştiriyor. 
Hastanede tedavileri tamamlanan ve taburcu 
olan hastaların ise hastanelerden alınarak evle-
rine ulaşımı sağlanıyor. 

Randevular 3-4 gün önceden alınmalı

Hasta nakil hizmetlerinden yararlanmak is-
teyen kişilerin 3 veya 4 gün önceden rande-
vu almaları gerekiyor. Ekipler, vatandaşların 
mağdur olmaması için yoğunluğun olmadı-
ğı zamanlarda, gün içerisinde talep edilen 
randevulara da dönüş yapıyor. Vatandaşlar 
randevularını, belediyenin 0212 620 22 20 
numaralı çağrı merkezini arayarak Sağlık İşle-
ri Müdürlüğüne bağlanıp kolaylıkla alabiliyor. 
Ayrıca hasta nakil hizmetlerinden faydalana-
bilmek için hastaların hastaneden randevu 
almış olmaları ve tedavi işlemlerinin tamam-
lanıp taburcu olmaları gerekiyor.
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HAYATA YENİDEN BAĞLANDI
Doğuştan gelişim geriliği olan 10 yaşındaki Yusuf Kılavuz, Esenyurt Belediyesi 
Özel Eğitim Merkezi’nden aldığı eğitimle hayata yeniden bağlandı. 

Daha önce dikkat eksikliği, okuma ve yazma 
güçlüğü çeken 10 yaşındaki Yusuf Kılavuz, 
aldığı 7 aylık eğitimin ardından hem dikkat 
eksikliğinden kurtuldu hem de okuma ve 
yazmaya başladı. Her çocuğun gelişim sevi-
yesine uygun olarak eğitimin verildiği mer-
kezde “Bireysel Eğitim” alan 4. sınıf öğrencisi 
Kılavuz, önemli bir gelişim gösterdi. Doğuş-
tan gelişim geriliği tanısı konan Yusuf’un, 10 
yıl boyunca özel eğitim almasına rağmen 
istenilen seviyeye ulaşamadığını söyleyen 
anne Döndü Kılavuz, buradaki eğitim ile ek-
siklerinin kapanmaya başladığını belirterek, 
bu hizmetten dolayı Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

“Buraya
severek

geliyoruz”
Anne Döndü Kılavuz şöyle devam 
etti: “Yusuf’umuzun tanısı gelişim 
geriliği. Bununla ilgili on yıldır eği-
tim alıyoruz. Burada ise yedi aydır 
eğitime başladık. Gelmeden önce 
çok eksiklerimiz vardı. Merkeze 
geldikten sonra bu eksiklerimiz ka-
panmaya başladı. Buraya severek 
geliyoruz. Mutlu bir şekilde ayrılı-
yoruz. Personellerimiz çok mutlu. 
Çok sevecen karşılıyorlar bizi. Bu 
projeyi başlattığı için özellikle Be-
lediye Başkanı’mıza çok teşekkür 
ediyorum.”
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yerel yönetimler ve halk bütün-
leşmesiyle ortaya çıkan değerleri ve projeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun katılımıyla gerçekleşen Esenyurt Buluşması’nda kamuoyu ile paylaştı. 

PROJELER HALKLA BULUŞTU

Kemal Deniz Bozkurt, “Bize ‘Bu işlerin 
tamamını yapamazsınız’, ‘Bırakıp kaçar’ 
dediler, kaçmadık. ‘Esenyurt giderse Mekke 
gider’ dediler, gitmedi. ‘Sosyal yardımlar 
biter’ dediler bitmedi. Tam aksine arttı” 
diye konuştu.

