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O
HAYATA
GEÇiYOR

VAADi Sorularımızı yanıtlayan 
Esenyurt Sanayici ve İş 
Adamları Derneği Başkanı 
Fevzi Torolsan, Esenyurt 
Belediyesi’nin işsizliğe çö-
züm üretmek ve sanayinin 
nitelikli eleman ihtiyacını 
karşılamak için 
tasarladığı Mes-
lek Edindirme 
Kursları projesini 
değerlendirdi.
n 14-15

‘Bu proje bizim
için çok önemli’

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt’un, ‘Üretici-
den Tüketiciye Aracısız 
Gıda’ vaadi kapsamın-
da satın alınan 
patatesler, ihtiyaç 
sahiplerine dağıtıl-
maya başlandı. 

n 31

Üreticiden
tüketiciye

aracısız gıda‘GÜÇLÜ KADINLAR’
ÜRETİME BAŞLADI
Kadınların ekonomik, sosyal ve 
kültürel yönden güçlenmesi için 
Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü ile Esenyurt 
Güçlü Kadınlar Kooperatifi’nin ortak-
laşa yürüttüğü proje hayata geçti. 
Esenyurtlu kadınlar üretime başladı.

n 16-17

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
vaatleri arasında yer alan projelerden biri olan Meslek
Edindirme Kursları’nı hayata geçiriyor. 32 farklı branşta
meslek eğitiminin verileceği kurslara başvurular, 1 Şubat 
itibarıyla alınmaya başlandı. Belediye, sanayici ve İŞKUR 
iş birliği ile geliştirilen proje, uyguladığı kendine özgü 
model ile Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Başkan Bozkurt’un
seçim öncesindeki
vaatleri arasında
yer alan “Meslek
Edindirme Kursları”
faaliyete başlıyor

n 13

TÜRKİYE’DE

BİR İLK
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Esenyurt Alternatif Kültür Sanat Derneği Başkanı Yusuf Ulu:

Pandemi koşullarında çalışmalarına bir süre ara verilen dernekler ve 
kültür sanat merkezleri, belli aralıklarla faaliyetlerine devam ediyor.

O dernekler arasında yer alan Esenyurt Alternatif Kültür Sanat
Derneği Başkanı Yusuf Ulu, yaptıkları çalışmaları anlattı.

’un Mart ayında ku-
rulan ESAS-DER, 
faaliyetlerini yakla-

şık iki yıldan beri Esenyurt Belediyesi 
Kültür Merkezi’nde yürütüyor. ESAS-
DER Başkanı Yusuf Ulu ile salgın sü-
resince gerçekleştirdikleri kültür - sa-
nat faaliyetlerini konuştuk. 

n Öncelikle dernek kurucularınız 
kimlerden oluşuyor?

Dernek kurucularımızın tümü 
Esenyurt’tan, Esenyurt’un sorunla-
rına, çıkmazlarına ve iyi 
yanlarına hâkim insanlar-
dan oluşuyor. 

n Derneği kurma ama-
cınız, vizyonunuz nedir?

Esenyurt gerek yurt 
içinden gerekse yurt dışın-
dan çok göç alan bir yer. 
Doğal olarak bu durumun 
yaratmış olduğu uyuşmaz-
lık, bölünmüşlük oluşuyor. 
Bunu, okul önüne gittiğinde 
de sokakta yürüdüğünde de 
hissedebilirsin. Biz de kültür 
sanatın birleştirici yanına 
inandığımız için buradan bir 
kütür sanat faaliyeti örerek 
insanların bir araya gelme-
sini sağladık. Anadolu’dan 
çok insan gelmiş buraya. 
Anadolu insanının gelenek 
ve göreneklerine bağları çok 
kuvvetlidir. Yalnızlaşma ve 
yozlaşmanın had safhaya ulaştığı yer-
lerde, gençler her türlü olumsuzluğun 
içine giriyor, yani okul önlerine gittiği-
niz zaman uyuşturucu çeteleri insanla-
rı teslim almaya çalışıyor. Bunlardan 
kurtuluşun tek yolu gençlerin kendini 
ifade edebileceği yeni sosyal alanlar 
yaratmak. Gençleri, etraflarını saran 
bu çetelerden ve yozlaşmadan uzak 
tutmak için öncelikle onları bir sanat 
dalı ile buluşturmak gerekiyor.

n Peki bu amacınıza ulaşabiliyor 
musunuz? 

Bir yılda bunu başardığımızı dü-
şünüyorum, birçok insanı farklı nok-
talardan çektik. Bu amacımıza hemen 
hemen ulaşıyoruz. Karadenizli bir 
ailenin çocuğu, Kürt bir ailenin ço-
cuğu ile ilk başta sahneye, tiyatroya 
çıktığında bir tereddüt yaşıyor, çünkü 
bölünmüş ayrıştırılmış toplum. Sonra 
bakıyorlar ki aslında aynı şeyleri ya-

şıyorlar; çocuklar aynı, sorunlar aynı. 
Çok ciddi birleştirme hikâyeleri yaşa-
dık biz burada.

n Hangi dersleri veriyorsunuz, 
eğitmenler kimler?

Tiyatro, müzik, gitar, saz, erbane, 
folklor, yaratıcı drama ve heykel da-
lında gönüllü öğretmenlerimiz ders 
veriyor. Bunun yanında çocuklara 
Matematik ve İngilizce dersleri de ve-
riyoruz. Pandemiden önce aktif devam 
eden dersler şu an bireysel veya 

online verilmeye çalışılıyor.  
Nazım Hikmet’in Şeyh Bedreddin 
Destanı, Karagöz’ün Rüyası, İnatçı ve 
benzeri oyunlar sahneledik. Pandemi 
sürecinde de Filistin’i anlatan Sumud 
Filistin diye çok geniş bir oyunu-
muz vardı. Onu da hazırladık ama 
maalesef pandemi sürecinden do-
layı bekletiyoruz. Bu süreçte sayıyı 
azaltarak atölyelerimizi yapmaya 
çalışıyoruz.

BİR KENTİ GÜZELLEŞTİRMENİN 
YOLU SANATTAN GEÇMEKTE

n Dernek olarak vatandaşlar-
dan nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Bir kenti güzelleştirmenin yolu 
sanattan geçmektedir. Biz dernek 
olarak ailelerden çok iyi geri dö-
nüşler alıyoruz. Dernek olmak as-
lında halk ile dayanışmak, omuz 
omuza olmak demektir. Biz pan-

demi sürecinde derneğimizin gönüllü 
hocaları olarak belediyenin dezen-
feksiyon ekipleri arasında yer aldık. 
Bazen sokak hayvanları için mama 
dağıtımı için destek verdik. Bazen de 
Esenyurt Kent Konseyi’nin faaliyetle-

ri içinde yer aldık. Top-
lumla iç içe dayanışan bir 
dernek olduk.

KÜLTÜR MERKEZLERİ 
ARTIK KÜLTÜR 
SANAT ÜRETİYOR

n Belediyenin kültür 
merkezinde sizlere yer 
vermesini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Esenyurt’ta birçok 
kültür merkezi var ve 
bunlar bugüne kadar 
bir iş merkezi gibi kulla-

nılıyordu. Kültür sanat merkezlerinin 
sanat üretmesi gerekir. İçeri girdiğinde 
bir tını bir müzik sesi, bir tiyatro sesi 
duymuyordun. Bugün bu yavaş yavaş 
değişmeye başladı. Buraya ilk geldiği-
mizde güvenlikçi arkadaş yukarı gelip; 

“Erbane çalıyorsu-
nuz ses geliyor.” Biz 
de, “Alışacaksınız, 
buralar kültür mer-
kezi, bunlar kültür 
tınıları” dedik. Bura-
lar tabi ki iş merkezi 
değil, kültür üreten 
merkezler olmalı. 
Önceki yerimiz Ta-
bela Meydanı’nda 
idi. Biz de sonraki 
süreçte burayı talep 
ettik; sağ olsunlar 
bizi kırmadılar. Bu-
rada kültür sanatla 
uğraşıyor olmaktan 
çok mutluyuz.

2019

Kültür ve sanatın birleştirici
gücüne inanıyoruz

ESAS-DER
Başkanı

Yusuf ULU
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Avrupa Birliği Sivil 
Düşün Programı 
çerçevesinde İstanbul 
Rumeli Üniversitesi 
Küresel Politikalar 
Araştırma Merkezi ile 
Esenyurt Kent Konseyi 
Esenyurtlu çocuklara 
yönelik ortak proje 
gerçekleştirdi

Mentorluğunu Birgül 
Çay’ın yaptığı “Co-
vid-19’la Mücadele ve 

Salgın Sonrasında Çocukların Psi-
ko-Sosyal Direnim ve Sosyal Uyum 
Süreçlerinin Desteklenmesi” adlı 
projenin çekimleri Esenyurt Bele-
diyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne 
Bağlı Özel Eğitim Merkezi’nde ger-

çekleştirildi.
Çocuklarla yapılan yüz 

yüze çekimlerde AB tara-
fından atanmış uzman-
lar tarafından hazırlanan 
“Çocuklar, kriz, afet, sa-

vaş gibi olağanüstü durumlarda 
en çok etkilenen, aynı zamanda 
görmezden gelinen grupların ba-
şında gelmekte. Salgın, ailelerin 
ve bireylerin yaşam rutinlerini 
değiştirmelerine neden oldu. Peki 
çocuklar bu değişimden nasıl et-
kilendiler? Temel olarak 1,5 mil-

yardan fazla çocuğun eğitim sü-
reçlerini etkileyen uzaktan eğitim, 
etkin bir şekilde yürütüldü mü? 
Evde geçirilen karantina süreçleri 
ve barınma önlemleri, çocukların 
şiddet ve istismara tanık olma ya 
da bunlara maruz kalma riskini 
artırdı mı? Kendilerini yoksun ya 
da yalnız hissettiler mi? Çocuk-
ların gözünden sosyal mesafe ve 
Covid nedir? Kendileri bu süreci 
nasıl adlandırıyor?” başlıklı soru-
lar, Drama Öğretmeni Selda Özen 
tarafından çocuklara soruldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, İstanbul Büyük-
şehir Belediye (İBB) Başkanı 
Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt 

Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt, İBB tarafından yapılan Akçabur-
gaz Mahallesi’ndeki ‘Yuvamız İstan-
bul’ isimli kreş ve İSKİ’nin yapımına 
devam ettiği Haramidere Dere ıslahı 
projesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, 
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal De-
niz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başka-
nı Hüseyin Ergin ve İYİ Parti Esenyurt 

İlçe Başkanı Hakan Akkuş tarafından 
karşılandı. İBB Genel Sekreter Yar-
dımcısı Şengül Altan Arslan’dan kreşle 
ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu ve İma-
moğlu’na, yuva öğrencileri tarafından 
yapılan yeni yıl hediyeleri sunuldu. 
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun Esen-
yurt’ta ikinci durağı aşırı yağışlardan 
kaynaklı su baskınlarının olduğu Ha-
ramidere’deki İSKİ şantiyesi oldu. Kı-
lıçdaroğlu, İmamoğlu ve Bozkurt, İSKİ 
Genel Müdürü Raif Mermutlu’dan ça-
lışmalarla ilgili bilgi aldı. 

Suriye’de 15 Mart 2011 yılında 
başlayan ve halen çözüme ula-
şamamış olan savaşa tanıklık 

eden Gazeteci Yazar İbrahim Varlı, 
Tekin Yayınevi’nden çıkan “Suriye 
Kapanı” adlı kitabında, savaşın izleri-
ni ve küresel aktörlerin güç gösterisi-
ni anlatıyor. Suriye’deki savaşı birçok 
yönü ile irdeleyen çalışma, okur için 
bir başucu kitabı niteliğinde. Savaş 
döneminde defalarca Suriye’ye gide-
rek, savaşın önemli kırılma anlarına 
tanıklık eden Varlı, kitabını şöyle ta-
nıtıyor: “Yüz binlerce ölü, yerinden 
yurdundan edilen milyonlar, yakılan 
yıkılan kentler, paylaşım, nüfuz, güç 
mücadelesinin av sahasına dönüş-
türülen bir ülke. Herkesin gözleri 
önünde işlenen bir cinayetin öykü-
südür Suriye...”

Bernd Brunner’in kaleme aldığı, 
Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan 
“Nar Kitabı”, bir kültür bitkisi olan 
narın doğal ve kültürel tarihi üzerine, 
mitolojisinden mutfağına hemen her 
konuda ilginç ve pratik bilgiler içeren 
renkli bir çalışma.

Brunner ilk kez İstanbul’da tesa-
düfen görüp keşfettiği, oysa dünya 
üzerinde pek çok kültürde önemli bir 
yer tutan bu kadim ve gizemli mey-
venin neden bu kadar “çekici” oldu-
ğunu araştırmaya başlıyor.

Önce nasıl ortaya çıktığını anla-
tıyor. Daha sonra mitolojide ve ede-
biyatta ne şekilde, hangi simgesel 
anlamlarla yer bulduğuna değinip 
konunun botanik, yetiştirme ve mut-
fak boyutlarına ilişkin ilginç ve pratik 
bilgiler aktarıyor. 

Esenyurt Kent Konseyi ve

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Başkan Bozkurt ile 
birlikte Esenyurt’ta incelemelerde bulundu

ortak proje
Rumeli Üniversitesi’nden

OKUMA

ÖNERİLERİ



istihdam hedefini aştı
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ARAYANLARA
İŞ

 OLUYORUZ
UMUT

Göreve ilk başladığı dönemde söz verdiği ‘yılda 10 bin istihdam’ hedefini aşarak, 2020 
yılında ESBİM aracılığıyla 11 bin 190 kişinin istihdamını sağlayan Esenyurt Belediye 

Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Hedefimiz, çalışmak isteyen herkese iş bulmak” dedi

Başkan Kemal Deniz Boz-
kurt’un göreve gelmesiyle 
birlikte verimli hale gelen 
Esenyurt Belediyesi İstih-
dam Merkezi (ESBİM), 

2020 yılı içerisinde 11 bin 190 kişiye 
istihdam sağladı.

Vatandaşa yakın hizmet anlayışıy-
la çalışmalarını sürdüren Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-

kurt, pandemiye rağmen 10 bin istih-
dam sözünü aşarak, 2020 yılında ES-
BİM aracılığıyla 11 bin 190 vatandaşı 
iş sahibi yaptı. Başkan Bozkurt’un gö-
reve gelmesiyle birlikte verimli hale 
gelen ESBİM, 2020 yılı içerisinde de 
ilçedeki firmalarla görüşerek iş ara-
yan Esenyurtlularla işverenleri bir 
araya getirdi. ESBİM tarafından yapı-
lan mülakatlar sonrasında, 11 bin 190 

vatandaş uygun kadrolarda istihdam 
edildi.

 “HEDEFİMİZ ÇALIŞMAK 
İSTEYEN HERKESE İŞ BULMAK”

İlçede çalışmak isteyen herkesi is-
tihdam edeceklerini söyleyen Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 
“Vatandaşlarımızın iş güç sahibi olma-
sı, doğru yerlerde istihdam edilmesi 

insani olarak bizim sorumluğu-
muz. Bu, en çok önem verdiğimiz 
işlerden bir tanesi. Bundan son-
raki süreçte de çalışmak isteyen 
herkese iş bulacağız. Çok iddialı 
bir şeydir ama bu iddiamızın ar-
kasındayız. Kendimize dert edin-
dik ve her sene 10 bin kişiye iş 
bulacağız dedik. Bana o zaman bu 
iş nasıl olacak diye gülmüşlerdi 
ama Türkiye’nin GSMH’nin yüzde 
6’sını üreten bir sanayi bölgesinde 
yaşıyoruz. 3 bin fabrika ve üretim 
merkezi var. Her sene 10 bin kişi-
yi istihdam etmek çok zor bir şey 
değil” diye konuştu.

ESBİM, ilçedeki işsizliğe çö-
züm bulabilmek, iş arayışı içinde 
olan vatandaşların istihdamını 
sağlamak için profesyonel ekiple 
çalışmalarını aralıksız sürdürü-
yor. Firmalardan gelen personel 
taleplerini, iş başvurusu yapan 

kişilerin eğitim, deneyim ve talep 
edilen iş pozisyonu uygunluğuna 
göre ayarlayarak adayları mülakat-
lara hazırlıyor. Pandemi kuralları-
na göre yapılan mülakatlar sonrası 
vatandaşlar araçlarla son görüş-
melere götürülüyor. Mülakatlara 
katılan vatandaşların sağlık, lojis-
tik, gıda, tekstil, kimya, mobilya, 
kozmetik, inşaat, sanayi ve özel 
güvenlik gibi çeşitli sektörlerde is-
tihdamı sağlanıyor.

