
ANLADILAR
n Göreve geldiği ilk günden beri uyguladığı 

‘Yönetim Modeli’ ve Esenyurt Belediye-
si’ne kazandırdığı yeni anlayış ile farkını 
ortaya koyan Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, yoğun çalışma 
temposu ile geçen iki yılını anlattı.

n Esenyurt’un daha önce inşaata ve ranta 
dayalı bir anlayışla yönetildiğine dik-
kat çeken Başkan Bozkurt, yeni dö-
nemde bu durumu tersine çevirdik-
lerini ve Esenyurt Belediyesi’nde 
insanı merkez alan bir anlayışı 
hakim kıldıklarını söyledi.

n “Esenyurtlulara teşekkür edi-
yorum. Bizi doğru anladılar” 
diyen Başkan Bozkurt, “Bize 
inanmaya, güvenmeye de-
vam etsinler. Esenyurt’u Türki-
ye’nin en mutlu ilçelerinden birisi 
haline getireceğiz” diye konuştu.
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zun yıllardır Esen-
yurt’ta yaşıyor Ro-
manlar. Sayıları 32 
binden fazla. Kur-
dukları derneklerle 
haklarını aramaya, 
geleceklerine sahip 

çıkmaya çalışan Romanlar, kentsel 
dönüşümle vedalaşmak zorunda kal-
dıkları tek katlı evlerini özlüyorlar. 
Çoğu yüksek binalara alışamamış, 
hâlâ eski bahçelerinde oturmayı 
hayâl ediyor. Bugüne dek hep ‘öteki’ 
sayılan Esenyurtlu Romanlarla ko-
nuştuk, sorunlarını dinledik. 
Özgün kültürü ile Roman-
lar, etnik bir grup olarak 
sadece dışarıdan tanım-
lanan değil, kurdukları 
derneklerle örgütlü ha-
reket eden, yaşadıkları 
kente değere katan bir 
toplum. 

Romanlarla yaptı-
ğımız söyleşideki ilk 
durağımız Kuruçeşme 
Trakyalılar Kültür Da-
yanışma ve Eğitim Der-
neği oldu. Dernek Başkanı 
Erdem Karamık’ın verdiği bil-
giye göre, bu bölgedeki Roman-
lar, 90’lı yılların ortalarında Edirne, 
Kırklareli ve Tekirdağ gibi bölgeler-
den Kıraç Kuruçeşme’ye yerleşmiş.

“YENİ BİNALARA 
ALIŞAMADIK”

Bahçeli gecekondularda yaşamaya 
alışkın olan Romanlar, kentsel dönü-
şümle birlikte gecekonduların yerini 
alan yüksek katlı binalara alışama-
mış. Karamık, bu durumdan en çok 
çocukların etkilendiğini belirtiyor. 
“Bizler geniş alanı seven insanlarız” 
diyen Karamık, “O yüzden düğünleri-
mizi bile sokakta yaparız. Kentsel dö-
nüşümden sonra yapılan binalara alı-
şamadık, çünkü yeni yapılar küçük ve 
dar. Biz de yaşamımızı o dar alana sı-
kıştırmak zorunda kalıyoruz. Bahçesi 

olan gecekondularımıza, yaz aylarını 
bu bahçelerde geçirmeye alışmış in-
sanlarız. Daha önce çocuklar bahçe-
de oynuyordu, toprakla uğraşıyordu, 
şimdi ise bir karış bile toprak kalma-
dı!” şeklinde konuştu. 

“AYRIMCILIĞI EĞİTİMLİ 
KUŞAKLARLA AŞACAĞIZ” 

Dernek Başkanı Kara-
mık’ın yardımcılığını yü-
rüten Hayrullah Şem-
sioğlu ise Romanların 
her zaman arka planda 
bırakılmasından yakı-
nıyor. Bu duruma an-
cak eğitimli nesillerin 
son verebileceğini be-
lirten Şemsioğlu, 
“Her yöre-

nin muhakkak iyisi ve 
kötüsü var ama Ro-
man denildiği zaman 
akla kötü kavram-
lar geliyor. Biz artık 
bunu aşmak istiyoruz. 
Roman halkı olarak 
yardımlaşmayı, biri-
lerini mutlu etmeyi 
çok severiz. Ben 25 
yıl Büyükçekmece’de 

kapıcılık yaptım ve emekli oldum ama 
emin olun ki beni Çingene sıfatında 
görselerdi, orada 1 saat bile ekmek yi-
yemezdim. Ayrımcılığı önce Rabbimin 
yardımıyla sonra da gelecek olan eği-

timli kuşaklarla aşacağımıza inanıyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

ESENYURT’UN EN ESKİ 
MAHALLESİ

Kuruçeşme’den 
sonraki ikinci dura-
ğımız Romanların 
yoğun olarak yaşa-
dığı Fatih Mahallesi. 
“Roman Mahallesi” 
olarak da bilinen bu 
bölge, Esenyurt’un 
en eski yerleşim alan-
larından biri. Ro-
man Mahallesi’ni, 

Esenyurt Romanlar Sosyal Kültür ve 
Dayanışma Derneği Başkanı Özcan 
Makaracı’dan dinledik: “Uzun zaman-
dır burada oturuyoruz. Benim annem 
doksan bir yaşında ve burada doğup 
büyüdü. Dedelerimiz Selanik’ten göçe-
rek buraya gelmişler. Romanların orta 
yaşlıları ve yaşı ilerleyenleri geçimleri-
ni Roman Pazarı’ndan sağlıyor. 

“AYRIMCILIĞA 
UĞRUYORUZ”

Gençlerimiz, ayrımcılık nedeniyle 
istihdam sorunu yaşıyor. Sadece fab-
rikalarda günübirlik işlerde çalışabi-
liyorlar. Çocuklarımızın çoğu geçim 
sıkıntısı yüzünden okuyamıyor. Maa-
lesef toplumun her alanında ayrımcı-
lık görüyoruz. Hastalarımız hastaneye 
gittiği zamanlarda bile giyiniş tarzı yü-
zünden farklı davranılıyor. Kendim de 
bu olaylara defalarca kez şahit oldum. 
İş konusunda da Roman olduğumuzu 
öğrenince iş vermek istemiyorlar. 

Bu ayrımcılığın kökeni çok eski. 
Hâlâ aileler çocuklarını şu şekilde kor-
kutuyor; “Yaramazlık yapma, seni Çin-

ROMANLAR 
Esenyurt’un gülen yüzleri

Onlar kendilerini Esenyurt’un evladı olarak tanıtıyor. Neşeleri, hüzünleri, kültürleri, birbirinden renkli 
kıyafetleri ve kendilerine özgü evleriyle Romanlar; Esenyurt’taki çok kültürlülüğün bir parçası. “Renga-

rengiz, gökkuşağı gibiyiz” diyen Romanlar, artık ayrımcılığa uğramak istemediklerini söylüyor

U
Romanlara yönelik ay-

rımcı bakış açısı, Kuru-
çeşmeli Romanların da 
yakındığı bir durum. Ka-

ramık, Romanlar için kullanılan 
‘Çingene’ ifadesinin kendilerini 
çok üzdüğünü belirtiyor: “Biz 

burada Romanlara yapılan 
ayrımcılığı yıktık. “Kül-

türümüz, yaşam 
tarzımız bu” 

diyerek, kendimizi kanıtladık 
fakat ‘Çingene’ kelimesi bizleri 
çok üzüyor. İnsanlar, çocukları-
nı korkutma amacıyla “Bak seni 
Çingene’ye veririm” gibi cümleler 
kuruyor. Küçük yaşta bu ayrım-
cılığı aşılıyorlar. Bizimkisi bir ya-
şam tarzı, Romanları kötü göster-
meleri bizi üzüyor. Romanlara da 
en azından kendilerini gördükleri 
gibi bakmalarını istiyoruz.” 

Hayrullah 
ŞEMSİOĞLU

Özcan
MAKARACI

‘Çingene kelimesi 
bizi çok üzüyor’

Erdem
KARAMIK
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genelere veririm” ya da “Çingeneler ça-
lar seni, onların yanına yaklaşma” gibi 
sözler, küçük yaşlarda çocukların bey-
nine yerleştiriliyor. Onlar da büyüyün-
ce aynı şeyleri çocuklarına aktarıyor. 
Dernek olarak, bu ayrımcılığın önüne 
geçmek için barınma, istihdam, sağlık 

ve eğitim alanında çalıştaylar düzen-
liyoruz. Biz, sevincimizi de hüznü-
müzü de içimizde yaşayan insanla-
rız. Televizyonlarda lanse ettikleri 
gibi değiliz. Bizi, içimizde yaşaya-
rak görün, dilden dile dolaşarak 
değil. Gelin mahallemizde kalın, 
neler yaptığımıza bakın. Mese-
la televizyonda Romanlar kavga 
ediyor, müzik çalınca kavgayı bı-
rakıp oynamaya başlıyorlar ya da 

cenazeleri oluyor çalgı çalınca hemen 
oynuyorlar. Böyle insanlar değiliz, 
öyle bir hayatımız yok. Biz dünyanın 
ve Türkiye’nin gülen yüzüyüz. Biz, bu 
dünyanın ve toplumun asli unsurları-

yız. Rengârenk, gök-
kuşağı gibiyiz. 

““BEŞİNCİ KATTA EVİ VAR 
AMA O YİNE KAPIDA””

Romanlar kapılarının önünde otur-
maya alışmış. Beşinci katta evi varken 
gelip yine kapısının önünde oturuyor. 
Bu hayata fazla alışamadık. Çok katlı 
binalarda zorlanıyoruz. 

“ROMANLARI KARDEŞ 
OLARAK GÖRÜN”

Doğma büyü-
me Esenyurtlu olan 
Trakya Uzunköprü 
Yardımlaşma ve Da-
yanışma Derneği Baş-
kanı Gökhan Demirer, 
Esenyurt halkının Ro-
manları kardeş olarak 
görüp kucaklamasını 
istiyor: “Kırk yaşında-
yım, doğma büyüme 

Esenyurtluyum. Bana ‘Nerelisiniz?’ 
diye sordukları zaman, ‘Esenyurtluyum’ 
diyorum. Biz Esenyurt’un evladıyız. Ba-
zen ayrımcılığa uğruyoruz. Bugün birine 
“Romanız” dediğimiz zaman bize “Çin-
gene” diyorlar. Bu bir hakaret ama biz 
kötü niyetli olmadığımız için şikâyetçi 
olmuyoruz. Biz nasıl Esenyurt halkını 
kucaklıyorsak, onların da bizi kucak-
lamasını bekliyoruz. Biz onları kardeş 
olarak görüyoruz onların da bizi kardeş 
olarak görmesini istiyoruz. Romanlar, 
çok temiz kalpli, çok renkli, hiçbir kin, 
nefret beslemeyen, vatanına milletine 
komşusuna saygılı insanlardır.”

Esenyurt’un gülen yüzleri

Kentsel dönüşümle yüksek binalı evlerde yaşamaya başlayan Ro-
manların bu yeni hayata alışamadıkları görülüyor. Tek katlı ev-
lerin olduğu zamanlara özlem duyan Fatih Mahallesi sakini 

Şahinde Kaşıkçı, “Yetmiş beş yıldır burada yaşıyorum. Doğma 
büyüme buralıyım. Annem ve babam Selanik’ten buraya göç 
etmiş. Eskiden buralar daha güzeldi, hepimiz dışarıdaydık, 
rahat yaşıyorduk. Evlerimiz keşke eskisi gibi tek katlı olsa. 
İnsanlar kalabalıklaştı dışarı çıkamıyoruz, binalarda hiç 
rahat değiliz. Önceden bahçeme rahatça çıkıyordum, 
şimdi herkes yabancı, komşuluk da kalmadı” diyor.

TEK KATLI EVLERE ÖZLEM

Romanlara çiçekçilik gibi belirli işle-
rin verilmesinden dert yanan esnaf 
Yücel Kuş, “Vatandaşımız gariban, 
kapıcılardan eski eşyaları bulup ya 
da çöplerin kenarına atılan eşyala-
rı toplayıp ikinci el Roman paza-

rında uygun fiyata satarak, 
geçimlerini sağlıyorlar. 

“Trakyalıyım”, dediği-
miz zaman bize he-
men çiçek işi veri-
yorlar. Bizler, farklı 
işleri de yapabiliriz 
ama belirli yerler 
dışında iş imkânı 

bulamıyoruz” ifade-
lerini kullanıyor. 

Farklı işler de
yapabiliriz

Romanlar, kül-
türlerini gelecek nesillere 
aktarmak için gençlerin ve 

çocukların eğitimine önem veriyor. 
Esenyurt Romanlar Sosyal Kültür ve 

Dayanışma Derneği de Roman kültürü-
nün devamlılığını sağlamak için çeşitli 
çalışmalar yürütüyor. Dernekteki müzik 
atölyelerine katılan çocuklar, hem kü-
çük yaşlarda birden fazla enstrüman 

çalmayı öğreniyor hem de Roman 
müzik kültürünü yaşatmaya 

devam ediyor.

ROMAN TARİHİ
VE 8 NİSAN 
Aslen Kuzey Hindistan kökenli olan Romanlar, günümüzde ağırlıklı olarak Avrupa’da yaşamla-rını sürdürüyor. Göçebe bir halk olarak bilinen Romanlar eski zamanlarda, Hindistan’ın Pen-cap-Sind (Pakistan, Karaçi) nehir havzası boyunca Pakistan ve Afganistan’ın da içinde bulunduğu bölgelerden MS 420 civarında, İran ve Anadolu üzerinden dünyaya yayılmış bir Hint-Avrupa hal-kıdır. Romanlar, Hindistan’dan ayrılmalarından bu yana dünya genelinde elli ülkeye göç etmiştir. Romanların yüzlerce yıl önce Avrupa topraklarına gelmeleriyle birlikte onlara yönelik olarak başla-yan ırkçılık ve ayrımcılık, II. Dünya Savaşı’nda do-ruk noktasına ulaşıyor. 1942 yılında yüz binlerce Roman, Nazilerin ölüm kamplarında katlediliyor. 8 Nisan 1971 tarihinde Londra’da toplanan Birinci Uluslararası Roman Kongresi ise bu günün Dün-ya Romanlar Günü olarak anılmasına karar verdi. 1971 yılından itibaren, 8 Nisan Romanlara yapılan ayrımcılığın son bulması için anılan bir gün oldu.

Gökhan 
DEMİRER
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nasıl beslenmeli?
RAMAZAN’DA

Esenyurt Belediyesi diyetisyeni Duygu Gizem Çatalkaya, Ramazan 
ayı için beslenme önerilerinde bulundu. Çatalkaya, su kaybına yol 
açan çay kahve gibi içeceklerin sınırlandırılması gerektiğini belirtti

üs lümanla-
rın ‘On Bir 
Ayın Sultanı’ 
olarak kabul 
ettikleri Ra-
mazan ayı, 
diğer aylar-
dan daha 

farklı beslenme düzeninin olduğu bir 
zaman dilimi. Beslenme şeklimizdeki 
değişikliklerle bu ayı, beden sağlı-
ğımız için avantaja çevirmek bizim 
elimizde. Ramazan ayını hiç sorun-
suz, hatta çok daha dinamik ve din-
lenmiş bir şekilde geçirebilmek için 
beslenme önerilerine uymak gereki-
yor. Esenyurt Belediyesi Diyetisyeni 
Duygu Gizem Çatalkaya ile Rama-
zan’da sağlıklı beslenme önerilerini 
konuştuk. 

n Uzun süreli oruçlarda bes-
lenme nasıl dengelenmeli?

