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Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, SONAR Araştırma’nın yaptığı 
“Büyükşehir ve İstanbul İlçe Belediye Başkanları Performans” araştırmasın-

da İstanbul’un “En Başarılı İlçe Belediye Başkanı” oldu.  Bu başarının tesadüf 
olmadığını, belediyemizin bir yıl içinde Esenler’de yürüttüğü çalışmalardan bir 
kısmını  gazetemizin sayfalarında okuyabilirsiniz. 

GÖKSU YINE ZIRVEDE!

BAŞARI TESÂDÜF DEĞİL

Coğrafyayı örtülü savaşların beklediğini kaydeden Yarar, “Bir veya birkaç sene içinde biz 
bölgede muazzam gelişmeler yaşayacağız” dedi. 

3’te

ESENLER BELEDIYESI OLARAK “HER ŞEY SIZIN IÇIN” DEDIK VE 2019 YILINDA; SAĞLIKTAN ALTYAPIYA, KÜLTÜR SANATTAN KENTSEL DÖNÜ-
ŞÜME KADAR HAYATIN HER ALANINDA SIZLERE HIZMET ETTIK. YERI GELDI MUTLULUĞUNUZU PAYLAŞTIK, YERI GELDI ACINIZI... BIRLIKTE 
KARDEŞLIK ŞARKILARI SÖYLEDIK, ENGELLERI AŞTIK. “HUZUR VE UMUT ŞEHRI” ESENLER IÇIN 2019’DA DA VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞTIK...   
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Türkiye’nin önde gelen araştırma şir-
ketlerinden SONAR Araştırma’nın 

Aralık 2019 “Büyükşehir ve İstanbul 
İlçe Belediye Başkanları Performans 
Araştırması” anketinin sonuçları açık-
landı. Araştırma, 5-15 Aralık 2019 
tarihleri arasında Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerine dayanarak 10 bü-

yükşehirde ve İstanbul’un 30 ilçesinde 
gerçekleştirildi. Büyükşehirlerde bin ve 
İstanbul’un ilçelerinde de beş yüz kişi 
ile yüz yüze anket yapıldı. İstanbul İlçe 
Belediye Başkanları hem kendi seçmen-
leri nezdinde hem de İstanbul genelinde 
sorgulandı.

İSTANBUL’UN EN İYİSİ GÖKSU

Araştırmaya göre İstanbul genelinde “En 
Başarılı İlçe Belediye Başkanı” yüzde 73.3 
oy oranıyla, daha önce de benzer birçok 
araştırmada zirvede yer alan Esenler Be-
lediye Başkanı M. Tevfik Göksu oldu. 
Diğer belediye başkanlarına büyük fark 
atarak birinci olan Göksu’yu, yüzde 7,6  ile 
Maltepe Belediye Başkası Ali Kılıç takip 
ediyor. Göksu, Esenler’de de yüzde 73.3 
oy oranıyla başarılı bulundu. Göksu bu oy 
oranıyla da yine en başarılı başkan seçildi. 

AZîMLE ÇALIŞMAYA DEVAM

Göreve geldiği 2009 yılından beri yürüttü-
ğü fizikî ve kültürel projelerle, Esenler’in 
çehresini değiştiren Esenler Belediye Baş-
kanı M. Tevfik Göksu, hem ilçe halkının 
hem de İstanbul’daki vatandaşların tak-
dirini ve güvenini kazanmaktan gurur ve 
mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan 
Göksu, “Esenler için ilk günkü hevesle ve 
kararlılıkla hizmet ediyoruz. Çalışmaları-
mızın takdir görmesi bize daha büyük bir 
azîm ve sorumluluk veriyor. Şahsıma ve 
ekibime oy veren herkese teşekkür ediyo-
rum. Bize güvenen kardeşlerimizi hiçbir 
zaman mahcup etmedik, bundan sonra da 
etmeyeceğiz inşallah.” dedi.
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GÖKSU YiNE ZiRVEDE!
ESENLER BELEDIYE BAŞKANI M. TEVFIK GÖKSU, SONAR ARAŞTIRMA’NIN YAPTIĞI “BÜYÜKŞEHIR VE ISTANBUL ILÇE 
BELEDIYE BAŞKANLARI PERFORMANS” ARAŞTIRMASINDA ISTANBUL’UN “EN BAŞARILI ILÇE BELEDIYE BAŞKANI” OLDU
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BASARI TESÂDÜF DEĞİL 

Zirvede kalmanın zirveye çıkmaktan 
daha zor olduğunu belirten Esenler 

Belediye Başkanımız M. Tevfik Göksu, 
“Bu başarı daha büyük sorumluluklar 
yüklüyor. Bu da daha çok çalışmamızı 
gerektiriyor. Önümüzdeki dönem üç temel 
kavramın Esenler’de karşılık bulmasını 
arzu ediyoruz. Birincisi ‘Huzur’, ikincisi 

‘İyilik’, üçüncüsü ‘Bere-
ket’. Huzur yoksa ne ya-
parsak yapalım ne iyilik 
ne de bereket olur. İyi 
bir insan olmaya karar 
verebilirsek her şeyin en 
iyisini yaparız. Huzur ve 
iyilik şehre bereketi geti-
rir. Huzur tartışılmaz bir 
kelime, iyilik hepimizin 
taşıması gereken vasıf, 
bereket ise hepimizin 
ortaya koyduğu samimi-
yetin sonucudur.” dedi. 