ESBİM, Esenyurt’ta faaliyet 
gösteren sektörün öncü teknoloji 

firmalarından birinin talebi üzerine 
işe alım mülakatı gerçekleştirdi. 

Esenyurt Belediyesi Nene Hatun 
Kültür Merkezi’nde yapılan 
mülakatlara 300 kişi katıldı. 

Adaylar içerisinden uygun bulunan 
200 kişi, belirlenen kadrolarda 
istihdam edildi. Sabahın erken

saatlerinde başlayan mülakatlarda 
yaşanabilecek herhangi bir 
sağlık sorununa karşı Hasta Nakil 
Ambulansı, sağlık çalışanları 
ve zabıta ekipleri alanda hazır 
bulundu. Koronavirüs önlemleri 
kapsamında, ayrı gruplar halinde 
yapılan mülakatlarda, vatandaşlar 
salona ateşleri ölçülerek ve HES 
kodlarına bakılarak alındı. 

ESBİM ARACILIĞIYLA
200 kişi daha istihdam edildi
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ÇOCUKLARA BOT
VE MONT DESTEĞi

İhtiyaç sahibi vatandaşlara 
yardımlarını sürdüren Esenyurt 
Belediyesi Sosyal Yardım İşleri 

Müdürlüğü, 2020 yılında 
2 bin 988 çocuğa bot ve mont 

desteği sağladı. 

N üfus yoğunluğu açısından Türkiye’nin en ka-
labalık ilçesi olan Esenyurt’ta sosyal yardım-
lar artarak devam ediyor. Soğuk havaların 
başlaması ile dar gelirli vatandaşların be-
lediyeye bot ve mont yardım talebi de arttı. 

Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki Beyaz Masa’ya 
gelen başvuruları değerlendiren Sosyal Hizmetler Müdür-
lüğü, bin 785 kişiye bot, bin 821 kişiye de mont yardımın-
da bulundu. Yıl içinde ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak 
gıda paketi, alışveriş kartı, kahvaltılık ve sıcak yemek gibi 
yardımlarda bulunan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ço-
cuk sahibi ailelere de mama ve çocuk bezi desteği sağladı.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN YANINDAYIZ 

Esenyurt Belediyesi’nin yaptığı sosyal yardımlara 
ilişkin bilgiler veren Sosyal Hizmetler Müdürlüğü gö-
revlisi Canan Düzcü,  her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin 
yanında olduklarını ifade ederek, “Kiracı ve iki çocuklu 
olan, üzerinde herhangi bir gayrimenkul bulunmayan, 
mal beyanında bulunarak ihtiyaç sahibi olduğunu gös-
teren vatandaşlarımız, bu belgelerle müdürlüğümüze 
başvurularını yapmaktalar. Yapılan değerlendirmelerin 
ardından başvurusu kabul edilen vatandaşlarımıza fiş 
verilmekte. Vatandaşlarımızı daha sonra talep ettikleri 
ihtiyaç malzemelerini, bu fişlerin karşılığında dağıtım 
yapılan yerlerden almaktalar” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal De-
niz Bozkurt, Habertürk TV ekran-
larında Ceren Bektaş Atuk mode-

ratörlüğünde canlı yayınlanan “Haftalık” 
programına konuk oldu. Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğünün Esenyurt ve Fatih ilçele-
ri için getirdiği istisnalar dışında yabancı 
ikameti yasağını değerlendiren Başkan 
Bozkurt, kendisine yöneltilen soruları da 
yanıtladı.

“Gelen göçmenlerin sayının ötesinde, 
bir de onların ihtiyaçlarını karşılamak veya 
o kentle yaşadıkları sorunları yönetmek de 
başlı başına bir sorun” diyen Başkan Boz-
kurt, “Bunun paralelinde zaman zaman 

suç unsurları oluşuyor. Vatandaşlarımız 
rahatsız oluyorlar, parklarımızı yeterince 
kullanamıyorlar, okul alanlarımız zaten 
yetersiz. Dolayısıyla bir toplantı yapılmıştı. 
Ben de bir bölümünden sonra katılmıştım. 
Herkesin önerisi ile oldu. Alınan karar şu: 
Öğrenciler ile orada konutu olan yabancılar 
hariç, yeni bir yabancı uyruklunun o bölge-
de ikamet etmesine müsaade edilmeyecek. 
Hayırlı bir karar bence. Altyapısı doğru ha-
zırlanmış bir kentte yaşama imkanı varken, 
altyapısı bozuk bir kente insanları getirmek 
çok doğru bir şey değil. Esenyurt açısından 
düşündüğümüzde bizim için son derece fay-
dalı, doğru bir karar” ifadelerini kullandı.

‘Hayırlı ve faydalı bir karar’
Habertürk TV yayını-
na katılan Esenyurt 
Belediye Başkanı Ke-
mal Deniz Bozkurt, 
Esenyurt ve Fatih 
ilçelerinde göçmen-
lere yönelik alınan 
ikamet yasağına 
ilişkin değerlendir-
melerde bulundu. 
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Bu sayımızda, Esenyurt Bele-
diyesi Diyetisyeni Duygu Gi-
zem Çatalkaya ile bağışıklık 
sistemimizi güçlendirecek 
beslenme tavsiyeleri üzerine 

keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
n Bağışıklık sistemi nedir, nasıl 

güçlendirilir?
Bağışıklık sistemi, vücudumuzun 

hastalıklara karşı oluşturduğu savun-
ma mekanizmasıdır. Bağışıklık siste-
mimiz, vücudumuza giren virüsleri ve 
bakterileri tanıyarak onlara karşı an-
tikor üretip savaşan doğal sistemimiz-
dir. Bu doğal sistemi güçlendirmek 

için öncelik-
le yeterli 
ve dengeli 

beslenmeliyiz. 
Beş besin grubumuz 

olan; karbonhidrat, 
protein, yağ, vitamin ve 

minerallerden dengeli ve 
ölçülü miktarda yemeliyiz. Bunun 
dışında, vücudumuzu enfeksiyonlara 
karşı korumak ve vücut akışını sağla-
mak için bol bol su tüketmeliyiz. Gün-
de 2 ila 3 litre su içmeliyiz. Diğer bir 
konu ise beslenmenizi renklendirin ve 
bol bol sebze ve meyvelere yer verin 
öğünlerinizde. Örneğin, bir gün elma 
yediyseniz diğer gün portakal yiyin. 
Aynı besin grubundan olan yiyecek-
leri aynı gün içerisinde çok fazla mik-

tarda tüketmeyin.

“YETERLİ VE DENGELİ 
BESLENMELİYİZ”

n Bağışıklığı güçlendirmenin bes-
lenme alışkanlıklarıyla doğrudan bağ-
lantılı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle 
bağışıklığı güçlendirmek için tüketil-
mesi gereken besinler hangileri?

Bağışıklık sisteminizi güçlendirme-
niz için sofralarınızda baharatlara bol-
ca yer verin. Mesela kekik, nane, kara-
biber, kırmızıbiber, pulbiber fesleğen 
gibi baharatlar enfeksiyon hastalıkla-
ra karşı vücudu koruyarak, bağışıklık 
sisteminizi güçlendirmektedir. Bunun 
dışında, protein tüketimine özen gös-
terin, yani süt ve süt ürünleri, yumur-
ta, et, tavuk, balık gibi ürünler, onun 
dışında mercimek, nohut, fasulye, bar-
bunya gibi kuru baklagillere sofrasınız 
da yer verebilirsiniz. Günlük posa alı-
mını da dikkat etmeliyiz. Vücudumuza 
günlük 25 ila 30 gram posa almamız 
gerekmektedir. Kuru baklagiller 
ve tam tahıllı besinler bizim posa 
içeren lifli besinlerimizdir.

“BESİNLERİ  SAĞLIKLI 
OLDUKLARI İÇİN ÇOK 
FAZLA TÜKETEMEYİZ”

Ayrıca, bağırsak sistemimi-
zi güçlendiren probiyotik besin-
leri de tüketmeliyiz. Bağırsak sistemi 
zaten bağışıklık sistemiyle birebir 
bağlantılıdır. İkisinin de birlikte güç-
lü konumda olması gerekiyor. Evde 
yapılan yoğurtlar, turşu gibi bakteri 
açısından bol zengin ürünleri sofra-
nızda bulundurabilirsiniz. Bunların 
da tüketim ölçüsü çok önemlidir. Sağ-
lıklı besinleri sağlıklı olduğu için çok 
fazla tüketemeyiz. Bunlarında belirli 
porsiyon miktarları vardır. Omega-3 
vücudumuzu ve bağışıklık sistemimi-
zi güçlendirerek, zeka gelişimini de 
olumlu yönde etkileyen bir diğer vi-
tamin. Derin sularda yaşayan somon 
ve uskumru gibi balıklardan veya ke-
ten tohumu, ceviz ve semizotunda bol 
miktarda Omega-3 bulunmaktadır. 
Eğer bu besinleri yeteri kadar tüke-
temiyorsak eczanelerden de ek Ome-

ga-3 temin edebiliriz.

“BİTKİ ÇAYLARINA 
BESLENMENİZDE YER VERİN”

Günde 1-2 fincan ıhlamur, pa-
patya, ekinezya, rezene, melisa ve 
kekik çayı gibi bitki çaylarına 
beslenmenizde yer verebilir-
siniz. Hem bağışıklık sistemi-
nizi güçlendirmenize hem de 
vücudunuzun ödem at-
masına ve dinlenmesine 
yardımcı olmaktadır.

Diyetisyen Duygu Gizem Çatalkaya’dan
bağışıklık sistemini güçlendirme önerileri:

SOFRALARINIZDA

BOLCA YER VERiN
baharat lara

Sağlıklı ve dengeli 
beslenmek, mevsiminde 

yetişen gıdaları 
tüketmek bağışıklık 

sistemimizin en önemli 
destekçilerinden. 

İhtiyaç duyduğumuz 
tüm besin öğeleri, 

mevsiminde 
tükettiğimiz sebzelerde 
ve meyvelerde, etlerde, 

kışın vazgeçilmezi 
bitki çaylarında, 

yılın her mevsimi 
tüketebileceğimiz 

kuruyemişlerde ve 
bakliyatlarda mevcut.

“ZENCEFİL 
VÜCUDUMUZU 
DİRENÇLİ KILAR”

n Bağışıklık güçlendirici, 
pratik bir tarifiniz var mı?

Evde yapabileceğimiz ve 
bağışıklık sistemimizi güç-
lendirici bazı tarifler var. Ör-
neğin; bal, zencefil, limon ka-
rışımı. Zencefil, bir hastalığa 
karşı vücudumuzu dirençli 
kılar. Bu yüzden bal, zencefil 
ve limonu karıştırıp her sabah 
bir çay kaşığı tüketebilirsiniz. 
Yalnız bu karışımı hamileler 
ve kan sulandırıcı ilaç kulla-
nan kişiler almamalıdır.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN 
KIŞ ÇAYI TARİFİ

Bunun dışında kış çayı ta-
rifimiz var. Ihlamur, karanfil, 
çubuk tarçın, portakal kabu-
ğu ve elma malzemelerimiz. 
Bunları birer porsiyon olacak 
şekilde bir tencerenin içine 
ister doğrayarak, isterseniz 

de büyük parçalar halinde 
atın. Üzerine biraz 

su ekleyerek 10 
dakika kayna-
tarak tüketebi-
lirsiniz. Bu çayı 

evde kolaylıkla 
yaparak günde 1 ya 

da 2 fincan tüketme-
ye özen gösterin. Son 

olarak, besinleri çok fazla 
kaynatmamalıyız ve çok faz-

la metalle temas ettirmemeli-
yiz. Bu onların besin miktarı-
nı düşürmektedir.

Duygu Gizem ÇATALKAYA
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Yıllardır

ibadete
açıldı

bitmiyordu

A kçaburgaz Mahallesi Halil 
Fahri Orman Caddesi’nde 
inşa edilen Büyük Osmanlı 
Camii’nin yapımı sona erdi.  
2014 yılında temeli atılan 

cami projesi yarım kalmış ve 
proje 2018 yılında tekrar ihaleye 
çıkarılmıştı. 31 Mart 2019’da gö-
revi devralan Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un 
talimatları doğrultusunda çalış-
malar hızlandırıldı ve cami in-
şaatı tamamlandı. Esenyurt Be-
lediyesi, ‘Büyük Osmanlı Camii’ 
projesini tamamlayarak Esen-
yurt’a eşsiz bir eser kazandırdı.

3 BİN KİŞİLİK NAMAZ 
KILMA ALANI!

Esenyurt Belediyesi tarafından 
ilçeye kazandırılan bu dini tesis 
birçok özelliği ile ön plana çıkıyor. 
12 bin 66 metrekare inşaat alanı 
üzerinde kurulan cami; 3 bin ki-
şilik namaz kılma alanı, bin 280 
metrekare cami oturum alanı, 3 bin 
291 metrekare bina oturum alanı ve 
180 araçlık otoparka sahip. 4 adet 
burgulu minareye ve 8 adet şere-
feye sahip olan caminin avlusunda, 
dikdörtgen şema üzerine kurulu ca-
minin şadırvanı da bulunmaktadır.

EL EMEĞİ İŞÇİLİK 
GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Akçaburgaz Mahallesi’nde mer-
kezi konuma sahip cami, özellikle iç 
mimarisi ile görenleri hayran bıraktırı-
yor. Osmanlı mimarisinden esinlenile-
rek yapılan patentli çizimler, el yapımı 
avize ve aplikleri üfleme camlardan 
oluşan cami adeta bir görsel şölen su-
nuyor. 

Sağlı sollu 2 mermer sütunun olu-
ğu mukarnaslı mihrabı ve mermerden 

yapılan minberi klasik mimarlığın 
görselini sunuyor. Duvarlarda pano-
ların içinde lale motifli el yapımı çini-
lere de sık rastlanan caminin çizimleri 
de kendine has.  Halıları, özel bir yün 
olan Yeni Zelanda yününden yapılan 
camide, namazgâh alanlarının tama-
mında alttan ısıtma mevcut. Alemleri 

altın varaklı bakır olan 
caminin mihrabı, min-
beri, müezzinlik kürsü 
ve şebekeli korkuluk-
lar tamamen el oyması 
mermerden yapılı. Ca-
minin kapıları klasik 
Türk sanatlarından, 
‘Kündekâri Kapı’ tar-
zıyla, ustalar tarafın-
dan özel olarak; düz 
tavanları ise ‘Çıtakâri 
Tavan’ ve ‘Naht Ta-
van’ tarzıyla yapıldı. 17 
metre ana kubbe açık-
lığına sahip olan cami-
de revaklar da burgu şeklinde oyulmuş 
mermer sütunlardan yapılmış; iç ve 
dış cepheleri doğal taşlarla kaplanmış. 
Kolon giydirmelerinin tamamının do-
ğal taştan yapıldığı camide, engelliler 
için asansör de mevcut.

ÇELİK, “KALEM İŞLERİMİZİN 
TAMAMI PATENTLİ”

Esenyurt Beledi-
yesi, Fen İşleri Mü-
dürlüğü üst yapı şef-
liğinde görev yapan 
Mimar Şeyma Çe-
lik, Büyük Osmanlı 

Camii’nin mimari ve 
proje bazında eşdeğe-
rinin olmadığını dile 
getirdi. Çelik, Osman-
lı mimarisinden esin-
lenilerek çizimlerin 
yapıldığını ve çizimle-
rin tamamının patent-
li olduğunu vurguladı. 