Bu yıl Ramazan ayında oruç tut-
ma süresi, on beş saate yaklaşıyor. Bu 
açıdan doğru ve dengeli beslenmeyi 
sağlamak önemli. Yapılan birçok bi-
limsel çalışma, Ramazan orucunun 
vücuttaki metabolizmayı yavaşlattığı-
nı söylüyor. Buna göre beslenmemiz 
normal vücut ağırlığımızı koruyacak, 
ağırlık kaybetmeyecek veya ağırlık 
kazanmamayı destekleyecek 
şekilde olmalıdır. Oruç 
sırasında baş ağrısı, ha-
zımsızlık, böbrek ve sin-
dirim sorunları gibi cid-
di sağlık sorunları ortaya 
çıkabilir. Bu nedenle sağ-
lıklı kalmak için dengeli 
beslenmeyi sürdürmek 
ve sağlıklı besinleri tü-
ketmek önemli. Ayrıca 
oruçluyken vücudumuzdaki 
sıvı dengesini korumalıyız. Bu-
nun için oruç öncesi ve sonrasında 
yeterli miktarda su tüketmeliyiz. 

n Beslenme düzeni nasıl ol-
malı?

Yağlı besin tüketimi azaltılmalı, 
az yağlı veya yağsız süt, yoğurt, az 
yağlı peynir, yağsız et tercih edilme-
lidir. İftar ve sahur öğünleri, karbon-
hidratlardan, örneğin; tam tahıllar 
ve tam tahıl ekmeği, yağsız et, kuru 
baklagiller, meyveler ve sebzeleri 
içermelidir. Yine bu süreçte aşırı tatlı 
tüketiminden kaçınılmalı. Genelde 
iftar sofralarında, bir insana yetecek 
yemeğin 2-3 kat fazlası bulunabili-
yor. İftarda, kan şekeri çok düşük ol-

duğundan kısa sürede çok miktarda 
besin tüketme isteği doğar. Yapılan 
en büyük hatalardan birisi de orucu 
açar açmaz çok hızlı bir şekilde, çok 
fazla besin tüketmektir. Çok hızlı 
yemek yendiğinde fazla miktarda ve 
enerjisi yüksek besinler alındığı için 
ilerleyen günlerde kilo alımı gerçek-
leşebilir. Bu yüzden porsiyonlar da 
dengede tutulmalı. 

n İftar ve sahurda hangi gı-
daları tüketmeliyiz?

Sahur yemeği yavaş sindirilen, 
gün boyu tok tutacak besinlerden 
oluşmalıdır. Kuru baklagiller, süt, 
yoğurt, peynir, yumurta gibi besinler-
den oluşan hafif bir kahvaltı yapılabi-
lir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, 
yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün 
tercih edilebilir. Posadan zengin be-
sinler; kepek, tahıllar, tam buğday, 
tohumlar, patates, sebze ve meyve-
lerde bulunur ve yavaş sindirilir. Bu 
besinler posa sağlar ve oruç 
süresince kabızlığı, midenin 
bulantı ve bozulmaları-
nı önlemeye yardımcıdır. 
Çok hızlı sindirilen be-
sinlerden sakınılmalıdır. 
Örneğin; şeker, beyaz un 
ve diğer saflaştırılmış şe-
kerleri içeren besinlerden 

uzak durulmalı. Sahur 
yemeği sırasında tatlı 

ve kızartılmış besinler 
tercih edilmemeli. Bu 
tür besinler gün boyunca 
midenin bulanmasına ve 
bozulmasına neden olabi-
lir. Yüksek tuz içeren besin-

lerden sakınılmalıdır. Bu tür 
besinler de oruç süresince su-

samayı artırmaktadır. Sahur sü-
resince bir bardak taze meyve suyu 

veya 2-3 bardak su tüketilmelidir.

BAHARATLI YEMEKLERE 
DİKKAT!

n Bu süreçte baharatlı yiye-
cekleri tercih etmek doğru mu?

İftarda yemeğe 2-3 adet hurma 
ve 1-2 bardak yağsız süt veya su ile 
başlanmalıdır. Hurma karbonhidrat, 
posa, potasyum ve magnezyum kay-
nağıdır. Süt ise önemli bir protein ve 
kalsiyum kaynağıdır. Yoğun besinler 
yenmeye başlamadan önce bir kâse 
çorba ve bir ince dilim tam buğday 
ekmeği tüketilebilir. İftar yemeğinin 

kalanında ise haşlanmış tam tahıl-
lar, fırında pişirilmiş sebzeler ve taze 
meyveler seçilmelidir. Baharatlı be-
sinlerin tüketilmesinden sakınılmalı-
dır. Baharatlı besinler mide salgıları-
nı uyarır ve oruç sırasında rahatsızlık 
hissedilmesine neden ola-
bilir. Eğer baharatlı 
besinler tüketilecekse 
pişirme esnasında ek-
lenmeli veya yemekler 
tüketilirken sınırlı 
miktarda ilave edil-
melidir.

n İftarla 
sahur ara-
sında sıvı 
tüketimi na-
sıl olmalıdır?

Sıcaklık ve 
nem artışına bağ-
lı olarak vücut ısısı 
artmakta ve metabolizma 

bu yeni duruma uyum sağlamaya 
çalışmaktadır. Sıcaklıkların 

etkisiyle artan terleme 
sonrasında yeterince 
sıvı alınmazsa oluşan 
su ve mineral kaybına 
bağlı olarak, bayılma, 
bulantı, baş dönmesi 

gibi sağlık problemleri 
yaşanabilir. Bu nedenle, 

günde ortalama en az 2-2,5 
litre (12-14 su bardağı) su içil-

meli, bununla birlikte sıvı ihti-
yacını karşılayacak ayran, taze 

sıkılmış meyve-sebze suları, 
sade soda gibi içecekler sık 
sık tüketilmelidir. Yeterli sıvı 
alınması; toksinleri vücuttan 
atmak, idrar yoğunluğunu 
korumak, böbrek yükünü 
dengelemek ve kan denge-
sini korumak için gereklidir. 
Vücut suyunu korumak için gün 
boyunca serin koşullarda kalmak 
ve fiziksel faaliyetleri sınırlamak vü-
cuttaki sıvı kayıplarını önlemek için 
önemlidir.

LİF ORANI YÜKSEK 
YİYECEKLER TERCİH EDİN

n Ramazan ayı boyunca sin-
dirim sisteminin düzenli çalış-
ması neler yapmalıyız?

İftardan 1-2 saat sonra kısa me-
safeli yürüyüşler yapmak sindirime 
yardımcı olacaktır. Beslenme düze-

nindeki değişikliklere bağlı olarak 
oluşabilecek kabızlığı önlemek için 
sıvı tüketimine dikkat edilmeli. Ek 
olarak; kuru baklagiller, kepekli ta-
hıllar, sebzeler gibi lif oranı yüksek 

yiyecekler, taze ve kuru 
meyveler, hoşaf ve kom-

postolar, hurma, ceviz, 
fındık, badem gibi 

kuru yemişler tercih 
edilebilir. Ayrıca 

sindirimi ko-
laylaştırmak 
için yemek 
yerken acele 
edilmemeli, 
yavaş ya-

vaş yenmeli, 
yeteri kadar 

çiğnenmelidir. 
Besin değeri dü-

şük ve mide salgısı-
nı artıran asitli içeceklerden 

uzak durulmalıdır. Çay, kahve gibi 
kafeinli içeceklerin tüketimi sınırlan-
dırılmalıdır, çünkü bu tür içecekler 
oruç sırasında vücutta sıvı kaybına 
yol açmaktadır.

n Oruç tutarken mutlaka sa-
hur yapılmalı. Peki sahur yap-
mak neden bu kadar önemli?

Ramazan ayı, oruç tutanlar için 
beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği 
bir aydır. Yeterli ve dengeli beslen-
menin sürdürülebilmesi için günün 
oruç tutulmayan bölümünde en az 

2 öğünü tamamlamak ve 
sahuru atlamamak ge-

rekir. Sahura kal-
kılmaması ya da 
sahurda sadece su 
içilmesinin zararlı 
olduğu unutul-
mamalıdır, çün-
kü bu beslenme 
tarzı yaklaşık on 

altı saat olan açlığı, 
ortalama yirmi saate çı-

karmaktadır. Bu da açlık kan 
şekerinin daha erken saatlerde 

düşmesine ve buna bağlı olarak gü-
nün daha verimsiz geçmesine neden 
olmaktadır. Öte yandan eğer sahur 
öğünü, ağır yemeklerden oluşursa 
gece metabolizma hızı düştüğü için 
yemeklerin yağa dönüşme hızı ve 
kilo alma riski artmaktadır. Bu ne-
denle sahura mutlaka kalkılmalı fa-
kat hafif ve sağlıklı yiyecekler tercih 
edilmelidir. 

M
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Afet durumlarında 
toplanma alanları ile 
çeşitli bilgileri ba-

rındıran Afet Bilgi Sistemi, 
Esenyurt Belediyesi tarafın-
dan oluşturularak web sitesi-
ne yüklendi. 

Esenyurt Belediye Başka-
nı Kemal Deniz Bozkurt’un 
afetlere hazırlık amacıyla baş-
lattığı seferberlik kapsamında 

afet öncesi tedbirleri almaya, 
eğitimler vermeye, gönüllü 
ve profesyonel afet ekipleri 
oluşturmaya; afet sonrasında 
ise gerekli müdahale ve ara-
ma-kurtarma yapmaya yöne-
lik çalışmalar devam ediyor. 
Bu kapsamda Afet Bilgi Sis-
temi hazırlanarak Esenyurt-
luların hizmetine sundu. İlçe 
genelindeki afet ve acil durum 

toplanma alanları ile çeşitli 
bilgilerin olduğu sistem web 
sitesi üzerinden takip edile-
bilir. Afet ve acil durumlar 
sonrasında güvenli alanlara 
yönlendirme amacı ile ilçede 
bulunan 126 toplanma alanına 
vatandaşlar “esenyurt.bel.tr” 
adresinden ‘360 Kent Rehberi’ 
kategorisini kullanarak ulaşa-
bilecek.

“Afet Bilgi Sistemi” oluşturuldu
Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcıları, Miraç ve 

Berat Kandili dolayısıyla ilçedeki çeşitli camilerde 
vatandaşlarla bir araya gelerek, kandil simidi ikra-

mında bulundu.
Esenyurt Belediyesi, vatandaşların Miraç ve Berat 

Kandili’ni kutladı. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcı-
ları, Cemal Güneysu, Ali Susuz, Veysel Bal, Halis Şim-
şek, Abdurrahman Ada, Hayrettin Babahan ve CHP 
Meclis Üyesi Rıza Gültekin 
Miraç ve Berat Kandili do-
layısıyla ilçe genelinde 
camilerde kılınan yatsı na-
mazında vatandaşlara bir 
araya geldi. Başkan Yar-
dımcıları, namaz sonrası 
vatandaşların kandilini 
kutlayarak, kandil simidi 
ikramında da bulundu.

Esenyurt Belediyesi 
vatandaşların Miraç ve 
Berat Kandili’ni kutladı
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örevde iki yılı 
geride bırakan 
Esenyurt Be-
lediye Başkanı 
Kemal Deniz 
Bozkurt, 31 Mart 
2019’dan bugü-

ne kadar geçen süreci Gazete Esen-
yurt’a anlattı. Geçmiş yıllarda rant 
ve betonla anılan Esenyurt, Başkan 
Bozkurt’un görevi devralmasının ar-
dından insanı merkeze alan işlerle 
öne çıkmaya başladı.  Esenyurt Bele-
diyesi’ne yeni bir anlayış ve yeni bir 
vizyon kazandıran Başkan Bozkurt, 
Meslek Edindirme Kursları, Kadın 
Sosyal Yaşam Merkezi, Derman Çar-
şısı ve Üreticiden Tüketiciye Aracısız 
Gıda gibi projelerle insana dokunan, 
yaşamı daha nitelikli kılan işlere 
imza attı. Bu çalışmaların önemli 

unsurlarından biri olan ESBİM, Pan-
demi sürecine rağmen iki yılda rekor 
düzeyde işsiz vatandaşı iş sahibi yap-
tı. Sağlık ve sosyal yardım gibi alan-
larda yapılan hizmetleri daha ileriye 
taşıyan Bozkurt, belediyenin idari 
yapısında da düzenlemelere gitti. 

Başkan Bozkurt, Esenyurt Bele-

diyesi’nin ekonomik yapısında da 
devrim niteliğinde hamleler yaptı. 
Görevi 2.2 milyar TL borçla devra-
lan Bozkurt, geride kalan iki yılda 
bu borcun üzerine tek bir kuruş yeni 
borç eklemediği gibi mevcut borcun 
330 milyon TL’sini de ödedi. Başkan 
Bozkurt’la birlikte Esenyurt Beledi-

yesi’nde yapılan hemen hemen tüm 
hizmetler, önceki yıllara oranla daha 
düşük fiyatlarla yapılmaya başlandı. 

Yeni dönemde Esenyurt Belediye-
si’ne ait arsa, bina ve araç gereçler de 
kayıt altına alındı. Daha önce belediye-
ye ait taşınır ve taşınmaz malların bir 
listesi bulunmuyordu. 

Başkan Bozkurt’un seçim vaatleri 
arasında yer alan Barış ve Kardeşlik 
Merkezi, Lise Kampüsü, Mahalle Ko-
nakları ve Derman Süt Satış Noktaları 
gibi projelerin ön hazırlıkları tamam-
landı. Bunların yanı sıra Saadetdere 
Termal Tesisleri’ni yeniden düzenle-
yen ve konaklanabilir bir turistik tesis 
haline getiren Başkan Bozkurt, ilçenin 
başlıca parklarında da belediyeye ait 
sosyal tesisler kuracak. Sosyal tesis 
projelerinin ilki Esenkent Havana 
Park’ta hayata geçecek. 

BIZI DOGRU
ANLADILAR

ESENYURTLULARA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Göreve geldiği ilk günden beri uyguladığı ‘Yönetim 
Modeli’ ve Esenyurt Belediyesi’ne kazandırdığı yeni 

anlayış ile farkını ortaya koyan Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yoğun çalışma

temposu ile geçen iki yılını anlattı

Esenyurt’un daha önce inşaata ve ranta dayalı 
bir anlayışla yönetildiğine dikkat çeken Başkan 

Bozkurt, yeni dönemde bu durumu tersine çevir-
diklerini ve Esenyurt Belediyesi’nde insanı mer-

kez alan bir anlayışı hakim kıldıklarını söyledi

“Esenyurtlulara teşekkür ediyorum. Bizi doğru 
anladılar” diyen Başkan Bozkurt, “Bize inan-

maya, güvenmeye devam etsinler. Esenyurt’u 
Türkiye’nin en mutlu ilçelerinden birisi haline 

getireceğiz” diye konuştu

G
TURGUT ÖZAL MAHALLE KONAĞI
Katılımcı belediyecilik anlayışını geliş-
tirmeyi ve tüm mahallelere eşit ve adil 
hizmet sunabilmeyi amaçlayan “Mahalle 
Konakları” projesinin ilki Turgut Özal Ma-
hallesi’nde hayata geçiyor. Yakın zaman-
da temeli atılacak olan mahalle konağının 
bünyesinde Çok Amaçlı Salon, Muhtarlık 
Ofisleri, Belediye Hizmet Birimleri, Etüt 
Merkezi, Sanat Atölyesi, Kapalı Pazar, Ka-
palı Otopark ve bir de Meydan yer alacak.