5 HEDEF
Yeni dönemde 5 hedeflerinin olduğu-

nun altını çizen Göksu bunları şöyle sı-
raladı: 

1 - Daha zengin birey
2- Daha huzurlu ve güvenli Esenler
3- Daha kaliteli ve nitelikli bir hayat
4- Daha planlı, imar-mülkiyet problem-

leri bitmiş ve yenilenmiş bir Esenler
5- Geleceğe hazır, güven ve istikrarla 

daha da büyüyen, çocuklarımıza gönül 
rahatlığıyla bırakacağımız daha modern 
ve daha çağdaş bir Esenler

5 PLAN
Göksu, bu 5 temel hedefe ulaşabilmek 

için de 5 stratejik planı hayata geçirecekle-
rini kaydetti ve bunları şöyle sıraladı: 

 1- Halkla İlişkiler: Bu konuda çalışma-
larımıza da başladık. Belediyemizi ziyâret 
eden vatandaşlarımızın memnuniyetlerini 
tek tek arayarak soruyoruz. Bu konunun 
raporlarını her akşam bizzat değerlendi-
riyorum. İnsanların en önemsediği şey 
kendisinin muhatap alınmasıdır. 

2- Kültür  Sanat: Halkla ilişkiler yapmış 
olduğunuz uygulamalardaki memnuniyeti, 
kültür sanat ise zihinsel dönüşümü ger-
çekleştirir. Kültür sanat konusunda Tür-
kiye’nin en iyilerinden birisiyiz. Bunu daha 

da büyüteceğiz. Bugün İstanbul’da en az 
suç işlenen ilçelerden bir tanesi hâline 
gelmemizde insanların sosyal ve kültürel 
alanları kullanmak için sokağa çıkması en 
önemli faktördür. 

3- Sosyal Politikalar:  Bu şehirde hangi 
alanda bizim yardımımıza ihtiyacı olan 
biri varsa bizim görevimiz onun elinden 
tutmak, ihtiyacını karşılamak olacak. 

4-  Spor: Toplumsal motivasyon aracı 
olan ‘spor’ üzerinde yoğunlaşacağız. Esen-
ler gibi genç nüfusa sahip olan bir ilçede bu 
toplumsal motivasyon aracını asla ihmal 
edemeyiz. Genç kuşakla iletişimimizi doğ-
ru kullanmak adına iletişim aracı olarak 
kullanacağız. 

5- Estetik: Her şey estetik kurgusu üze-
rine kurulacak. Esenler’i estetik gözüyle 
yeniden tarayacağız.

ŞIMDIYE KADAR BENZER BIRÇOK ARAŞTIRMADA ZIRVEDE YER ALAN BELEDIYE BAŞKANIMIZ M. TEVFIK GÖK-
SU’NUN TEKRAR “EN BAŞARILI BELEDIYE BAŞKANI” SEÇILMESININ TESÂDÜF OLMADIĞINI, BELEDIYEMIZIN 
BIR YIL IÇINDE ALTYAPIDAN ÜSTYAPIYA, KÜLTÜR SANATTAN SPORA, ÇEVREDEN SOSYAL PROJELERE KADAR 
ESENLER’DE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARIN BIR KISMINI  GAZETEMIZIN SAYFALARINDA OKUYABILIRSINIZ. 
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››

KÜLTÜR SANATTA YINE ZIRVEDEYIZ!

Esenler’de 2019 yılında sinemadan tiyat-
roya, konserden sergiye, seminerler-

den uluslararası panellere kadar 2 milyon 
100 bin kişiyle düzenlediğimiz 1.249 etkinli-
ğimizle kültür ve sanat dolu bir yıl geçirdik.

Esenler’in sanata açılan kapısı 
Esenler Belediyesi Sanat Evi’n-
de (ESEV) 7’den 70’e her yaş-
tan insana hiçbir ücret almadan 
müzikten tiyatroya, resimden el 
sanatlarına ve sinemaya kadar her 
ay 45 branşta 3 bin kişiye sanat eği-
timi verdik. ESEV’de Esenlerlilerin 
yeteneklerini keşfederek sanatçılar 
çıkardık.

Kültür sanat tüketen herkes 2019’da 
da kazandı. “Kültür Kart” uygula-
mamızla 5.685 üyeye ulaştık. Kültür 
Kart’la 170 kişi çeşitli hediyeler kazan-
dı, 70 kişi ise yurt içi ve yurt dışı gezilere 
katıldı.

ESENLER’DE KÜLTÜREL BELEDIYECILIĞE YENI BIR BOYUT KAZANDIRDIK 
VE ESENLER’I “KÜLTÜR VE SANATIN BAŞKENTI” YAPTIK. Konserlerden 

gezil̇ere, kamplardan 
özel kültür 
etkiṅlik̇leriṅe kadar 
1.249 programla  
2 mil̇yon 100 biṅ kiş̇iẏi ̇
sanatla buluşturduk.

Her ay 45 branşta 3 bin kişiye sanat eğitimi verdik

2020
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Esenler’de bulunan 8 Gençlik, Bilgi ve Hikmet Evi-
mizde (ESGEV), 10 bin öğrencimize eğitim verdik. 

Esenler’in çocukları ve gençleri, okul dışındaki zaman-
larda ESGEV’lerde derslerine katkı sağladı, aktiviteler 
yaptı, yeni arkadaşlarla tanışıp, paylaşmayı ve kardeşliği 
öğrendiler. ESGEV’lerde öğrencilerimiz, uzman öğret-
menler nezâretinde derslerini yaptıkları gibi; internet 
kulübü, sinema kulübü, edebiyat kulübü, satranç kulübü, 
müzik kulübü, gezi kulübü gibi çeşitli kulüpler bünyesin-
de sosyal ve kültürel aktivitelere de katıldı. 