Akçaburgaz Mahallesi’nde 2014 yılında temeli atılan, ancak uzun 
zamandır bitirilemeyen ve yarım kalan Büyük Osmanlı Camii, yapılan 

çalışmaların ardından eksikleri giderilerek ibadete açıldı

Büyük Osmanlı Camii

Mimar Şeyma Çelik, “Osmanlı mima-
risine sahip bu camimizin detayları 
tamamıyla bu cami için özel olarak 

çalışıldı. Camimizin içinde ve dışında 
yaptığımız anıtsal aydınlatma ile 

gerek caminin içine gerekse dışına 
tarihi bir hava katmış bulunmakta-
yız. Biz Esenyurt Belediyesi olarak, 

Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’un 
liderliğinde bu tarz eserleri Esenyurt-

lu vatandaşlarımıza kazandırmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Anıtsal aydınlatma ile 
tarihi bir hava kattık!
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Her mahallenin arama 
kurtarma ekibi olacak

Doğal afetlere karşı hazırlıklarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, Mahalle Afet 
Gönüllüleri ekibi oluşturmak için çalışmalara başladı. Olası doğal afetlerde, 

temel arama kurtarma çalışmalarını 30’ar kişiden oluşacak bu ekipler üstlenecek

Esenyurt Belediyesi, olası do-
ğal afetlere karşı arama kur-
tarma ekipleri oluşturmak 
için harekete geçti. Daha önce 

gerçekleşen meclis görüşmelerinde, 
afetlerde kullanılacak araç ve gereç alı-
mı AKP-MHP oylarıyla reddedilmişti. 
Afetlerde kullanım için hayati öneme 
sahip malzemeleri muhakkak alacakla-
rını söyleyen Esenyurt Belediye Başka-
nı Kemal Deniz Bozkurt’un talimatıyla 
‘Mahalle Afet Gönüllüleri’ projesi başla-
dı. Proje kapsamında her mahallede 30 
kişilik bir ekip oluşturularak, arama ve 
kurtarma eğitimi verilecek. 
Esenyurt Belediyesi Sivil 
Savunma Amirliği’nin ha-
yata geçirdiği, Mahalle Afet 
Gönüllüleri projesinin baş-
vuruları başladı. İlçedeki 43 
mahalleden gönüllülerin yer 
alacağı projede, 30 kişilik 
gruplar oluşturularak, AFAD 
eğitmenleri eşliğinde arama 
ve kurtarma eğitimi verilecek. 
Olası bir afet anında ve sonra-
sında hayat kurtaracak proje 
için mahallelerde gönüllü tes-
pitleri yapılıyor. 18 yaş ve üzeri vatan-
daşların başvuru yapabildiği projede 
verilen eğitimle, doğal afetlerde pro-
fesyonel arama kurtarma ekipleri alana 
ulaşana kadar gönüllüler, temel arama 
kurtarma çalışmalarını yapabilecek.

“AMACIMIZ TÜM AFETLERE 
KARŞI HAZIR OLMAK”

Esenyurt’ta meydana gelebilecek 
tüm doğal afetlere karşı hazırlık yaptık-
larını söyleyen Esenyurt Belediyesi Sivil 
Savunma Amiri Özgür Subaşı, “Amacı-
mız, başta deprem olmak üzere meyda-
na gelebilecek tüm doğal afetlere karşı 
hazırlıklı olmak. Belediye bünyesinde, 
23 kişilik profesyonel arama kurtarma 
ekibimiz mevcut. Doğal afetlerle mü-

cadele etmek için belediyemizin tüm 
birimleriyle koordineli bir şekilde ça-
lışıyoruz. Projelerimizden biri Mahalle 
Afet Gönüllüleri projesidir. Her mahal-
lemizde gönüllülerden oluşan bir ara-
ma kurtarma ekibi oluşturarak, gerekli 
eğitimleri vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

ÖNCELİKLE GÖNÜLLÜLERİN 
TESPİTİ YAPILACAK

İlçedeki 43 mahallede, 30 kişilik 
gruplar halinde arama kurtar-

ma ekibi oluşturacaklarını ifade eden 
Subaşı, “Öncelikle mahallelerimizde 
gönüllülerin tespitini yapacağız. Daha 
sonra, AFAD tarafından yetkilendirilen 
eğitmenlerimiz aracılığıyla gönüllüleri-
mize temel afet bilinci ve temel arama 
kurtarma eğitimi vereceğiz. Afet gönül-
lülerimiz eğitimlerini tamamladıktan 
sonra olası bir afette profesyonel arama 
kurtarma ekipleri alana ulaşana kadar 
temel arama kurtarma işlemi yapabi-
lecekler. Ayrıca mahalle gönüllülerimi-

zin ayrı bir frekans üzerinden 
konuşabilmesi için telsiz sis-
temi kurduk” diye konuştu. 
Mahalle gönüllüsü olmak 
isteyen vatandaşlar, Zabı-
ta Müdürlüğü bünyesindeki 
Sivil Savunma Amirliği’nin, 
0212 620 56 56 numaralı 
telefonunu arayarak veya  
zabitamudurlugu@esenyurt.
bel.tr adresinden mail yo-
luyla başvuruda bulunabilir. 

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, Koronavirüs 
ile mücadele kapsamında pazar esnafına yöne-
lik başlattığı HES kodu denetimlerini sürdürü-

yor. Ekipler, salgın riskine karşı vatandaşın sağlığı için 
pazar yerlerinde denetimlerini artırdı. Vatandaşları 
Koronavirüs’e karşı korumak, maske ve sosyal mesafe 
gibi tedbirlerin uygulanmasını sağlamak için ilçe ge-
nelinde denetim yapan ekipler, pazar esnafının HES 
kodlarını sorguladı. HES kodu olmayan esnafa uyarı-
da bulunarak, HES kodu almalarını sağlayan ekipler, 
esnaf ve vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen 
konusunda da bilgilendirdi. Pazar yerlerinde alınan 
önlemler ile Esenyurtluların sağlıklı ve güvenli bir şe-
kilde alışveriş yapmasını sağlayan ekipler, denetimle-
rini ilçe genelinde hız kesmeden sürdürüyor.

Denetimler devam ediyor
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Esenyurt Belediyesi Arşiv 
Müdürlüğü, belediyedeki 
müdürlüklere ait dosya ve 
belgeleri dijital arşiv sis-
temine taşıdı. Oluşturu-

lan dijital arşiv birimiyle, geçmişten 
günümüze kadar gelen belge ve dos-
yalar taranarak, dijital ortama akta-
rıldı. Yapı Kontrol, İmar, Fen İşleri, 
Yazı İşleri, Mali Hizmetler ve Emlak 

İstimlak Müdürlüğü gibi belediyede 
bünyesindeki 17 birim müdürlüğü-
nün belge ve dosyalarının yer aldığı 
dijital sistem sayesinde, ilgili kurum-
lar ve vatandaşlar talep ettikleri bel-
gelere anında erişim imkanı buluyor. 
Müdürlük ayrıca, dosya ve belgeleri 
dijital ortamda arşivlemenin yanı sıra 
belgelerin asıllarının da dosyalarını 
yenileyerek, fiziksel ortamda saklıyor.

Yeni sistem vatandaşlara
büyük bir kolaylık sağlayacak

DIJITAL DONEM
Yeni dönemde 
birçok yeniliğe 

imza atan 
Esenyurt 

Belediyesi, 
müdürlüklere 

ait dosya 
ve belgeleri 

dijital arşiv 
sistemine taşıdı. 

Vatandaşlar 
bu sistem 
sayesinde, 
istedikleri 
dosyalara 
kolaylıkla 

ulaşabilecek. 
Bunun yanı 

sıra, önemli bir 
oranda kağıt 
tasarrufu da 

sağlanıyor.

Bu sistemle bürokrasi 
yoğunluğu ve kağıt israfı 
önlenirken, hem kurumların hem 
de vatandaşların talep ettikleri 
belgelere kolaylıkla ulaşması 
sağlanıyor. Ayrıca veri girişleri 
gerçekleştirilen dosya ve belgeler, 
ilgili müdürlüklerin kullanımına 
da açılıyor. Sistem sayesinde, 
belediyedeki işleyiş daha güvenli ve 
hızlı bir şekilde yürütülüyor.

Vatandaşlar istedikleri
dosyaya hızlı bir şekilde
ulaşabiliyor

D
ijital Arşiv sistemiyle belediye hizmetlerini hız-
lı bir şekilde vatandaşlara ulaştırdıklarını söy-
leyen Esenyurt Belediyesi Arşiv Müdürü Hakan 
Saçin, “Müdürlük olarak vatandaşlarımızın bil-
gi ve belgelere kolaylıkla ulaşabilmesi için diji-

tal sisteme geçtik. Bu sistemle, pandemi sürecinde ban-
ka experlerinin belge ve tahakkuklarını online sistem 
üzerinden göndermekteyiz. Vatandaşlarımız, bilirkişi-
ler, yapı denetim firmaları gibi firmalar belediyemizin 

Arşiv Müdürlüğüne gelerek, bilgi ve belgelerini dijital 
ortamdan alabiliyorlar. Vatandaşlarımız ve birimlerimiz 
evraklara kolay bir şekilde ulaşırken, belgelerde hiçbir 
yıpranma ve kaybolma olmadan işlemler halledilebil-
mektedir. Yani vatandaşlarımız birimimize gelerek, T.C. 
kimlik numaralarını söylediklerinde üzerlerine kayıtlı 
belgeleri tek tuşla öğrenebiliyor. Ayrıca vatandaşları-
mız, gerekli evraklarını ister birim müdürlüklerinden 
isterlerse de Arşiv Müdürlüğünden alabiliyor” dedi.

ESENYURT BELEDİYESİ’NDE DİJİTAL ARŞİV DÖNEMİ BAŞLADI
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Budama çalışmalarıyla ağaçlar
sağlıklı bir görünüme kavuşuyor
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Esenyurt Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü, 
bir yandan parklar ve yeşil 
alanlarda bakım çalışmala-
rına devam ederken, diğer 

yandan da ağaç budama işlemlerini 
sürdürüyor. Kış aylarının gelmesiyle 
birlikte ilçede yer alan cadde ve so-
kaklarda belirlenen program dahilin-
de, tüm ağaçların bakım ve budama 
işlemleri yapılıyor. Her yıl Kasım ve 
Şubat ayları arasında gerçekleştirilen 
işlemler kapsamında, ağaçların olum-
suz hava koşullarından etkilenmeme-
si ve daha sağlıklı bir şekilde büyüme-
si sağlanıyor. Zorunlu haller dışında 
ağaçların budanmasının sağlıklı olma-
yacağını söyleyen Park ve Bahçeler Mü-

dürü Erdinç Akyürek, “Ağaçların, oksi-
jen sağlama, sesi ve gürültüyü absorbe 
etme gibi birçok faydası var. Bu yüzden 
zorunlu haller dışında budama yapmak 
doğru değil. Ağaç eğer yaşlanmış ve ku-
ruyan dalı varsa veya elektrik tellerine 
değiyorsa bu durum tehlike arz ettiği 
için budama yapılır. Halkımız kabak 
budama yapılmasını istiyor ama bu 
tür budamaların zararı oluyor. Ağaç 
hızlı bir sürgün vereceği için daha çok 
büyüyerek tehlike arz ediyor. Budama 
çalışmalarımız, Kasım ayında ilk yap-
rak dökümüyle beraber başlıyor, Şubat 
ayının sonuna kadar devam ediyor. Va-
tandaşlarımız budama gerektiren ağaç-
lar için ister birimimize gelerek dilekçe 
yazabilir isterlerse de belediyemizin 

sitesinden form doldurarak taleplerini 
iletebilir. Ayrıca, mahalle muhtarlık-
larıyla iletişime geçtiklerinde onlar da 
bize iletebilirler” dedi.

BUDAMAYA UYGUN OLAN 
AĞAÇLAR BUDANIYOR

Ağacın ömrünün uzatılması, este-
tik görüntüsünün ve hastalıklara karşı 
direncinin artırılması amacıyla yapı-
lan budama çalışmaları kapsamında, 
vatandaşlardan gelen dilekçeler mü-
dürlük tarafından değerlendirilerek, 
budamaya uygun bulunan ağaçlar bu-
danıyor. Ekipler, ilçedeki 43 mahalle-
de budama çalışmalarını aralıksız ola-
rak sürdürüyor.

Geçmişte uygulanan yan-
lış çevre politikaları neti-
cesinde, betonlaşmanın 

had safhada olduğu Esenyurt’a 
daha fazla yeşil alan kazandırma 
çalışmalarına da devam ediliyor. 
Hürriyet, Akçaburgaz ve Gökev-
ler Mahallesi’nde yeni parklar ya-

parak, vatandaşların kullanımına 
açan Esenyurt Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 
mevcut parkları da yeniledi. 2020 
yılında, Esenyurt genelinde 2 mil-
yon 507 bin 902 adet çiçek diki-
mi, 8 bin 678 metrekare kauçuk 
yürüyüş yolu, 89 bin 628 metre-

kare çim serimi, 87 bin 609 çalı ve 
gül dikimi yapan ekipler, ihtiyaç 
duyulan noktalara 502 bank ve 
408 çöp kovası yerleştirdi. 8 bas-
ket sahasının da bakım ve onarım 
çalışmalarını tamamlayan ekipler, 
2021 yılı içerisinde daha çok yeşil 
alanı hayata geçirmeyi planlıyor.

Daha çok
yeşil alan
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Merkeze insanı alan bir 
anlayışla faaliyetleri-
ni sürdüren Esenyurt 
Belediyesi, 2020 yı-
lında vatandaşların 

hayatına dokunan birçok işle öne çık-
tı. Pandemi dolayısı ile artan işsizlik 
sorununa çare olmak için çalışmalar 
yapan Esenyurt Belediyesi İstihdam 
Merkezi (ESBİM), bir yılda 11 bin 190 
vatandaşın iş sahibi olmasını sağladı. 

Sosyal yardımlara da ayrıca önem ve-
ren Esenyurt Belediyesi, ihtiyaç sahibi 
vatandaşları yıl boyunca destekledi. 

Esenyurt Belediyesi, 2020 yılın-
da ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek 
amacıyla 60 bin gıda kolisi, 180 bin 
litre süt, 60 bin adet kaşar peyniri, 33 
bin 827 adet et kahvaltılık, meyve ve 
içecek, 195 bin 862 porsiyon sıcak ye-
mek, 84 bin 591 alışveriş kartı, bebek 
bezi ve mama desteği sağlayarak daya-

nışmayı büyüttü.

HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK 
ÇALIŞMALAR YAPILDI

Esenyurt Belediyesi, vatandaşlara 
ücretsiz olarak verdiği Evde Sağlık hiz-
metinde çıtayı yükseltti. Bu hizmetten 
faydalanan vatandaşların sayısı önce-
ki yıllara göre büyük artış gösterirken, 
2020 yılında 7 bin 866 vatandaş Evde 
Sağlık hizmetinden yararlandı.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşle-
ri Müdürlüğünün, ücretsiz olarak 

verdiği Evde Sağlık hizmetiyle ilçede 
yaşayan hasta vatandaşlar, evlerinde 
tedavi edilmeye devam ediyor. Yeni 
dönemde, 7 gün ve 24 saat boyunca 
hizmet vermeye başlayan birimden 
faydalanan hasta sayısı da önceki yıl-
lara göre artış gösterdi. Hizmet kalite-
sini artırarak çalışmalarını sürdüren 
Evde Sağlık Hizmetleri birimi, 2020 
yılında 7 bin 866 vatandaşı evde te-
davi etti. Pandemi sürecinde yatağa 

bağlı, yaşlı ve hasta vatandaşları yal-
nız bırakmayan birim, destek talebini 
iletenlere aynı gün içerisinde dönüş 
yaparak, sağlık teknikerleri aracılığıy-
la serum, iğne ve pansuman gibi sağ-
lık hizmetlerini ücretsiz olarak sundu. 
Evlere yapılan ziyaretlerde steril kıya-
fetler giyen ekipler, ayrıca hastalara 
ilaç kullanımı, hijyen kuralları, ye-
me-içme alışkanlıkları gibi çeşitli ko-
nularda bilgiler de veriliyor.

2020 YILINDA BETONA DEĞİL

İNSANA YATIRIM

Hayvanlara saygı ve dayanışma içe-
risinde çalışmalarını sürdüren Esenyurt 
Belediyesi, patili dostlarını da yalnız 
bırakmadı. Yıl boyunca 246 ton mama 
dağıtımı yapan ekipler, 813 kedi ve 929 
köpeğin aşılamasını, 6 bin 653 hay-
vanın muayene ve tedavisini yaparak 
sağlıklarına kavuşması için çalıştı. 354 
hayvanı da sahiplendiren ekipler, patili 
dostlarımızı yeni yuvaları ile buluşturdu.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşle-
ri Müdürlüğü ekipleri, 43 mahallede 
tüm sokak ve bina girişlerini dezen-
fekte etti. Araç dezenfeksiyon nokta-
larında 46 bin 448 aracın 
dezenfeksiyonu sağlandı. 
Ekipler, ilçe genelindeki 77 
devlet okulu, 22 özel okul, 
11 özel spor kulübü, 11 kü-
tüphane, 13 kreş, 84 cami, 
5 cemevi ve 43 mahallede 

bulunan tüm kıraathane ve 43 derne-
ği dezenfekte ederek mikroplardan 
arındırdı. Belediye binası başta olmak 
üzere aile sağlığı merkezleri ve kay-

makamlık binası gibi tüm 
kamu kurumları,  eczane-
ler, yaşlı bakımevi, özel 
sağlık kuruluşları, bankalar 
ve PTT şubeleri gibi birçok 
nokta pandemi boyunca 
dezenfekte edildi.