7NİSAN 2021

n 31 Mart 2019 seçimlerinin 
ardından Esenyurtlular yeni bir 
yönetim anlayışı, yeni bir bele-
diyecilikle tanıştılar. Görevde 
iki yılı doldurdunuz, geride ka-
lan bu süreçte Esenyurt’ta neler 
değişti, neler yaptınız?

n Türkiye’nin doğru yönetilmedi-
ğini düşündüğüm ve bulunduğumuz 
bölgelerde doğru işlerin yapılmadığını 
gördüğüm için siyasete Esenyurt’tan 
başladım, çünkü yanlışları düzeltme-
ye bulunduğumuz yerden başlarsak 
sonuç alacağımıza inanıyorum. Daha 
önce Esenyurt’ta sadece ranta ve in-
şaata dayalı yürüyen bir sistem vardı. 
Bunun Esenyurt’u nereye getirdiğini 
hep beraber gördük. Biz, Esenyurt’un 
inşaat rantına göre değil, insanı merke-
ze koyan bir yapılanmayla yönetilmesi 
gerektiğine inanan bir ekibiz. Görevi 
devraldığımız ilk günden beri insanı 
hayatın merkezine koyarak, burada ya-
şayan herkesin barış, kardeşlik ve hu-
zur içinde, bir arada, birbirini ötekileş-
tirmeden yaşaması için ne gerekiyorsa 
yaptık. 

n Esenyurt Belediyesi bir kurum-
dur, bu kurumun yapısının da kurum-
sal olması gerekir. Geçmişte maalesef 
öyle değildi. Görevi devraldığımızda 
2.2 milyar TL borcu ve hakkında 6 bin 
300 adet devam eden davası olan, imar 
planları iptal edilmiş, fi-
nansal disiplini ve sa-
bit kıymet envanteri 
olmayan, hatta pro-
jelerin ve diğer ka-
yıtların dahi doğru 
tutulmadığı bir 
yapı vardı; yani 
sadece belediye 

başkanının refleksi üzerine yürüyen 
bir sistem vardı. Arşivdeki kayıtlar bile 
doğru dürüst tutulmamıştı. Biz önce-
likle, vatandaşlarımızın ne istediğini 
ölçerek işe başladık. Önce muhtarlar-
la anketler üzerinden analizler yaptık. 
Sağlıkçılar, eğitimciler, Kent Konseyi 
ve mahalle meclisleri gibi farklı ke-
simlerin görüşlerini alarak öncelikli 
sorunları tespit ettik. Bu tespitler so-
nucunda 5 yıllık stratejik planımızı 
oluşturduk. Bu plan oluşturulurken 
aynı zamanda insanımızın ihtiyaçla-
rını karşılayacak, seçim vaatlerimizin 
de içinde yer aldığı projeler de uygu-
lanmaya başlandı. 

“FİNANSAL DİSİPLİNİ SAĞLADIK”

n Ama biz bu tespitleri yaparken 
öncelikle halletmemiz gereken konu-
lar vardı. Bir tanesi Esenyurt Beledi-
yesi’nin finansal yapısıydı. Maalesef 
geçmişte plansız bir şekilde yönetil-
diği için her yıl bütçesi açık veren, 
borçlanarak, hatta sabit kıymetlerini 
satarak giden, yeni bir sabit kıymet 
alamayan belediyeydi Esenyurt. Yeşil 
alanlarını, teknik alt yapılarını ve di-
ğer alanlarını satarak devam eden bir 
yöntem izlenmiş. Biz öncelikle finan-
sal disiplini sağladık. Bu finansal di-
siplin sayesinde açık veren değil, fazla 

veren; dolayısıyla borcunu ödeyen, 
bir metrekare bile arsa satmayan, 
arsa alan bir yapıya kavuştuk. Ku-
rumsal yapı içerisinde önce sabit kıy-
met envanterimizi oluşturduk. Esen-
yurt Belediyesi’nin kurumsal olarak 
kaç arsası, kaç bilgisayarı var, bunla-
rın hiçbiri kayıtlı değildi. Hepsi kayıt 
altına alındı. Elimizdeki taşınmazları 
nasıl kullanacağımızı planladık. Okul, 
kültür merkezi, sosyal donatı alanı 
ve park ihtiyacı gibi konuların hepsi 
belirlendi ve elimizdeki taşınmazlar 
buna göre planlandı. Bundan sonraki 
süreçlerde hangisinin ne zaman, han-
gi amaçla kullanacağı belirlendi. 

“BELEDİYE BAŞKANININ REFLEKSİYLE 
YÜRÜYEN BİR SİSTEM VARDI”

Maalesef burada çalışan ar-
kadaşlar mevzuatla ve işin yapı-
sıyla ilgili geçmişte hiçbir eğitim 
almamışlardı. Bu yüzden önce-
likle hizmet içi eğitimler tamam-
landı. Kurumsal parametreler 
belirlendi; yani biz işin yapısıyla 
ilgili çalışanlardan ne bekliyoruz, 
bunu arkadaşlarımıza aktarmış 
olduk. Halka sunacağımız hiz-
metin nasıl olacağını düşünerek 
bunun altyapısını ve eğitimlerini 
oluşturduk. Her bir müdürlüğün 
ne yapması gerektiği konusunda 
hedefler belirlendi ve bu hedefleri 
gerçekleştirirken doğru ilerlemek 
adına kontrol parametreleri oluş-
turuldu. Gerçekten hedefe gidi-
yor muyuz, sapmalar oluyor mu, 
kalıyorsa neden kalıyor, bu soru-
lar cevaplandı.

“KURUMSAL
PARAMETRELERİ

BELİRLEDİK”
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n Esenyurt’ta ciddi bir işsiz-
lik sorunu vardı. İşsizliği çöz-
mek için nasıl bir yol izlediniz?

n Bu sorunu hemen çözmek için İş 
Edindirme Merkezi’ni ciddi bir şekil-
de güçlendirdik. Geldiğimiz günden 
bugüne kadar 19 binin üzerinde kişiyi 
istihdam ettik. Aynı zamanda meslek 
edindirme kursları açtık. İş ihtiyacı 
olan ama mesleği olmadığı için işe 
yerleştirilemeyen vatandaşları-
mızın meslek sahibi olmaları 
amacıyla açtık bu kursları. 
Kadınlarımızın iş haya-
tına katılması için Ka-
dın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü ile Güçlü 
Kadınlar Koopera-
tifi’ni bir araya ge-
tirdik. Kadınların 
iş hayatına katılı-
mı sağlandı. Barış 
ve Kardeşlik Kültür 
Merkezi var. Buranın 
kurulma amacı, bütün 
yöresel derneklerimizin 
bir arada olup konuşabi-
leceği, kaynaşabileceği ve et-
kinliklerini yapabileceği bir mekân 
ihtiyacıydı. Bu proje alanında aynı 
zamanda, Anadolu, Ortadoğu ve Kaf-
kasya el sanatlarından eserler üretilip 
satılacak. Dolayısıyla hem bir ticaret 
alanını geliştiriyoruz hem de kültürü-
müze, geçmişimize sahip çıkacağımız 
bir alan oluşturmuş oluyoruz. Ayrıca 

bu alanın 
önünde gele-

cekte defileler düzenlenecek, moda 
tasarım alanında birtakım etkinlikler 
yapılacak. Bu da hem Esenyurt’un 
değerini artıracak hem de vatandaş-
larımızın evine daha çok ekmek gö-
türmesini sağlayacak. 

“MESLEK KURSLARIYLA
İŞSİZLİĞİ YENECEĞİZ”

“İKİ YIL YANLIŞLARI DÜZELTME 
VE KURUMSAL YAPIYI

OLUŞTURMAKLA GEÇTİ”
n Esenyurt Belediyesi’nin 1/5 binlik imar planları iptal edilmişti. Yeni bir 

imar planı yaptırıyoruz. Yüz altmış tane yürütmeyi durdurma kararının düzen-
lenmesiyle uğraşıyoruz. Maalesef geçmişte yapılan imar yanlışlıklarını disipline 
etmeye çalışıyoruz; yani bu iki yıl, eskiden yapılan yanlışları düzeltme, vatandaş-
ların ayakları üzerinde durabilmesini sağlama ve Esenyurt’un kurumsal yapısını 
sağlamakla geçti. Üzülerek söylüyorum bu iki yıl içerisinde çok ciddi sorunlarla 
karşı karşıya kaldık. Hacizler, engellemeler… ama hedeflediğimiz işlerin %70’ini 
toparlamış bulunmaktayız. 

n Sosyal yardımlarda 
nasıl bir yol izlediniz?

n Sosyal yardımlar 
daha düzenli daha den-
geli hale getirildi. Bütün 
envanter incelendi, du-
rumu iyi olup yardımlar-
dan faydalananlar elendi. 
Durumu kötü olup fay-
dalanamayan vatandaş-
larımız eklendi. Geçmiş 
yıllardan daha yüksek 
düzeyde sosyal yardım 
gerçekleştirdik. Vatanda-
şımızın sağlıklı gıdayı tü-
ketebilmesi için “Üreticiden Tü-
keticiye Aracısız Gıda” projesini 
başlattık. Bu zaten bizim vaat-
lerimizden biriydi. Anadolu’nun 
değişik bölgelerinde koopera-
tiflerde üretilen ürünleri satın 
alarak Esenyurtlulara ulaştırdık. 
Burada hedefimiz şuydu: İhtiyaç 
sahibinin yanında olup, elimizi 
ona yakın tutup, kendi ayakları 
üzerinde durabileceği hale gele-
ne kadar desteklemek; yani va-
tandaşların üreterek, çalışarak 
ve adil bir şekilde paylaşmalarını 
sağlayacak çalışmalar yaptık. 

“KAMPÜS LİSE PROJEMİZ 
ÖRNEK OLACAK”

n Kurumsal yapıda-
ki sorunların yanı sıra 
Esenyurt’un kendi için-
de bulunduğu sorunlar 
da var. Bunlardan bir 
tanesi okul sorunu. Bu 
sorunun giderilmesi için 
“Kampüs Lise” projemiz 
var. Bir vakfa verilen 25 
bin metrekarelik arazi 
var, onu geri almaya ça-
lışıyoruz. Burada değişik 

branşlarda eğitim veren liselerin 
olduğu bir kampüs oluşturmak 
istiyoruz. Kampüste; Anadolu, 
İmam Hatip, Sağlık, Güzel Sa-
natlar ve iki tane de Meslek Li-
sesi olacak. Aynı zamanda bu 
okulların kapalı ve açık spor 
salonları, yemekhanesi, kütüp-
hanesi, laboratuvarları, sanat ve 
çalışma atölyelerinin olduğu bö-
lümler olacak. İmarla ilgili gerek-
li düzenlemeler yapıldıktan son-
ra da burada örnek bir kampüs 
olacak. Bu projeyle, farklı alan-
larda eğitim alan çocuklarımızın 
kaynaşması sağlanacak. Mahal-
lelerde boşalan lise alanlarını da 
ilkokul ve ortaokul yapacağız. 
Zira buradaki sınıf başına düşen 
alan çok az. 

“SOSYAL YARDIMLARI YENİ 
PROJELERLE GELİŞTİREREK 

SÜRDÜRÜYORUZ”
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n Esenyurt’un en önemli so-
runlarının başında trafik geli-
yor. Bu sorunun çözümüne iliş-
kin neler yapıyorsunuz?

n Trafik sorununun çözümü 
için İstanbul Büyükşehir Belediye-
si ile ortak çalışmalar yapıyoruz. 
İki ayrı metro hattı geliyor. Biri Ba-
kırköy-Beylikdüzü, diğeri de Mah-
mutbey-Esenyurt Metro hattı. Bu 
iki projenin de 2024 yılına kadar 
tamamlanması hedefleniyor. Bunun 
dışında bizim önerdiğimiz Harami-
dere Tramvay hattı var. Finansman 
çalışması İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yapılıyor. Eğer fi-
nansman sorunu çözülürse orada da 
bir hat yapmayı planlıyoruz. 

“DOĞAN ARASLI BULVARI 
GENİŞLEYECEK”

n Doğan Araslı Bulvarı’nda yaptı-
ğımız çalışmalarda da bazı kavşak böl-
gelerinde büyükşehirle anlaştık gibi. 
Kavşak noktalarında iyileştirmeler 
olacak. Bir de Doğan Araslı Bulvarı’nın 
biraz daha genişletilmesini hedefli-
yoruz. Buradaki çalışmalar yapıldığı 

zaman önemli ölçüde trafik sorunu 
çözülecek ama tamamen çözülmesi 
mümkün değil. Bunu önemli ölçüde 
disipline etmek istiyoruz, çünkü Esen-
yurt’ta kapasitenin çok üzerinde insan 
yaşıyor. Bunu ancak disipline edebili-
riz. Keşke bu kadar insan buraya yer-
leştirilmeseydi ya da alt yapı sorunları 
çözüldükten sonra yapılsaydı ama bu 
projeler bitirildiğinde trafik sorunu 

önemli ölçüde çözülecek. 

“İNCİRTEPELİLER AÇILACAK 
YOL İLE E-5’E ULAŞACAK”

n Ulaşım ağını yeni baştan gözden 
geçiriyoruz. İncirtepelilerin otoparkın 
üzerinden yapılacak yol ile E-5’e ulaş-
masını sağlayacağız. Bunlar hemen 
yaptığımız çözümler. Biliyorsunuz bir 

çalışmayı yaparken projelendirme aşa-
masını ne kadar sağlıklı ve uzun vadeli 
yaparsanız, o iş o kadar kalıcı çözüm-
ler oluşturur. Mesela Doğan Araslı’ya 
paralel akış caddeleri bulmamız lazım. 
Onları şimdi çalışıyoruz. Doğan Araslı 
Esenyurt’un omurgası ve yükü kaldıra-
cak durumda değil. Oraya paralel yol 
hatları oluşturuyoruz. Bu yol hatları 
bittiğinde trafik sorunu çözülecektir. 

“METRO HATLARININ 2024’E KADAR 
BİTMESİ HEDEFLENİYOR”
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n Dikey olarak inşa edilen 
mevcut belediye binası Esen-
yurtluların tepkisine neden 
olmakta. Bu konuda bir çalış-
manız, yeni bir belediye binası 
projeniz var mı?

Maalesef var olan binamız, bir 
belediye binası olarak dizayn edil-
memiş. Esenyurt’taki vatandaşları-
mızın binadan doğru hizmet alma-
ları için birtakım değişimler yaptık 
ama bu yeterli değil. Şimdi finansal 
durumumuzu da ayarlayarak yeni 
bir belediye binası çalışması yapıyo-
ruz. Projesi çiziliyor. Proje onaylan-
dıktan sonra imalatına başlayacağız. 
Esenyurt 2013 planlarında 600 bin 
insanın yaşayacağı şekilde düşünül-
müş ama bugün 1 milyona yakın in-
san yaşıyor ilçemizde. Sayıları tam 
belli olmamakla beraber 250-300 
bin civarında da yabancı uyruklu-
nun yaşadığını tahmin ediyoruz. Ka-
yıtlı 200 bin civarında, kayıt dışında 
50 ile 100 bin arasında vatandaşın 
olduğunu düşünürsek, toplamda 1 
milyon 300 bin nüfus var. Zaten 600 
bin nüfusa bile yetersiz olan sosyal 
donatı alanları ve parklar, 1 milyon 
300 bin için düşündüğümüzde ne-
redeyse kullanılması imkânsız hale 
geldi.

n Yeşil alanla ilgili yeni pro-
jeler var mı?

n Esenyurt Belediyesi’nin sınırları 
içerisinde kullanabileceğimiz alanlar 
maalesef çok yok. İki tane büyük arazi-
miz var. Biri Haramidere BOTAŞ Boru 
Hattı’nın geçtiği yer. Burada, yaklaşık 
350 bin metrekarelik bir alanı yeşil-
lendirmek için proje geliştirdik. BO-
TAŞ ile görüşmelerimiz devam ediyor. 
Eğer sonuçlanırsa Esenyurtlulara dev 
bir yeşil alan kazandırmış olacağız. 
Bunun dışında Atatürk Mahallesi ile 
Gökevler bölgesinde 300 bin metre-
karelik bir boş alan var. Orası aslın-
da heyelan alanı, geçmişte hafriyatla 
doldurulmuş. İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi orayı, Bakırköy-Beylikdüzü 
hattının triyaj alanı olarak kullana-
caktı. Bir bölümü onların mali hazine-
si, bir bölümü de bize ait. Orada yak-
laşık olarak kullanabileceğimiz 100 
bin metrekare yer var. Daha önceden 
yapılmış yarım bir iş var ama ihtiyaca 
uygun olmamış. Biz onu daha nitelikli 
bir parka dönüştüreceğiz. 