‘Esenyurt giderse 
Mekke gider, dediler, 
gitmedi’

2019 yılından bu yana Esenyurt’ta yapılan proje ve 
hizmetler halkla buluştu. CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Yeni Belediye Meydanı’n-
da gerçekleşen Esenyurt Buluşması’nda, tamamla-
nan onlarca projenin toplu açılışı yapıldı. Açılış öncesi 
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, na-
sıl bir belediye devraldığını, 4 yıllık görev süresinde 

yaptığı çalışmaları ve yeni dönemde Esenyurtluları 
bekleyen projeleriyle ilgili sunum yaptı. Sunumun so-
nunda Başkan Bozkurt’un Genel Başkan Kılıçdaroğlu 
için söylediği, “Ülkemizin geleceğini kendi düşünce-
sinden daha çok önceleyen başka bir kişi de bilmiyo-
rum. Bu ülkenin sizin liderliğinize ihtiyacı var” sözleri-
ne tüm salon ayakta alkışlayarak destek verdi. 
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“Başkanlarımız her 
kuruşu halk için 

harcıyor”

Programda konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Baş-
kanlarımız her kuruşu halk için harcıyorlar. Onlar 
bütün engellemelere rağmen görevlerini yapı-
yorlar. Sizin için çalışıyor, size hizmet ediyorlar” 
dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
“Burası bir beton ormanına dönüştürüldü. Bun-
ların gözü dönmüş. Nerede ağaç görseler oraya 
beton döktüler. Esenyurt Belediye Başkanı’mız 
hakkında 130 soruşturma açılmış. Açmazsanız 
namertsiniz! Devamlı denetleyelim, engelleye-
lim, haciz koyalım. Sonra meydanlarda diyelim 
ki ‘Siz seçtiniz ama bunlar iş yapmıyorlar’ Ama 
bizim belediye başkanlarımız zekâlarını kullanı-
yor. Her kuruşu halk için harcıyorlar. Onlar hangi 
engelleri çıkarırlarsa çıkarsınlar, başkanlarımız 
bu engelleri aşmayı biliyor. Esenyurt Belediye 
Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’a ve Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na 
hepinizin huzurunda sevgilerimi, saygılarımı su-

nuyorum” dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU:

“Bu ülkenin sizin liderliğinize ihtiyacı var”
Konuşmasının son bölümünde CHP Liderine 
adaylık çağrısı yapan Başkan Bozkurt, “Ya-
şadığımız sorunların tamamına yakını yanlış 
yönetimden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu 
ülkenin sizin liderliğinize ihtiyacı var. Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt olarak 
konuşmuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti’nin bir vatandaşı olarak konuşuyorum. 
Bunu söyleme hakkım olduğu için söylüyo-
rum. Neden siz? Çünkü ben, sizden daha çok 

Türkiye’yi bir arada tutacak başka bir kişi bil-
miyorum. Ülkemizin geleceğini kendi düşün-
cesinden daha çok önceleyen başka bir kişi 
de bilmiyorum. Devlet tecrübeniz, SSK’de ça-
lıştınız, maliyede çalıştınız, Cumhuriyet Halk 
Partisi’ni yönettiniz. Dolayısıyla benim aklıma 
başka kimse gelmiyor. Sahip olduğunuz yük-
sek adalet duygunuzdan dolayı sizin, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı olmanız 
lazım.” ifadelerini kullandı.

PROJELER HALKLA BULUŞTU
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Esenyurtlu gençlerle buluştu. Esenyurt Belediye Başkanı Ke-
mal Deniz Bozkurt ile birlikte gençlerin soru ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu gençlere şöyle seslen-
di: “Sizden isteğim Türkiye’nin gerçeklerini iyi öğrenmeniz. Gelecek kaygınız olmasın. Endişe etmeyin 
az kaldı, iktidar değiştiğinde gençler bu ülkede kalacak.” 

GENÇLER BU
ÜLKEDE KALACAK

Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nde ger-
çekleşen programda Esenyurtlu gençler başarı 
hikâyelerini anlattı. Ardından Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Genel Başkan Kı-
lıçdaroğlu ile birlikte gençlerin sorularını yanıtla-
dı. Gençlik buluşmasında başkanlara belediyenin 
desteklediği Milli Paralimpik Triatlet ve Milli Yüzü-
cü Uğurcan Özer ile Esenyurt Belediyesi Mesleki 
Eğitim Merkezi’nde eğitim alarak kendi kuaför 
dükkânını açan Dilek Talayhan da eşlik etti.
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GENÇLER BU
ÜLKEDE KALACAK Gençlerden gelen soruları yanıtlayan Genel Baş-