Sokaklar ve bina girişleri dezenfekte edildi

Esenyurt’ta 2020 yılı betona değil, insana 
yatırımla geçti. İlçedeki sorunları en aza 

indirmek için 7 gün 24 saat boyunca 
çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, 

birçok alanda vatandaşların hayatına 
dokunan işlere imza attı.

Patili dostlarımız 
UNUTULMADI
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, özel önem verdiği Meslek Edindirme 
Kursları projesini hayata geçiriyor. 32 farklı branşta meslek eğitiminin verileceği kurslara 
başvurular 1 Şubat itibarıyla alınmaya başlandı. Belediye, Sanayici ve İŞKUR iş birliği ile
geliştirilen proje, uyguladığı kendine özgü model ile Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor

İlçedeki işsizliğe çözüm bulmak ve 
sanayinin istediği nitelikli eleman 
ihtiyacını karşılamak amacıyla 
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt tarafından haya-

ta geçirilen, ‘Meslek Edindirme Kurs-
ları’ için başvurular başladı. Başkan 
Bozkurt’un seçim vaatleri arasında yer 
alan kurslara katılan vatandaşlar, MEB 
onaylı sertifika almaya hak kazanacak. 
Meslek Edindirme Kursları’nda eğitim 
alacak olan kursiyerler, aldıkları mesle-
ki eğitimin yanı sıra eğitim aldıkları iş 
kolunda faaliyet gösteren fabrikalarda 
staj yapma imkanı da bulacak. Kursi-
yerler, bu eğitim sürecinin ardından 
Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi 
(ESBİM) tarafından, eğitim aldıkları iş 
kollarında işe yerleştirilecek. İŞKUR, 
proje süresince tüm kursiyerlerin sigor-
talarını yapacak, bazı branşlarda kursi-
yerlere belli oranlarda ücret de verecek.

32 BRANŞTA İŞ GARANTİLİ 
MESLEK EĞİTİMİ

Aşçı Yardımcılığı, Kuaförlük, Mode-
list Yardımcılığı, Düz Dikiş Makineci, 
Overlokçu, Ön Muhasebe, Gaz Altı Kay-
nakçılığı, Sıhhi Tesisat-Armatür Mon-
tajcısı ve Onarımcısı, Boru Tesisatçısı 
ve Arıcılık gibi 32 farklı branşta meslek 
eğitiminin verileceği kurslara başvuru-
lar 1-15 Şubat tarihleri arasında yapı-
lacak. Her meslek dalı için farklı eğitim 

sürelerinin belirlendiği kurslarda veri-
lecek mesleki eğitim programları, ilçede 
faaliyet yürüten sanayi kuruluşlarının 
görüşleri doğrultusunda belirlendi. 

BOZKURT: EN ÇOK MUTLU 
OLDUĞUM İŞ BU

“En çok huzur duyduğum, en çok 
mutlu olduğum iş bu. İstihdam sağla-
mak” diyen Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, Meslek Edindir-
me Kursları projesini şu sözlerle an-
lattı: “Bizim merkezimizde insan var, 
dolayısıyla yaptığımız projelerin tama-
mı, Esenyurt’ta yaşayan vatandaşları-
mızın mutlu, huzurlu, bir arada, barış 
ve kardeşlik içinde yaşamasını, insana 
yatırımı temel alıyor. İşsizlik ilçemiz 
için çok önemli bir sorun. O nedenle 
vatandaşlarımızın iş-güç sahibi olma-
ları bizim için çok önemli. Birkaç tip 
çalışmamız var bu konuda. Bir tanesi 
iş arayan vatandaşlarımızı talep edi-
len iş yerlerine yerleştirmek. ESBİM 
üzerinden bu çalışmayı yapıyoruz. Bu 
konuda çok iyi gittik, geçen sene 11 bin 
vatandaşımızı işe yerleştirdik. Bir baş-
kası ise buradaki sanayi kuruluşlarının 
bizden talep ettiği nitelikli eleman ih-
tiyacını karşılayabilmek. Bunun için 
32 ayrı branşta kurslar açıyoruz. Çev-
remizdeki sanayi kuruluşlarından ve 
işletmelerden gelen talepleri dikkate 
alarak hayata geçireceğimiz bu kurs-

lar ile daha önce mesleki hiçbir eğiti-
mi olmayan vatandaşlarımıza meslek 
eğitimi vererek iş-güç sahibi yapaca-
ğız. İlçemizdeki sanayi kuruluşları ve 
İŞKUR ile ortak yürütüyoruz bu pro-
jeyi. Vatandaşlarımız kurslarda eğitim 

alırken aynı zamanda hem sigortaları 
yapılacak hem de belli bir oranda ücret 
alacaklar.

“TEORİK VE PRATİK EĞİTİMİ 
BİR ARADA ALACAKLAR”

Bu projeye ilişkin geçtiğimiz yıl Av-
rupa’nın çeşitli ülkelerinde incelemeler 
yapmıştık. Bu ülkelerden birisi olan 
İsviçre’de şunu gördük, bu iş orada da 

aynen bizim düşündüğümüz gibi yü-
rütülüyor. Sanayi kuruluşları eleman 
ihtiyacı duyduğunda başvuran kişileri 
götürüp eğitiyor. Biz de sanayi kuru-
luşlardan talepleri alacağız. Kursiyerle-
rimiz, eğitim aldıkları meslek kolunda 
faaliyet gösteren işletmelerde staj yap-
ma imkanı bulacak, hem teorik hem de 
pratik eğitimi bir arada görüp eğitim 
alacaklar. Eğitim süresi bittiğinde de 
işe yerleştirilecekler. 

O vaadi hayata geçiyor
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Fevzi Torolsan, Esenyurt’ta 
sanayinin hızlı bir şekilde 
geliştiğini ve bunun ekonomik 
olarak katkısının çok olumlu 
olduğunu belirtti.

Gazetemizin sorularını yanıtlayan 
Esenyurt Sanayici ve İş Adamları Derneği 

Başkanı Fevzi Torolsan Meslek Edindirme 
Kursları projesini değerlendirdi:

n Sizi tanıyabilir miyiz? 
Ben 1958 doğumluyum. İstanbul 

Erkek Lisesini bitirdikten sonra Al-
man hükümetinin bir bursuyla, Al-
manya’da çift dal makine mühendis-
liği ve Tekstil Mühendisliği okudum. 
Tahsilimi bitirdikten sonra Türkiye’ye 
geldim. Bir süre kimya sanayisinde ça-
lıştıktan sonra 38 yaşlarımda babamla 
birlikte kendi işimizde çalışmaya baş-
ladım. Tekstilci bir aileden geliyorum. 
1924 yıllarında büyükbabam tekstil 
sektörüne girmiş. Örgü makineleri 
çıktığı zaman sanayi olarak üretmeye 
başlamış. Beyazıt’ta üretim yerleri ve 
Sultanhamam’da mağazaları varmış. 
Bu şekilde tekstile girmişler. Daha 
sonra tekstil terbiye bölümüne giril-
miş. Ben de tekstil sektöründe 13 sene 

kadar babamla çalıştım.

“SANAYİYLE KONUTU 
BARIŞTIRMAMIZ LAZIM”

Biz, Esenyurt’un  ilklerindeniz. 
1985-1986 yıllarında buraya geldik. 
O zaman burası küçük bir yerleşim 
bölgesiydi. Nüfus, 3 bin civarındaydı. 
Buğday tarlaları vardı ve sanayi ufak 
ufak başlamıştı. Buraya gelmemizin 
nedeni, buranın planlı sanayi bölgesi 
olarak öngörülmesiydi. Kapadık Çift-
liği, o zaman sanayi bölgesi olarak 
öngörüldüğü için buraya karar verdik. 
TEM Otoyolu’nun yapılmasıyla da bu 
bölge çok çabuk gelişti. Sanayi için ön-
görülen yerler, bir süre sonra konut-
laşmaya başlıyor ve bu ikisi arasında 

bir sıkıntı oluyor. Şunu kabul etme-
miz lazım; sanayinin insansız, insanın 
da üretim yapacağı para kazanacağı, 
geçimini temin edebileceği iş yerleri 
olmadan yaşaması mümkün değil. Al-
manya, Fransa ve İngiltere gibi şehir-
lerde sanayi ile şehrin iç içe olduğunu 
görüyoruz. Biz hep “sanayi gitsin, sa-
nayi kalabalıklaştırıyor, nüfus çekiyor, 
çevreyi kirletiyor” diyoruz. Bu neden-
le sanayi, kötü bir muamele gördü ve 
dışlandı. Bu durumun, şehir plancıla-
rımızın konuya tek yönlü bakmasın-
dan kaynaklandığını düşünüyorum. 
Şehir düzenli olsun, planlı olsun, ha-
vası temiz olsun. Peki bu insanlar ney-
le yaşayacaklar? Dolayısıyla sanayiyle 
konutu bizim şehirlerimizde mutlaka 
barıştırmamız gerekiyor.

Ülke ekonomisine
katkı sunacak bir proje

senyurt 
Sanayici ve 
İş Adamları 
Derneği 
(ESİDER) 
Başkanı Fevzi 

Torolsan ile İstanbul’un 
en kalabalık ilçesi 
olmasının yanı 
sıra önemli ölçüde 
sanayi kuruluşunu da 
barındıran Esenyurt’u 
konuştuk. 35 yıldır 
Esenyurt’ta faaliyet 
yürüten Torolsan, 
Esenyurt Belediyesi’nin 
hem işsizliğe çözüm 
üretmek hem de 
sanayicilerin nitelikli 
eleman ihtiyacını 
karşılamak için 
hayata geçirmeye 
hazırlandığı 
Meslek Edindirme 
Kursları projesini de 
değerlendirdi

E
n Biraz da ESİDER’i tanımak is-

teriz. Ne zaman kuruldu? Neler ya-
pıyorsunuz? 

ESİDER, 2000’li yıllarda kurul-
du. Kurulmasının amacı, bura-
daki sanayi kuruluşlarının bir-
biriyle iletişim içinde olmasını 
sağlamak. Aynı zamanda yerel 
yönetimlerle, mülki idareler-
le iletişim içinde olabilmek. 
Esenyurt, yeni gelişen bir bölge 
ve burası planlı bir şekilde geli-
şirse, eskiden yaşadığımız kötü 
tecrübelerden bir şeyler öğrenmiş 
ve geleceğe katkıda bulunmuş ola-
cağız. Dolayısıyla ESİDER’in kuru-
luş amacı budur. Önceki başkanımız 

Muammer Bey ve kurucu başkanla-
rımız da Esenyurt’ta üretim yapan, 
çevrelerine fayda sağlamaya çalışan 
insanlar. ESİDER’in üyeleri, kendi-

ni sınırlayan insanlar değil, bütün 
bilgisini, paylaşımını, edindiği 
tecrübeleri ve doğru bildiklerini 
bu bölgeyle paylaşmaya çalışan 
kişiler. Sanayi Odası gibi bu 
bölgeye faydalı olmaya çalışı-
yoruz. 100 civarında üyemiz 
var. Sadece üyelerimizle değil, 

bütün bu bölgede ve hatta Esen-
yurt dışında kalan sanayi kuru-

luşlarıyla da iletişim halindeyiz. Bu 
bölgede iş yapan 4 bin 500 civarında 
firma ile iletişimimiz mevcut.

Esenyurt’a faydalı olmaya çalışıyoruz
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ESİDER Başkanı Fevzi 
Torolsan ile yaptığımız 
söyleşinin son bölümüne 
ESİDER’in önceki dönem 
başkanı Muammer
Ömeroğlu da katıldı.  

Esenyurt gerçekten şanslı. 
Bizim buraya gelme nedenimiz 
burada planlı bir sanayi 
bölgesinin öngörülmüş 
olmasıydı. Esenyurt ve 
etrafındaki daha geniş 
bölgelerde sanayi hızlı bir 
şekilde gelişti. Ayrıca konutlar 
da var. Tabi ki bazı şeyler biraz 
daha planlı olabilirdi ama 
Esenyurt konutla sanayiyi 
barıştırmış, onların aslında 
birbirinin bir parçası olduğunu 
göstermiş bir ilçe. Bundan 
sonra buna uygun kararlar 
alınırsa, Esenyurt İstanbul’a, 
hatta Türkiye’ye örnek olacak 
bir kent haline gelebilir.

kendi kendine
yeten bir kent

ESENYURT

‘Meslek Edindirme Kursları’ 
bizim için çok önemli

n Esenyurt Belediye Başkanı Ke-
mal Deniz Bozkurt’un en önemli pro-
jelerinden biri, sanayinin nitelikli ele-
man ihtiyacını karşılayacak Meslek 
Edindirme Kursları açmak. Sizin de 
dahil olduğunuz bu projeye nasıl ba-
kıyorsunuz? 

Başkan Bey, birlikte yaptığımız 
bir toplantıda bu projesinden bah-
setti. Bizler de bunun çok gerekli ol-
duğunu doğru bulduğumuzu ifade 
ettik. Bu proje, bizim için çok önemli. 
Sanayiciler olarak bu projeye, ülke-
mizin ekonomisine, geleceğine katkı 
sunacak bir proje olarak bakıyoruz. 
Esenyurt’ta yaşayan vatandaşlarımı-
zın üretken olabilmesi için olmazsa 
olmaz bir iş. Bugün, bütün firmala-
rımız üretken durumdalar. Burada 
çalışacak insanlarımızın Esenyurt’un 
nüfusuna bakıldığında çok olması ge-
rekiyor ama firmalarımız nitelikli ele-
man bulamıyor. Bu kadar işsiz nüfus 
var. ESBİM de doğru firmaya doğru 
eleman bulmakta zorluk çekiyor. Do-
layısıyla, Esenyurt’ta çalışacak iş gü-

cünü eğitmemiz lazım. Onlara gerekli 
ön bilgileri ve teknik altyapıyı da belli 
bir oranda vermeliyiz. Esenyurt’un ve 
ülkemizin geleceği için bu son derece 
önemli bir konu. Biz bu projenin tü-
müyle destekçisiyiz. Başkan Bey’le 
zaman zaman toplanıyoruz. Bu 
konuda bir komisyon oluştu-
ruldu. Bu çerçevede, “Eğitim 
konuları neler olmalı, 
bizim açımızdan 
çal ışt ıracağımız 
elemanda hangi 
vasıflar olmalı?” 
gibi konuları pay-
laşıyoruz. Belediye 
de bu iş için bir 
bina organize 
etti. Kısaca, 
eğitim konu-
sunu sadece 
Esenyurt’ta 
değil, ül-
kemizde de 
çok iyi takip 
etmeliyiz.

n Esenyurt’ta çok sayıda sanayi 
kuruluşu var. Buradaki sanayi kapa-
sitesi Türkiye ve İstanbul sanayisinin 
yüzde kaçını oluşturuyor? Net bir ra-
kam var mı elinizde? 

Esenyurt’ta, İstanbul Sanayi Oda-
sı’na kayıtlı 3 bin civarında sanayi 
kuruluşu mevcut. Sanayi Odası’nın 
belirli kapasite ve personel çalıştırma 
kriterleri olduğu için oraya üye olma-
yan ticari kuruluşlar da var. Dolayısıyla 
Esenyurt çok önemli bir ticari merkez. 
İstanbul’un vazgeçilmezi. Esenyurt ve 
çevresi, İstanbul’un batı yakasındaki 

en önemli üretim merkezidir. 
Türkiye’nin sanayi kapa-

sitesinin ve ihracatının 
yüzde 40’ını İstanbul 

üretir. Esenyurt’taki 
üretim kapasitesi ise 
Türkiye’nin yüzde 
sekizini oluşturmak-
ta. Baktığınız zaman 
sektöründe önde ge-

len firmalar buraya 
yerleşmiş vaziyette. Ay-

rıca, yeni havaalanına çok 
yakın, TEM Otoyolu, hemen 

aşağısında E-5 karayolu da bulunu-
yor. Denize de çok uzak değil aslında, 
liman da var. Bu nedenle Esenyurt, 

sanayi üretimi 
ve ekonomik 
gelişme içinde 
çok olumlu bir 
p o z i s y o n d a 
bulunuyor.