“HER YEŞİL ALANI PARKA 
DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

n Geçen sene zannediyorum 4 tane 
parkı bitirdik. Bu sene 12 civarında 
park bitirmeyi hedefliyoruz. Bulduğu-
muz her atıl yeşil alan bölgesinde bir 

çocuk alanı ya da en azından vatandaş-
larımızın gidip oturabileceği alanlar 
yaratmaya çalışıyoruz. Bunun dışında, 
önümüzdeki süreçlerde de mahalle-
lerdeki küçük parkların ya da mahalle 
konağı yapılacak yerlerin önüne yeşil 
alanlar yapmayı hedefliyoruz.

DÖRT PARKTA DÖRT AYRI 
SOSYAL TESİS YAPILACAK

n Esenyurt’a en az 4 sosyal tesis 
yapmayı planlıyoruz ama daha önce 
çok düşük ücret karşılığı kiralanan 
yerleri, belediyenin işletmesi ya da 
belediye şirketlerinin işletmesi üzerin-
den halkın hizmetine sunmayı hedef-
liyoruz. Şu an Havana Park’ın içinde 
bir sosyal tesis oluşturuyoruz. Bunun 
dışında Cumhuriyet Mahallesi, Recep 
Tayyip Erdoğan Parkı ve Abdullah Gül 
Parkı’nda da birer sosyal tesisi halkı-
mızın hizmetine açacağız. Ayrıca Sü-
leymaniye Mahallesi’nde bir camimiz 
bitiyor. Namık Kemal Mahallesi’ndeki 
okul projesi bitti bitiyor. Hedeflediği-
miz 8 okul binası var. Bunları valilik-
le beraber planlıyoruz. Bunun dışın-
da yine sağlık ocağı, mahalle konağı, 
kreş, kültür merkezi, çocuk ve gençlik 
akademisi olarak planladığımız birçok 
bina var. Bir de yaşlı bakım ve geriatri 
merkezi çalışması yapıyoruz. 

İKİ TANE ŞEHİR PARKI GELİYOR
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n Son olarak Esenyurtlulara neler 
söylemek istersiniz?

Esenyurtlulara teşekkür ediyorum. Bizi 
doğru anladılar. Yaptığımız ölçümlemeler-
de görüyoruz ki 31 Mart’ta aldığımız oyun 
çok üzerinde desteğe sahibiz. Bize inandık-
ları, güvendikleri için çok teşekkür ederim. 
Bu bizi daha çok motive ediyor. Hedefimiz; 
Esenyurt’u Türkiye’nin en mutlu ilçelerin-
den birisi yapmak. Esenyurt’un nüfusunu 
oluşturan çok renkli, çok bileşenli bir yapı 
var. Burayı, herkesin mutlu olduğu, birbiri-
ni tanıdığı, birbirini sevdiği, birbirinin der-
dine üzüldüğü, sevinciyle coştuğu bir ilçe-
ye dönüştürmek istiyoruz.  Çocuklarımıza, 
gençlerimize, kadınlarımıza sahip çıkacağız. 
Gençlerimizin ve kadınlarımızın yaşama 
umutla bağlanması için üzerimize düşen 
tüm çalışmaları gerçekleştireceğiz. Şu anda 
2 bin 800 öğrenciye ücretsiz üniversite ha-
zırlık kursu veriyoruz. 20 bin civarında spor 
hizmeti alan gencimiz var. 76 ayrı branşta el 
sanatları kursları veriyoruz. Sağlık alanında 
hizmet alanlarının çok çok üzerinde çalış-
malar yapıyoruz; yani her ay bin kişiye evde 
sağlık hizmeti veriyoruz, bin kişiyi hastaneye 
götürüyoruz. Yaşlı ama kendilerini geçindi-
remeyecek, yemek yapamayacak durumda 
olan vatandaşlarımızın evlerine sıcak yemek 
götürüyoruz. Ekonomik durumu zayıf olan 
vatandaşlarımıza kuru gıda yardımı yapıyo-
ruz. Geçen sene pandemide 70 bin civarında 
kişiye yardım yapıldı. Bu sene de aynı sayıyı 
hedefliyoruz. Esenyurtlular bize inansınlar, 
güvensinler. Dürüst, namuslu, çalışkan bir 
şekilde, yaşam içinde herkesin var olması 
için elimizden geleni yapacağız.

Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un projeleri arasında yer 
alan Barış ve Kardeşlik Merkezi, ilçede yaşayan farklı kültürleri bir ara-
ya getiren kapsamlı bir proje. Kentteki il derneklerinin ortak kullanabile-
cekleri sosyal ve kültürel alanların da yer alacağı yapı içerisinde; Nikah 
Salonu, Kültür-Sanat Atölyeleri,  Yerel Basın Temsilci Ofisleri, İl Dernek 
Yönetim Ofisleri, Yöresel Müzik Atölyesi, Yöresel Halk Oyunları Salonu, 
Toplantı Salonu, Çok Amaçlı Salon, Yöresel Ürün Satış Noktası, Kon-
ser-Miting Sahnesi, Gazete-Dergi ve Yeme-İçme satış büfesi, Restoran, 
Barış, Kardeşlik ve Özgürlük Heykeli, Kuaför, Kuyumcu-Hediyelik Eşya 
Satışı ve Fotoğraf Stüdyosu gibi bölümlerin bulunması planlanıyor.

KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRECEK



12 NİSAN 2021

Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi, gücünü kadınlardan alıyor. Dezavantajlı kadınlara öncelik verdiklerini belirten Kooperatif 
Başkanı Nesrin Bozkurt, bu projeyle kadınların kendilerine olan güvenlerini yeniden kazandırmayı amaçladıklarını belirtiyor

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü, Koronavirüs salgını 
ile mücadele döneminde özverili 
şekilde çalışan sağlık ça-
lışanlarını unutmadı. 
Esenyurt Belediye 
Başkan Yardım-
cısı Halis Şim-
şek, Sağlık İşleri 
Müdürü Günnur 
Yıldırım ile birlik-
te ilçedeki hasta-
neler ve aile sağ-

lığı merkezlerinde görev yapan 
sağlık çalışanları ziyaret ederek, 
14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. 

Ziyarette sağlık çalışan-
larına, Esenyurt Bele-

diyesi Kadın Sosyal 
Yaşam Merkezi’n-
de üretim yapan 
Güçlü Kadınlar 
Kooperatifi’nin şal 
ve çanta gibi el 

emeği ürünlerin-
den hediye edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal De-
niz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi’nde 
çalışan kadın emekçilerin, 8 Mart Dün-
ya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. 
Tüm katları tek tek dolaşarak kadınları 
tebrik eden Başkan Bozkurt, kadınlara 
çiçek ve kolonya hediye etti. Kadınların 

yaşamın kaynağı olduğunu söyleyen 
Başkan Bozkurt, “Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü’nü kutluyorum. İyi ki varsı-
nız. Her şey sizinle güzel. Yaşamımıza 
değer katıyorsunuz. Varlığınız, bize 
kattıklarınız ve yaşamı yeşerttiğiniz için 
çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Güçlü kadınlardan
üretime destek

Esenyurt Güçlü Kadınlar Ko-
operatifi, Esenyurt Belediye-
si Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü ile protokol im-

zalanmasının ardından çalışmalarına 
hızla devam ediyor. Kooperatif, daya-
nışmak için bir araya gelen kadınların, 
ekonomik ve sosyal hayatın her kat-
manına katılımının desteklenmesini 
amaçlıyor. Esenyurt Güçlü Kadınlar 
Kooperatifi, her geçen gün iş gücünü 
artırarak üretime devam ediyor, ka-
dınların gücünü avantaja çeviriyor.  

DEZAVANTAJLI OLANLAR 
ÖNCELİĞİMİZ

Esenyurt Güçlü Kadınlar Koo-
peratifi Başkanı Nesrin Bozkurt, ça-
lışmalarında dezavantajlı kadınlara 
öncelik verdiklerini dile getirerek 
ekliyor: “Esenyurt Güçlü Kadınlar 
Kooperatifi oluşumu olarak, Esen-
yurt’ta öncelikle, olarak geçim sıkın-
tısı çeken sosyal, ekonomik yönden 

çaresiz, neredeyse tüm yükü omuzla-
rında taşıyan dezavantajlı kadınların 
istihdam olanaklarını ve fırsatlara 
ulaşma şansını artırarak kendilerine 
güvenlerini yeniden kazandırmayı 
amaçladık” diye konuşuyor.  

ÜRETEN KADINLAR: 
“ÇOK MUTLUYUZ”

Güçlü Kadınlar Kooperatifi’nde 
dikiş yapan Asiye Çam, “Hem çalı-
şıp para kazanıyoruz hem de öğreni-
yoruz. Bu yüzden de çok mutluyuz” 
diyerek çalışmaların sonucunda öz 
güvenlerinin arttığını ifade ediyor. 
Çam, “Öncelikle bize bu imkânı ta-
nıyan Esenyurt Belediyesi’ne, Kemal 
Deniz Bozkurt’a ve eşi Nesrin Boz-
kurt’a teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuşuyor. Asiye Çam’la aynı işi ya-
pan Dürdane Demir ise “Herkese çok 
teşekkür ediyorum. Bizim burada or-
tamımız çok güzel. Herkes çalışıyor, 
herkes bir şeyler üretiyor” diyor. 

Kadınlar Günü’ne özel 
300 yeni istihdam
Esenyurt Belediyesi İstih-

dam Merkezi (ESBİM), 8 
Mart Dünya Emekçi Kadın-

lar Günü’nde 300 kadının istih-
dam edilmesini sağladı. İşsizliğe 
çözüm bulabilmek ve iş arayışı 
içinde olan vatandaşların istihda-
mının sağlamak için çalışmalarını 
sürdüren ESBİM, iş arayanları ve 
işverenleri buluşturmaya devam 
ediyor. Kadınlar Günü’ne özel 
bir çalışma başlatan ve sektörün 
öncü firmaları ile görüşen ESBİM, 
kadınların işe alınması için müla-
kat başlattı. Mülakatlar sonucu 
300 kadın işe yerleştirildi.

Mülakatlara katılan kadınlara 

hitap eden Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt, “Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nüzü kutlu-
yorum. Her zaman sizin yanınızda 
olacağımızı unutmayın. Her soru-
nunuzda, olanaklarımız çerçeve-
sinde elimizden geldiğince size 
yardım edeceğiz. Çalışmak, üret-
mek, hakça paylaşmak, kardeşçe 
yaşamak için size yakın olacağız. 
Sizlerle beraber Esenyurt’un gü-
zelleşeceğini biliyorum” dedi. 
Girişte ateşleri ölçülerek alınan 
kadınlara, dezenfektan, kalem ve 
su verildi. Olası bir sağlık sorunu 
ihtimaline karşı da hasta nakil am-
bulansı da hazır bekletildi.

Sağlık çalışanları unutulmadı

Başkan Bozkurt, kadın
çalışanların gününü kutladı

Güçlü Kadınlar Kooperatifi çatısı altında 
üretime başlayan Esenyurtlu kadınlar
birbirinden güzel ürünler ortaya çıkartıyor.
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Esenyurtlu kadınlar onli-
ne eğitim sonunda yap-
tıkları el emeği ürünleri, 
8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nde ser-
giledi. Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt ve eşi Nesrin 
Bozkurt tarafından açılan 
sergideki el emeği ürün-
ler büyük beğeni topladı

Online
eğitimler
meyvesini
verdi

Esenyurt Belediyesi, pandemi 
sebebiyle kapanan kursla-
rın eğitimlerini online plat-
formlara taşıdı. Kadınlar, 

sosyal medya üzerinden aldıkları eği-
timler sonucu evde kendi ürünlerini 
yapmaya başladı. Yapılan ürünlerin 
yer aldığı sergi, 8 Mart Dünya Emek-
çi Kadınlar Günü’nde açıldı. Açılışta 
bir konuşma yapan Başkan Bozkurt 
“Kadınlar hayatın kaynağı. Onların 
kendilerini ifade etmeleri için önleri-

ni açmamız lazım. Bu sergi yaklaşık 
bir yıldır üretilen ürünlerin sonu-
cu. Arkadaşlarımız çok değerli işler 
yapmışlar. Biz bundan sonra Esen-
yurt’ta, kadınların kendilerini ifade 
edeceği tüm kanalları açık tutacağız. 
Sonrası da gelecek. Daha güzel şeyler 
yapacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Bozkurt ve eşi Nesrin 
Bozkurt tarafından açılan sergide 
ürünlerini sergileme fırsatı bulan 
Gülbahar Kambur, “Biz bunun her 

zaman olmasını istiyoruz, çünkü bu 
çalışmayla kadınlara istihdam sağ-
lanıyor. Kazanç sağlamaya başlayan 
kadınların öz güveni artıyor; yani 
hem kendilerine meslek ediniyorlar 
hem de ihtiyaç duyduğumuz daya-
nışmayı gerçekleştirebiliyorlar” diye 
konuştu. Başkan Bozkurt, serginin 
ardından Kadın Sosyal Yaşam Mer-
kezi’ne giderek Güçlü Kadınlar Koo-
peratifi’nde üretim yapan kadınları 
ziyaret etti.

Esenyurt Belediyesi’nde görev 
yapan kadın müdürler, ‘Kadın 
İsterse Her Şeyi Başarır’ slo-
ganıyla yola çıkarak bir folklor 

grubu kurdu. Daha önce hiç folklor oy-
namamış olan müdürler bir ilke imza 
attılar. Folklor ekibi ilk gösterisini 8 

Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne 
özel düzenlediler. Çeşitli yörelere ait 
halk oyunlarından oluşan gösteri, bele-
diyemizin sosyal medya hesaplarında 
da yayınlandı. Vatandaşlardan büyük 
ilgi gören gösteride kullanılan yöresel 
kıyafetler de dikkat çekti. Folklor ekibi, 

2 ay gibi kısa bir sürede Horon ve Zey-
bek gibi Türkiye’deki çeşitli yörelere ait 
oyunlara hazırlandı. Kadın müdürler, 
çalışma ortamından ve günlük hayat-
tan bir nebze uzaklaşabildikleri için bu 
sosyal etkinlikten oldukça memnun. 