2019 yılında “Mihmandar Akademi” ile üniversiteye 
hazırladığımız gençlerimizden 971’ini hayalini kurdukları 
üniversitelere yerleştirdik. Tercih danışmanlığından bi-
rebir eğitim planlanmasına, mânevî motivasyondan sınav 
stratejilerine kadar geniş bir alanda ücretsiz eğitim verdiği-
miz gençlerimiz, başarılarıyla gururumuz oldular.

GENÇLERIMIZIN BUGÜNÜ VE GELECEĞI IÇIN ÇOK ÇALIŞTIK. SORAN, SORGULAYAN, GÜNÜMÜZ 
BILGI VE TEKNOLOJISI ILE DONANMIŞ BIR GENÇLIK IÇIN TÜM IMKÂNLARIMIZI SEFERBER ETTIK. 

›› 20 bin 
gencimizle 
eğitim, spor 
ve kültürel 
etkinliklerde 
birlikte olduk.

Mihmandar Akademi ile eğitim alan Mihmandar Akademi ile eğitim alan 
971971 öğrencimizi üniversiteli yaptik. öğrencimizi üniversiteli yaptik.

HEDEFE YÜRÜYEN GENCLERiN REHBERiYiZ 
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››

SIZIN HUZURUNUZ, BIZIM MUTLULUĞUMUZSIZIN HUZURUNUZ, BIZIM MUTLULUĞUMUZ

2019’da kadın, aile ve gençlik çalışmala-
rımız kapsamında 68 bin kişiye hizmet 

verdik. Kadınlarımıza verdiğimiz eğitimler, 
seminerler, kursların yanı sıra iş hayatına ka-
tılmalarını da sağladık ve istihdama kattık. 
Kadınlarımızın başarılı ve mutlu olduğu bir 
yıla şahitlik ettik.

Çocuklar mutlu, hâneler huzurlu olsun 
diye Esenler’de 12 bin aileye Esenler Beledi-
yesi Aile Yaşam ve Dayanışma Merkezimiz-
de (ESAYDAM) aile ve dayanışma hizmeti 
verdik. Merkezimizde evli olan ve evlenme-
ye hazırlanan çiftlerimize rehberlik ve danış-
manlık hizmeti sağladık. 

Esenlerli ev hanımlarının el emeği göz 
nuru ürünlerini e-ticaret sitesinde satarak 
ticarete atılmalarını sağlayan Esenler’in 
“Bereket Kapısı” Nar projemize şu ana ka-
dar 370 kadın katıldı. Kadınlarımız sattıkları 

ürünlerle, 2019’da ev ekonomile-
rine katkıda bulundular.

“365 Gün 365 Çocuk 365 Ha-
yal” projemiz kapsamında yetim, 
öksüz ve ihtiyaç sahibi 6-15 yaş 
aralığındaki Esenlerli çocuklarımı-
zın hayallerini gerçeğe dönüştürdük. 
Esenler’de 365 günde, 365 hayal ger-
çek oldu.

Menderes Mahallesi 330. Sokak’ta, 
Türkiye’de bir ilk olarak açtığımız Ço-
cuk Sokağımızda 1.340 çocuğumuz gö-
nüllerince koşup eğlendiler, misket, sek-
sek, evcilik oynadılar, sinema izleyip kitap 
okudular. Aileleri de çocuklarını evlerin-
deki güvenlik kamerası sistemi üzerinden 
gözleri arkada kalmadan izledi.

TOPLUMUN TEMELI OLAN ‘AILE’NIN HUZUR VE MUTLULUĞU 
IÇIN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞTIK. 

Kadin, aile 
ve gençlik 
çalişmalarimiz 
kapsaminda 
68 bin kişiye 
hizmet verdik. 

2020

Gülen yüzlerle mutlu yarinlara...Gülen yüzlerle mutlu yarinlara...
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Esenler Metro İstasyonu, Kazım 
Karabekir Mahallesi otoban ke-

narı, Birlik Mahallesi Uludağ Cadde-
si ve Turgut Reis Mahallesi Cengiz 
Topel Caddesi Turgut Reis Taksi 
Durağı yanında bulunan ve sabah er-
ken saatlerde işe giden vatandaşları-
mızı düşünerek hayata geçirdiğimiz 
Çorba Çeşmelerimizden hafta içi her 
gün 2 bin, 2019 yılında ise toplam 500 
bin bardak çorba ikram ettik.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ya-
pılan yardımları ilk elden ulaştırmak 
amacıyla hayata geçirdiğimiz Esenler 
Dayanışma ve İyileştirme Merkezi 
(EDİM) projemiz kapsamında 500 
ailemizi EDİM Kart ile EDİM Mar-
ket’ten ücretsiz alışverişten faydalan-
dırdık.

Esenler halkı, ilçemizde hizmet 
veren 30 ekmek fırınıyla birlikte ger-
çekleştirdiğimiz “Askıda Ekmek” 
projemiz kapsamında, ihtiyaç sahip-

leriyle ekmeğini paylaştı. Bu proje 
sayesinde 339 ailenin ekmek ihtiyacı-
nı karşıladık.