kan Kılıçdaroğlu, “Hâyâl kurmak, geleceği inşa et-
mektir. Gençler hayal kurmalı, ülkenin geleceğiyle 
ilgili sorunlar varsa bunları konuşmalı. Gençlerin 
özgürce gezip konuşacağı, korkmayacağı bir ülke 
oluşturacağız. Gelecek kaygısı taşıyan gençlerin 
varlığını biliyorum. Bu umutsuzluğun kaynağı; 
daha iyi eğitim almalarına karşın daha düşük bir 
maaşa tâbi olmaları. Ama endişe etmeyin az kal-
dı. Gençler bu ülkede ev araba sahibi olacak. Bu 
konuda size açık ve net söz veriyorum” dedi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na gençlerle buluşma-
nın gerçekleştiği Çocuk Üniversitesi ile ilgili bilgi-
lendirme yapan Başkan Bozkurt, “Sizi Esenyurt 
Buluşması’nda görmekten çok mutluyum. Bizim 
burada amacımız, çocukların yaşama karşı bakış 
açılarını genişletmek ve onların daha analitik dü-
şünmelerini sağlamak. Bu amaçla eğitim veriyo-
ruz. Yapacağımız açılışlardan ve temel atmadan 
bir tanesi bu üniversite. Dar gelirli ailelerin çocuk-
ları okuyacak” diye konuştu.

“Gençlerin özgürce 
konuşacağı bir ülke 

oluşturacağız”

“Bakış açılarını 
genişleteceğiz”
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TÜRKİYE’Yİ
BU DURUMDAN
ÇIKARMALIYIZ
Esenyurt’ta katıldığı programların ardından Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt 
ile birlikte önce muhtarlar ve STK temsilcileriyle ardından da iş insanlarıyla bir araya gelen 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merak edilen soruları yanıtladı. 
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“Muhtarlar demokrasinin
temel taşıdır”

İş insanları buluşması öncesinde Esenyurt Belediyesi’nde Baş-
kan Bozkurt ile ilçedeki muhtarlar, Kent Konseyi ve sivil toplum 

kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, temsilcilerin 
sorularını yanıtladı. Muhtarların özlük haklarıyla ilgili iyileştirilme-
ler yapacaklarını söyleyen CHP Lideri, “Muhtarlar demokrasinin 
temel taşıdır. Onların haklarını en iyi şekilde almaları için uğraşa-
cağız” ifadelerini kullandı. Kent Konseyi ile ilgili de konuşan Kılıç-
daroğlu, konseyin hukuksal tabanının güçlendirilmesi gerektiğini 

ve bunun için çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

“Üretimi destekleyecek
ekonomik ortamı yaratmalıyız”

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun, Esenyurt’taki son programı iş insanları 
buluşması oldu. Sanayicilerin iş dünyasına dair sorularını yanıtlayan 

Genel Başkan, “Bu toplantı benim için çok önemli. Türkiye’yi bulunduğu 
bu durumdan çıkarmamız lazım. Gelişim için üretimi destekleyecek eko-
nomik ortamı yaratmamız gerekiyor” dedi. Başkan Bozkurt ise ilçedeki 
sanayicilere “Fikrim Var!” projesi düzenlediklerini söyleyerek bu proje-

den çıkacak önemli fikirleri destekleyeceklerini belirtti. 
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ESBİM
KADIN İSTİHDAMINDA ÖNCÜ

Kadınların ekonomik ve sosyal haklardan eşit bir şekilde 
faydalanabilmeleri için desteklerini sürdüren Esenyurt 
Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel 
düzenlediği istihdam fuarında 320 kadın iş sahibi oldu.

İstanbul’dan 32 ayrı firmanın katıldığı fuarda yüzlerce kadın farklı iş alanları-
nın temsilcileriyle görüşme yapma fırsatı bularak, yeteneklerine uygun alan-
larda istihdam edildi. Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) aracılı-
ğıyla Nene Hatun Kültür Merkezi’nde düzenlenen fuarda firmalarla tek tek 
görüşme yapan kadınlar kendilerine en uygun işte istihdam edildi. Gün boyu 
süren mülakatlara katılan firmalara da “Kadın Dostu Firma” sertifikası verildi.
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“Çok güzel
tercihler var”