Bu tür sosyal etkinliklerle kadınlara 
örnek olmayı hedefle-
diklerini söyleyen Esen-
yurt Belediyesi Emlak 
ve İstimlak Müdürü Ta-
zegül Polat, “Biz, daha 
önce hiç halk oyunları 
oynamamış müdür ar-
kadaşlar olarak bir ara-
ya geldik. Çalışma ortamından ve gün-
lük hayattan bir nebze uzaklaşabilmek 
için çalışmalara başladık. 2 ay gibi bir 
sürede, 8 Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar Günü’ne özel, halk oyunlarından 
oluşan bir gösteri hazırladık. Gördük 
ki kadın isterse her şeyi başarır. Bu ve-
sileyle bir kez daha tüm kadınların, 8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü 
kutluyoruz” dedi.

Kadın müdürler folklar grubu kurdu
Daha önce hiç halk oyunu oynamamış olan Esenyurt Belediyesi’nde görev yapan 
kadın müdürler bir folklor grubu kurdu. 2 ay gibi kısa bir sürede hazırlanan ekip, 
en değerli gösterilerini 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde gerçekleştirdi.

Esenyurt Belediye Başka-
nı Kemal Deniz Bozkurt, 
Esenyurt Belediyesi Kül-

tür Merkezi’nde bulunan Kent 
Konseyi’ni ziyaret ederek Kent 
Konseyi Kadın Meclisi Başkanı 
Çiğdem Çınar ve Kadın Meclis 
üyelerinin 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nü kutladı. Kent 
Konseyi Başkanı Tuncer Dağ’ın 
da bulunduğu ziyarette konuşan 
Başkan Bozkurt, kadın ile erkeğin 
eşit olması gerektiğini ifade ede-
rek, “Hangi toplum kadınlarına 
daha çok değer veriyorsa o top-
lum daha güçlü ve gelişmiş olur” 
diye konuştu. 

Başkan Bozkurt,
Kadın Meclisi ile 
bir araya geldi
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aşkan Bozkurt, 21 Mart 
Dünya Down Sendromu 
Farkındalık Günü dolayı-
sı ile Esenyurt Belediyesi 
Özel Eğitim Merkezi’nde 
öğrenim gören ‘özel’ ço-

cukları belediye binasında ağırladı. 
Aileler, çocuklar ve Özel Eğitim Mer-
kezi’ndeki sağlık çalışanları, ziyaret 
sırasında “21 Mart Down Sendromu 
Farkındalık Günü +1 Sevgiyle” yazılı 
tişört giydi. Belediye birimlerinde do-
laşan özel çocuklar, çalışanlar ile oyun 
oynayarak keyifli dakikalar yaşadı.

“ONLAR MUTLUYSA 
BİZ DE MUTLUYUZ”

Çocuklarının Özel Eğitim Merke-
zi’nde eğitim almaya başladığını belir-
ten aileler, mutlu olduklarını söyledi. 
Başkan Bozkurt, aileleri ve öğretmen-
lerinden, özel çocukların eğitimi hak-
kında bilgi aldı, ardından çocuklara 

hediyeler verdi. Samimi ve 
güldüren sohbetin ardın-
dan çocuklar, Başkan 
Bozkurt’a kendi yap-
tıkları resmi hediye etti. 
Özel çocuklar ve ailelerin 
her zaman yanlarında ola-
caklarını söyleyen Başkan Boz-
kurt, “Esenyurt Belediyesi olarak 
çocuklarımıza ve ailelerimize des-
tek olmak için Özel Eğitim Merkezi’ni 
kurduk. Daha önce olmayan 
bir birimdi. Eksikli-
ği hissedilen bu 
birimi kurarak 
çocuklarımızın 
ve ailelerimi-
zin destekçisi 
olduğumuzu 
g ö s t e r m e k 
istedik. Onlar 
mutluysa biz de 
mutluyuz” diye 
konuştu.

‘Özel’ misafirlerimizi
AĞIRLADIK
Esenyurt Belediyesi’nin yeni dönemde kurdu-
ğu Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim alan özel 
çocuklar, “21 Mart Dünya Down Sendromu 

Farkındalık Günü”nde Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt’un misafiri oldu

B
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Yıldız Teknik 
Üniversitesi

Rektörü’ne
ziyaret

Esenyurt Belediye Başkanı Ke-
mal Deniz Bozkurt, Yıldız Teknik 

Üniversitesi Rektörlüğü’ne 
atanan Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ı 

ziyaret etti. Yeni rektöre göre-
vinde başarılar dileyen Başkan 

Bozkurt, Prof. Dr. Yılmaz’a, 
Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri 
Müdürlüğü’nde kadın kursiyer-

lerin yapmış olduğu el emeği 
ürünü bir tablo hediye etti. 

Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, Fran-
sa İstanbul Başkonsolosu 
Olivier Gauvin’i makamında 

ağırladı. Esenyurt ile Fransa yerel yö-
netimleri arasında muhtemel iş birliği 
konularının ele alındığı görüşmede 
Başkan Bozkurt, Başkonsolos Gau-
vin’e Esenyurt hakkında bilgiler verdi. 
Yapılan görüşmenin ardından Başkan 
Bozkurt, Başkonsolos Gauvin’e Güçlü 
Kadınlar Kooperatifi tarafından üreti-
len el işi ürünlerden hediye ederken, 

Gauvin ise Başkan Bozkurt’a Beyoğ-
lu’ndaki Fransız Sarayı’nı tanıtan bir 
kitap hediye etti.

Başkan Bozkurt’un bir diğer ko-
nuğu ise Bulgaristan Cumhuriyeti 
İstanbul Konsolosu Atanas Atana-
sov oldu. Bozkurt ve Atanasov, Bul-
garistan’da yapılacak genel seçimler 
için Esenyurt’ta kurulan sandıklarla 
ilgili görüşmelerde bulundu. Atana-
sov, Başkan Bozkurt’tan oy kullan-
ma sırasında alınacak tedbirlerle 
ilgili bilgi aldı.

Başkan Bozkurt diplomat
konuklarını ağırladı
Fransa İstanbul Başkon-
solosu Olivier Gauvin ve 
Bulgaristan Cumhuriyeti 

İstanbul Konsolosu
Atanas Atanasov,

Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt’u ziyaret etti



Eskiden soğan tarlalarıyla 
meşhur olan İncirtepe, 

şimdi otuz beş bin nüfus-
lu bir mahalle. Yirmi beş 

yıldır yaşadığı mahallede 
muhtar olan Ahmet Kuz-

ğun, “Buralarda eskiden 
soğan tarlaları vardı. Şim-
di mahallemizde 46 sokak 

ve 6 cadde var. Yerleşim 
alanımız çok büyük değil. 

Derli toplu bir mahalle 
ama nüfusumuz kalaba-

lık. Biz mahallemizden 
memnunuz” diyor. 

u sayıda, Esenyurt’un 
en eski mahallele-
rinden biri olan İn-
cirtepe Mahallesi’ni 
tanıtmak istiyoruz 
sizlere. Bu sebeple iki 
dönemdir muhtarlık 
yapan Ahmet Kuz-

ğun’un kapısını çaldık. Ayrıca mahal-
le esnafı ve sakinlerinin ağzından İn-
cirtepe Mahallesi’ni dinledik. Hemen 
hemen her renkten insanın yaşadığı 
İncirtepe’de, mahallenin eski sakin-
leri ile son yıllarda mahalleye yerle-
şen yabancı uyruklu göçmenler uyum 
sağlamaya çalışıyor. Akşemsettin, 
Yunus Emre ve Zafer Mahallelerine 
komşu olan İncirtepe Mahallesi’nin 
nüfusu, yabancı göçmenlerle birlikte 
35 bin civarında. Ortalama 380 bin 
dönüm arazi üzerine kurulu mahal-
lede nüfus yoğunluğu oldukça fazla. 
Binaların yoğun olmasından dolayı 
çocukların oyun oynayabileceği, bü-
yüklerin ise vakit geçirebileceği park 

ve yeşil alan gibi yerler mevcut değil. 
Bunun en temel nedeni ise, plansız 
büyüme. Önceki dönemlerde mahal-
le planlaması yapılırken yeşil alan, 
oyun alanları ya da park gibi hiçbir 
sosyal ihtiyaçlar hesaba katılmamış. 
Eskiden boş arazilerin bulunduğu 
mahalle, plansız yapılaşma nedeniyle 
binaların yoğunlukta olduğu bir alana 
dönüşmüş. Mahallede ilk durağımız 
Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı 
ve İncirtepe Mahalle Muhtarı Ahmet 
Kuzğun’un muhtarlık ofisi oluyor. 
Aslen Ardahanlı olan Kuzğun, şimdi-
lerde yirmi beş yıl boyunca taksicilik 
yaptığı mahalleyi yönetiyor. Kuzğun 
yirmi beş yıldır yaşadığı mahalleyi 
yönetmekten dolayı oldukça mem-
nun olduğunu belirtip ekledi: “Yirmi 
beş yıldır İncirtepe Mahallesi’nde 
yaşıyorum. Muhtarlık dışında müte-
ahhitlik yapıyorum. Aslında buranın 
en eski taksicilerindenim. Sonra in-
şaat işiyle uğraştım. Ardından ma-
hallemize hizmet etmek için muhtar İn

ci
rt

ep
e 

M
ah

al
le

 M
uh

ta
rı 

Ah
m

et
 K

uz
ğu

n

Soğan
tarlalarından
beton yığınlarına
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adayı olmaya karar verdim. Sağ olsun 
mahallemiz de bizi uygun gördü. İki 
dönemdir muhtarlık ve aynı zaman-
da Esenyurt Muhtarlar Derneği’nin 
başkanlığını yapıyorum.”

YEŞİL ALAN VE PARK 
EKSİĞİMİZ VAR

İncirtepe Mahallesi’nin otuz beş 
yıldan fazla bir geçmişi olduğunu söy-
leyen Kuzğun, “İncirtepe, Esenyurt’un 
en eski mahallelerinden biri. İsmi hep 
aynıydı. Daha sonra buradan ayrı-
lan çok mahalle oldu. Mesela İnönü, 
Yenikent, Yunus Emre, Akşemsettin 
mahalleleri bizden ayrıldı. Eskiden 
buralarda soğan tarlaları vardı. Şimdi 
mahallemizde, 46 sokak ve 6 cadde 
var. Yerleşim alanımız çok büyük değil. 
Derli toplu bir mahalle ama nüfusu-

muz kalabalık. Mahallemiz 
çok iyi. Çıkmaz sokaklarımız 

yok, yerleşim alanımız iyi, sokakları-
mız çok geniş. Yaşayan vatandaşla-
rımız da birbirini iyi tanıyor. Burada 
çeşitli il dernekleri de var. Ayrıca ka-
muya ait 2 okulumuz, 2 camimiz ve 
kapalı pazarımız mevcut ama yerleşim 
alanımızın dar olmasından kaynaklı 
olarak bir parkımız yok” diye konuştu. 
1990’lı yıllarda Esenyurt’un durumu-
nun köyden farksız olmadığını belirten 
Kuzğun şöyle devam etti: “O zamanlar 
alt yapı yoktu. Her taraf çamurdu, İs-
tanbul içinden ticari taksiler müşteri 
getirirlerdi ama Tabela Durağı’ndan 
aşağı inmezlerdi. Biz alıp adreslerine 
götürürdük. Bir köy gibiydi. O zaman-
lar nüfus biraz kalabalıklaştı ama çok 
yapılaşma yoktu. Her taraf açıktı, yeşil 
alan da vardı. İnsanlar birbirini tanı-
yordu ve daha mutluydu herkes. Yapı-
laşmalar olunca ve inşaatlar çoğalınca 
çok göç aldı. Eskiden 2-3 bin nüfuslu 

bir yerken, şimdi nüfusumuz 35 bin 
kişiye yükseldi. İnşaatlara çok yer ve-
rince yoğun göç aldı ve yapılan binalar 
komşuluğu bitirdi.” 

BELEDİYE EN BÜYÜK 
YARDIMCIMIZ

Plansız yapılaşma nedeniyle İncir-
tepe Mahallesi’nde park ve yeşil alan 
sorunu yaşanıyor. Muhtar, yaşlılar için 
de bir sosyal tesisin inşasının iyi olabi-
leceğini söylüyor. Ayrıca gençlerin de 
futbol sahası gibi taleplerinin olduğu-
nu anlatıyor. Kuzğun, “Uygun alan 
olsa belediyemizin bu sosyal 
alanları yapacağını biliyorum 
ama bu şartlarda yer yok diye 
hareket edemiyoruz” diye de 
belirtiyor. Esenyurt Belediye-
si’nin mahallenin tüm sorun-
larıyla yakından ilgilendiğini 
söyleyen Kuzğun son olarak 
şunları ekledi; “Esenyurt Bele-
diyesi, mahallemizde çalışmalarına 
devam ediyor. Temizlik sorunumuz 
yok. Sokak hayvanlarıyla ilgileniliyor. 
Sağlık işlerine bir hastamızı bildirdiği-
mizde, anında dönüş alabiliyoruz. Bize 
çok yardımcı oluyorlar. Pandemi süre-
cinde birçok vatandaşımız çalışamadı-
ğı için ihtiyaç sahibi durumuna düştü. 
Bu durumu belediyemizin Sosyal Yar-
dım İşleri Müdürlüğü ile paylaştığı-
mızda onlar da hemen ilgilenerek va-
tandaşlarımıza gıda kolisi gönderdiler. 
Ne zaman mağdur insanları bildirsek, 
bize yardımcı oluyorlar.”

YABANCILARIN ESNAFA 
FAYDASI VAR

Muhtarın ardından, mahallenin 
köklü esnafıyla da konuştuk. Onlardan 
biri de yaklaşık yirmi yıldır mahallede 
balıkçılık yapan Erhan Balıkçılık’ın 
sahibi Erhan Raşitoğlu’nun oğlu Em-
rah Raşitoğlu. Mahalleye yerleşen 
yabancıların esnafa kazanç açısından 
faydalı olduğunu söyleyen Raşitoğ-
lu, “İncirtepe Mahallesi güzel bir yer. 
Geçmişe baktığımızda biraz daha ge-
lişmekte olan farklı farklı insanların 
geldiği, göçmenlerin fazlalaştığı bir 
ilçe. Yabancıların buradaki esnafa fay-
dası fazla. Ekonomiye katkıları oluyor, 
onlarla ilgili herhangi bir sıkıntımız 
yok. Biz, 1975 yılından beri balıkçılıkla 
uğraşıyoruz. İncirtepe Mahallesi’nde 
1999 yılından beri hizmet vermekteyiz. 
Kendi çocuğumuzun yemeyeceği balı-
ğı, buradaki insanlara yedirmiyoruz. 
Kalitemizle kendimizi sevdirdik” dedi. 
Esnaf olarak, veresiye geleneğini gü-
nümüzde de devam ettirdiklerini ifade 
eden Raşitoğlu sözlerine şöyle devam 
etti: “Pandemiden dolayı sadece biz 

değil, bütün esnaf zorluk çekiyor. Bu 
süreçte bizler esnaf olarak hâlâ veresi-
ye geleneğini sürdürüyoruz. Çalışma-
yan ya da zor durumda olan insanlar 
var. Geldiklerinde geri çevirmiyoruz. 
Biz burada yılların esnafıyız, babam 
kapıya gelen hiç kimseyi boş çevirme-
miştir. Biz de bunu devam ettiriyoruz.” 