2019 yılında Hakk’ın rahmetine 
kavuşan vatandaşlarımızın aileleriyle 
acılarını paylaştık. Şehir içi ve şehir 
dışı 1.399 cenaze nakil aracı tahsis 
ettik, Esenler’in her yerinde kurdu-
ğumuz 684 tâziye alanında, 300 bin 
kişilik çadır, masa ve sandalye deste-
ğinde bulunduk.

TÂZIYEDEN DÜĞÜNE, IYI GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE IHTIYAÇ DUYDUĞUNUZ 
HER ZAMAN SIZINLE OLDUK.

›› Esenlerli 
hemşehrilerimize 1 
yilda 500 bin bardak 
çorba ikram ettik. 684 
tâziye alaninda 300 bin 
kişilik masa ve sandalye 
hizmeti sunduk. 339 
aile bir yilda "Askida 
Ekmek"ten 488 bin 
ekmek aldi.

PAYLASTIKCA BEREKETLENDi

1.399
cenaze

araci
tahsis
ettik.
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ESENLER’E NEFES ALDIRDIKESENLER’E NEFES ALDIRDIK
Park ve yeşil alan bakımından İstan-

bul’un en sıkıntılı ilçelerinden birisi 
olan Esenler’de her karış toprağı değer-
lendirdik. Binlerce ağaç diktik, mümkün 
olan yerlere doğanın vazgeçilmezi 72 bin 
adet bitki, 120 bin metrekare çim ekimi 
yaptık, Esenler’e nefes aldırdık.

İlçemizde bulunan 18 parkımızı ve va-
tandaşlarımızın dinlenip birlikte sohbet 
edebilecekleri bankları yeniledik. 7’den 

70’e herkesin spor yapabilmesi için 100 
adet açık alan spor âletini Esenler’imize 
kazandırdık.

15 Temmuz Millet Bahçemizde, sade-
ce Esenler’den değil İstanbul’un her ye-
rinden 500 bin kişiyi ağırladık. Özellikle 
bahar ve yaz aylarında vatandaşlarımız, 
şehrin gürültüsünden ve stresinden uzak 
bir şekilde kuş sesleri arasında piknik 
yaptı, gönüllerince eğlendiler.

YEŞIL ALANLARIMIZI ARTIRARAK, PARKLARIMIZI YENILEYEREK, 15 TEMMUZ MILLET BAHÇESI’NDE INSANIMIZI YEŞILLE 
BULUŞTURARAK, ESENLER’E VE ESENLERLILERE NEFES ALDIRDIK.

Binlerce ağaç diktik, 72 bin adet bitki, 
120 bin m2 çim ekimi yaptik.

Y
EN

I

DAHA

YESiL
ESENLER
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15 Temmuz Millet Bahçemizde
1 yilda 500 bin kişiyi ağirladik.
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››

“SIFIR ATIK”LA 
TERTEMIZ ESENLER

“Evimiz Kadar Temiz Esenler” için ça-
lıştık, ilçenin tamamında her gün 

1.265 cadde ve sokağı temizledik, Esenler’i 
daha temiz bir ilçe hâline getirdik.

Çevreci projelerimiz kapsamında 2019 yı-
lında geri dönüşüm tesisimizde her gün 40 
ton atık ayrıştırdık. 144 bin ton çöp topladık, 
“Her Atık Çöp Değildir” dedik ve geri dönü-
şümle 14 bin 600 tonunu Esenler’e kazandır-
dık.

“Kitaplar Hükûmetimizden, Defterler Be-
lediyemizden” dedik ve geri dönüşüm tesis-
lerinde tamamen atıkların ayrıştırılmasından 
elde ettiğimiz gelirle, 500 bin defter dağıttık.

-14 bin 600 ton geri dönüşüm toplayarak, 
132 bin 396 ağacı kesilmekten kurtardık.

-3 bin 257 kg atık pil toplayarak, 893 bin 

metreküp toprak kirlenmesini 
önledik.

-32 bin 110 litre atık yağdan 5 
ton deterjan ürettik, EDİM market 
aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıt-
tık. 32 milyon 110 bin metreküp içme 
suyunun kirlenmesini önledik.

-25 ton plastik kapak topladık, 150 
adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sa-
hiplerine hediye ettik. 

-ESMATİK projemiz ile hem atıkların 
geri dönüşümünü sağladık hem de vatan-
daşlarımızın 22 bin 200 ekmeği ücretsiz 
almasını sağladık. 

-ESMATİK ÖĞRENCİ projemiz ile 4 
okulumuzda öğrencilerimize 11 bin 200 TL. 
harçlık katkısı sağladık.

ESENLER’I DIP BUCAK TEMIZLEDIK, “HER ATIK ÇÖP DEĞILDIR” DEYIP 
GERI DÖNÜŞÜMLE ILÇEMIZE DÜNYALARI KAZANDIRDIK.   

144 bin ton
çöp topladik, 
14 bin 600 tonunu 
geri dönüşümle 
Esenler’e 
kazandirdik.

500500  BİNBİN
DEFTER DAĞITTIKDEFTER DAĞITTIK

2020
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RAHAT VE HUZURUNUZ IÇIN ÇOK ÇALIŞTIKRAHAT VE HUZURUNUZ IÇIN ÇOK ÇALIŞTIK

Esenler’in her noktasında 73 bin m2 
taş tamiri, 27 bin ton asfalt serim ve 

yama çalışması yaptık. bu ibare Esen-
ler’de 73 bin m2 taş tamiri, 27 bin ton 
asfalt serim ve yama çalışması yaptık. 
şeklinde değiştirilebilir

İlçemizde yağış sonrası sel veya su bas-
kınlarının önlenmesi, yağmur sularının 
yaya ve araç trafiğine olumsuz etkisini 

ortadan kaldırmak için 35 bin 
noktadaki yağmur suyu kanalı 
ve ızgaralarını temizledik.