Çalışmalarından dolayı Esenyurt 
Belediyesi’ne teşekkür eden Demet 
Demirtaş, “Kadın istihdamına yöne-
lik çok güzel bir şey oldu. Kadınlar 
evli, çocuklu olunca birçok firma ta-
rafından tercih edilmiyor. Çok güzel 
tercihler var burada” diye konuştu. 
Çocuğuyla birlikte mülakata katılan 
Gülay Çiftçi ise şöyle konuştu: “Çok 
güzel bir davranış. Bütün kadınların 
bir anda iş bulmasına çok sevindim. 
Çocuğumla birlikte geldim, başvu-
rumu yaptım. Belediyemizin çalış-
maları, ilgileri hissediliyor.”
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Esenyurt Belediyesi’nin kadın personelleri ile kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünler ve alınan 
hediyeler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde depremzede kadınlarla paylaşıldı.
Belediye’nin Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi 
ile birlikte başlattığı dayanışma kapsamında kadın-
lar, bölgedeki kardeşleri için hem el emeği ürün-
ler üretti hem de çeşitli hediyeler aldı. Hazırlanan 
hediyeler tek tek paketlenerek, üzerlerine daya-
nışma notları yazıldı. Belediyenin kadın çalışanları 
ile psikolog ve sosyologlarından oluşan bir ekip de 
deprem bölgesine giderek hem yaraları sarmak 
için destekte bulundu hem de depremden etkile-
nenlerin ihtiyaçlarına göre oluşturulan kolileri ve 
hediye paketlerini Hatay’ın köylerindeki kadınlara 
iletti. Depremzede kadınlara psikolojik anlamda da 
yardımcı olan ekipler, onların 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nü kutladı.

ESENYURTLU KADINLARDAN ANLAMLI HEDİYE
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KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU
34 yaşındaki Dilek Talayhan, Esenyurt Belediyesi’nin verdiği ‘Kuaförlük’ eğitimi sayesinde kendi iş yer-
ini açtı. Aldığı eğitim ile yıllar sonra bir meslek sahibi olan Talayhan, ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

Vatandaşların meslek edinmeleri ve iş hayatına katıl-
maları için Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merke-
zi (EMEĞİM) tarafından açılan kurslar sayesinde birçok 
kişinin hayatı değişiyor. Esenyurt’ta yaşayan 34 yaşın-
daki Dilek Talayhan da bunlardan bir tanesi. Talayhan, 
1 buçuk yıl önce EMEĞİM’de katıldığı ‘Saça Geçici Şekil 
Verme’ kursunda gördüğü eğitimin ardından kendi iş 
yerini açtı. Kurs sayesinde hem kendini geliştiren hem 
de MEB onaylı sertifikasını ve usta öğretici belgesini 
alan Talayhan, bir meslek edinmenin yanı sıra ekono-
mik özgürlüğüne kavuşarak kendi işinin patronu oldu.

“Birçok imkân sağlanıyor”
EMEĞİM’in vatandaşlara birçok farklı alanda 
imkân sağladığını söyleyen Dilek Talayhan, “Kur-
su, belediyenin reklam panolarında gördüm. 
Başvurmak istedim ama çocuklarımla nasıl baş-
vuracağımı bilemiyordum. Hocamız, ‘Getir ben 
ilgilenirim’ dedi. Çocuklarımla birlikte başladım. 
Belediyenin vermiş olduğu servis hizmeti vardı. 
Servislerle gittik geldik. Kadınlarımızın yol parası 

dahi yoktu. Kursiyerler de belediyenin sağlamış 
olduğu servislerle gidip geliyorlardı. Belediyemi-
zin birçok imkânından yararlandık. EMEĞİM’in 
destek olduğu birçok alan var. Kadınlarımıza 
şunu söylemek istiyorum: Televizyon ve sos-
yal medyanın dışında da hayat var. Okumamış 
olabilirsiniz ama belediyemizin sunmuş olduğu 
imkânlardan yararlanabilirsiniz ki bunlardan bir 
tanesi de benim. Evlerinize hapsolmayın. Kendi-
nizi geliştirebildiğiniz kadar geliştirin. Ekonomik 
özgürlüğünüz olsun” dedi.