OTUZ ALTI YIL ÖNCE 
BURASI KÖYDÜ

İncirtepe’de hızlı ya-
pılaşmanın çarpık 

kentleşmeye ne-
den olduğunu 

belirten ma-
nav Bayram 
Yıldız, otuz 
altı yıldır 
İncirtepe’de 
yaşıyor, 8 yıl-

dır da esnaflık 
yapıyor. İncirte-

pe Mahallesi’nde 
yaşamaktan çok mem-

nun. Bir anda büyüyen Esenyurt’ta 
binaların daha düzenli bir şekilde ya-
pılabileceğini söyleyen Yıldız, “Bina-
ların yapılması çarpık bir yapılaşma-
ya neden oldu. Daha iyi yapılabilirdi. 
Yabancıların gelmesiyle birlikte de 
mahallemiz çok kalabalıklaştı ama be-
lediyemizin buradaki çalışmaları gü-
zel, önceki dönemlere göre iyi gidiyor” 
diye konuştu.

KOMŞULUK BİTTİ

Binaların çoğal-
masının komşuluğu 
bitirdiğini söyleyen 
mahalle sakini Hüse-
yin Balcı, “Buraya ilk 
geldiğimiz yıllarda 
bu kadar bina yok-
tu. Komşu komşu-

yu tanırdı. Şimdi öyle değil. Kimseyi 
tanımıyorsun. Eskiden asfalt yoktu, 
yollarımız çamurdu, böyle gelişmiş de-
ğildi. Zamanla bu duruma geldi ama 
komşuluk bitti, yine de diğer mahalle-
lere göre bizim mahallemiz en sakini. 
Sadece gençlerimize sahip çıkılmasını 
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

PATİKA YOLLAR 
MEYDAN OLDU

Eskiden patika 
yolları olan İncir-
tepe’nin şimdilerde 
büyüyerek, geliştiğini 
ifade eden esnaf Ser-
kan Doğrukan, kırk 
iki yıldır İncirtepe’de 
yaşıyor. Doğma bü-

yüme Esenyurtlu olan İncir, 16 yıldır 
esnaflık yapıyor. Herkesin ‘Menemen-
ci Serkan’ olarak tanıdığı Doğrukan 
yaşadığı mahalleye dair şunları söy-
ledi: “Eskiyle şimdinin arasında çok 
büyük fark var. Çevre değişti, her yer 
bina oldu. Eskiden patika yol olan yer-
ler şimdi meydan, yani her yer gelişti 
ve büyüdü. İncirtepe güzel bir yer. Dı-
şarıdan gelen birine sorsanız çok fazla 
problem anlatır ama biz alıştık, yıllar-
dır içindeyiz. İstanbul içine göre güzel, 
en azından yolları geniş.” 

İNCİRTEPE
NİJERYALILAR
ÇOĞUNLUKTA

Son yıllarda İncirtepe Mahallesi’nde ya-

bancı uyruklu göçmenlerin sayısı da arttı. 

Suriye ve Nijeryalıların çoğunlukta olduğu-

nu söyleyen muhtar Kuzğun “Mahallemizde 

siyahi kardeşlerimiz çok fazla. Bir sitemiz var 

mesela, orada Nijeryalılar yoğunlukta yaşıyor. 

Yabancılar mahallemize ilk geldikleri zaman 

yaşam biçimleri nedeniyle uyum sorunu yaşı-

yorduk. Ama zamanla yaşam tarzımızı tanıdı-

lar ve bize uyum sağladılar” diye belirtti. 
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Esenyurt Belediyesi, sıfır atık 
yönetimini etkin ve verimli 
bir şekilde uygulayarak, çöpe 
atmak yerine geleceğe katkı 

sağlamak amacı ile geri dönüşüm ya-
parak her gün tonlarca e-atığın yeni-
den hayata kazandırılmasını sağlıyor. 
Doğa dostu ve yaşanılabilir bir Esen-
yurt için çalışmalarına devam eden 
Esenyurt Belediyesi, Aydınlatma Ge-
reçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) 
tarafından belirlenen 5. Grup ‘Atık 
Elektrikli ve Elektronik Eşya’ katego-
risinde, 72 belediye arasında en fazla 
katkı sağlayan üçüncü belediye oldu. 

Belirlenen kriterlere göre Türkiye’de 
72 belediye arasında en fazla e-atık 
toplayan birinci belediye İstanbul Fa-
tih, ikinci belediye Bursa Osmangazi 
ve üçüncüsü ise Esenyurt Belediye-
si oldu. Pandemi dolayısı ile Zoom 
programı üzerinden, Esenyurt Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile 
yapılan toplantıda, AGİD Genel Sek-
reteri Zeynep Akkaya, “Belediyeniz, 
5. Grup Atık Elektrikli ve Elektronik 
Eşya kategorisinde, toplanan e-atık 
miktarına göre sisteme en fazla katkı 
sağlayan üçüncü belediye olarak be-
lirlenmiştir” şeklinde konuştu. 

ÇÖPE ATMADIK 
GELECEĞE DEĞER KATTIK

İlçe genelinde mobil atık merkez-
lerini yaygınlaştırdıklarını aktaran 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü 
Mehmet Salim Bilen, “Belediyemiz 
çevre duyarlılığı konusunda tüm 
adımları atmaya devam ediyor” dedi. 
Bilen, “Türkiye’nin en fazla atık üre-
ten ilçelerden olan Esenyurt’ta, elekt-
ronik atıkların çevre ve insan sağ-
lığına etkilerini en aza indirgemek 
amacıyla, toplanan elektronik atıklar, 
yetkilendirilmiş kuruluş AGİD ve 

Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm 
ve Atık Yönetimi Derneği desteği ile 
Geri Kazanım ve Rafineri Sanayi A.Ş 
tarafından geri dönüştürülerek tekrar 
ekonomiye kazandırılmaktadır. Ay-
dınlatma ekipmanları kategorisinde 
72 belediye arasından üçüncü beledi-
ye olduk. Belediyemiz çevre duyarlı-
lığı konusunda tüm adımları atmaya 
devam ediyor. ‘Çöpe Atmıyoruz, Ge-
leceğe Değer Katıyoruz’ sloganıyla, 
mobil atık merkezleri yerleştirmeye 
başladık. Çok yakında bu merkezleri 
artırıp, ilçemizin geneline yayacağız” 
ifadelerini kullandı. 

Atık pil
toplama 
kampanyası
başladı

Esenyurt Belediyesi Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürlüğü 
ile Taşınabilir Pil Üreticileri 

ve İthalatçıları Derneği (TAP) iş bir-
liğiyle okullar arası atık pil toplama 
kampanyası başlatıldı. Ortaklaşa yü-
rütülen ‘Çöpe Atmıyoruz, Geleceğe 
Değer Katıyoruz’ projesiyle okullar-
da atık piller toplanacak. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen 
‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında yapı-
lan kampanyayla, hem doğayı koru-
mak hem de ülke ekonomisine katkı 
sağlamak amaçlanıyor. Kampanya, 
18 Haziran’a kadar sürecek.

Çevre duyarlılığı
ÖDÜL ALDI

Esenyurt Belediyesi, ‘Çöpe Atmıyoruz, Geleceğe Değer Katıyoruz’ sloganıyla 
kurulan mobil atık merkezleri sayesinde e-atık konusunda öncü oldu.

Esenyurt Belediyesi, 5. Grup Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya kategorisinde
72 belediye arasında sisteme en fazla katkı sağlayan üçüncü belediye seçildi

Başkanın davetini 
kırmadılar
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, esnaf ziyare-

ti sırasında tanıştığı çocukları belediyeye davet etti. Daveti 
geri çevirmeyen çocuklar Başkan Bozkurt tarafından ağırlan-

dı ve ortaya renkli görüntüler çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener ile geçtiğimiz günlerde Esenyurt esnafını ziyaret ederek 
sorunlarını dinleyen Başkan Bozkurt, ziyaret sırasında tanıştığı 
çocukları yemeğe davet etti. Çocuklar önce yemek yedi, ardından 
da Başkan Bozkurt ile sohbet etti. Çocuklara, Esenyurt’taki park 
ve oyun alanlarıyla ilgili müjdeler veren Başkan Bozkurt, “Hep be-
raber burayı güzelleştireceğiz, bir kaykay pisti yapacağız, 2 adet 
600 bin metrekarelik park yapmayı hedefliyoruz, bir tane de at 
çiftliği yapıyoruz” dedi. Çocuklara bazı tavsiyelerde de bulunan 
Başkan Bozkurt, “Asla vazgeçmeyin, pes etmeyin. Herkesin bir ye-
teneği var, önemli olan o alanda eğitim alması. Hayatta her anda 
bir şeyler öğrenebilirsiniz. Yeter ki uğraşın, özen gösterin, kendi-
nize ve ailenize saygı duyun” ifadelerini kullandı. Başkan Bozkurt, 
fotoğraf çektirdikten sonra çocuklara hediyeler verdi.
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Minibüsçü esnafına ziyaret
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal 

Deniz Bozkurt, ilçedeki minibüs 
kooperatifleriyle bir araya gelerek 
ulaşım konusunda fikir alışverişinde 

bulundu. Başkan Bozkurt, ilçe genelindeki 
toplu taşımadaki eksikleri gidermek ve 

minibüsçüleri dinlemek için 113 ve 266 
No.lu kooperatifler ile bir araya geldi. 
Başkan Bozkurt önce 113 No.lu Esenyurt 
Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Yücel 
Tanış ve dernek yönetimini, ardından 
266 No.lu Esenyurt Mavi Minibüsçüler 

Kooperatifi Başkanı Şerafettin Yılmaz ve 
kooperatif yönetimini ziyaret etti. Başkan 
Bozkurt, kooperatif yönetimleri ile yaptığı 
görüşmelerde hem toplu taşıma hem de 
trafik sorununa çözüm üretmek amacı ile 
fikir alışverişinde bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, 
Sultaniye Mahallesi’nde 

bulunan Esenyurt Pazarcılar 
Derneği Başkanı Cihangir De-
mir ve dernek yönetimi ile bir 
araya geldi. Başkan Bozkurt, 
ilçe genelindeki pazar alanla-
rında yaşanan sorunlarla ilgili 
fikir alışverişinde bulundu. 
Yapımı tamamlanmak üzere 
olan kapalı pazar alanlarına 
taşınma süreci ile ilgili dernek 
yönetimiyle görüşen Başkan 
Bozkurt, kapalı pazar alanla-
rından hem pazarcı esnafın 
hem de vatandaşların en iyi 
şekilde faydalanmasını amaç-
ladıklarını belirtti.

Kapalı pazar 
tamamlanıyor
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Esenyurt Belediyesi yine bir 
ilke imza atarak Dernek ve 
STK Temsil Heyeti’ni kur-
du. Sivil toplum örgütleri ile 

Esenyurt Belediyesi arasındaki ile-
tişimi güçlü kılmak için oluşturulan 
heyetin çalışmaları neticesinde Esen-
yurtlular için ortak aklın ışığında adil 
çözümler üretilecek. Esenyurt İl Der-
nekler Birliği’ne üye dernek başkanları 
ile bir araya gelen Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt, ilçenin daha 
mutlu ve huzurlu bir kent 
haline gelebilmesi için tüm 
paydaşlara görev düştüğü-
nü söyledi. Toplantıya Baş-
kan Bozkurt’un yanı sıra 
Esenyurt İl Dernekler Bir-
liği Başkanı Sadık Aksoy, il 
dernekler birliği üyesi, der-

nek başkanları ve belediye başkan yar-
dımcıları katıldı. Toplantıda, ilçe için 
yapılan çalışmaları anlatan Başkan 
Bozkurt, Dernek ve STK Temsil Heyeti 
hakkında da bilgiler verdi.

Esenyurt’un Türkiye’nin dört bir 
yanından insanın yaşadığı özel bir 
ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan 
Bozkurt, “Birçok farklı kültürü ve 
rengi barındıran bu mozaiğin parça-

ları sizlersiniz. Mutlu ve huzurlu bir 
kent inşa etmek, katılımcı bir yöne-
tim anlayışını hakim kılabilmek için 
sizlerle olan iletişimimizi daha güçlü 
kılmak istiyoruz. Bu amaçla ‘Dernek 
ve STK Temsil Heyeti’ adı altında 
bir ekip oluşturduk. Temsil ettiğiniz 
toplulukların değerlerini tanımak, 
fikirlerini anlamak istiyoruz” diye 
konuştu. “Bu çalışmayla ilçemizin 

tüm damarlarına ulaşmayı, onları 
anlamayı ve dinlemeyi hedefliyoruz” 
diyen Başkan Bozkurt, “Arkadaşla-
rımız, çözüm ve hizmet süreçlerini 
hızlandırabilmek için sizleri düzenli 
olarak ziyaret ederek talep ve öne-
rilerinizi dinleyecek. Bu kenti daha 
mutlu, daha huzurlu ve daha güçlü 
kılabilmek için bu çabaya destek ver-
menizi rica ediyorum. Oluşturacağı-

mız ortak akıl ile Esen-
yurt’un sorunlarına daha 
adil çözümler üreteceğiz” 
ifadelerini kullandı. Hız-
lı bir şekilde çalışmalara 
başlayan Esenyurt Be-
lediyesi Dernek ve STK 
Temsil Heyeti, ilçede fa-
aliyet gösteren 876 sivil 
toplum örgütünü tek tek 
ziyaret etmeye başladı.

Esenyurt Belediyesi, sivil toplum örgütleriyle olan iletişimini daha güçlü kılmak için ‘Dernek ve STK Temsil Heyeti’ 
adı altında bir ekip oluşturdu. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, heyetin çalışmalarından oldukça umutlu: 

“Oluşturduğumuz heyet sayesinde, ortak akıl ile Esenyurt’un sorunlarına daha adil çözümler üreteceğiz.”

Ortak aklı
inşa ediyoruz!

Ulaşım sorunu masaya yatırıldı

Esenyurt Belediyesi Başkanı Ke-
mal Deniz Bozkurt, Belediye 
Başkan Yardımcıları Selçuk 

Günerhan, Veysel Bal, Ali Susuz, Hay-
rettin Babahan, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku 
Cihan ile birlikte Esenyurt’taki muh-
tarlarla bir araya geldi. Mahallelerin 
başta ulaşım olmak üzere tüm sorun-
larını dinleyen Başkan Bozkurt, “So-
runları konuşarak tek tek çözeceğimize 

inanıyorum” dedi. Esenyurt’un trafik 
sorunlarına çözüm üretmek amacıyla 
toplantıya katılan İBB Ulaşım Daire 
Başkanı Utku Cihan, “Sizleri dinlemek 
ve not almak için buradayım” diyerek 
Esenyurt’taki trafik, üst geçit, kavşak 
gibi çalışmaların hızlıca hayata geçi-
rileceğini söyledi. Muhtarlar Derneği 
Başkanı Ahmet Kuzğun ise Başkan 
Bozkurt’a, sorunlarını dinlediği ve çö-
züme kavuşturduğu için teşekkür etti.

Gençlerle birlikte yürüyeceğiz

Esenyurt Belediye Başka-
nı Kemal Deniz Bozkurt, 
Esenyurt Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi ile bir 

araya geldi. Gençlere yönelik eği-
tim, spor, kültür-sanat faaliyetleri 
ve iş olanakları gibi birçok konuda 
görüşmelerin olduğu toplantıda 
Başkan Bozkurt, 
“Hep birlikte gri 
bir ilçeyi, renkli 
bir yaşam alanı-
na çevirebiliriz” 
dedi. İlçe gene-
linde gençlere 

yönelik eğitim, spor, kültür-sanat 
faaliyetleri ve iş olanakları gibi 
birçok konuda görüşmelerin oldu-
ğu toplantıda gençler, sorunlarını 
dile getirdi. Toplantıda konuşan 
Gençlik Meclisi Başkanı Usanmaz, 
“Aynı masada oturup başkanımız 
ile dertleşip, Esenyurt’un sorunla-

rına, sıkıntıları-
na hep beraber 
göğüs gereceği-
mizi düşünüyo-
rum” ifadelerini 
kullandı.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından oluşturulan Dernek ve STK temsil heyeti, Esenyurt’ta bulunan 876 Derneği tek tek gez-
meye başladı. Ordu Federasyonu ve Samsun Federasyonu da bu dernekler arasında yer aldı.