Esenler’e prestij yollar yaptık, 
yeni yollar açtık, açık otoparklar 
kazandırdık, yaya yollarımızın 
bakımlarının yanı sıra kavşak ve 
kaldırım düzenlemeleri yaptık, 
trafik düzenlemelerimizle daha 
konforlu bir ulaşım ağı oluşturduk.

İhtiyaç ve talep doğrultusunda 
tüm okullarda, cami ve mescitlerde, 
ilçemizdeki hizmet binalarında, sos-
yal tesislerde bakım ve onarım çalış-
maları gerçekleştirdik.

“Gecesi Gündüz Gibi Esenler” için 
aydınlatma çalışmalarımızla Esenler’i 
ışıl ışıl yaptık.

GECE GÜNDÜZ DEMEDIK, ESENLER’IN FIZIKSEL ALTYAPISINI DAHA 
DA GÜÇLENDIRDIK. INSANLARIMIZIN HAYAT KONFORUNU YÜKSEK 
TUTMAK IÇIN ELIMIZDEN GELENI YAPTIK. ›› Esenler’in her 

noktasinda
73 bin m2 taş 
tamiri, 27 bin ton 
asfalt serim ve 
yama çalişmasi 
yaptik.

2020
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Toplumsal İletişim Merkezimize (ES-
TİM) bağlı; Danışma ve Karşılama, 

ESTİM İkram Noktası, Çözüm Masası, 
Vatandaş Temsilciliği, Hâne Bazlı Ziyâret, 
VIP Hizmetler, İnteraktif ESTİM, Mobil 
ESTİM, Çağrı Merkezi, Acil Hayat Buto-
nu, Halk Meclisleri, Halk Oylamaları, Ple-

bisit Anketler, Başkana Me-
saj gibi birçok ayrı modülü 
kapsayan iletişim ağımız 
ile irtibatta kaldık. 

ESTİM ile 7 gün 24 
saat, taksiden nöbetçi su 
ve elektrik tesisatçısına, 
çilingirden ambulansa 
kadar hayatın her alanın-
da hizmet ettik. 444 00 73 
numaralı ESTİM Çağrı 
Merkezimizde 264 bin çağ-
rınıza kulak verdik, 78 bin 
başvurunuzu cevapladık. 

Sizinle iletişimimizin de-
vamlılığını sağlamak amacıyla 
mobil uygulamalarımızla da hep 
etkileşimde kaldık.  Mobil iletişim 
hizmetlerimizle istek, öneri ve şikâyet-
lerinize en kısa sürede cevap verdik. Mo-
bil uygulamalarımızla hizmet verdiğimiz 
kişi sayısı ise tam 1 milyon 500 bine ulaştı.

ESTIM ILE HAYATIN HER ALANINDA, 7/24 ILETIŞIMDE KALDIK. SINIRSIZ 
ILETIŞIM, VATANDAŞLA GÖNÜL BAĞI KURMAMIZI DA KOLAYLAŞTIRDI. 

7/24 S7/24 SiiZZiiNLEYNLEYiiZZ

›› Mobil uygulamalarimizla 1.5 milyon kişiye iletişim hizmeti verdik. 
264 bin çağriniza kulak verdik, 78 bin başvurunuzu cevapladik.  
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Sağlık hizmetlerini, yaşlı ve ya-
talak hastalarımızın ayağına 

götürdüğümüz “Evde Bakım Hiz-
meti” ile son bir yılda 905 hâneyi 
ziyâret ederek hastalarımızın mu-
ayenelerini ve gerekli tedavileri-
ni evlerinde ücretsiz yaptık. 2019 
yılında sağlık sorunları bulunan 5 
bin 355 Esenlerli vatandaşımıza 
ücretsiz poliklinik hizmeti verdik.

Madde bağımlılığı ile mücâdele 
konusunda geliştirdiğimiz “%100 
Hayat” projemiz ile 2019 yılında 
782 kişiyi yeniden topluma kazan-
dırdık. Yatarak ve ayakta tedavi 
imkânı sunduğumuz projemiz ile 

onlarca gencimizin tekrar iş haya-
tına atılmasını sağlarken, binler-
ce kişiye de bireysel danışmanlık 
hizmeti verdik.

Esenler’de ekonomik duru-
mu yetersiz, kimsesiz ve yardıma 
muhtaç ailelerimizin çocukları 
için bu yıl da “Geleneksel Sünnet 
Şöleni” düzenleyerek 1.000 çocu-
ğumuzu, özel hastanelerde, hijye-
nik ortamda sünnet ettirdik. Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da erkekliğe 
ilk adım attıkları bu özel günlerin-
de çocuklarımıza sünnet kıyâfet-
lerini dağıttık.

SAĞLIK ALANINDA YAPTIĞIMIZ HIZMETLERIMIZLE, 2019’DA 
SAĞLIKLI BIR YILI GERIDE BIRAKTIK. 