“Hayatım tamamen değişti”
Bu kurs sayesinde hayatının tamamen değiştiğini belirten Talayhan 

şöyle devam etti: “Okuma Yazma kursundan tutun da mesleki edindir-
me kurslarına kadar birçok imkân sağlanıyor. EMEĞİM sayesinde kendi 
işimin patronu oldum. Birçok kadın da yapabilir. Yeter ki kadınların önü 
kesilmesin, onlara destek verilsin ki bu konuda da belediyemiz gerçek-

ten destek veriyor. Aile ekonomisine destekte bulunuyorum. Şimdi 
araba almayı bile düşünüyorum. Öncelikle Kemal Deniz Bozkurt’a, 

belediyemize çok teşekkür ederim. Onların sayesinde oldu.”
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Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait halk oyunlarını 
vatandaşlarla buluşturan belediye, Anadolu kül-
türünün yaşatılmasına katkı sağlamayı sürdürü-
yor. Bu kapsamda açılan ‘Halk Oyunları’ kursun-
da Diyarbakır, Kars-Ardahan, Kafkas, Van, Bitlis, 
Erzurum, Artvin, Kırklareli, Ege, Trabzon gibi farklı 
bölgelerin yöresel oyunları öğretiliyor. Verilen eği-
timlerle kursiyerler hem bütünleşmeyi hem de 
dikkatlerini kaybetmeden organize olmayı öğreni-
yor. Katılımcı sayısı 400’ü aşan kursta profesyonel-
leşen kursiyerler, belediyenin birçok etkinliklerin-
de performanslarını gösteriyor. Dersler, hafta içi 
yetişkin ve hafta sonu çocuk grubu olmak üzere 
belediyenin üç farklı kültür merkezinde devam 
ediyor.

Yöresel kültürün mihenk taşlarından biri olan halk oyunlarının her kesime ulaşmasını sağlamak amacıy-
la Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği “Halk Oyunları” kursu, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

“Oyunlarımızı
festivallerde sergiledik”

Dört yıldır halk oyunları kursuna devam eden 
Nurdan Mert, “Bu kursa hem hobi olarak hem de 
sosyal faaliyet olarak güzel vakit geçirmek amacıy-
la başlamıştım ama sonra öğrenmiş olduğumuz 
oyunların Kardeş Kültürler Festivali, Çanakkale 
Şehitleri Anma Gecesi, yıl sonu gösterileri gibi çe-
şitli etkinliklerde yerini alması ve beğenilmesi bizi 
çok mutlu etti. Belediye Başkanımız Kemal Deniz 
Bozkurt’un bize sağladığı olanaklar ve her progra-
mımıza gelip ön sıradan izleyerek alkışlaması bizi 
daha da umutlandırıyor” dedi.

YÖRESEL KÜLTÜRÜN İZLERİ BURADA YAŞATILIYOR

“EĞLENCE DOLU ŞENLİK”
Öğrencilerin yarıyıl tatilinde gönüllerince eğlenebilmeleri için Esen-
yurt Belediyesi tarafından düzenlenen Sömestir Şenliği’nde minikler 

doyasıya eğlendi. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Esenyurtlu 
minikler için ‘Sömestir Şenliği’ düzenlendi. Esenyurt Kültür Merkezi ve 

Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte Sihirbaz, 
Jonglör, Ateşbaz ve Kukla gösterileri yoğun ilgi gördü. Etkinliğe aileleriy-
le birlikte katılan Esenyurtlu minikler, okul stresini atarak eğlence dolu 
bir gün geçirdi. Şenlikte ayrıca tiyatro ve sinemasever minikler için de 

her gün başka bir etkinlik vardı. Çeşitli tiyatro ve çocuk sinemaları farklı 
kültür merkezlerinde her saat başı çocuklar için gösterime sunuldu. 
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Altan Erkekli ve Veysel Diker’in muhteşem gösterisi “Şifa Niyetine” Esenyurt’ta sahnelendi. Oyuncu-
ların anılarını müzik eşliğinde anlattığı gösteriye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 
Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 
etkinlikte usta oyuncular Altan Erkekli ve Veysel 
Diker, seyircileri hem güldürdü hem de hüzünlen-
dirdi. “Müzikten Beri; Sözden Öte” temasıyla; Altan 
Erkekli kendi yaşam hikâyelerini anlatarak seyir-
cileri keyifli bir yolculuğa çıkardı, Veysel Diker ise 
sevdiği türküleri piyano, keman ve gitardan oluşan 
orkestra eşliğinde seslendirerek kulakların pasını 
sildi. Sözün ve müziğin yüzlerce kişiyi buluşturduğu 
geceye ilgi yoğundu.  