T ü r k i -
ye’de, dün-
yanın hiçbir 
yerinde ol-
mayan bir 
uygulama-
mız var. İş 
y e r l e r i n -
de çalışan 
i n s a n l a r , 
servislerle şehrin çeşitli yerlerine gö-
türülüyor. Bu durum plansızlıktan 
kaynaklanıyor. Burada çalışacak in-
san, işine ne kadar kolay gelebiliyorsa 
bu hem o insan için hem de üretim te-
sisinin çalışma şartlarını kolaylaştırma 
anlamında faydalıdır. Dolayısıyla, bu-
raya metro veya tramvayın gelmesi çok 
çok önemli. Bu tür çözümler, herkesin 
yaşamını kolaylaştırır.

Esenyurt İstanbul’un
VAZGEÇİLMEZİ‘n Esenyurt, yaklaşık iki yıldır 

yeni ve genç bir başkan tarafından 
yönetiliyor, Kemal Deniz Bozkurt’u 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Başkanın benim için en önemli 
özelliği mühendis olması. Ben de mü-
hendisim, O da mühendis. Dolayısıyla 
konulara bir mühendis gözüyle 
bakarsa, bu ülke için, Esen-
yurt için, bizim insanımız 
için olumlu bir şeyler 
yapma düşüncesinde 
olursa, başarılı ola-
cağını düşünüyorum. 
Başarılı olmak için 
hepimizin bu yakla-
şım içerisinde olması 
lazım. Hepimizin or-
tak bir hedefi var. Barış, 
refah ve mutluluk içinde 
yaşamak. Başkan Bozkurt’un 
mühendis olması, bu mantıkla hareket 
edeceği umudunu diri tutuyor. Kendisi-
ne başarılar diliyorum.

‘KONULARA
MÜHENDİS GÖZÜYLE 
BAKACAĞINA
İNANIYORUM’

‘METRO VEYA 
TRAMWAY 
ŞART”
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BU İŞ, KADINLARIN DÜŞÜNCESİYLE OLDU
BAŞKAN KEMAL DENİZ BOZKURT:

İş birliği protokolüne destek veren tüm 
meclis üyelerine teşekkür eden Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal Deniz 

Bozkurt, “Ben Milliyetçi Hareket Partili, 
AK Partili, İYİ Partili, Cumhuriyet Halk 
Partili hatta mecliste grubu olmayan 
diğer siyasi partili arkadaşların destek 
vermesinin, bu işi güçlendireceğine ina-
nıyorum. Önemli olan kadınların yaşa-

ma tutunmalarını sağlamak ve herkesin 
bunda tuzunun olması. Ben teşekkür 
ediyorum. Bu iş kadınların emeği, on-
ların ürünü, onların düşüncesiyle oldu. 
Simgeleri Anka kuşuydu.  Anadolu’ya 
özgü küllerinden doğan çok güçlü bir 
simgeleri var. Umarım güzel faydalar 
sağlarlar. Ortak bir karara vardığımız için 
mutluyum” diye konuştu.

Esenyurt Belediyesi Kadın ve 
Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile 
S. S. Esenyurt Güçlü Kadınlar 
Kooperatifi arasında iş birliğini 
öngören madde, Esenyurt 
Belediyesi Ocak ayı meclis 
toplantısında oy birliği ile 
kabul edildi.

ÜRETİME BAŞLADI
ESENYURTLU K ADINLAR

Kadınların ekonomik, sosyal
ve kültürel yönden güçlenmesi 
için Esenyurt Belediyesi Kadın 
ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 
ile Esenyurt Güçlü Kadınlar 
Kooperatifi’nin ortaklaşa 
yürüttüğü proje hayata
geçti, Esenyurtlu kadınlar 
üretime başladı

Bu haberin 
videosunu
bu kodla

izleyebilirsiniz.
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KADINLAR
birlikte öğreniyor
birlikte çalışıyor
birlikte üretiyor

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün, Esenyurt 
Güçlü Kadınlar Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği üretim atölyesine 

katılan Nazlı Özmen, “Böyle bir kapı açıldığı için çok memnunum. İyi 
ki açılmış. Kendi el emeği ürünlerimizi yaparak, kendi kazancımızı 

sağlayabileceğiz. Bu atölyeyi hayata geçirenlerden Allah razı olsun” dedi.

Esenyurt Belediyesi Kadın ve 
Aile Hizmetleri Müdürlüğü 
ile Esenyurt Güçlü Kadın-
lar Kooperatifi’nin ortaklaşa 

başlattığı üretim atölyesi, kadınlara 
umut oluyor. Üretilen el emeği göz 
nuru ürünlerin, atölye aracılığıyla sa-
tışa sunularak, kadınların ev ekono-
misine katkıda bulunması sağlanıyor. 
27 yaşındaki Nazlı Özmen de geçimini 
bu atölyeden sağlayan kadınlardan bir 
tanesi. İki çocuk annesi Özmen, atöl-
yede ürettiği ürünleri satarak evinin 
geçimini sağlayacak. Kadınlara böyle 
bir imkanın sağlanmasından dolayı 
mutlu olduğunu söyleyen Özmen, “Bu 
projeyi yapandan Allah razı olsun. 
Ben iki çocuk büyütüyorum, kira-
da oturuyorum. Bu ürünleri satarak, 

kendi geçimimizi sağlayacağız” 
diye konuştu.

“ÇOK GÜZEL 
BİR PROJE”

Bir kadın olarak, 
üretime katkı sağlaya-
cağını ifade eden Öz-
men şöyle devam etti: 
“Çok güzel bir proje. 
Benim iki çocuğum var. 
Pandemiden dolayı ça-
lışamıyorum. Buraya baş-
vurdum. Ben atölyede üretim 
yaparken, çocuklarım da üst katta 
oyun alanında. Kadınların daha rahat 
çalışması ve çocukların oyun oynama-
sı için alanlar var. Onlarla da ilgileni-

liyor. Bir kadın olarak 
üretime katkı sağ-

layacağım. Daha 
önce fabrikada 
çalışıyordum 
ama böyle 
örgü işleri-
ni daha çok 
s e v i y o ru m . 
Evde bebek 
battaniyesi , 

panduf gibi 
ürünler yapa-

rak, kendim sat-
maya çalışıyordum. 

Böyle olması daha güzel 
oldu. İnşallah bizi gören kadın-

lar için ilham olur. Ben memnun kal-
dım herkese tavsiye ederim.”

Bu projeyi yapandan 
ALLAH RAZI OLSUN

NAZLI
ÖZMEN

BAŞVURULAR
KADIN SOSYAL

YAŞAM MERKEZİ’NE 
Kadınların birbirleriyle ka-

lıcı bağlar kurmasına ve üret-
miş olduğu el emeği ürünle-
rinden gelir etme konusunda 
bir arada olmalarına olanak 
sağlayan atölyenin başvuru-
ları Kadın Sosyal Yaşam Mer-
kezi’ne yapılıyor. Vatandaşlar, 
ayrıntılı bilgiye 0212 892 57 
30 – 0212 892 57 31 numaralı 
telefonlardan ulaşabilir.

Esenyurt Belediyesi 
Kadın ve Aile Hiz-
metleri Müdürlüğü 
ile S. S. Esenyurt 
Güçlü Kadınlar Ko-

operatifi arasında yapılan iş 
birliği protokolünün mecliste 
kabul edilmesinin ardından, 
Esenyurtlu kadınlar üretim ça-
lışmalarına başladı. S. S. Esen-
yurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi 
Başkanı Nesrin Bozkurt da üretim ya-
parak ev ekonomisine katkı sağlaya-
cak olan kadınları ilk gününde yalnız 
bırakmadı. Üretim çalışmalarına ka-
tılan Nesrin Bozkurt, ürünlerin nasıl 
çeşitlendirileceği konusunda kadın-
larla fikir alışverişinde bulundu.

ÜRETİM SÜRECİNDE 
EVDEN DE KATILABİLECEKLER

Çalışmalar, kadınların sosyal, kül-

türel ve ekonomik alanda gelişimleri-
ni desteklemek amacıyla faaliyete ge-
çirilen Esenyurt Belediyesi 
Kadın Sosyal Yaşam Mer-
kezi’nde yapılıyor. Projeyle, 
çalışma hayatına katılmak 
isteyen, ancak küçük yaşta-
ki çocukları nedeniyle çalı-
şamayan kadınların üretim 
yaparak, iş yaşamına ka-
tılması sağlanıyor. Burada 
üretilen örgü, işleme gibi el 

emeği göz nuru ürünler, kurulan sabit 
stantların yanı sıra internet üzerinden 

de satışa sunulacak. 
Projeyle, merkeze gele-
meyen kadınlara evle-
rinde iş yapma imkanı 
da sunuluyor. Toplu-
mun her kesiminden 
kadının rahatça başvu-
rabildiği projede, ka-
dınlar birlikte çalışarak 
üretim yapıyor.

ANNELER ATÖLYEDE 
ÇOCUKLAR OYUN 

ALANINDA
Merkezdeki ilk çalışma 

gününde, anneler üretim ya-
parken çocuklar da onlar için 
yapılan oyun alanında eğlen-
celi vakit geçirdi. Çocuklar, 
psikolog ve çocuk gelişim uz-
manları tarafından hazırlanan 
eğitici-öğretici aktivitelerden 
yararlanarak, gelişim düzey-
lerine uygun oyunlar oynadı.
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DEZENFEKSiYON
BANDO TAKIMI EŞLİĞİNDE

Esenyurt Belediyesi Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü, Ko-
ronavirüs tedbirleri kapsa-
mında devam eden sokağa 

çıkma kısıtlamasında vatandaşları 
evlerinde yalnız bırakmadı. Namık 
Kemal Mahallesi’nde yapılan de-
zenfeksiyon çalışmalarına, bando 
takımı ve belediye çalışanlarının ha-
zırladığı hayvan kostümlü animas-
yon ekibi eşlik etti. Ekipler, 
hem dezenfeksiyon yapıp 
sokakları yıkadı hem de 
çalışmaları pencereden iz-
leyen vatandaşlara bando 
takımıyla müzik dinleti-
si sundu. Uygulamadan 
memnun kalan vatandaşlar 
ise müziklere pencereler-
den alkışlarla eşlik etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasında ev-
lerinde kalan çocuklar için belediye 
çalışanları hayvan figürlü kostümler 
giydi. Dezenfeksiyon ekibiyle birlikte 
sokakları dolaşan animasyon ekibi, 
ellerinde “Hep birlikte başaracağız” 
ve “Siz evde kalın biz müziği evinize 
getiririz” yazılı pankartlar-
la dans ederek çocukları 
eğlendirdi.

“HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Vatandaşların moralini yüksek 
tutmak için bu tür etkinlikler dü-
zenlediklerini söyleyen Esenyurt 
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü 

İbrahim Halil Çalış, “Sokağa çıkma 
kısıtlamasında vatandaşlarımızın 
moral ve motivasyonlarını yükselt-
mek adına neler yapabiliriz diye 
düşündük. Kendi personellerimizle 
hayvan figürleri kullanarak müzik-

li dezenfeksiyon yaptık. 
Amacımız, evine kapan-
mak zorunda olan vatan-
daşlarımızın moral ve mo-
tivasyonunu düzeltmek ve 
onlara şu mesajı vermek: 
“Hep birlikte başaracağız.” 
Bugün bando takımımızla 
vatandaşlarımızı eğlen-
dirmeye çalıştık, onlar da 
bize eşlik etti. Belediye 
olarak, bundan sonraki 
süreçlerde de çalışmaları-
mız devam edecek” dedi.

Büyükler, 
çalan müzik-
lere evlerin-

den alkışlarla 
eşlik ederken, 

çocuklar da 
animasyon 

ekibinin dans-
ları ile eğlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan
sokağa çıkma kısıtlamasında, vatandaşların moralini 
yüksek tutmak için bando takımı ve animasyon ekibi 
eşliğinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı
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İlçe genelinde yürüttüğü çalışma-
larla Koronavirüs salgınına karşı 
mücadeleyi aralıksız sürdüren 

Esenyurt Belediyesi, cadde ve so-
kakları tazyikli suyla yıkayarak, çöp 
konteynerlerini dezenfekte ediyor. 
Sabahın erken saatlerinde mesaiye 
başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü-
ne bağlı ekipler, 43 mahallede bulu-
nan cadde ve sokakları temizleyerek, 
Esenyurtluların kullanımına hazır 

hale getiriyor. Ekipler, rutin olarak 
yapılan kent temizliğinin yanı sıra 
Koronavirüs’e karşı ilçe genelinde 
bulunan çöp konteynerlerini de mo-
bil araçlarla dezenfekte ederek, mik-
roplardan arındırıyor. Koronavirüs 
ile mücadele çalışmaları kapsamında 
oluşturulan ekipler, gerekli önlemle-
ri alarak vatandaşların yoğun olarak 
kullandığı alanların temizlik ve de-
zenfeksiyonunu sağlıyor.

Belediyemizin 
Temizlik İşleri 

Müdürlüğü, 
ilçe genelindeki 

ibadethanelerde 
detaylı temizlik 

çalışması 
yaparak, 

vatandaşların 
daha temiz ve 
dezenfekte bir 

ortamda ibadet 
etmelerini 

sağlıyor

Esenyurt Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü, ilçe gene-
linde yürütülen rutin temiz-
lik çalışmalarının yanı sıra 

ibadethaneleri de dip köşe temizliyor. 
Vatandaşların ibadetlerini daha temiz 
bir ortamda yapabilmeleri için çalı-
şan ekipler, program dahilinde cami 

ve cemevlerine giderek cam, kapı, 
halılar, ayakkabılık ve diğer sosyal 
alanların temizliğini yapıyor. İlçedeki 
tüm cemevi ve camileri düzenli olarak 
temizleyen ekipler, Koronavirüs ön-
lemleri kapsamında temizlenen iba-
dethanelerde dezenfeksiyon çalışması 
da yürütüyor.

CADDE VE
SOKAKLAR
ONLARA
EMANET

İBADETHANELER
dip köşe temizleniyor

İlçe genelindeki cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayan Esenyurt Belediyesi ekipleri,
Koronavirüs tedbirleri kapsamında çöp konteynerlerini de mobil araçlarla dezenfekte ediyor
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Başkan Bozkurt’tan 
Tunç’a ziyaret

Murat Emirhan Tunç, 
arkadaşları ile top 
oynarken kaza sonu-
cu ayağı zedelendi ve 
ödeme dönüştü. Du-

rumu fark eden ailesi tedavi için has-
taneye başvurdu. Sol ayakta oluşan 
ödemin yanı sıra kemik tümörü (oste-
osarcoma) olduğu öğrenildi. Tunç, diz 

üstünden ameliyat geçirdi ve sol ayağı 
kesilmek zorunda kaldı.  Başkan Boz-
kurt, 15 yaşında ayağı kesmek zorun-
da kalan Tunç’u ziyaret etti. Tunç’un 
Beşiktaş taraftarı olduğunu öğrenen 
Başkan Bozkurt, ziyareti sırasında 
Tunç’a fanatiği olduğu Beşiktaş futbol 
takımının formasını hediye etti.

Murat Emirhan Tunç’ a moral zi-
yaretinde bulunan Başkan Bozkurt, 
geçmiş olsun dileklerini ifade ede-
rek dayanışma mesajı verdi. Baş-
kan Bozkurt, “Moralini yüksek tut 
biz elimizden ne gelirse yapmaya 
hazırız, bu durumu mücadele ile 
aşacağız, biz yanındayız” dedi. 
Baba Kadir Tunç ile durum hak-
kında bilgi alan Başkan Bozkurt, 
“Sizinleyiz, elimizden geleni yap-
maya hazırız” diye konuştu.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ödem 
oluşması sonucu ayağı kesilmek zorunda kalan Murat 

Emirhan Tunç’u ziyaret etti. Başkan Bozkurt Tunç’a “Moralini 
yüksek tut, biz elimizden ne gelirse yapmaya hazırız” dedi

İhtiyaç sahiplerine
hijyen seti desteği

Dünyayı etkisi altına alan 
Koronavirüs salgını ile 
mücadele etmede en etkili 
yöntemlerden bir tanesi de 

hijyen. Bu kapsamda çalışmalarına 
devam eden Esenyurt Belediyesi, BM 
ve uluslararası kuruluşlarla yapmış 
olduğu temaslar sonucunda dönemsel 
destekler alıyor.  BM ve uluslararası 
kuruluşlardan sağlanan destekler ara-
sında çocuk bezi, el sabunu, çamaşır 
suyu, havlu, diş fırçası, diş macunu, 
deterjan, şampuan ve hijyen pedi gibi 
ürünler yer alıyor. Dış ilişkiler Mü-
dürlüğü, Göç Hizmetler ve Yabancılar 
Bürosu’nda yardımları dar gelirli va-
tandaşlara ulaştırıyor. Esenyurt Bele-
diyesi Başkan Yardımcıları Veysel Bal 
ve Ali Susuz, Göç Hizmetler ve Yaban-
cılar Bürosu’nda çalışmaları yerinde 
denetledi.