“ÖNCE SAĞLIK” DEDiK
5 bin 355 kişiye 

ücretsiz poliklinik 
hizmeti, 905 

hâneyi ziyâret 
ederek evde 

bakim hizmeti 
verdik.
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SOKAK HAYVANLARIMIZA SAHIP ÇIKTIK SOKAK HAYVANLARIMIZA SAHIP ÇIKTIK 
BU YIL ESENLER’DE 5 BIN SAHIPSIZ CAN DOSTUMUZU TEDAVI ETTIK. 
CAN DOSTLARIMIZ YENI YILA YENI YUVALARINDA GIRDI.  

›› Sahipsiz
5 bin sokak 
hayvanini tedavi 
ettik, 261’ini 
sahiplendirdik.

2020

“Hayat Merhamettir” sloganı ile 
yola çıktığımız çalışmalarımızla 

Esenler’deki sokak hayvanlarımıza 365 
gün hizmet veriyoruz. Veteriner hekimle-
rimiz, veteriner teknikerlerimiz ve diğer 
görevlilerimiz bu yıl da ilçemizdeki sahip-
siz 5 bin sokak hayvanımızı tedavi ettiler. 
Genel sağlık taraması, iç ve dış parazit 

uygulaması, ağız ve diş sağlığı temiz-
liği ve aşılamalarını yaptığımız 261 
sahipsiz dostumuzu yeni yuvalarına 
kavuşturduk. Sokak hayvanlarının aç 
ve susuz kalmaması, doğal yaşamlarını 
devam ettirebilmeleri için kurduğumuz 
beslenme odaklarında hayvanlara yem 
ve su verdik.

Onlar
bizim can

dostumuz
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HUZUR VE GÜVENLIĞINIZ IÇIN DENETIMLER YAPTIKHUZUR VE GÜVENLIĞINIZ IÇIN DENETIMLER YAPTIK

Esenler’de denetimlerini 7/24 bü-
yük bir titizlikle sürdüren zâbıta 

ekiplerimiz, aldığı ihbarlar üzerine bu 
yıl 5 bin iş yerini denetledi. Yapılan 
denetlemelerin ardından huzur ve gü-
venliğiniz için 2 bin 100 duruma mü-
dâhale ettik.

Esenler sınırları içerisinde son bir 
yılda açılmış ve açılacak 12 bin nok-

tada ruhsat denetim işlemi ger-
çekleştirdik. İnsan sağlığına zarar 
veren, çevre kirliliğine yol açan, 
yangın, patlama, genel güvenlik, iş 
güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve kara 
yolları, imar, kat mülkiyeti ve tabiî 
çevrenin korunması ile ilgili düzen-
lemelere aykırı davranan iş yerlerine 
gerekli îkazlarda bulunduk. 

ESENLER’DE 7/24 HIZMET VEREN EKIPLERIMIZLE BIR YILI 
HUZUR ORTAMINDA, GÜVEN IÇERISINDE TAMAMLADIK. ›› 7/24 çalişan

zâbita ekiplerimizle 
5 bin iş yerini 
denetledik, huzur 
ve güvenliğiniz için 
2 bin 100 duruma 
müdâhele ettik.

2020

Esenler'deki Billboard'larda reklamlarınızın 

yer alması için 0212 438 50 52 nolu telefondan

bilgi alabilirsiniz.

AÇIK HAVA
MARKANIZA
İYİ GELİR
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››

2019 yılında engellilere yönelik 
fizikî, sosyal ve kültürel birçok 

projeye imza atarak Esenler’de 
yaşayan 4 bin 200 engelli kardeşi-
mize hizmet verdik. Engelli-
lerle ilgili özel projeler 
oluşturmak yerine, 
engelleri aşarak, 
hepimizin bir-
likte vakit geçi-
receği projeler 
yaptık.

Tek amacımı-
zın insanları mut-
lu etmek olan pro-
jemiz ESEV Moral 
Timi ile, geçtiğimiz yıl 14 
etkinlik düzenleyerek 810 kişiye 
moral olduk.

Esenler’de evlerine kapanmış 
yaşlılarımızı tebessüm ettirmek 
ve ikinci baharlarını yaşatmak için 

açtığımız İkinci Bahar Kıraatha-
nesi’nde 2019 yılında da binlerce 
yaşlımızı ağırladık. Ücretsiz çay 
kahve ve su ikramından, kişisel ba-

kıma, kütüphaneden ücretsiz 
ulaşıma kadar birçok 

hizmet sunarak hoş-
ça vakit geçirmele-

rini sağladık. 

Son bir yılda 
Dede Torun 
M e r k e z i ’ n d e 
a ğ ı r l a d ı ğ ı m ı z 

binlerce dede-
miz ve ninemizle 

torunlarına kültü-
rümüzü, gelenek ve 

göreneklerimizi aktardık. 
Psikolog desteğinden lezzetli ye-
meklere, satranç oyunundan el işi 
atölyesine, müzik odasından ber-
bere kadar birçok olanaktan ya-
rarlanmalarını sağladık.

ENGELLISI, ÇOCUĞU, GENCI, YAŞLISI, HERKESI MUTLU ETMENIN 
BIR YOLUNU BULDUK.

4 bin 200 engelli 
kardeşimize hizmet 
verdik. "ESEV Moral 
Timi"miz,  14 özel 
programla 810 
kişiye moral oldu.