İlçenin önemli sorunları arasında yer alan trafik soru-
nu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ve mahalle 
muhtarlarının katıldığı bir toplantıyla masaya yatırıldı
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Esenyurt Belediyesi, ilçe ge-
nelindeki parklarda ağaç 
budaması ve havuz temiz-
liği yaparak parkları yaz 

sezonuna hazırlıyor. Yunus Emre 
Parkı ve Osmanlı Parkı’nda temizlik 
çalışmalarını tamamlayan ekipler, il-
çedeki diğer parklarda çalışmalarına 
devam ediyor. Esenyurt Belediyesi 
Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı 
ekipler günlük, haftalık ve aylık ola-
rak yapılan temizlik çalışmalarının 
yanı sıra yaz sezonunun başlaması 
ile birlikte parklarda detaylı temizlik 
çalışması yapıyor. Park ve Bahçeler 
Müdürlüğünde görev yapan Orman 

Mühendisi Fırat Arslan, “Vatan-
daşlarımız için en iyisi ne ise onu 
yapmak için çalışıyoruz, 2021 yaz 
sezonuna parklarımızı hazırlıyoruz. 
Yunus Emre, Osmanlı ve şimdi de 
Recep Tayip Erdoğan Parkı’ndayız. 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak 
havuzlar bizim için çok önemli, çün-
kü parkları gösteren bu havuzlardır. 
Bunun için her sene bahar dönemin-
de havuzlarda dip temizliği yapıyo-
ruz” diye konuştu. Ekipler, temizlik 
işlemlerinin ardından bakteri ve vi-
rüslere karşı etkili olması ve kötü ko-
kuları önlemesi için havuzları klorlu 
su ile dolduruyor.

Esenyurt’un
parkları

yaza hazır
Canlarımıza mama ve su desteği

Esenyurt Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak 
hayvanları için belirlenen besleme 
noktalarına mama ve su bırakarak 
destek olmaya devam 
ediyor. Kırk üç 
mahalledeki 
b e s l e m e 
alanları-
nın te-
mizliğini 

de yapan ekipler, sağlık sorunu 
olan hayvanları barınaklara götü-
rerek tedavilerini yapıyor. Sokak 
hayvanlarının yoğunluk gösterdiği 

yerlere de hava şartla-
rından etkilen-

memeleri için 
yeni ku-

l ü b e l e r 
bırakılı-
yor.
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Esenyurt Belediyesi, ilçede ya-
şayan engelli ile 65 yaş ve 
üzeri vatandaşların ihtiyaç-

larını karşılamaya devam ediyor. 
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 
tarafından, 65 yaş ve üzeri vatan-
daşlar olmak üzere engelli ve bakı-
ma muhtaç kişiler için verilen, Evde 
Temizlik hizmetinden 2021 yılının ilk 
üç ayında 142 vatandaş faydalandı. 

Belediyenin, Koronavirüs önlemle-
ri kapsamında başarılı bir şekilde 
uyguladığı hizmet, temiz ve sağlıklı 
bir ortamda yaşamak isteyen vatan-
daşların imdadına yetişti. Hizmet 
kapsamında oluşturulan ekipler, ya-
pılan sosyal incelemeler sonucunda 
ve belirlenen program dahilinde el-
diven, maske ve galoşlarla gerekli 
tedbirleri alarak vatandaşların evle-

rinde detaylı temizlik çalışması ger-
çekleştirdi.

Esenyurt Belediyesi’nin Evde 
Temizlik hizmetinden yararlanmak 
isteyenler, Temizlik İşleri Müdürlü-
ğünün 0212 699 57 99 numaralı 
telefonunu arayarak, Temizlik İş-
leri Müdürlüğüne başvuruda bu-
lunup, program dahilinde hizmet 
alabiliyor.

‘Evde Temizlik’ hizmeti vatandaşların
hayatını kolaylaştırıyor

Esenyurt Belediyesi bünyesinde 
kurulan Mahalle Afet Gönüllüleri 
için ‘Temel Afet Bilinci’ konulu semi-
ner düzenlendi. Zabıta Müdürlüğüne 
bağlı Sivil Savunma Amirliği tarafın-
dan gönüllü olan vatandaşların da ka-
tıldığı seminerde eğitim planlanması 
yapıldı. Çalışmalar hakkında bilgi 
veren Sivil Savunma Amirliği amiri 
Özgür Subaşı, “Esenyurt nüfus olarak 
Türkiye’nin en büyük ilçesi, yapı sto-
kumuz da fazla. Amacımız, olası dep-
remlerden sonra 30-35 kişiden olu-
şan mahalle gönüllülerimiz aracılığı 
ile basit arama kurtarma yapabilmek, 
bu kapasiteye gelebilmektir” dedi. 
Mahalle gönüllüsü olmak isteyen va-
tandaşlar, Zabıta Müdürlüğü bünye-
sindeki Sivil Savunma Amirliği’nin, 
0212 620 56 56 numaralı telefonunu 
arayarak veya zabitamudurlugu@
esenyurt.bel.tr adresinden mail yo-
luyla başvuruda bulunabilir.

Okullar
dezenfekte 
ediliyor

Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs 
salgını tedbirleri kapsamında, ilçe 
genelindeki tüm okullarda dezenfek-
siyon çalışmalarına devam ediyor. 
Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, kontrollü nor-
malleşme sürecinde öğrencilerin sağ-
lıklı bir ortamda eğitim görebilmesi 
için ilçede bulunan anaokulu, ilk ve 
ortaokullar ile liseler de dahil olmak 
üzere toplam 103 okulda çalışmaları-
nı sürdürüyor. Hafta sonu tatillerinde 
dezenfeksiyon çalışmaları için yoğun 
mesai harcayan ekipler, çalışmalar 
kapsamında; derslikler, giriş kapıla-
rı, lavabolar, kapı kolları, koridorlar, 
merdiven korkulukları ve bahçeler-
de yer alan oyun alanları gibi tüm 
ortak kullanım alanlarını dezenfek-
te ederek mikroplardan arındırıyor. 
Öğrencilerin sağlığı için ilçedeki tüm 
okullarda yürütülen dezenfeksiyon 
çalışmaları, eğitim dönemi boyunca 
devam edecek.

Afetlere hızlı müdahale için kurulan Mahalle Afet Gönüllüleri, eğitimlerini almaya başladı. ‘Temel Afet Bilinci’ ko-
nulu ilk seminerde, sivil savunma ekiplerinin afet alanına girene kadar gönüllülerin yapması gerekenler anlatıldı

Gönüllülere afet bilinci eğitimi

Kafe ve restoranlara Koronavirüs denetimi 
İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs ile mü-

cadelede kontrollü normalleşme sü-
reci kapsamında, kafe ve restoran 

gibi yeme içme mekânlarının 07.00-
19.00 saatleri arasında yüzde elli ka-
pasiteyle faaliyet gösterebileceğine 
ilişkin genelgeyi yayımladı. Esenyurt 

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 
kontrollü normalleşme süreci ile bir-
likte yeniden faaliyetlerine başlayan 
işletmeleri Koronavirüs önlemleri ko-
nusunda denetledi. İşletme kapasitesi, 
sosyal mesafeyi koruma, hijyen, mas-
ke ve el dezenfektanı kullanımı gibi ko-
nularda işletmeleri denetleyen ekipler, 
‘14 Kural’ afişleri gibi gerekli önlemle-
rin alınıp alınmadığını da kontrol etti. 
Esenyurt’ta işletmelerin, genel olarak 
gerekli önlemlere uydukları görüldü. 
Koronavirüs kapsamında gerekli ted-
birleri alan işletmelere teşekkür eden 
ekipler, kurallara uymayan işletmelere 
ise uyarılarda bulundu.
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Esenyurt Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü, ara sokaklarda 
elektrik hatlarını daha gü-
venli hale getirmek, görüntü 

kirliliğini ortadan kaldırmak ve va-
tandaşların araçlarını park etmesi için 
alan oluşturmak amacıyla 
elektrik hatlarını yer altı-
na alıyor. İnönü Mahallesi 
370. Sokak’ta elektrik hat-
larını yer altına alan ekipler, 
yağmur suyu kanallarını 
yeniledi. Ekipler, parke kal-
dırım ve yol çalışmasına de-
vam ediyor. Boğaziçi Elekt-
rik Dağıtım Anonim Şirketi 
(BEDAŞ) ile yapılan yazış-
malar sonucunda uygun gö-
rülen sokaklarda çalışma 
başlatan ekipler sırasıyla; 

elektrik direklerini kaldırıyor, eski yol 
ve kaldırımları yenilemek için söküm 
yapıyor, yağmur suyu kanallarını ye-
niliyor, BEDAŞ ekipleri ile elektrikler 
hatlarını yer altına taşıyıp ardından 
sokaktaki parke yolları yeniliyor. 

Esenyurt Belediyesi, elektrik hatlarını yer altına taşıyarak 
hem daha güvenli hale getiriyor hem de vatandaşların araç-

larını park etmesi için alan oluşturarak sokakları yeniliyor

Esenyurt sokaklarında 
dönüşüm sürüyor
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senyurt Belediye-
si İstihdam Mer-
kezi (ESBİM), 
işveren ve işçiler 
için umut oluyor. 
2021 yılının ilk 

çeyreğinde, 2 bin 295 kişiyi çeşitli 
sektörlerde işe yerleştiren ESBİM, 
pandemiye rağmen vatandaşların 
istihdamı için çalışıyor. Personel ih-
tiyacını ESBİM’den karşılayan işve-
renler ve birim aracılığıyla istihdam 
edilen vatandaşlar verilen hizmetten 
oldukça memnun. Esenyurt Beledi-
ye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un 
göreve geldikten sonra verimli hale 
getirdiği ESBİM, işverenlerin nite-
likli eleman bulma ihtiyacını kar-
şılamanın yanı sıra iş arayanların 

da iş bulmalarını sağlıyor. Personel 
ihtiyaçlarının tamamını ESBİM üze-
rinden karşılayan işverenler, nitelik-
li eleman bulma ve mülakatlar ko-
nusunda birimin, kendilerine büyük 
kolaylıklar sağladığını belirtiyor.

İHTİYACA GÖRE PERSONEL 

ESBİM aracılığıyla aradıkları 
işçileri bulan Uçar Oyuncak Üre-
tim Sorumlusu Ümit Güneştaş, işin 
niteliğine uygun çalışan bulmanın 
önemine değindi. ESBİM ile 2 yıldır 
çalıştıklarını ifade eden Güneştaş, 
“Personel ihtiyacımız olduğu zaman 
iletişime geçiyoruz, bize her konuda 
yardımcı oluyorlar, gayet memnu-
nuz. Eskiden personelleri kendimiz 
bulmaya çalışıyorduk ama ESBİM, o 
kadar kolaylık sağladı ki ihtiyacımı-
za göre personel buluyor. Bu firma-
mız için çok iyi bir şey. Bizi kapıda 
karşılıyorlar, ellerinden geldiğince 
yardımcı oluyorlar. Çok mütevazı-
lar, hepsine çok teşekkür ederim” 
diye konuştu.

ESBİM İŞİMİZİ 
KOLAYLAŞTIRIYOR

Firma olarak, tüm personel ihti-
yaçlarını ESBİM üzerinden karşıla-
dıklarını söyleyen Atek Makina İnsan 
Kaynakları Sorumlusu Özlem Balmuk 
ise işe yerleştirme sürecindeki ilan, 
mülakat ve alım süreçlerinin ESBİM 
tarafından yapılmasının kendilerinin 
işini kolaylaştırdığını söylüyor. ES-
BİM’in çalışmaları nedeniyle Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt’a teşekkür eden Balmuk, 

“ F i r m a m ı z , 
otomotiv sek-
törüne ma-
kina imalatı 
yapıyor. Per-
sonel arayı-
şımız ortaya 
çıktığında in-
ternetten ES-
BİM’i buldum. 
Arayarak işle-
yişi öğrendim. 
Bizim için ilan 
yayınladılar ve 
mülakat dü-
zenlediler. Ar-
tık ihtiyacımız 
olan bölümler 
için ESBİM 

üzerinden ilan açtırıyoruz. Mülakat 
ayarlıyorlar, biz de saatinde gelerek iş 
arayanlarla görüşüyoruz. Yaklaşık bir 
yıldır ESBİM ile çalışıyoruz ve tüm 
personel ihtiyacımızı buradan karşı-
lıyoruz. Esenyurt sınırları içerisinde 
olmamamıza rağmen bize çok yar-
dımcı oluyorlar, personel sıkıntımızı 
gideriyorlar. Belediye Başkanımıza 
ve ESBİM çalışanlarına teşekkür ede-
rim” dedi.

HEM İŞ HEM DE MESLEK 
SAHİBİ OLDULAR

ESBİM ile çeşitli firmalarda işe 
yerleşen vatandaşlar hem iş hem de 
meslek sahibi oldukları için çok mem-
nunlar. Yaklaşık on bir yıldır müzis-
yenlik yapan Hülya Özön de onlardan 
biri. Pandemi nedeniyle sahnelerin 
kapanmasıyla işsiz kalan Özön, ES-
BİM’e başvurduktan bir gün sonra 
iş sahibi olmuş. Özön, “On bir yıldır 
müzisyenlik deneyimimin yanı sıra 
2 yıldır da tiyatroculuk yapıyordum 
ama pandemi sürecinde bizim sek-

tör kapandı. Bir buçuk yıl kadar işsiz 
kaldım. Sonra bir arkadaşımın ara-
cılığıyla ESBİM ile tanıştım. Beni bu 
firmaya yönlendirdiler, bir gün içeri-
sinde işim oldu ve 3 aydır burada sa-
tış bölümünde çalışıyorum. ESBİM, 
bence herkesin gelip başvurması ge-
reken bir yer çünkü iş yok diye bir 
kavram yok, iş beğenmeyen insanlar 
var. Ben işimden çok memnunum. 
ESBİM çalışanlarına, hem ilgi alaka-
ları hem bizlere böyle olanaklar sağ-
ladıkları için çok teşekkür ediyorum. 
Yaptıkları bu işle sevgi ve saygıyı hak 
ediyorlar” diye konuştu.

ARTIK GEÇİMİMİ 
SAĞLAYABİLİYORUM

Özgür Akkuş da ESBİM sayesin-
de iş sahibi olmuş bir isim. Pande-
mi nedeniyle iş bulmakta zorlanan 
Akkuş’un şansı ESBİM’le tanışınca 

değişmiş. Tavsiye üzerine ESBİM’e 
gittiğini söyleyen Akkuş, “Hemen il-
gilendiler. İki üç gün içerisinde işimi 
buldum. ES-
BİM aracılığıy-
la işe girdiğim 
bu firmada, 
üretim depart-
manında çalı-
şıyorum. Hem 
geleceğe yöne-
lik meslek elde 
ediyorum hem 
de geçimimi buradan sağlıyorum. 
Hepsine teşekkür ediyorum. İş bu-
lamayanların da ESBİM’e gelmesini 
tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

BİNLERCE İNSANA 
İŞ BULUNUYOR

Bir yıldır işsiz olan 
üniversite mezunu Can 
Altıntaş, ESBİM ile ta-
nıştıktan kısa bir süre 
sonra iş sahibi oldu-
ğunu belirtti. Altıntaş, 
“İktisat bölümü me-
zunuyum. Yaklaşık bir 

yıldır iş arıyordum. İşsizlik psikolojisi 
çok kötü ama ESBİM ile tanıştıktan 
kısa bir zaman sonra iş buldum. Çok 
mutluyum, burada lojistik, sevkiyat 
bölümünde çalışıyorum. ESBİM ailesi-
ne, ben ve benim gibi binlerce insana iş 
bulduğu için teşekkür ediyorum” dedi.

İşçi ve işverenin
umudu: ESBİM

Uçar Oyuncak
Üretim Sorumlusu

Ümit GÜNEŞTAŞ

E
İşçi ve işvereni tek çatı altında buluşturarak işsizlik sorununa çare olan
Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi sayesinde iş bulan Özgür Akkuş,
“2-3 gün içinde iş buldum. Artık geçimimi buradan sağlıyorum” dedi. 

İşsiz kaldığı süreçte çok 
büyük zorluklar yaşadığını be-
lirten otuz bir yaşındaki Harun 
Işık, ESBİM ile tanıştıktan bir 
hafta sonra iş sahibi olduğunu 
ifade etti. Işık, “İnşaat işinde 
çalışıyordum ama çıkışımız ve-
rilince 5 ay işsiz kaldım. İşsiz-
lik maaşına başvurdum, fakat 

sigortam yeterli olmadığı için 
çıkmadı. O süreçte, çok zorlan-
dım. Sonra ESBİM’e geldim, bir 
hafta içerisinde bana iş buldu-
lar. Burada bir buçuk yıldır ça-
lışıyorum. Üretim departmanın-
dayım. ESBİM’i herkese tavsiye 
ediyorum, çok yardımcı oluyor-
lar” diye konuştu.

HERKESE
YARDIMCI
OLUYORLAR

Atek Makina
İK Sorumlusu
Özlem BALMUK

Hülya ÖZÖN

Can ALTINTAŞ

Özgür AKKUŞ
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Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt’un, 
ilçedeki sanayicilerle iş bir-
liği içinde geliştirdiği mes-

lek edindirme kursları eğitimlerine 
başladı. Esenyurt Mesleki Eğitim ve 
İstihdam Merkezi’nde (EMEĞİM) 
açılan kurslar, vatandaşlar tarafından 
büyük ilgiyle karşılandı. Yüzlerce baş-
vuru alan istihdam garantili kursların 
ilk etabında, kursiyerlere on beş farklı 
branşta eğitim veriliyor. Her mes-
lek dalı için farklı eğitim sürelerinin 
belirlendiği kurslarda alınan eğitim 
sonunda, öğrencilere MEB onaylı ser-
tifika verilerek, meslek sahibi olmala-

rına imkân sunulacak. Ayrıca eğitim-
ler tamamlandığında, kursiyerlerin 
ESBİM aracılığıyla uygun kadrolarda 
istihdamı sağlanacak. Açılan kurs-
larda, Esenyurt Belediyesi İstihdam 
Merkezi’ne (ESBİM) yapılan 
başvurular da dikkate alınırken, 
en yoğun başvuru; Ön Muhase-
be, Aşçı Yardımcısı, Pastacı Yar-
dımcısı, Arıcılık, Grafik ve Ani-
masyon gibi branşlara yapıldı. 

32 FARKLI BRANŞ VAR

Kursiyerlerin eğitim sonun-
da iş sahibi olabilmeleri için 

ESBİM aracılığıyla çalışmalar yap-
tıklarını söyleyen Esenyurt Belediye-
si Kültür İşleri Müdürlüğü personeli 
Mutlu Demircioğlu, “Projeyi, başka-
nımızın yönlendirmesiyle bir yıl önce 

planlamıştık, ancak pandemi nede-
niyle ertelemek durumunda kaldık. 
Mart ayı itibarıyla EMEĞİM’i hayata 
geçirdik. Biz, kursiyerlerimize sade-
ce kurs vermeyi planlamıyoruz, aynı 
zamanda istihdamı da sağlamak için 
ESBİM aracılığıyla çalışmalar yapıyo-
ruz. Kurslarımız, 32 farklı branştan 
oluşuyor. Pastacı Yardımcılığı, Aşçı 
Yardımcılığı, Modelist Yardımcılığı, 
Arıcılık, Düz Dikiş Makineci, Kuaför-
lük ve Overlok Makineci yetiştirecek 
kurslarımızı açtık. Eğitimlerimiz ta-
mamlandığında, kursiyerlerimizi ES-
BİM’e yönlendirerek istihdam edil-
melerini sağlayacağız” dedi.

Esenyurt’ta sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını 
karşılamak için hayata geçirilen meslek edindirme 
kursları başladı. Kurslara oldukça yoğun ilgi göste-
ren kursiyerler, aldıkları eğitimin sonunda ESBİM 

aracılığıyla uygun kadrolarda istihdam edilebilecek

Meslek kursları
yoğun ilgi görüyor
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Yıllardır atıl halde duran İS-
Kİ’ye ait alan, Esenyurt Be-
lediye Başkanı Kemal Deniz 

Bozkurt’un önerisiyle parka dönüştü-
rüldü. İstanbul Büyükşehir Belediye 
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
desteğiyle hayata geçirilen, içinde 
yürüyüş alanları, basket sahası ve 
çocuk oyun alanlarının olduğu park, 
vatandaşlar tarafından büyük beğeni 

topladı. Esenyurt’taki büyükşehire ait 
çalışmaları yerinde görmek için ilçe-
mize gelen İmamoğlu, İSKİ’nin Saa-
detdere Mahallesi’ndeki Avcılar Terfi 
Merkezi’nde incelemelerde bulundu. 
Başkan Bozkurt’un talebi üzerine 
yapılan incelemede tesisin yanında-
ki boş alana park yapılması kararı 
alındı. Çalışmalar sonucunda parkın 
yapımı tamamlandı ve vatandaşların 
hizmetine açıldı.

Bin 824 metrekare yeşil alana sa-
hip parkta, 119 ağaç ve bin 642 çalı 
bulunuyor. 3 bin 885 metrekarelik 
park, ilçedeki vatandaşların nefes al-
dığı en önemli alanlardan biri haline 
geldi. Parkı beğendiklerini ifade eden 
mahalle sakinleri, İmamoğlu ve Boz-
kurt’a teşekkür etti. Saadetdere Ma-
hallesi sakinlerinden Fahriye Özgür, 
çocuklar için neşe kaynağına dönen 
park için İmamoğlu ve Bozkurt’a te-

şekkür etti. Özgür, “Gördüğünüz gibi 
çoluk çocuk çok mutlu, eskiden böyle 
bir yerimiz yoktu. Çocuklarımız hep 
mahalle aralarında oynuyorlardı. 
Bize böyle bir parkı kazandırdığı için 

belediyemize çok 
teşekkür ederiz” 
diye konuştu.

Mahalle sakin-
lerinden Pelin Ka-
rayel, “Artık temiz 
hava alacağımız 
bir parkımız oldu. 
Bahar geliyor, çok 

daha güzel olacak” ifadelerini kullan-
dı. Bölge sakinlerinden Yakup Aras, 
“Büyük bir nimet. Yapanlardan Allah 
razı olsun” derken, torunlarını parka 
getiren Gülistan Turhan ise “Her ma-
hallede bir park olması lazım. Burası 
da güzel olmuş. Çocuklar oynuyor, 
eğleniyor” şeklinde konuştu.

Atıl alandı
parka
dönüştü
Saadetdere 
Mahallesi’ndeki İSKİ’ye 
ait atıl alan Başkan 
Bozkurt’un 
önerisi, 
İstanbul 
Büyükşehir 
Belediye 
Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun 
desteğiyle 
parka dönüştü. 
Mahalle 
sakinlerine nefes aldıran 
park; yürüyüş, oyun 
alanları, basketbol sahası 
ve yeşil alanlardan 
oluşuyor

18 Mart Çanakkale Zaferi ve 
Şehitleri Anma Günü vesile-
siyle, Esenyurt Bağlarçeşme 

Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda 
tören düzenlendi. Törene şehit ailele-
ri, gaziler, Esenyurt Belediye Başkan 
Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve Birim 
Müdürleri de katıldı. 

Yapılan saygı duruşunun ardın-
dan İstiklâl Marşı ile devam eden 

törende Esenyurt Kaymakamı Vural 
Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, Jandarma Gar-
nizon Komutanlığı adına Hava İkmal 
Albay Avni Dağ ve Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği adına İsmail Kalay-
cıoğlu, Atatürk Anıtı’na çelenk bırak-
tı. Törenin ardından Başkan Bozkurt, 
şehit aileleri tarafından yapılan Anıt-
kabir maketini gazilere takdim etti.

Esenyurt Cumhuriyet
Meydanı’nda, 18 Mart 

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri 
Anma Günü vesilesiyle tören 

düzenlendi. Törende
Esenyurt Belediye Başkanı 

Kemal Deniz Bozkurt,
Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı

Esenyurt Çanakkale Zaferi’ni ve şehitlerini unutmadı
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Disiplin ve planlama ile yürüyoruz
Cem TV’ye konuk olan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,

bir metrekare dahi arsa satmadan 330 milyon lira borç ödediklerini açıkladı

Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, Cem 
TV’de Atakan Sönmez’in mo-
deratörlüğünde yayınlanan 
“Not Defteri” programına ko-

nuk oldu. Hedeflerinden ve gerçekleş-
tirdikleri projelerden söz eden Başkan 
Bozkurt, Esenyurt’un Türkiye’nin Gay-
risafi Milli Hasılası’nın (GSMH) yüzde 
6’sına sahip olduğunu ve olumsuzluk-
lara rağmen Esenyurtlu gençler ile çok 
güzel şeyler yapacağının sözünü verdi. 

HEDEFİMİZ ESENYURT’U 
EN HUZURLU İLÇE YAPMAK

Esenyurt’ta yapılan anketlerde seç-
menin kendilerine daha çok destek 
verdiğini belirten Başkan Bozkurt, “Biz 
de onlara layık olmaya çalışıyoruz” 
şeklinde konuştu. Başkan Bozkurt, 
“Hedefimiz Esenyurt’u Türkiye’nin en 
huzurlu şehirlerinden biri yapmak. 
Esenyurtlulara minnettarım, güve-
niyorum. Düzenli olarak yaptığımız 
anketlerde, bütün bu zor koşullarda 

Esenyurtluların bizi anladığını göste-
riyor. 31 Mart seçimlerinde verdikleri 
desteklerin üzerinde bir destekle arka-
mızdalar. Esenyurtluların bize inancı 
devam ediyor, biz de onlara layık ol-
maya çalışıyoruz. Esenyurtluların ge-
lecekte bize daha çok destek verecekle-
rine de inanıyorum” dedi.

Esenyurt Belediyesi’nin geçmiş 
dönem yönetimi ile ilgili moderatör 
Sönmez’in sorularını yanıtlayan Baş-
kan Bozkurt, “Çok büyük yanlışlıklar 

yapılmış, envanter yok, yani diğer nor-
mal kurumlarda yapılması gereken 
birçok şey eksik yapılmış. Esenyurt’ta 
çok hızlı bir şekilde bina yapılmış. İlçe 
büyümüş ama onu denetleyen sis-
tem büyütülmemiş” diyerek, geçmişte 
Esenyurt ile alakalı gerçekleştirilen 
yanlış yapılaşmayı eleştirdi. Başkan 
Bozkurt, bundan sonraki süreçte imar 
planlamasına ilişkin “Artık yoğunlaş-
mayı artıracak bir yapıyı bizler kabul 
etmiyoruz” açıklamasını yaptı. Başkan 

Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti: 
“Yaptığımız ve yapacağımız çalışma-
larla Esenyurt’u birbirini seven, sayan, 
değer veren ve Esenyurt’ta birlikte ya-
şamaktan mutlu olan insanların oldu-
ğu bir ilçeye dönüştüreceğiz. Biz onla-
ra güveniyoruz, halkımızla beraber çok 
güzel şeyler yapacağız.” 

ARSA SATMADAN 
BORÇLARIMIZI ÖDEDİK

Esenyurt Belediyesi’ne ait borç so-
rununu ivedilikle çözdüklerini söyleyen 
Başkan Bozkurt, “Bir metrekare dahi 
arsa satmadan 317 milyon lira borç 
ödedik. Tam tersi arsa bile aldık. Bu 
sene 60 bin ton asfalt döktük, 200 bin 
metrekare parke yol yaptık. Fatih Sana-
yi Sitesi’ndeki esnafımız bilir. On sekiz 
senedir asfaltı yapılmayan yeri, arka-
daşlarımız 3 ayda yaptı. Birçok acil ve 
teknik işimiz yürüdü, bu da bir finansal 
disiplin ve planlanma ile oldu. Ne za-
man, nerede, ne yapacağımızı belirledik 
ve ona göre hareket ettik” dedi.
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Bir tür
karbon ve
hidrojen
birleşimi

İşte

Gelişmemiş,
cılız (bitki)

11
Engel,
güçlük

15 Eğik olarak
birbiriyle
kesişen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ÖDÜLLÜ BULMACA

Çengel Bulmaca’mızdaki şifreyi çözen
15 okurumuz, Dostoyevski’nin

“Suç Ve Ceza” adlı kitabını kazanacak.
Cevapları bulmaca@esenyurt.bel.tr

adresinden bize yollayabilirsiniz.
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Gazete Esenyurt’un Mart ayı sayısındaki ödüllü 
bulmacaları çözen okurlarımız arasında elekt-
ronik ortamda yaptığımız çekilişle, ‘Umudun 
Şehri’ şifresini mail atan 80 kişi ile çocuklar 

için yer verdiğimiz Nokta Bulmaca’yı çözen 48 minik 
okurumuz içerisinden 15’er kişiyi belirledik. 

Çekiliş sonrası, Esenyurt’un farklı mahallelerinde 
ikamet eden vatandaşlarımızın evlerine giderek, Yaşar 
Kemal’in “Üç Anadolu Efsanesi” kitabını ve yine onlar 
için hazırladığımız çeşitli hediyeleri teslim ettik. Hediye-
lerini alan vatandaşlar, Esenyurt Belediye Başkanı Ke-
mal Deniz Bozkurt’a teşekkür ederek Gazete Esenyurt’u 
beğeniyle okuduklarını söyledi. 

Okurlarımız ödüllerine kavuştu
Gazete Esenyurt’un Mart ayı sayısında yetişkinler ve çocuklar için hazırladığımız ödüllü bulmacaları çözerek 
bulmaca@esenyurt.bel.tr adresine gönderen vatandaşlarımız ödüllerine kavuştu. Yetişkinler, Yaşar Kemal’in 

“Üç Anadolu Efsanesi” kitabını kazanırken, çocuklar ise Pelit Çikolata Müzesi’nde keyifli bir gün geçirdi.

Minik okurlarımız arasından yapılan çekiliş sonrası iletişime geçtiğimiz çocukla-
rımız ve aileleriyle Esenyurt’taki Türkiye’nin ilk ve en büyük çikolata müzesi olan Pe-
lit Çikolata Müzesi’nde buluştuk. Eski İstanbul, Çanakkale Savaşı, Osmanlı ve Türk 
Tarihi, Mısır, Kudüs gibi birbirinden farklı temalarda, tamamen çikolatadan yapılan 
eserlere hayran kalan minikler, müzede kendileri için hazırlanan, süper kahraman-
lar ve eğlenceli mutfak oyunlarının olduğu bölümde de doyasıya eğlendi.

MİNİKLER ÇİKOLATA MÜZESİNE HAYRAN KALDI
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