“Sanat bütün köprüleri kurar”
Sahne öncesinde Esenyurt hakkında duygu ve dü-
şüncelerini paylaşan Altan Erkekli, “Burada altyapı-
nın oluşturulduğunu; gençlerle, çocuklarla, tiyatro 
kurslarıyla, mahalledeki organizasyonlarla bunun 
geliştiğini, Sayın Başkan’ın da bu işe çok önem 
verdiğini duydum. Bu beni mutlu etti. Sanat her 
zaman güzellikleri beraberinde getirerek bizimle 
beraber kültürün, dostluğun, sevginin oluştuğu bir 
semt oluşturur. İş sanatla yapıldığı zaman çok önde 
oluyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de 
söylediği gibi ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat da-
marlarından biri kopmuş gibidir’ cümlesinden yola 
çıkarak sanatla her şeyin üstesinden gelebileceği-
mize inandığım için bu akşam o duygularla seyirci-
nin karşısına çıkacağım” dedi. 

“ŞİFA NİYETİNE” ESENYURTLULARLA BULUŞTU

“İyi ki geldik”

Esenyurt’a geldiği için heyecanlı olduğunu belirten Veysel 
Diker şöyle konuştu: “İyi ki geldik. Geldiğim için mutluyum. 

Bugünkü seyircinin nasıl tepki vereceği, neler hissedece-
ğimiz beni heyecanlandırıyor, çünkü bu bir yolculuk. Daha 
önce gelmemiş olmanın da verdiği büyük bir heyecan var, 
umarım bundan sonra gelmeye devam ederiz, karşılıklı o 

enerjiyi alıp veririz.”
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GENÇLER SPOR AKADEMİLERİNE HAZIRLANIYOR
Esenyurtlu gençler, belediyenin açtığı ‘Spor Akademisi Hazırlık’ kursunda fiziksel yeterlilik sınavlarına hazırlanıyor.
Esenyurt Belediyesi, öğrenimlerine üniversitelerin 
beden eğitimi ve spor yüksekokulunda, Milli Sa-
vunma Üniversitesi’nde, bekçilik veya polis akade-
misinde devam etmek isteyen öğrencileri fiziksel 
yeterlilik sınavına hazırlıyor. Haftanın 6 günü grup-
lar halinde yapılan derslerde, her üniversitenin 
sınavına uygun parkurlar kuruluyor. 8. ve 12. sınıf 
öğrencileri ile mezun grupların eğitim aldığı kursta, 
uygulamalı olarak verilen eğitimin yanı sıra öğren-
cilere rehberlik hizmeti de sunuluyor.

“Gençler umut veriyor”

Esenyurt Belediyesi’nde spor antrenörü olan Ser-
kan Aman, gençlerin umut verdiğini belirterek, 
“Derslerde, fiziksel yeterlilik sınavlarının bütün 
teknik aşamalarını; genel kuvvet ve özel kuvvet 
çalışmalarını yapıyoruz. Eğitimlerimizin içeriği her 
kurum için ayrı ayrı oluyor” dedi. 

“Başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Polislik sınavlarına hazırlanan kursiyer Umut Can, 
Belediye’nin kendilerinin yanında olduğunu belir-
terek şöyle konuştu: “Yaklaşık 2 aydır burada ant-
renmanlarıma devam ediyorum. Bu antrenmanları 
ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Eğitimler yaklaşık 9 
ay sürecek. Bu akademi sayesinde istediğimiz şe-
hirlerin üniversitelerine gidebilmeyi planlıyoruz. 
Her zaman yanımızda olan Belediye Başkanı’mız 
Kemal Deniz Bozkurt’a çok teşekkür ediyoruz.”

TEKVANDOCU YUSUF TÜRKİYE ŞAMPİYONU
Tekvando hayatına belediyenin spor salonlarında başlayan özel sporcu Yusuf Yünaçtı, başarıdan başa-
rıya koşuyor. Yusuf, Konya Karatay Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2023 Para Tür-
kiye Tekvando Şampiyonası’ndan altın madalyayla dönerek ilçeye şampiyonluk sevinci yaşattı. Başarılı 
sporcu, daha önce aldığı Avrupa ikinciliğinin ardından Türkiye Şampiyonası’nda K-44 erkekler 70 kg’da 
yarıştığı rakiplerini geride bırakarak bir kez daha göğüsleri kabarttı. 
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Esenyurtlu çocuklar belediyenin 29 ayrı branşta onlar için düzenlediği Sömestir Spor Şenliği’nde hem 
eğlenerek yeni bir spor dalını öğrendi hem de okulun stresini attı. 

Esenyurt Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yı-
lının sömestir tatilinde, ilçedeki öğrencilerin tatille-
rini daha verimli ve zinde geçirebilmeleri için spor 
faaliyetlerini yoğunlaştırdı. “Sömestir Şenliği” kap-
samında, belediye bünyesindeki tüm spor merkez-
leri 7-14 yaş arası çocuklara sömestir tatili boyunca 
29 spor branşında hizmet verdi. Tatilde istedikleri 
branşlarda eğitim alan çocuklar, sosyalleşerek oku-
lun stresini attı.

“Burada zamanım çok iyi geçti”
10 yaşındaki Eylül, başarılı bir eğitim döneminin ardından sömestir tatilinin güzel geçtiğini belirterek, “Bu-
rada zamanım çok iyi geçti. Arkadaşlarımla oyunlar oynayarak Masa Tenisi kursunda atış tekniklerini öğ-
rendim. Bu kursa başladığımda hiçbir şey bilmiyordum ama şu an masa tenisi konusunda çok iyiyim” dedi.

ÇOCUKLARA SPOR DOLU SÖMESTİR
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TARİHİN TANIKLARI: VİYANA KÖPRÜSÜ 
Esenyurt’u ikiye bölen, Evren Mahallesi’ndeki Haramidere üzerinde yer alan tek gözlü tarihî 
köprünün, 1529’da gerçekleşecek olan 1. Viyana Kuşatması’na hazırlanan Kanuni Sultan Süley-
man tarafından 1527 yılında yaptırıldığı düşünülüyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın sefere giderken 
kullandığı tarihî Viyana Yolu da bu köprü üzerinden devam ediyor.

Köprünün bir benzeri, yine Haramidere 
üzerinde bulunuyor. ‘Kapı Ağası Köprüsü’ 
olarak bilinen dört gözlü bu köprünün de 
aynı yıllarda, Büyükçekmece’deki Mimar 
Sinan Köprüsü gibi Kanuni Sultan Süley-
man tarafından Mimar Sinan’a yaptırıldı-
ğı tahmin ediliyor. Köprünün bakımı ve 
restorasyonu için başlatılan çalışma, 500 
yıllık tarihî köprüden hiç kimsenin habe-
rinin olmadığını da ortaya çıkardı. İstan-
bul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koru-
ma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Kültür 
Bakanlığının envanterinde hiçbir bilginin 
bulunmadığı köprü, yapılan başvuru ile 
tescil edildi.

Büyükçekmece gölünün doğusunda, 

eski İstanbul-Rumeli kervan yolu üzerin-
de yer alan köprünün hangi tarihte ve 
kim tarafından yapıldığı bilinmemekte-
dir. Yapım tekniğinin, Mimar Sinan’ın 16. 
yüzyılda Küçükçekmece ve Büyükçekme-
ce gölleri arasında inşa ettiği köprülerle 
benzerliğine dikkat çekilerek, aynı dö-
neme ait olabileceği tahmin ediliyor. 14 
Eylül 1509 depremi ve 20 Eylül 1560 su 
taşkınları büyük tahribata neden olmuş, 
göllere akan sular taşmış ve sahillerini 
su basmıştır. Büyükçekmece, Küçükçek-
mece ve Silivri köprülerinin bu dönemde 
yıkılmış olduğu, daha sonra kargir olarak 
yenilendikleri bilinmektedir. Köprünün 
de bu tarihlerde esaslı bakım-onarım 
görmüş olabileceği muhtemeldir.
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