HEP BİRLİKTEHEP BİRLİKTE
MORAL VEMORAL VE
NEŞE BULDUK NEŞE BULDUK 
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››

IŞSIZE DE IŞVERENE 
DE ÇÖZÜM OLDUK 

İşsizliğin önüne geçmek için işveren 
kuruluşları ile birlikte hayata geçirdi-

ğimiz Esenler Belediyesi Kariyer Mer-
kezi (ESKAM) projemizle 2019 yılında 
4 bin 682 kardeşimize iş imkânı sağladık. 
“İşsize iş, işverene eleman” sloganıyla 

hizmete açtığımız ESKAM’la, 
işverenlerin sektör bazında ve 
meslek gruplarına göre ihtiyaç 
duydukları iş alanlarında meslek 
edindirme kursları da düzenledik.

Esenler’de faaliyet gösteren ve 
Esenler ekonomisinin 
önemli bir kısmını oluştu-
ran tekstil atölyelerini hem 
ekonomik hem de sosyal 
açıdan iyileştirmek amacıy-
la hayata geçirdiğimiz Esen-
ler Tekstil Atölyeleri İyileş-
tirme Projemiz (ESTEKS) 
kapsamında geçtiğimiz yıl 
8.3 milyon TL ile yaklaşık 550 
tekstil atölyesinin iyileştirmesi 
için destek verdik.

IŞSIZLERE EKMEK KAPISI OLURKEN, IŞVERENLERE DE 
EKONOMIK VE SOSYAL AÇIDAN DESTEK OLDUK.

ESKAM ile 4 bin 
682 kardeşimize iş 
imkâni sağladik. 
550 tekstil 
atölyesinin 
iyileştirilmesine 
destek verdik. 

2020

2019'da sizin için;



17SAYI: 61 OCAK 2020

Esenler’de öğrencilerimizin 
daha iyi şartlarda eğitim ala-

bilmeleri için her yeni eğitim yılı 
öncesi olduğu gibi 2018-2019 eği-
tim öğretim yılı öncesinde de il-
çemizdeki tüm okulların boya ve 
badana işlerini tamamladık. Öğ-
rencilerimizin daha temiz, ferah ve 
güvenli okullarda öğrenim görmesi 
için yapılan boya, badana ve tadilat 
çalışmalarıyla okullarımızı, daha 

temiz ve güvenli bir görünüme ka-
vuşturduk.

Geri dönüşüm tesislerinde tama-
men atıkların ayrıştırılmasından 
elde ettiğimiz gelirle, her öğretim 
yılında olduğu gibi 2019 eğitim öğ-
retim yılında da öğrencilerimize 
500 bin defter dağıttık. Esenler’de 
okuyan, zengin fakir ayrımı yapma-
dan bütün çocuklarımıza defterle-
rini hediye ettik. 

GELECEĞIMIZIN MIMARI ÇOCUKLARIMIZIN EĞITIM ŞARTLARINI EN 
ÜST SEVIYEYE ÇIKARMAK IÇIN GEREKEN ÖZENI GÖSTERDIK VE OKUL-
LARIMIZI YENI EĞITIM YILINA HAZIRLADIK.

EĞEĞiiTTiiME TAM DESTEK VERDME TAM DESTEK VERDiiKK
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Amatör kulüplerimiz ve sporcularımız 
için, her türlü katkıyı ortaya koyma 

gayretinde bulunan belediyemiz, Esen-
ler’deki 12 amatör spor kulübümüz ile 52 
okulumuza, sporcularımıza ayakkabıdan 
eşofmana, toptan formaya kadar yıl bo-
yunca kullanacakları 675 bin TL değe-
rindeki spor malzemelerini dağıttık.

2019 yılında bizi ve ülkemizi başarıla-
rıyla gururlandıran 231 sporcumuza ve 5 

spor kulübümüze de yaklaşık 238 bin TL 
değerinde ödül verdik.

400’ün üzerinde sporcunun katılımıyla, 
3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası’nda da 
muhteşem mücâdeleler izledik. Kıyasıya 
geçen karşılaşmaların ardından, dereceye 
giren takımlara 42 bin TL tutarında spor 
mağazası hediye çeki ve basketbol topu 
gibi çeşitli hediyeler verdik.

2019 YILINDA DA SPORA VE SPORCUYA DESTEĞIMIZI HIÇ ESIRGEMEDIK.  
AMATÖR FUTBOLDAN BIREYSEL SPORLARA, SOKAK BASKETBOLUNA KADAR 
ILÇEMIZDE SPOR YAPAN HERKESE YARDIM ELIMIZI UZATTIK. 

SPORUN VE SPORCUNUN SPORUN VE SPORCUNUN 
DOSTU ESENLERDOSTU ESENLER
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Türkiye’deki kentsel dönüşüm seferberliğini 
başlattığımız Esenler’deki dönüşüm çalışmala-

rımızla tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam ettik. 
“Yıkıcı Olmayan Depremler Güvenli Konutlarla 
Mümkün” sloganıyla Esenler’de gerçekleştirdiğimiz 
riskli yapıların dönüştürülmesi kapsamında 2019 
yılı itibarıyla Esenler’de 98 bin 160 riskli yapının 56 
bini yenilendi. Dönüşmeyi bekleyen 40 bin konutun 
yenilenme senaryosunu hazırladık. Geriye kalan ko-
nutlar için de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

2019, Esenler için tarihî bir yıl oldu. Esenler’de, 
Türkiye’nin büyük dönüşüm projesine imza attık. İl-
çemizde yıllardır süregelen imar sorununun çözüme 
kavuşacağı, riskli yapıların kurtarılacağı Türkiye‘nin 
ilk “Akıllı ve Güvenli Şehri”nin temelini attık.