800 aileye hijyen seti, 3 bin dar 
gelirli aileye 30 bin çocuk bezi yardı-
mı yapan Esenyurt Belediyesi, 5 bin 
çamaşır suyu ile bin 500 el sabunu da 
dağıtarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
destek verdi.  Pandemi döneminde 
özellikle temizlik konusunda çalışma-
lar yaptıklarını belirten Dış ilişkiler 
Müdürü Metin Karakoç, “Sahada ça-
lışmalarımız sürüyor. Belediye Baş-
kanımız Sayın Kemal Deniz Bozkurt 
da bu konuya hassasiyetle yaklaşı-
yor. Başkanımızın bizlere talimatları 
doğrultusunda 24 saat esasına göre 
çalışıyoruz. Esenyurt halkının tüm 
ihtiyaçlarını giderme notasında, özel-
likle pandemi dönemindeki temizlik 
ve maske konusunda hem malzeme 
dağıtımı yapıyoruz hem de gerekli 
bilgilendirme çalışmalarını yapıyo-
ruz” dedi.

Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs ile mücadele kapsamında 
Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası fonlardan da destek 
alarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hijyen ürünleri desteği 

sağlıyor. Dış İlişkiler Müdürlüğü, 800 aileye hijyen seti,
3 bin dar gelirli aileye 30 bin çocuk bezi, 5 bin çamaşır suyu 

ile bin 500 el sabunu desteğinde bulundu.
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MUHTARLIKLAR VE SAĞLIK
OCAKLARINDA TADİLAT ZAMANI

Yollar yenileniyor
sokaklar yeşilleniyor

Pandemi sürecinde vatandaş-
ların yoğun olarak kullandı-
ğı alanların bakım ve tadilat 
işlemlerine ağırlık veren Fen 

İşleri Müdürlüğü, bu kapsamda il-
çedeki aile sağlığı merkezleri ve 
muhtarlık binalarını bakıma aldı. 
Ekipler, 43 mahallede bulunan aile 
sağlığı merkezleri ve muhtarlıkların 
boya ve tadilat çalışmalarına baş-
layarak, kısa bir sürede 16 bin 817 
metrekarelik imalat gerçekleştirdi. 
Yenikent, Sultaniye, Mehterçeşme, 
Namık Kemal, Yunus Emre, İncirte-
pe mahallesi gibi 14 ayrı mahallede 
çalışmalarını tamamlayan ekipler, 
diğer mahallelerdeki hizmet bina-
larının boyama ve tadilat işlemlerini 
tamamlayarak vatandaşların kulla-
nımına sunacak.

Esenyurt halkına en iyi hizmeti ve-
rebilmek amacıyla çalışmalarını sür-
dürdüklerini söyleyen Esenyurt Be-
lediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İnşaat 

Mühendisi Bilgi Nayır, “Vatandaşları-
mızın en fazla ziyaret ettiği, muhtarlık 
binaları ve aile sağlığı merkezlerinde 
tadilat bakım ve çevre düzenlemeleri 
kapsamında çeşitli çalışmalar yapı-
yoruz. İlçemizdeki merkezleri ziyaret 
ederek belediyemizden herhangi bir 
talepleri, yapılması gereken tadilat, 

boya ve benzeri konularda bir ihti-
yaçlarının olup olmadığını sorduk. 
Muhtarlarımız ve aile sağlığı merkez-
lerindeki doktorlarımızda taleplerini 
yazılı olarak verdiler. Biz de talepler 
doğrultusunda ile olarak muhtarlık-
lar ve aile sağlığı merkezlerini boya-
ma çalışmalarına başladık. Esenyurt 

halkına en iyi hizmeti vermek amacıy-
la çalışmalarımız tüm hızıyla devam 
etmektedir” dedi.

‘İLK DEFA BÖYLE BİR 
HİZMETLE KARŞILAŞTIK’

Yenikent Mahallesi Aile Sağlığı 
Merkezi’nde görevli Aile Hekimi Ah-
met Zeki Demirel ise, “Fen İşleri Mü-
dürlüğünden yetkililer gelerek, bir 
ihtiyacımız olup olmadığını sordu. 
İlk defa böyle bir hizmetle karşı kar-
şıyayız. Daha önce biz isteklerimizi 
belediyeye giderek iletiyorduk ama 
ilk kez böyle bir şey oldu. Çok hoşu-
muza gitti. Eksikliklerimizi, yapılma-
sı gerekenleri rica ettik. Yaklaşık bir 
hafta sonra gelen ekipler, boya işlem-
lerimizi yaparak, merkezi bize teslim 
etti. Kendilerine sağlık hizmetlerinin 
yürütülmesi konusunda bize yardım-
cı oldukları için teşekkür ediyoruz” 
diye konuştu.

İlçe genelindeki aile sağlığı merkezlerinin ve muhtarlık binalarının boya, tadilat ve bakım işlemleri yapılıyor

Esenyurt’ta yol yenileme çalışmalara ara vermeden
devam ediliyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler,

Güzelyurt Mahallesi 1963. Sokak’ta gerekli alt yapı
işlemlerinin ardından yeni asfalt çalışması yaptı

Esenyurt Belediyesi “Umu-
dun Şehri” sloganı ile 
Başkan Kemal Deniz Boz-
kurt’un talimatları doğrul-
tusunda çalışmalarına ara 

vermeden devam ediyor. Fen İşleri 
Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bo-
zulan yolların yeniden yapımı için eş 
zamanlı olarak çalışmalarına devam 
ediyor. Güzelyurt Mahallesi 1963. So-
kak’ta yol yenileme işlemi yapan ekip-
ler, eski asfaltı kaldırıp gerekli alt yapı 
çalışması ardından yeni asfalt dökme 
çalışması yapıyor.

Esenyurt Belediyesi, Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri tarafından hazır-
lanan çalışma programı kapsamında 
ilçe genelinde bulunan bozuk yol ve 
kaldırımların tespitleri yapılarak, ge-
rekli yenileme çalışmaları yapılıyor. 

SOKAKLAR YEŞİLLENİYOR

Esenyurt Belediyesi, Park ve Bah-
çeler Müdürlüğüne bağlı ekipler Esen-
yurt’u güzelleştirmeye devam ediyor. 

Sokak aralarında ve yol kenarlarında fi-
dan dikimi yapan ekipler, vatandaşların 
da başvuru yapması üzerine evlerinin 
önünde fidan dikimi gerçekleştiriyor.

Ağaçlar, gezegendeki belki de en 
görkemli canlılar. Araştırmalara göre 
yalnızca iki ağaç, dört kişilik bir aile-
nin ömür boyu gereksinim duyduğu 
miktarda oksijeni üretmek için yeterli. 
Dikilen her fidan, Esenyurt için bir ne-
fes! Umudun Şehri’nde bu bilinçle ha-
reket eden Park ve Bahçeler Müdürlü-
ğü, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Esenyurt’ta vatandaşların en fazla ta-
lep ettiği hizmetlerden biri olan ağaç-
landırma için ekipler ilçe genelinde eş 
zamanlı olarak farklı noktalarda fidan 
dikim gerçekleştiriyor. 

Park ve Bahçeler Müdürlüğünde 
belirlenen noktalarda ağaçlandırma 
yapılırken, vatandaşların da talep 
edilen noktalarda fidan dikimi yapı-
lıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 
vatandaşların başvuru yapması son-
rasında ekipler, fidanları toprak ile 
buluşturuyor. 
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Gençlerimizi uluslararası
arenaya taşımak istiyorum

hayatın kendisidirKARATE 

WSF Dünya ve Avru-
pa, WKF Türki-
ye Karate Şam-

piyonu, TKF Hakemi ve Siyah Kuşak 
4. Dan ve Esenyurt Belediyesi Karate 
Antrenörü Kamil Üci ile spor hayatı 
ve Esenyurt  üzerine keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdik.

n Sizi tanıyabilir miyiz? 
Adım Kamil Üci. 1972 yılında Kars 

Susuz’da doğdum. 1983 yılından beri 
Esenyurt’ta yaşıyorum. Milli sporcu 
ve uluslararası hakemim. Hem Esen-
yurt Belediyesi bünyesinde hem de 
kendi özel kursumda antrenörlük ya-
pıyorum. Dünya, Avrupa ve Bal-
kan yarışlarında birçok şampi-
yonluğum var. 

“SPORUN BİR DÖVÜŞ 
OLMADIĞINI 
ÖĞRENDİM” 

n Karate hayatınız-
da neyi değiştirdi?

Ben karateye, kavga 
edeceğim en iyi dövüşen 
ben olacağım diye başla-
dım. Sonra karate yapmaya 
başlayınca sporun bir dövüş 
olmadığını, fiziksel ve ruhsal 
olgunluğu geliştirmek için yapıl-
dığını hocamdan öğrendim. Hocam-
dan öğrendiğim öğretilerle dünyanın 
kürsüsüne çıktım.

Türkiye Karate Federasyonu Hakemi ve Siyah Kuşak 4. Dan Antrenör Kamil Üci:

 “Karate Do fiziksel 
disiplin ve ruhsal 

olgunluğu geliştirme 
sanatıdır. Karateye 
başladıktan sonra, 

sporun bir dövüş 
olmadığını öğrendim. 

Öğrencilerimi de bu 
anlayışla yetiştirdim. 

Şimdi ise Esenyurt’un 
gençlerini uluslararası 

bir arenaya taşımak, 
Esenyurt’un adını 

dünyada duyurmak 
istiyorum. Bizim 

çocuklarımız çok 
azimli, yeter ki 

ellerinden tutup 
onlara imkan verelim”

n Karateye nasıl başladınız, bu alanda şampiyonluklarınız var mı?
Ailem, İstanbul’a göç eden ailelerden biriydi. Buraya geldiğimizde bir taraf-

tan okuyordum diğer taraftan da çalışıyordum. İzlediğim karate filmlerinden 
esinlenerek karateye başlamaya karar verdim. Aslında karatenin ne olduğu-

nu da bilmiyordum. Milli Antrenör Hüseyin Kü-
çük’ün kursuna kayıt yaptırdım. Karate-

ye 10 yaşlarında böyle başladım 
ve serüvenim böyle devam 

etti. 236 tane madalyam 
var. 48 yaşındayım 

ama hâlâ yarışıyo-
rum. TKF’de 19 kez 

Türkiye birincisi 
oldum. İlk kulü-
bümü 1995’te 
E s e n y u r t ’ t a 
kurdum. Kamil 
Üci Gençlik ve 
Spor Kulübü 
Derneği’ni ise 

2018 yılında kur-
dum. TKF uluslara-

rası hakemiyim ve 
kendime ait bir kulü-

büm var. Ayrıca Esenyurt 
Belediyesi’nde spor hocalığı 

yapmaya başladım.

Karateye filmlerden
esinlenerek başladım
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hayatın kendisidirKARATE 
n Karate sizin için neyi ifade ediyor?
Karate bir insan da fiziksel ve ruhsal 

olgunluk geliştirmek için öğrenilir ve 
öğretilir. Çocukların olgunlaşabilmesi 
için bizim mutlaka karate çalışmamız 
gerekiyor. Karate ke-

lime anlamı olarak kara, ‘boş’; te, ‘el’; 
do, ‘yol’ ve ‘sanat’ demektir. Bizim yo-
lumuz, kültür, sanat ve spor olmalı. 
Yani bilgeliğe giden yol olmalı. Elimiz, 
mutlaka üretime katılan bir el olmalı. 
Boşluğumuz, hümanist değerlere sahip 
olmalı. Sporcu olmanın özelliği bu çün-
kü. Spor evrensel bir sanattır. Karate 
de evrensel bir sanattır. Karate hayatın 
kendisidir. 

“ESENYURT’UN ADINI DÜNYA-
DA DUYURMAK İSTİYORUM”

n Pandemi sürecinde Esenyurt’a 
birçok şampiyonluk getirdiniz. Bize 
bunlardan bahseder misiniz?

Esenyurt’a son üç ayda ulusla-
rarası alanda 56 madalya getirdik. 
Rusya’dan, İran’dan madalya aldık. 
Bu madalyaları alanlar, Esenyurt’un 
çocukları, belediyeden destek alan 
çocuklar. Ben Esenyurt’un gençlerini 
uluslararası bir arenaya taşımak ve 
Esenyurt’un adını dünyada duyur-

mak istiyorum. Bizim çocuklarımız 
çok azimli yeter ki ellerinden tutup 
onlara imkan verelim. Mesela dünya 
çapında sporcular var, bu sporcula-
rı Esenyurt’a getirerek gençlerimizi 

bunlardan fay-
dalandırmalıyız. 
Esenyurt’ta dünya 
çapında organizas-
yonlar yapabiliriz.

n Gençlere tav-
siyeleriniz neler-
dir?

Gençler, mutla-
ka spor yapmalı ve 
kültür-sanatla uğ-
raşmalı. Aksi hal-
de gençlik kendini 
geliştiremez.  Ye-
teneklerine göre 

eğitilmeli çocuklar. Yeteneklerine 
göre eğitilmeyen çocuklar hayâllerine 
uçamaz. Spor ve sanat eğitimine anao-
kulunda başlanmalı. Spor yapan çocu-
ğun sağlıklı beslenme ve doğru tüketim 
alışkanlığı geliştiği için yaygınlaşan 
obezite hastalığından ve kötü alışkan-
lıklardan korunacaktır.

n Son olarak Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un spora 
ve sporcuya desteklerini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Esenyurt, belediye başkanlığı 
olarak şanslı dönemlerinden birini 
yaşıyor. Başkanımızın vizyonu çok 
geniş, dünya ile rekabet edebilecek 
ve Esenyurt’un yıldızını parlatabile-
cek bir akla sahip. Esenyurt’ta 50’den 
fazla spor kulübüne hem maddi des-
tek hem de malzeme desteği veri-
yor. Spor kulüplerinin de yapılan bu 
yardımlara başarıyla, madalyalarla 
cevap vermesi lazım. Başkanımız Ke-
mal Deniz Bozkurt’a hem malzeme 
hem de maddi yardımlarından dolayı 
teşekkür ediyorum.

Esenyurt Beledi-
yesi’nin, ilçede 
yaşayan engel-

li ve 65 yaş ve üzeri 
vatandaşlara verdiği 
Evde Temizlik hizme-
tinden, 20 aylık süre 
içerisinde bin 107 va-
tandaş faydalandı.

Esenyurt Beledi-
yesi, ilçede yaşayan 
engelli ve 65 yaş ve 
üzeri vatandaşların 
ihtiyaçlarını karşıla-
maya devam ediyor. 
Temizlik İşleri Mü-
dürlüğünün, 65 yaş 
ve üzeri vatandaşlar 
olmak üzere engelli 
ve bakıma muhtaç ki-
şiler için verdiği Evde 
Temizlik hizmetin-
den, 20 aylık sürede 
bin 107 vatandaş ya-
rarlandı. Vatandaşlar, 
sosyal belediyecilik 
anlamında hayatla-
rına dokunan bu hiz-
metten memnun ol-
duklarını dile getirdi.

KORONAVİRÜS 
ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Belediyenin başarılı bir şekil-
de uyguladığı hizmet, Korona-
virüs önlemleri kapsamında, 
temiz ve sağlıklı bir ortamda 
yaşamak isteyen vatandaş-
ların imdadına yetişiyor. Bu 

çalışma kapsamında oluşturu-
lan ekipler, yapılan sosyal in-

celemeler sonucunda ve belirlenen 
program dahilinde eldiven, maske 
ve galoşlarla her türlü tedbiri ala-
rak vatandaşların evlerinde detaylı 
temizlik yapıyor.

Esenyurt Belediyesi’nin Evde 
Temizlik hizmetinden yararlanmak 
isteyen vatandaşlar, merkezin 0212 
699 57 99 numaralı telefonunu 
arayarak, Temizlik İşleri Müdürlü-
ğüne başvuruda bulunup, program 
dahilinde hizmet alabiliyor.

n Ülkemizdeki genç potansiyele 
nasıl bakıyorsunuz? 

Ciddi bir genç potansiyelimiz var. Bu 
genç potansiyeli rehabilite edebilmek 
için akıl atölyeleri kurmalıyız. Bu atölye-
lerde gençlerimizin bilim, sanat, spor ve 
kültürle tanıştırılması gerekiyor. O zaman, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu mu-
hasır medeniyetler seviyesine ulaşabiliriz. 
Biz insana yatırım yapmalıyız. Gençlerimiz 
çok ama spora yönelik çalışmalarımız çok 
zayıf. Öncelikle sporda yönetim anlayışını 
değiştirmemiz gerekiyor. Başarılı olabil-
memiz için spor kariyeri olmayan ve milli 
sporcu olmayan insanlar yerine, sporun 
içinden gelen kişiler sporu yönetme-
li. Ülkemizde cezaevleri yapılıyor. Buna 
ihtiyacımız yok. Biz spor tesisleri, okul 
yapmalıyız. İnsanlarımızı hem ekonomik 
hem kültürel hem de sosyal alanda geliş-
tirebilirsek bizim cezaevlerine ihtiyacımız 

yok. Suçu zaten önlemiş oluruz. Mesela 
Esenyurt’ta geçmiş belediye başkanla-
rından başlayan bir spor çalışması vardı. 
Bu çalışma politik spor çalışması oldu. 
Afişlerde 100 bin lisanslı sporcumuz var 
deniliyor, fakat Gençlik Spor 
Genel Müdürlüğünün veri-
lerine baktığımızda, Esen-
yurt’ta lisanslı sporcu sayısı 
6-7 binlerdeydi. Sporun da 
politik amaçlı kullanıldı-
ğını gördük.

Cezaevleri değil,
spor tesisleri yapmalıyız

Engelli ve 65 yaş
üzeri vatandaşlara

evde temizlik hizmeti
Esenyurt Belediyesi’nin ilçede yaşayan engelli

ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlara verdiği ‘Evde

Temizlik’ hizmeti tüm hızıyla devam ediyor
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Esenyurt Belediyesi, gele-
cek nesillere yaşanabilir bir 
doğa bırakmak, çevre ve 
geri dönüşüm bilincini ar-
tırmak amacıyla çalışmala-

rına devam ediyor. Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü, ‘Dönüşüm 
Seninle’ ve ‘Çöpe Atmayın Geleceğe 
Değer Katın’ sloganlarıyla başlattığı 

projede; 29 bin ton ambalaj atığını, 
116 ton atık yağı, 2 buçuk ton atık 
pili, 2 ton elektronik atığı, 102 ton 
tekstil atığını ve 300 ton lastik atığını 
geri dönüşme kazandırdı. Sıfır Atık 
yönetmeliği kapsamında, ilçenin be-
lirli noktalarına yerleştirilen plastik, 
cam, metal, kompozit, kağıt-karton, 
ahşap tekstil kumbarası, elektronik 

ve floresan 
atık kumbarası 
ve pet kafes-
ler sayesinde 
tonlarca atık 
geri dönüşü-
me gönderildi. 
Ambalaj atık-
larının yanı 

sıra marketlerdeki karton atıkları, 
evlerde eskiyen mobilyaları, atık las-
tikleri ve atık yağları günlük olarak 
toplayan birim, bu atıkları tesislerde 
ayrıştırarak çevreye zarar vermeden 
geri dönüşüme kazandırıyor.

EVSEL ATIKLAR TOPLANIYOR

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşle-
ri Müdürlüğü ise vatandaşların evsel 
atıklarını toplayarak, geri dönüşüme 
kazandırıyor. Mobilya, beyaz eşya 
gibi eskiyen evsel atıklar belli bir pe-
riyotlar dahilinde, ekipler tarafından 
bulunduğu bölgeden alınarak dönü-
şüme kazandırılmak üzere geri dönü-
şüm tesisine götürülüyor.

TONLARCA ATIK
geri dönüşüyor
DÖNÜŞÜME TAM DESTEK

Çevre kirliliğini önlemek ve vatandaşları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla 
ilçenin çeşitli noktalarına geri dönüşüm kutuları yerleştiren Esenyurt Belediyesi, 

2020 yılı içerisinde tonlarca atığı geri dönüşüme kazandırdı

Esenyurt Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdür-

lüğü Mühendisi Selda Şimşir, 
“Geri dönüşüm çalışmala-
rımızı sıfır atık hedefiyle 
yürütmekteyiz. Vatandaş-
larımız, evde ve iş yerlerin-
de biriktirdikleri atıklarının 
toplanması için Esenyurt 
Belediyesi’nin 444 0 411 
numaralı çağrı merkezini 
arayabilir. Çağrı merkezi-
mizden Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğüne bağ-
landıklarında adres ve ileti-
şim bilgilerinizi alıyoruz ve 
sonra ekiplerimiz tarafından 
atıkların adreslerden alımı-
nı sağlıyoruz. Esenyurtlular, 
ilçemizin çeşitli noktalarına 
bıraktığımız geri dönüşüm 
kutularına da atıklarını bıra-
kabilir. Hepimizin sorumlulu-
ğu gelecek nesillere temiz bir 
çevre bırakmak” dedi.

Gelecek nesillere 
temiz bir çevre 
bırakmalıyız

Hayata geçirilen projeyle birlikte tekstil atıkları 
ilçe genelinde toplanmaya devam ediyor. Kulla-

nılmış ve atık haline gelmiş giysilerin, tekstil atıkları-
nın, evsel atıklardan ayrı bir şekilde toplanması için 
birçok noktaya “Giysi ve Tekstil Atık Toplama Kum-
baraları” yerleştirildi. Kumbaralara atılan atıklar, 
her gün belirlenen saatte toplanarak, geri dönüşüm 
merkezine götürülüyor.

GİYSİ VE TEKSTİL ATIK
KUMBARALARI HER NOKTADA
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ATIK LASTİK
ATIK YAĞ
ATIK PİL-AKÜ
ATIK FLORESANLAR
ATIK KAĞIT ÜRÜNLERİ
ATIK PLASTİK ÜRÜNLERİ

ATIK CAM ÜRÜNLERİ
ATIK TEKSTİL ÜRÜNLERİ
ATIK METAL ÜRÜNLERİ
ATIK AHŞAP ÜRÜNLERİ
ATIK İLAÇLAR
ATIK ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ

Ger dönüşüm malzemelern
çöpe değl bu kutulara atarak 
geleceğe değer katablrsnz.

4 4 4
0

411

BİLGİ İÇİN Çevre
Koruma Ve
Kontrol
Müdürlüğü

ATMIYORUZ
ÇÖPE

KATIYORUZ5 litre atık yağa
1 litre deterjan...

Lavaboya dökülmesi durumunda 
çevre kirliliği oluşturan atık yağlar 
toplanarak, vatandaşlara sıvı de-

terjan hediye ediliyor. Vatandaşların 
talebi üzerine adreslere giden ekipler, 
5 litre atık yağ karşılığında 1 litre sıvı 
deterjan veriyor. Bitkisel atık yağları 
geri dönüşüm olarak değerlendirmek 
isteyen Esenyurtlular, 5 litre ve üzerin-
de biriktirdikleri yağları için Esenyurt 
Belediyesi’nin 444 0 411 numaralı çağrı 
merkezini arayarak, Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğüne verdikleri açık 
adresle kayıt oluşturabiliyorlar. Talep-
ler doğrultusunda evlere giden ekipler, 
atık yağları alarak farklı alanlarda kul-
lanılabilmesi için geri dönüşüm şanti-
yelerine götürüyor.

ŞİŞELER ÇÖPE DEĞİL 
KUMBARAYA

Belirlenen noktalara yerleştirilen, 
cam kumbarası ve pet kafesler ile cam 
ve plastik şişeler çöp kutularına değil, 
geri dönüşüm kutularına atılıyor. Ekip-
ler, çevre ve insan sağlığına zara veren 
atık pillerin biriktirilmesi için ilçe gene-
lindeki okul, kamu binaları, muhtarlık-
lara atık pil toplama kutuları yerleştire-
rek pilleri dönüşüme kazandırıyor.
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Esenyurt Belediyesi, vatan-
daşların belediyeye daha 
hızlı ulaşması için teknolojik 

imkanları kullanmaya 
devam ediyor. Bu 
kapsamda, vatan-
daşlardan gelen 
istek ve şikayet-
leri ilgili birimlere 
ileten Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü, süreci hızlandırmak 
için Whatsapp iletişim hattını 
kurdu. Daha önce belediyenin 
444 0 411 numaralı çağrı merke-
zinden veya sosyal medya üze-
rinden iletilen istek ve şikayetler, 
artık 0544 373 69 78 numaralı 
Whatsapp hattı üzerinden ile-
tilebilecek. Vatandaşlar, bu hat 
üzerinden bilgi ya da fotoğraf 
paylaşarak, çözüm istedikleri so-
runu ulaştırabilecek. Ekipler ta-
rafından ilgili müdürlüklere gön-
derilen iletiler, en kısa sürede 
çözüme kavuşturularak, mesaj 
sahibine geri dönüş yapılacak.

KÜLTÜR
SANAT
KURSLARI

’DA
Bir yeniliğe daha imza atan Esenyurt Belediyesi, YouTube kanalı kurarak

55 branştaki kültür-sanat kurslarını online ortama taşıdı. Kültür Müdürlüğü 
bünyesinde verilen  kurslardan artık tüm Esenyurtlular faydalanabilecek

Esenyurt Belediyesi, tüm dünya-
yı etkisi altına alan Koronavirüs 
salgınıyla mücadele çalışmaları 
kapsamında ara verdiği kül-

tür-sanat kurslarını dijital ortama taşı-
dı. Online ortamda yayınlanan dersle-
re, tüm Türkiye erişim sağlayabiliyor.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri 
Müdürlüğü, Koronavirüs salgını nede-
niyle ara verdiği kültür-sanat dersle-
rini dijital ortamda sürdürüyor. Gitar, 
Bağlama, İşaret Dili, Piyano, Kukla 
Eğitimi, El Sanatları, Tiyatro, Yaratıcı 
Drama, Görsel Sanatlar, Akıl ve Zekâ 
Oyunları gibi 55 farklı branşa ait ders-
lerin yer aldığı program sayesinde, sal-
gın nedeniyle evde kalan vatandaşlar, 
hem öğreniyor hem de eğlenceli vakit 
geçiriyor. Yetişkinler ve çocuklar için 

hazırlanan kültür-sa-
nat dersleri, Esenyurt 
Belediyesi Sürekli Eği-
tim Merkezi’nin Youtube 
hesabından yayınlanmaya 
başladı. Online ortamda 
yapılan derslere, sadece 
kursiyerler değil, isteyen 
herkes erişim sağlayabiliyor.

Online ortama taşıdıkları kültür-sa-
nat kurslarıyla 55 farklı branşta 
eğitim verdiklerini söyleyen Eğitim 

Koordinatörü Özkan Korkmaz, “Pandemi 
süreci nedeniyle eğitimlerimizi online 
platforma taşımak için bir proje başlattık. 
55 farklı branşta online eğitim veriyoruz. 
Dersler 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı 
kapsıyor. Sadece Esenyurt’la sınırlı kal-
madık. Bir ilki gerçekleştirerek, tüm Tür-
kiye’ye yayın yapacağımız bir platform 
oluşturduk. Vatandaşlar, Youtube kanalına 
Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merke-
zi yazarak tüm derslerimize ulaşabiliyor. 
Derslerimiz kademe kademe yapılıyor. 
Birinci kurdan başlayıp ileri seviyeye kadar 
devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı onli-
ne derslerimize bekliyoruz” dedi.

“Tüm Türkiye’ye
yayın yapıyoruz”

Online eğitimlerimiz 
Youtube üzerinden
ilgi ile takip ediliyor.

WHATSAPP 
İLETİŞİM HATTI 

KURULDU
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Online rehberlik hizmeti veriyoruz
Sistem üzerinden öğrencilere online rehberlik 

hizmeti verdiklerini ifade eden Esenyurt Beledi-
yesi Kültür İşleri Müdürlüğü Eğitim Koordinatörü 
Özkan Korkmaz, “Belediyemiz bünyesinde oluştur-
duğumuz sistemle, öğrencilerimize uzaktan eğitim 
vermekteyiz. Online eğitim kitapları, 120 bin soru 
desteği, branşında uzman 55 eğitmen ile öğren-
cilerimizi sınava hazırlıyoruz. Öğrencilerimize 25 
deneme sınavı desteği de veriyoruz. Bu denemele-
rimiz online sistemde yer alıyor. Sistem üzerinden 
aylık 2 deneme sınavı yapıyoruz. Ayrıca, haftanın 
belirli günlerinde rehberlik faaliyetlerimizi online 
eğitim sistemi üzerinden devam ettiriyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının 
Koronavirüs salgını 
n e d e -
n i y l e 
yayımla-

dığı genelge kapsamın-
da, Esenyurt Belediyesi 
Kültür İşleri Müdürlü-
ğü, üniversite ve lise ha-
zırlık kurslarını online 
ortama taşıdı. Branşın-
da uzman 55 eğitmenin 
haftanın beş günü eğitim 
verdiği sistemde, öğren-
ciler için eğitim kitapları, 
yeni nesil soru çözümle-
rine uygun 120 bin soru 
desteği ve 25 deneme 
sınavı yer alıyor. Online 
eğitim sisteminden YKS 
hazırlık kursuna kayıtlı 2 
bin 200 ve LGS hazırlık 
kursuna kayıtlı 800 öğren-
ci yararlanıyor. Öğrenciler 
ayrıca, sistem üzerinden 
online rehberlik hizmeti de alabiliyor.

Sistem, öğrencilerin uzaktan erişi-
mine izin vererek interaktif ders ortamı 
sağlıyor. Soru-cevap şeklinde 24 saat 
erişilebilir online bir eğitim sistemi 
hayata geçirilmiş oldu. Her öğrenci, 
onlara verilen şifrelerle sisteme giriş 
yaparak, alanlarına uygun derslere 
katılıyor. Öğrenciler, derslerde anlık 
soru sorarak, cevaplarını alabiliyor. 
Sistemde canlı soruların yanı sıra de-
neme sınavları, hazırlanan ders video-
ları ve dokümanlar yer alıyor. Haftanın 
5 günü devam eden derslerde, sistem 
üzerinden yoklama da yapılıyor.

Esenyurtlu gençlere
ONLİNE EĞİTİM desteği

Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversite 
ve lise hazırlık kurslarını online platforma taşıdı. Yeni nesil soru 

çözümüne uygun 120 bin soru desteği ve 25 deneme sınavının yer 
aldığı sistemde, öğrencilere online rehberlik hizmeti de veriliyor

Kendi
maskesini
kendi
üretiyor

Esenyurt Belediyesi Kültür 
İşleri Müdürlüğü, Koro-
navirüs sürecinde kulla-

nımı zorunlu hale gelen cer-
rahi maskelerin tedariki için 
Maske Üretim Atölyesi kurdu. 
Belediye bünyesinde görev 
yapan 14 el sanatları öğret-
meni, kurulan üretim bandın-
da günde 16 bin adet maske 
üretiyor. Üretilen maskeler, 
belediye personellerine gün-
lük olarak dağıtılırken, talep 
eden sivil toplum kuruluşları, 
okullar ve ibadethanelerinde 
maske ihtiyacı bu atölyeden 
karşılanıyor. 

Tüm hijyen koşullarının 
sağlandığı atölye, düzenli 
olarak yapılan temizlik işlemi 
sonrası dezenfekte ediliyor. 
Atölye girişlerinde ateşleri öl-
çülen personeller, üretim ala-
nında maske, eldiven ve galoş 
giyiyor. Üretim makineleri ise 
her kullanımdan sonra dezen-
fektan ile temizleniyor.

Pandemi sürecinde kullanımı 
zorunlu hale gelen maskelerin 

üretimi için Maske Üretim 
Atölyesi’ni hayata geçiren 

Esenyurt Belediyesi, günlük olarak 
ürettiği 16 bin maskeyi personeller 

başta olmak üzere, ilçedeki sivil 
toplum kuruluşları ibadethaneler 

ve okullara dağıtıyor.
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Gönüllülerle birlikte ilçenin çeşitli noktalarından atık malzemeleri toplayan Veteriner 
İşleri Müdürlüğü, bu malzemeleri geri dönüştürerek sokak hayvanlarına yuva yaptı. 

Yapılan yuvalar Başkan Kemal Deniz Bozkurt ve çocuklar tarafından boyandı

Esenyurt Belediyesi, hem 
can dostlarımızın üşü-
mesini engellemek hem 
de geri dönüşüme destek 
sağlamak amacıyla, atık 

malzemelerden yuva yaptı. Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü ve gönüllüler, 
önce ilçenin çeşitli noktalarından 
atık malzemeler topladı. Bu malze-
meler, can dostlar için birer yuvaya 
dönüştürüldü. Ardından Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve 
çocukların da katılımıyla kulübeler 
tek tek boyandı. El emeği ile yapılan 
bu kulübeler, sokak hayvanlarının 
yoğun olduğu alanlara yerleştirildi. 
Kulübelere mama ve su desteği de 
ihmal edilmedi. 

‘AMAÇ FARKINDALIK 
YARATMAK’

Başkan Bozkurt, çocuklarla be-
raber kulübelerin boyasını yaptı ve 
el izlerini çıkardı.  Başkan Bozkurt, 
“Burada amaç, vatandaşlarımızın 
diğer canlılarla beraber yaşadığını 
anlaması, anlatması, yaşamı bera-
ber paylaştığını göstermesi. Eğer 
çocuklara, diğer canlılarla beraber 
yaşadığımızı, onların da bizim ka-
dar yaşama hakkı olduğunu anlatır-
sak, bu ülkede birbirimizi ayırma-

dan, birlik beraberlik içinde, barış 
kardeşlik içinde, daha rahat yaşaya-
cağımızı da görmüş olacağız” dedi. 
Veteriner İşleri Müdürü İbrahim 
Halil Çalış ise “Hem geri dönüşüm 
ile doğaya katkı sunuyoruz hem de 
bu kulübeleri yaparak sokak hay-
vanlarına katkıda bulunmak istiyo-
ruz” dedi.

‘YUVASIZ BİNLERCE 
HAYVAN VAR’

Barınak gönüllüsü Gözde Altun 
ise soğuk havalarda evsiz hayvan-

ların savunmasız olduğuna dikkat 
çekti. Altun, “Benim için zaten sokak 
hayvanları çok özel, çok farklı ve bu 
yüzden geri dönüşümden böyle bir 
şey çok apayrı bir duygu. Kar yağ-
dı biliyorsunuz ve dışarıda yuvasız 
kalan binlerce hayvan var. Birazı-
na yardımcı olabiliyorsak ne mutlu 
bize” diye konuştu.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekip-
leri, 1 metrekare büyüklüğünde yapı-
lan ve branda ile güçlendirilen yuva-
ları, ilçeye bağlı mahallelerde sokak 
hayvanlarının yoğun olarak bulun-
duğu yerlere yerleştirildi.

DOSTLARA YUVA OLDU
Geri dönüşüm malzemeleri sokaklarda yaşayan 
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Sokak hayvanları için aşılama kampanyası başlatan Esenyurt Belediyesi, mobil 
araçlarla hayvanların yaşam bölgelerine giderek kuduz aşılarını yapıyor

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşle-
ri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının 
sağlığı ve yaşam standartlarının yük-
seltilmesi için ilçe genelinde çalışma-
larına devam ediyor. Çalışmalar kap-

samında aşılama kampanyası başlatan birim, 
uzman veteriner hekimler eşliğinde belediyeye 
ait mobil araçlarla sokak hayvanlarının yaşam 
alanlarına giderek, kuduz aşılarını yapıyor. İn-
sanlarla hayvanların sorunsuz olarak bir arada 
yaşamalarını sağlamak amacıyla yürütülen aşı-
lama işlemleriyle, hem hayvanların sağlıklı bir 
yaşam sürmesini sağlıyor hem de kuduzun hay-
vanlardan insanlara geçmesini önleniyor.

AŞISIZ HAYVAN KALMAYACAK

Kampanya kapsamında tüm sokak hayvan-
larının aşılanacağını söyleyen yetkililer, “Hayat,  
tüm canlıların nefesinde bir bütündür” sloga-
nıyla sokakta yaşayan can dostlarının yanında 
olacaklarını belirtti.

Doğum yapmakta 
güçlük çeken kedinin

yardımına koştuk

Can dostlara 170 ton 
mama desteği

Esenyurt’ta sokakta do-
ğum yapmakta güçlük 

çeken bir kedinin, Esenyurt 
Belediyesi veterinerlik biri-
minde görevli ekipler ta-
rafından yapılan sezaryen 
sonucu 2 sağlıklı yavrusu 
dünyaya geldi. Yavruların 
ve annenin sağlık durum-
larının iyi olduğu bildirildi.

Esenyurt Belediyesi, 
Veteriner İşleri Müdürlü-
ğü ekiplerine gelen bir 
ihbarda, bir kedinin so-
kakta doğum yapmakta 
güçlük çektiği bildirildi. Harekete geçen ekipler, 
kediyi Esenyurt Belediyesi’nin Modern Hayvan Bakımevi-
ne getirdi. Burada Veteriner Hekim Ali Muhammed Alagöz 
tarafından yapılan başarılı sezaryen ile kedinin doğum 
yapması sağlandı. Yeni doğan 2 kedinin ve annenin sağlık 
durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemide yi-
yecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için su ve 
mama desteğine devam ediyor. Koronavirüs sürecinde 
sokak hayvanlarını unutmayan ekipler, ilçedeki sokak hay-
vanlarının yaşadığı noktalara 170 ton mama ve su bıraktı. 
Ekipler, ayrıca hayvanların yaşadığı yerleri dezenfekte etti.  
Birim, sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor.

Aşıları ihmal edilmiyor

Esenyurt’ta yaşayan 5-10 yaş aralığındaki 
çocukların gelişimlerine katkı sağlamak 
amacıyla, Esenyurt Belediyesi Kadın ve 
Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 

Masal Terapileri düzenleniyor. Her hafta farklı 
bir konu ile uzman psikologlar eşliğinde yapılan 
terapilerde, masallar aracılığıyla çocukların dün-
yalarına girilerek sorunları, duygusal sıkıntıları 
tespit edilip, bu olumsuzluk-
lar giderilmeye çalışılıyor. 
Çocuklardaki sosyal becerile-
rin ortaya çıkarılmasının yanı 
sıra korku ve kaygı, kardeş 
kıskançlığı, yemek yeme bo-
zukluğu, öfke kontrolü, stresle 
başa çıkabilme gibi sorunlar, 
bireysel ve grup çalışmala-
rıyla çözüme kavuşturularak, 
sağlıklı bir gelişim süreci ya-
şamaları sağlanıyor. Masal ve 

hikâyelerden yararlanarak çocukların iç dünya-
larına ulaşmayı amaçladıklarını söyleyen Uzman 
Psikolog Bilge Demirhan, “Pandemi nedeniyle ara 
vermek zorunda kaldığımız etkinliğimize yeniden 
devam ediyoruz. Bu hafta çocuklarla ‘Yaratıcılık’ 
konusunu işledik. Onlardaki yaratıcılığın nasıl 
gelişeceğini ve ailelerin bu konuda neler yapabi-
leceğini öğrendik. Boyama etkinliğiyle çocukların 

yaratıcılığını geliştirdik. Daha 
öncesinde masal okuyarak can-
landırmasını yaptık. Grupla ya-
pılan masal terapi ile çocukların 
iç dünyasına inerek, yaşadıkları 
zorlukları dışarıya çıkarmalarını 
ve arkadaş ortamında bunları 
aşmalarını sağlıyoruz. Çocuk-
larda bir sorun gözlemlersek 
ailelerine bildirerek, onlar için 
bireysel masal terapi düzenliyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

Çocuklar ‘Masal Terapi’ ile
sağlıklı gelişim süreci yaşıyor

Bu haberin 
videosunu
bu kodla

izleyebilirsiniz.
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Esenyurt Belediyesi, Esen-
kent’teki Havana Park’ta 
Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk ile yan yana büstü 
bulunan Küba’nın Ulusal 

Kahramanı Jose Marti’yi 
doğum yıl dönümünde bir 
etkinlikle andı. Küba’nın 
Ankara Büyükelçisi Luis Al-
berto Amoros Nunez’i ma-
kamında kabul eden Başkan 
Bozkurt, büyükelçiye tablo 
hediye etti. Büyükelçi Nunez 
İse Başkan Bozkurt’a “Küba” 
isimli kitap hediye etti. Ka-
bulün ardından heyet, Esen-
yurt Havana Park’a geçti. 
Etkinliğe Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, Küba 
Konsolosluğu yetkilileri, 
CHP Esenyurt İlçe Başka-
nı Hüseyin Ergin, belediye 
başkan yardımcıları, meclis 
üyeleri, birim müdürleri ile 
muhtarlar katıldı. Her iki 
ülkenin marşları okunarak 
başlayan etkinlikte Esenyurt 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tara-
fından yenilenen Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk ve Jose Marti’nin büst-

lerine çelenk bırakıldı.
Yağmurlu ve soğuk havaya rağmen 

anmaya katılanlara teşekkür eden Baş-
kan Bozkurt, “Jose Marti bu coğraf-
yanın evladı değil ama insan olarak, 

söylediği gibi ‘insanlığın vatanı olmaz, 
insanlık vatanın ta kendisidir’ diyor ve 
biz de onu kendi vatandaşımız gibi ka-

bul ediyoruz. Bu coğrafyada insanlık 
adına verdiği mücadeleden dolayı so-
rumluluğu ve zorunluluğu hissediyoruz. 
Bizim için kardeşimizden farksızdır, o 
da bizim gibi bizimle mücadele eden bir 

kişiliktir. Var olduğumuz sürece 
onu anacağız” dedi.

“DÜNYAYI ZULÜM, 
BASKI DEĞİL İNSANLIK 
KURTARACAK”

Başkan Bozkurt konuşma-
sının devamında, “Bizim için 
kurtuluş mücadelesinde Tür-
kiye’nin tam bağımsızlığı için 
mücadele eden herhangi bir 
askerden farksız değildir. İn-
sanlığın bir savunucusu olarak 
her zaman kalbimizde yer ala-
caktır. Her zaman söylediğimiz 
gibi dünyayı zulüm, baskı değil 
insanlık kurtaracak diye düşü-
nüyorum. Bu ilkenin etrafında 
her zaman birlikte olacağımız 
inancından vazgeçmeyeceği-
mizi de biliyorum. Ulu önder 

Atatürk’ün de bizim için yeri belli. 
Ruhları şad olsun, minnetlerimizi ile-
tiyoruz” diye konuştu.

Küba’nın Ulusal Kahramanı 
Jose Marti Esenyurt’ta anıldı
Küba’nın Ulusal Kahramanı Jose Marti, 168. doğum yıl dönümünde Esenyurt Belediye Başkanı Kemal 

Deniz Bozkurt ve Küba’nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez’in katıldığı bir törenle anıldı

Küba’nın Ankara Büyükelçisi 
Luis Alberto Amoros Nunez ise “Her 
iki vatansever de bağımsızlık ya da 
ölüm sloganını yükselttiler” dedi. Nu-
nez, “Marti’nin düşüncesinin temelini 
özetleyen, onun şu cümlesidir: ‘Vatan 
insanlıktır.’  Vatan insanlıktır düşünce-
si, bugün mevcut milliyetçiliğe karşı 
Küba devletinin ana temeli haline 

gelmiş inter-
nasyonalizmi 
ve dayanış-
mayı savun-
maydı. Vatan 
insanlıktır 
mirası altında 
bugün bin-
lerce sağlık 
personeli 
40’tan fazla 

ülkede pandemi ile mücadele etmek 
için iş birliği yaptılar. Kübalılar bu 
dayanışma yeteneğini sürdürecektir. 
Sayın Belediye Başkanıma, Küba’ya 
olan dostluğu için teşekkürler” dedi.

Ya bağımsızlık
ya ölüm dediler

Esenyurt Belediyesi ve Uluslarara-
sı Save The Children Vakfı iş bir-
liği ile yapılan, ‘Toplum Temelli 

Çocuk Koruma Sistemlerinin Güçlen-
dirilmesi Programı’ kapsamında ha-
yata geçirilen merkez, psiko-sosyal 
desteğe ihtiyacı olan çocuklara eği-
tim verecek. 

Esenyurt Belediyesi Dış İlişkiler 
Müdürlüğünün, Save The Children 
Vakfı iş birliği ile hayata geçirdiği 
Avrupa Birliği destekli merkez, faa-
liyetlerine başladı. ‘Toplum Temelli 
Çocuk Koruma Sistemlerinin Güçlen-
dirilmesi Programı’ dahilinde, Yeni-
kent Mahallesi 75. Yüzyıl Parkı Spor 
Kompleksi içerisinde açılan merkezi, 
Esenyurt Belediye Başkan Yardımcı-
sı Veysel Bal, CHP Esenyurt Belediye 
Meclis Üyeleri Seyhan Kahraman ve 

Hakan Aydemir, AK Parti Esenyurt Be-
lediye Meclis Üyesi Murat Aydın, MHP 
Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Hüse-
yin Kaya,  İYİ Parti Esenyurt Belediye 
Meclis Üyesi Enver Demir, Dış İlişkiler 
Müdürü Metin Karakoç ve Kadın ve 
Aile Hizmetleri Müdürü Didem Akyüz 
ile birlikte ziyaret etti. Merkezde, in-
celemelerde bulunan heyete, Save 
The Children Vakfı yetkilileri sunum 
yaparak, verilen eğitimleri anlattı.

YIL BOYUNCA SÜRECEK
Çocuk-aile ilişkilerinin eğitimleri-

nin verildiği merkezde, eğitimler bir 
yıl boyunca devam edecek. Giderle-
rinin tamamının AB fonu ile destek-
leneceği projede, yaklaşık 4 bin kişi 
psiko-sosyal destek alarak, sosyal 
hizmetlere erişebilecek.

Çocuk-Aile ilişkilerine 
psiko-sosyal destek

Toplum temelli çocuk koruma sistemlerinin güçlendirilmesi programı başladı



31ŞUBAT 2021

Yıl: 1 Sayı: 2ŞUBAT 2021

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

kullanılınabilir, alıntı yapılabilir.

Esenyurt Belediyesi’nin aylık, 
ücretsiz bültenidir. 

basin@esenyurt.bel.tr / 444 0 411

Esenyurt Belediyesi
Adına İmtiyaz Sahibi
Kemal Deniz Bozkurt

Genel Yayın
Yönetmeni

Yusuf Doğan

Genel Yayın
Koordinatörü

Erdal Karasansar
Yenibosna Merkez Mah.

29 Ekim Cad.
A1 Apt. No:5/902

Bahçelievler /İstanbul
(Vizyonpark 2.Plaza B-1 

Blok Kat:9 No:81-82)

Tel: 0(212) 454 32 90

Matbaa
İLERİ BASIM MAT.AMB.
REKLAM TANITIM YAY. 
VE TEKNİK HİZ.TİC.A.Ş.

Editörler
Haber: Sinan Bilgili

Fotoğraf: Sinan Targay

Haber Servisi
Selma Gülnergiz

Yekta Yöyler
Mesut Karadeniz

Hamza İlanlı

Tasarım
Mert Turna

Redaktör 
Gülser Şahin

Başkan Kemal Deniz Boz-
kurt’un, seçim vaatleri ara-
sında yer alan, “Üreticiden 
sağlıklı gıdaları alıp, vatan-
daşlarımıza ulaştıracağız” 

vaadi kapsamında zor durumda kalan 
çiftçilerin elindeki 300 ton patates sa-
tın alındı. Niğde’nin Alay beldesinde-
ki çiftçilerden satın alınan patatesler, 
10 kilogramlık filelerde ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya baş-
landı. 

İhtiyaç sahibi vatandaşlara des-
teklerinin devam edeceğini belirten 
Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü görevlisi Canan Düz-
cü, “Niğdeli zor durumdaki çiftçiler-
den almış olduğumuz patateslerin, dar 
gelirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
dağıtımına başladık. Dar gelirli aile-

lerin yayındayız, belediyemizin sosyal 
destekleri devam edecek” dedi. 

‘BOZKURT ÇİFTÇİMİZİN 
SESİNİ DUYMUŞ’

Ürünleri ellerinde kaldığı için zor 
günler yaşadığını söyleyen çiftçi Ah-
met Erdoğan, “Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt, çiftçimizin 
sesini duymuş ve bir nebze de olsa bize 
yardımcı olmuştur. Kendilerine bura-
dan çok teşekkür ediyoruz. Vefa bor-
cumuz oldu” dedi.

Esenyurt Belediyesi, daha önce de 
‘Üreticiden Tüketiciye Aracısız Sağlıklı 
Gıda’ çalışmaları kapsamında Eskişe-
hirli üreticilerden 180 bin litre sütü sa-
tın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
dağıtmıştı.

Üreticiden tüketiciye
ARACISIZ GIDA

Başkan Bozkurt’un o vaadi gerçekleşmeye devam ediyor

Çiftçinin elinde kalan patatesler Esenyurt Belediyesi 
tarafından alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya 

başlandı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt’un, ‘üreticiden tüketiciye aracısız sağlıklı gıda’ 

vaadi kapsamında satın alınan patateslerle hem çiftçiye 
hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlanmış oldu
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