Bu kapsamda temelini attığımız ve çalışmalara 
başladığımız Güney Rezerv Bölgesi Kentsel Dönü-
şüm Projesi’nde 2020 yılı sonu itibarıyla konutları-
mızı teslim etmeye başlayacağız. En riskli yapılar-
dan başlayarak konutlarımızı teslim edeceğiz.

TÜRKIYE’NIN ILK “AKILLI VE GÜVENLI ŞEHRI” ESENLER’DE YÜKSELIYOR

TÜRKİYE’NİN BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜNÜ TÜRKİYE’NİN BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜNÜ 
ESENLER’DE BAŞLATTIKESENLER’DE BAŞLATTIK
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Siz de Kentim Esenler’e ‘GÖNÜLLÜ MUHABİR’ olmak ve haberlerinizi bizim-
le paylaşmak istiyorsanız, haber metninizle birlikte yüksek çözünürlüklü 
fotoğraflarınızı, esenlerbasinyayin@gmail.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. 

ESENLER’DEN iDLiB’E ESENLER’DEN iDLiB’E 
KARDESLiK KONVOYUKARDESLiK KONVOYU

ESENLER BELEDIYESI, TÜRK KIZILAYI, DENIZ FENERI DERNEĞI VE IHH IŞ BIRLIĞIYLE IDLIB IÇIN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI VE ILK KONVOYU DÖRTYOL 
MEYDANI’NDAN IDLIB’E UMUT OLMAK IÇIN UĞURLADI. SIZ DE IDLIB’E YARDIM ELINIZI UZATABILIR, YARDIM VE BAĞIŞTA BULUNABILIRSINIZ.

“HAYDI ESENLER, IDLIB IÇIN KARDEŞLIK VAKTI!”

Savaş, açlık, hastalık ve soğukla mücâdele eden, 
zorla göç edilmeye zorlanan İdlib’e bir yardım 

eli de Esenlerlilerden geldi. Hayatta kalma mücâ-
delesi veren İdlibli kardeşlerimiz için “Haydi 
Esenler, İdlib İçin Kardeşlik Vakti!” adlı 
bir yardım kampanyası başlattık. Gıda, ça-
dır, hijyen malzemeleri, soba, battaniye ve 
briket ev gibi birçok yardım malzemesini 
kapsayan ve ilk iki TIR’dan oluşan yar-
dım konvoyu, Esenler Dörtyol Meydanı’n-
dan İdlib’e umut olmak üzere dualarla yola 
çıktı. 15 Şubat 2020 tarihine kadar devam 
edecek kampanya ile Esenler’den İdlib’e 
100 TIR yardım malzemesi gönderilmesi 
hedefleniyor. 

İDLİB’E ESENLER KÖYÜ

İdlib’e yardım konvoyunun uğurlama töreninde 
konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Gök-
su, İdlib’te insanların barınabilecekleri bir ‘Esenler 
Köyü’ kurmayı hedeflediklerini belirterek, “İd-
lib’teki acıya merhem olmak için bir seferberlik 
başlattık. Allah izin verirse hedefimiz 100 TIR yar-
dım göndermek. Bir diğer hedefimiz ise insanların 
barınabileceği kerpiç evlerden kurulu bir ‘Esenler 
Köyü’ kurmak. Gelin hep birlikte bir seferberlik 
ilan edelim. Bizim emeğimiz, Rabbimin rızası dâhi-
linde oradaki acının dinmesinde, yüreklerinin ısın-
masında bir katkı sağlayalım. Biz merhamet toplu-
mu olarak bu görevle sorumluyuz. Bu sebeple bu 
kampanyayı yapan sadece bizler değil Esenler’de 

yaşayan tüm kardeşlerimizdir.” ifadelerini 
kullandı.

EN FAZLA İNSÂNÎ YARDIMI 
TÜRKİYE YAPIYOR

Törende konuşan TBMM Baş-
kanı Mustafa Şentop ise dünyada 
en fazla insânî yardım yapan ülke-

nin Türkiye olduğunu hatırlatarak, 
“Yeni doğmuş bebekler, anneler, 
çocuklar, bu soğuk ve yağışlı hava-
da hayatta kalmak için mücâdele 
ediyorlar ama masumların ve maz-

lumların çığlıkları, yaşadıkları traje-

diyi kör dünyanın gözleri görmemektedir. Dünyada 
en fazla insânî yardım yapan ülke, Türkiye. Dünya-
nın neresinde trajedi varsa Cumhurbaşkanımız ön-
derliğinde biz oraya koşuyoruz ve ulaşıyoruz. Gü-
ney sınırlarımızda yaşanan bu trajediye de duyarsız 
kalmadık. Allah bu yardımları yapan herkesten razı 
olsun.” dedi.

YARDIM VE BAĞIŞLARINIZ İÇİN...

İdlib’e yardım eli uzatmak ve bağışta bulunmak is-
teyenler, (hiç kullanılmamış olmak kaydıyla) çocuk 
ve yetişkin kıyafetlerinden hijyen malzemelerine, 
çadırdan battaniyeye kadar her türlü yardım mal-
zemesini Esenler’deki tüm okullara ve ESGEV’le-
re teslim edebilir, detaylı bilgiyi 444 00 73 ESTİM 
Çağrı Merkezi’nden alabilirler.

Kısa mesaj, IBAN ve hesap numaraları aracılığıyla 
bağışta bulunmak isteyenler ise aşağıdaki bilgiler 
üzerinden bağışlarını ulaştırabilirler:


