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COVID-19 SALGINININ ÜLKEMİZDE GÖRÜLMESİNDEN İTİBAREN DEVLETİMİZİN ALDIĞI TEDBİRLER İLE BELEDİYEMİZİN
UYGULAMAYA KOYDUĞU ÖZEL ÖNLEMLER SAYESİNDE ESENLER’DE SALGINLA ETKİN BİR MÜCÂDELE YÜRÜTÜLÜYOR.

MİNNET BORÇLUYUZ
Salgın sürecini en az zararla atlatmakta en büyük pay şüphesiz onların. Onlar, kendi sağlıklarını riske atan; sağlık çalışanlarımız, temizlik görevlilerimiz, polisimiz, zâbıtamız, Kızılay görevlilerimiz, Vefâ Destek Gruplarımız ve diğer gönünmeyen kahramanlar. Onların hepsine minnet borçluyuz...

Salgının ekonomik yansımaları
birçok vatandaşımızı zor duruma 04
soktu. Bu süreçte kültür kodlarımızda var olan yardımlaşma ve
dayanışmanın en güzel örneklerini sunarak zorlukları birlikte
göğüslüyoruz.

Koronavirüs ile mücâdele çalışmalarımızda vatandaşlarımızla 06
iletişimi her zamankinden daha
güçlü tuttuk. Salgından dolayı
sıkıntılı günler yaşayan Esenlerli
hemşehrilerimizin gözü, kulağı
ve sesi olduk.

DEVAMI

“Kontrollü Sosyal Hayat” kuralları
çerçevesinde tedbirlerinin sıkı bir 03
şekilde uygulandığı Esenler’de her
tarafı temizliyor ve denetliyoruz.
Temizlik ve denetimlerden asla
tâviz vermiyoruz.

‘YENİ NORMAL’İMİZE
ALIŞIYORUZ
Artık evimizden iş yerimize, sokağımızdan parkımıza kadar her 07
alanda birçok yeni değişiklik
oldu. Bu kapsamda belediyemiz
de bir dizi yeni uygulamayı devreye soktu. Amaç, vatandaşın
sağlık ve huzuru.

DEVAMI

İLETİŞİMİMİZİ DAHA
GÜÇLÜ TUTTUK
DEVAMI

ZORLUKLARI BİRLİKTE
GÖĞÜSLÜYORUZ

DEVAMI

ESENLER’DE TEMİZLİK VE
DENETİMDEN TÂVİZ YOK

8-9’da

AND.LİSESİ

Atışalanı Kemer Mah.
Devran Sokak No: 17
Esenler İSTANBUL

devrankolej

769 87 07

0533

0212

431 39 39

www.devran.k12.tr
devran@devran.k12.tr
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MAKSiMUM ÖNLEM

MiNiMUM RiSK
“KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT” KURALLARI ÇERÇEVESİNDE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİN SIKI
BİR ŞEKİLDE UYGULANDIĞI ESENLER’İN DÖRT BİR YANINI TEMİZLİYOR VE DENETLİYORUZ.

T

emizlik ve dezenfekte çalışmalarından maske ve kolonya dağıtımına, market, pazar, fırın, pastane,
lokanta, kahvehane, kuaför denetimlerinden her türlü uyarı ve bilgilendirmeler ile yasal işlemlere kadar
•

100 Eczane,
60 Fırın,
58 Cami,
55 Okul,
29 Aile Sağlığı Merkezi,
16 Mahalle Muhtarlığı,
16 Kur’ân Kursu

•

Tüm cadde ve sokaklarımız detaylı
bir şekilde temizliyoruz.
Vak’a ya da şüpheli vak’alar için
evde karantina uygulanan vatandaşlarımızın binalarında dezenfeksiyon işlemi yapıyoruz (Bugüne
kadar 500 adet binada uygulama
yapıldı).
Kamuya ait bina ve kurumlarımızda dezenfeksiyon çalışmalarımızı
devam ettiriyoruz.
İlçemiz genelindeki çöp
konteynırlarımızı dezenfekte ediyoruz.
PTT, banka ve bankamatik gibi
alanlarda sosyal mesâfeyi koruma
adına bariyer yerleştirme çalışması
yapıyoruz.

•

•

•

•

düzenli olarak hummalı bir çalışma
yürütüyoruz.
“Kontrollü Sosyal Hayat” kapsamında
Esenler’de dezenfekte edip denetlediğimiz
ve uygulamalarını düzenli olarak tekrarladığımız yerler şöyle;
•

•

•

•

•

Pazar yerlerimizin giriş ve çıkışlarında el dezenfekte işlemleri, pazar
yerine giriş ve çıkışların kontrollü
yapılması, pazardaki esnafının eldiven ve maske takması konusunda
önlemler alıyoruz.
Tüm esnafımızı Koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirip
uyarıyoruz.
Market, bakkal açılış-kapanış
saatleri konusunda esnafımızı ve
vatandaşımızı bilgilendiriyoruz.
Esenler Belediyesi Nikâh Salonu’nun dezenfeksiyon işlemlerini
yapıyor ve kapasitenin yüzde 40’ı
(70 kişi) davetli kabulü kuralını
uyguluyoruz.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkarılan genelgelere aykırı
davranan kişi, kurum, kuruluş ve
işletmelere yasal işlem gerçekleştiriyoruz.

3

4

TEMMUZ 2020

SAYI: 63

ESENLER‘DE

SALGIN DAYANISMASI

Salgın sürecinde de ihtiyaç sahiplerine yardımlarımızı
ulaştırmaya devam ettik. Zor günleri birlikte aştık

K

oronavirüs tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza;
•

•

•

Esenler’de 25 bini gıda paketi, 25 bini
de alış-veriş kartı olmak üzere toplam
50 bin adet yardım dağıttık. Yardımlarımız devam ediyor.
2.000 aileye patates, soğan yaş sebze-meyve paketi ve 905 aileye de EDİM
Market’ten alışveriş yapmak üzere
EDİM Kart desteğinde bulunduk.
Sosyal medya üzerinden belediye ekiplerine çağrıda bulunan Gencer Ailesi’nin talebi üzerine Dünya Çölyak

•

•

•

Hastaları Günü’nde, 7 yaşındaki Efe’ye
sürpriz yaparak glutensiz gıda ve çeşitli
hediyeler verdik.
Glutensiz gıda tüketmek zorunda olan
çölyak hastası 32 aileye özel olarak
hazırlanan glutensiz gıda kolileri dağıttık.
Salgın sürecinden önceki dönemde olduğu gibi bu süreçte de Hayat Butonu
ile emekli ve yaşlılarımızın ihtiyaç duydukları her an yanlarında oluyoruz.
Esenler Vefâ Destek Grubu’ndaki gönüllü arkadaşlarımızla, emeklilerimizin
maaş çekme, market alışverişi, sağlık
konularındaki ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
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senler, kardeşliğini gösterdi ve bu
süreçte dört bir koldan yardımlarını kesintisiz sürdürmeye devam etti.
Bugüne kadar Esenler Kaymakamlığı,
22 bin 17 kişiye 3 milyon liranın üzerinde aynî yardım, 31 bin 178 kişiye ise
yaklaşık 30 milyon lira nakdî yardımda
bulundu.
Öte yandan Türk Kızılayı Esenler Şubesi de 225 bin lira nakdî yardımın
yanı sıra; gıda, erzak, hijyen, temizlik
paketleri, market alışveriş kartları, çocuklar için oyuncaklar, fitre ve zekâtlar, adak kurban yardımlarıyla kardeşliğini pekiştirdi. Kızılay ekipleri,
sokağa çıkma yasaklarında Esenler’in
ekmek ve su ihtiyaçlarını karşıladı ve
kimsesizler ile yaşlıların her türlü ihtiyacını giderdi.
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BAĞLANTIYI KOPARMADIK

KORONAVIRÜS ILE MÜCADELE ÇALIŞMALARIMIZDA VATANDAŞLARIMIZLA ILETIŞIMI HER ZAMANKINDEN DAHA GÜÇLÜ
TUTTUK. SÜREÇTE ZOR GÜNLER YAŞAYAN ESENLERLI HEMŞEHRILERIMIZIN GÖZÜ, KULAĞI VE SESI OLDUK...
444 00 73 Esenler Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi (ESTİM)
Çağrı Merkezimiz aracılığıyla, hayatın her alanında olduğu gibi salgın sürecinde de her türlü soruya,
soruna ve ihtiyaca kulak veriyoruz.
Normal zamanda günlük ortalama
800 çağrıya cevap veren ESTİM’in
yanı sıra Vefâ İletişim Hattı’nın da
devreye girmesiyle birlikte, salgının kendisini hissettirmeye başladığından itibaren günde ortalama
1.500 çağrıyı cevapladık ve bilgilendirmeler yapmaya aralıksız devam ediyoruz.
7 gün 24 saat esaslı çalışan ekiplerimiz, bu süreçte kadrosunu da
genişletti. 12 kişilik ESTİM Çağrı
Merkezimize, bilgi evi öğretmenlerimizden aramıza katılan ve

Vefâ İletişim Hattı’yla çağrılara
cevap veren gönüllülerle birlikte
25 kişi oldu.
Sokağa çıkma yasakları, kapalı ve
açık olan yerler, tedbirler, virüs
hakkında bilgilendirme, devlet
yetkililerinden alınan yeni kararlar başta olmak üzere hemen her
bilgiyi vatandaşlarımız ile etkin
ve hızlı olarak paylaşıyoruz. Caddelerde, sokaklarda, iş yerlerinde,
otobüslerde, minibüslerde, duraklarda, kahvehanelerde, kuaför salonlarında, berberlerde, parklarda
yani insanların yoğun olduğu her
yerde tedbirleri hatırlatan bilgilendirici afiş ve broşür gibi materyaller bulunduruyoruz.
Bunların dışında vatandaşları
doğru, zamanında ve etkin bir şe-

kilde bilgilendirmek için, web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız
ile şehrin değişik noktalarındaki
LED ekranlarımız, pankartlarımız, billboard ve üst geçit uy-

gulamalarımızı da kullanıyoruz.
Böylece Esenler’deki her bir vatandaşımızın anında güncel ve
doğru bilgiye ulaşmasını sağlıyoruz.
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SALGIN HAYATIMIZDA BIRÇOK ŞEYI DEĞIŞTIRDI

‘YENi NORMAL’iMiZE ALISIYORUZ

KOVID-19 SALGINI SONRASINDA EVIMIZDEN IŞ YERIMIZE, SOKAĞIMIZDAN PARKIMIZA KADAR HER ALANDA SOSYAL HAYATIMIZDA BIRÇOK YENI
DEĞIŞIKLIK OLDU. VATANDAŞLARIN BU DEĞIŞIKLIKLERE AYAK UYDURABILMESI IÇIN BELEDIYEMIZ DE BIR DIZI YENI UYGULAMAYI DEVREYE SOKTU.

KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

Y

eni normal ile ilgili kararların bir kısmı
parklar için alındı. Esenler’deki tüm parklarda mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı. Ziyaretçilerin daha kolay suya ulaşımı
için parklarımızdaki çeşme sayıları artırıldı.
BANKLAR 2 KİŞİLİK
Salgının ilk günlerinde sosyal mesâfelerin korunmaması üzerine bazı meydan ve parklardaki bankları kaldıran belediyemiz, kontrollü sosyal hayata geçiş ile birlikte bu konuda
düzenleme yaptı. Banklar 2 kişilik yapılarak
vatandaşların sosyal mesâfeyi korumalarına
yardımcı olundu.

SOSYAL MESAFE GÖREVLİLERİ
Salgınla mücâdelenin en önemli 3 unsurundan
birisi olan mesâfenin korunması için vatandaşı
uyarmakla görevli ekipler oluşturduk. Sosyal
Mesâfe Görevlileri, meydan, cadde ve parklarda
gezerek vatandaşları sosyal
mesâfeye uymaları, maske
takmaları konusunda bilgilendirme, uyarı ve ikazlarına
devam ediyor.

Belediyemiz kültür sanat etkinliklerini de salgın sonrasında hayatımıza giren yeni normallere göre düzenliyor. Kısıtlamaların kontrollü bir şekilde gevşetilerek yeni normale adım
atıldığı bugünlerde, sanatın iyileştirici gücüne
ve pozitif etkisine güvenen Esenler Belediyesi,
kültürel etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.
Cahit Zarifoğlu’nun 80. doğum yıl dönümü
için yapılacak olan “Zarif Şâir 80 Yaşında”
programı ve Kemal Sunal’ın vefat yıl dönümünde Suat Köçer moderatörlüğünde Ahmet
Deydin’in konuşmacı olarak katılacağı “Vefatının 20. Yılında Yeşilçam’ın Güldüren Yüzü
Kemal Sunal” programları çevrimiçi platformlarda yapılacak. Temmuz ayı içerisinde
yer alan özel günler için de, belediyenin sosyal
medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden
canlı yayınlar yapılacak.
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ESENLER’IN SAĞLIĞI VE HUZURU IÇIN
DIŞLERINE TAKARAKVEFÂKÂRCA ÇA
SAYESINDE ZOR GÜNLERI GERIDE BIR

SALGININ KAH
T

üm dünyada ve Türkiye’de adeta
hayatı durma noktasına getiren
yeni tip koronavirüs salgını ile mücâdelede gece gündüz demeden, büyük
bir özveriyle Esenler’in sağlığını ve
huzurunu korumak için çalışıyoruz.
Çocuğundan yaşlısına, esnafından
yolcusuna zorda ve darda kalan herkese yardım eli uzatmaya çalışıp yaraları sarmanın gayretinde olduk.
EN ÖN SAFTA ONLAR VAR
Şüphesiz ki sürecin en zorlu görevi
sağlık çalışanlarımızındı... Canımızı,
kanımızı ve nefesimizi onlara emanet ettik. Emanetimize büyük bir fedâkârlıkla baktılar ve sağlığımız için
çalışmaya devam ediyorlar. Doktorundan, hemşiresine, hasta bakıcısından eczacısına kadar tüm sağlık
çalışanlarımız mesai mefhumu tanımadan, virüs bulaşma riskini hiçe
sayıp canları pahasına savaşta ön
saflarda yerlerini aldılar.
YÜKLERİ BİR KAT DAHA ARTTI
Güvenliğimiz ve huzurumuz için gece
gündüz demeden görevinin başında
olan polislerimiz, güvenlik görevlilerimiz ve zâbıta ekiplerimiz de salgında ön plana çıkan bir başka meslek

grubuydu. Zor ve ağır şartlardaki
rutin çalışmalarının yanında salgın
sürecinde yeni yeni görevleri üstlenmek zorunda kaldılar. Koronavirüs
tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanmasının kontrolünden
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı
olan vatandaşlarımızın emekli maaşlarını bankadan çekip kendilerine
teslim etmeye, eczane ve market ihtiyaçlarının karşılamasına
kadar bir çok iş ve işlemde hep polis, zâbıta ve
güvenlik güçlerimizi
gördük.

SAYI: 63

N GECE GÜNDÜZ DEMEDEN, CANLARINI
ALIŞAN “SALGININ KAHRAMANLARI”
RAKMAYA ÇALIŞIYORUZ.
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HRAMANLARI
GİZLİ KAHRAMANLAR
Virüsle mücâdelenin pek de fark edilmeyen gizli kahramanlarından birisi
de hiç şüphesiz belediyemizin temizlik
görevlileri.
Esenler’i
cadde cadde, sokak
sokak gezip dip bucak her yeri çiçek
gibi yapan temizlik görevlilerimiz,

salgına karşı en güçlü silah olan hijyeni sağlayarak riski en aza indirmemizi sağlıyorlar.
VEFÂ ÖRNEĞİ SUNUYORLAR
Salgın sürecinin en güçlü kollarından
birisi de Vefâ Sosyal Destek Gruplarımız oldu. İmamından öğretmenine,
mahalle muhtarından polisine, jandarmasından esnafına kadar toplumun her kesiminden gönüllülük
esasına göre oluşturulan Vefâ Sosyal
Destek Gruplarımız, bu süreçte, yardımlaşma, dayanışma ve vefânın en
güzel örneklerini sundular. Gruplarımız, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65
ve üzeri yaştaki kişilerle, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.
İlaçtan, yiyeceğe kadar sokağa çıkma
engeli bulunanlardan gelen talepleri
karşılamanın yanı sıra maske, kolonya, sabun ve dezenfeksiyon ürünlerinden oluşan kolileri vatandaşların
evlerine götürüp elden teslim etmeye
devam ediyorlar.
Hangi işi ve görevi yaparsa yapsın
bu mücâdeleye omuz veren “Salgının
Kahramanları”nın hepsine minnet
borçluyuz... Hepsine gönülden teşekkür ederiz.
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SALGINA KARŞI #EVDEKAL
ETIKETIYLE BAŞLATILAN
KAMPANYAYA DESTEK OLDUK. EVDEN TAKIP EDILEBILECEK BIRÇOK KÜLTÜR
SANAT ETKINLIĞINI EVLERE
TAŞIDIK. ESENLER BELEDIYESI SANAT EVI EĞITIMLERINI DE ŞEHIR EKRANI
TV’DEN CANLI YAYINLADIK.

Y

eni tip koronavirüsten (Covid-19)
etkilenen ülkelerde kamusal ve
sosyal hayata yönelik kısıtlamalar sebebiyle kültür sanat dünyasındaki
birçok faaliyete ara verildi. Ancak belediyemiz bu hizmetlerine ara verme-

den sanatseverlere ekranlardan ulaştı.
Sinemadan tiyatroya, müzik, eğlence,
anma ve sohbetlere kadar kültür - sanat etkinliklerimizin birçoğunu Şehir
Ekranı TV üzerinden dijital ortamda
izleyicilerimize ulaştırdık.

K

oronavirüs salgınına karşı sosyal medyada #evdekal etiketiyle başlatılan
kampanyaya destek verdik, kültür sanat etkinliklerimizi Şehir Ekranı TV
üzerinden dijital ortamda sanatseverlerin beğenisine sunduk.

E

senler Belediyesi Sanat Evi olarak Şehir Ekranı TV üzerinden uzaktan eğitimle
yeni dersler işledik. Tüm Esenlerliler piyanodan kemana, gitardan bağlamaya,
filografiden karikatüre, ahşap rölyeften kara kaleme, fotoğrafçılıktan radyo programcılığına ve daha birçok dalda eğitime Şehir Ekranı TV’nin canlı yayınlarından ulaştı.

Esenler Belediyesi, tüm Esenlerli vatandaşları sanatla buluşturmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalarına
her türlü olumsuz şarta rağmen hız
kesmeden devam etti. Esenler Bele-

diyesi Sanat Evi (ESEV), devletin salgınla mücâdele amacıyla almış olduğu
kararlar doğrultusunda salonlarda ara
verilen derslerini hemen Şehir Ekranı
TV üzerinden uzaktan eğitim sistemiyle yapmaya başladı.

S

osyal hayata dâir hazırladığımız “Müzik Evinizde”, “Yarışma Evinizde”, “Konser Evinizde”, “Tiyatro Evinizde” ve “Spor Evinizde” başlıklarıyla hayata geçirdiğimiz yeni içeriklerimiz ve birbirinden değerli konuklarımızla yaptığımız canlı
yayınlarımızla, hayata dâir her şeyi vatandaşlarımıza ulaştırdık.

B

u süreçte online platfromlar üzerinden yürüttüğümüz kültürel etkinlikler toplamda 2 milyon seyirciye ulaştı.
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ÇOCUKLARIN KORONA GÜNLERiNi
KEYiFLi HÂLE GETiRDiK
KORONAVIRÜS SALGINI TEDBIRLERI KAPSAMINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GETIRILEN ÇOCUKLARIN, KORONA GÜNLERINI GÜZELLEŞTIRDIK. ÇOCUKLARIMIZI KONTROLLÜ ŞEKILDE EĞLENDİRMEYE DEVAM EDIYORUZ.
•

•

Koronavirüs salgını nedeniyle
20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından sokağa çıkan çocuklar,
rengârenk gökkuşağı boyamalarıyla süslenen Esenler Çocuk Sokağı’nda sosyal mesâfe
kurallarına uyarak doyasıya
eğlendi.
15 Temmuz Millet Bahçesi’nde doğa ile buluşan minikler-

•

•

le; doğayı ve doğalı öğrenmeleri için tasarlanan hayvanat
ve sebze bahçelerinde köy
hayatını yaşayıp gözlemleme
imkânı bulduk.
Çocuklarımızla, 15 Temmuz
Millet Bahçesi’nde nostaljik
vosvosla müzikler eşliğinde
tur attık.
Koronavirüs pandemisi sebebiyle günlerce sokağa çıka-

•

mayan çocuklarla, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nın coşkusunu balkonlarında eğlenerek kutladık.
Çocuklarımızla sokaklarda,
15 Temmuz Millet Bahçesi’nde ve parklarda, sosyal mesâfe
kurallarına uyarak, kontrollü
şekilde keyifli etkinliklerde
buluşmaya devam ediyoruz.

GENÇ YETENEKLERİ KEŞFEDİYORUZ
ESENLERLI GENÇ YETENEKLERLE, 15 TEMMUZ MILLET
BAHÇESI’NDEKI “GENÇ YETENEK” PARKURUNDA BULUŞTUK. GENÇLER, PARKURUN
TOZUNU ATTIRDI.

•

•

Koronavirüs salgın sürecinde
askıya alınan yetenek keşfini,
15 Temmuz Millet Bahçesi’ne
kurulan açık hava parkurunda
gerçekleştirilen etkinliklerle
başlattık.
Spor oyunlarının ve açık ha-

vanın keyfini çıkaran çocuklarımız ve gençlerimizle, sosyal
mesâfe ve maske kurallarına
uyarak, güneşin altında doyasıya eğlendik ve salgın sürecinin stresini attık.
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NASIL ŞiFÂ BULDULAR?
COVID-19 TANISI KONULDUKTAN SONRA ZAMAN ZAMAN
KORKULAR YAŞASALAR DA, KARAMSARLIĞA DÜŞMEDEN,
HASTALIĞI UMUTLA ATLATAN ISIMLERLE, KORONAVIRÜS
ILE MÜCÂDELELERINI KONUŞTUK...

“KARAMSARLIĞA DÜŞTÜĞÜM
ZAMANLAR DA OLDU”
T

ürkiye’deki ilk vak’alardan biri olan Esra Çimen Yılmaz, hastalık sürecinde yaşadıklarını
şu ifâdelerle anlattı:

“Başlarda normal bir grip gibiydi. Yüksek ateş ve
öksürük gibi en belirgin belirtileri göstermedim. İlk
olarak bacak ağrısıyla başladı. Daha sonra halsizlik
ve hafif öksürük başlayınca hemen hastaneye gittim.
Hastalık yeni olduğu için ilk başlarda hastalığım kolay anlaşılmadı. Kronik bir rahatsızlığım da olduğu
için ağır bir hastalık dönemi geçirdim. Aşırı halsizdim, çok fazla kilo kaybım oldu, ağrılarım sürekli
artarak devam etti. Çok zorlu bir süreç geçirdim.
Üç kaşık yemek yemek benim için çok büyük iyileşme belirtisiydi. Karamsarlığa düştüğüm zamanlar
da oldu. Aileme, geri dönemeyeceğimi söylediğim
zamanlar da yaşadım ama çok şükür bugün çok
sağlıklıyım. Hastalığı maalesef ablama ve anneme

İlk
vak’alardan
olduğum için,
başlarda hastalığım kolay
anlaşılmadı. Kronik bir
rahatsızlığım da olduğu
için ağır bir hastalık
dönemi geçirdim.

de
bulaştırdım. Onlar
da çok şükür atlattı. İlk
hastalığa yakalanan hastalardan biri olarak şunu çok
net söylemeliyim ki, maske
takmak hayâtî bir dönem taşıyor.
Ayrıca Covid-19 hastalarına cüzzamlı gibi davranılmaması gerekiyor.
Hepimizin bilinçli hareket etmesi, tedbirli
olması yeterli.”

ESRA ÇiÇiMEN
BILGISAYAR TEKNIKERI

“HASTALIK EŞIM VE IKI
ÇOCUĞUMA DA BULAŞTI”
S

DERYA ÇOKi
ÇOKiRK
RKiiN
HEMŞIRE

abırla, şükürle, doktorların
yardımıyla hastalık sürecini
atlattığını söyleyen memur Nihat
Duman, “Öksürük ve hapşırma
şikâyetlerim başlayınca test yaptırmak için hastaneye gittim. Pozitif
çıkınca hemen hastanede tedaviye
başlandı. 15 gün hastanede tedavi
oldum, bunun 13 günü sürekli oksijen desteği aldım. üm hastalar için

“HASTALIĞI, HASTANEYE
YATMADAN GEÇIRDIM ÇOK ŞÜKÜR”

“

Eşime, kızıma ve iş arkadaşlarıma
hastalığı bulaştırmamış olmak, bana
büyük moral oldu.” diyen hemşire Derya Çokirkin, “Hastalık ilk olarak sıtma
şikâyetiyle başladı. Sıtmalar devam
edince ve ağrılarım da başlayınca hastaneye gittim. Tahlillerin sonucunda
pozitif olduğumu öğrendim. Hemen
ilaç tedavisine başlandı. Hastalığı, hastaneye yatmadan geçirdim çok şükür.

Sağlık Bakanlığı ve aile hekimliği doktorları sürekli arayarak iyileşme sürecimi takip ettiler. Bir negatif, bir pozitif
derken yedinci testimde, 30 günün sonunda iki test üst üste negatif çıktı ve
temizlendim. Evliyim, bir de kızım var.
Çok şükür eşime ve kızıma bulaşmadı.
İş yerindeki arkadaşlarımın da testlerinin negatif çıkması iyileşmemi olumlu
etkiledi.” ifâdelerini kullandı.

NiHAT DUMAN
MEMUR

mi? Cümle bozuk. Eş, dost sürekli
aradı, moral verdi. Hastalık eşim
ve iki çocuğuma da bulaştı. Onlar
evde tedavi oldular. Şu an hepsi çok
iyi. Sağlık her şeyden önemli. Kurallara uymamız şart. Ayrıca Allah
her zaman yanımızda, karamsarlığa gerek yok, sabırla, şükürle, doktorlarımızın yardımıyla bu süreci
atlattık.” dedi.
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ÇiFTEHAVUZLAR’IN

TARiHî
iMAR SORUNU
CÖZÜLDÜ
ÇIFTEHAVUZLAR MAHALLESI’NDE YILLARDIR
SÜREGELEN IMAR VE MÜLKIYET SORUNLARI,
BELEDIYEMIZIN UZUN SÜREN ÇALIŞMALARI
SONUCU ÇÖZÜME KAVUŞTU.
Hak sahiplerince; Ağustos 2019 sonuna kadar yıkım işlemlerinin yapılması
ve binaların önceki imar planlarına
(ikiz nizam 4 kat) göre yenilenmesi,
2- Esenler Belediyesi’nce; mevcutta
bulunan mülkiyet ve imar sorunlarının çözülmesi ile önceki imar planı
olan ikiz nizam 4 kattan (ı-4) ikiz nizam 5 kata (ı-5) çıkarılması,
Hak sahiplerince; Ağustos 2019 sonuna kadar yıkım işlemlerinin yapılması ve binalardaki bodrum katların
otopark olması şartıyla yapıların yenilenmesi,

H

ak sahiplerinin tercih ettiği
seçenek doğrultusunda hazırlanan imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanmasının
ardından isteyen vatandaşlar binalarını yenileyebilecek.
3 SORUDA ÇİFTEHAVUZLAR
GERÇEĞİ
1 - Çiftehavuzlar Mahallesi’nde
şimdiye kadar hangi işlemler yürütüldü?
82.976,90 m² alanda 855 bağımsız
birimin bulunduğu Çiftehavuzlar
Mahallesi kentsel dönüşüm alanı,
Bakanlar Kurulu’nca 03.04.2013
tarihinde “riskli alan” ilan edilmiş
olup kentsel dönüşüm süreci başlatıldı. “Riskli alan” ilanının ardından maliye hazinesine ait 38.050,84
m²’lik alanın TOKİ adına devir işlemi, daha sonra TOKİ’den Esenler Belediyesi’ne devir işlemi gerçekleşti.

Kentsel dönüşüm projesine ilişkin
taslak imar planı, kentsel tasarım
projesi hazırlanıp hak sahiplerine
projenin tanıtımı yapıldı. Hak sahipleriyle kentsel dönüşüm projesine ilişkin esasların belirlenmesine
dâair muvâfakat sonucunda yeterli
çoğunluk sağlanmamasından dolayı
proje iptal edildi. Ardından kentsel
dönüşüm projesine ilişkin hak sahiplerine alternatif seçenekler sunuldu.

3- Esenler Belediyesi’nce; alan bütününde kentsel dönüşümün yapılması, mevcut inşaat alanının ortalama
yüzde 70’i bedelsiz olacak şekilde
bağımsız birime karşılık bağımsız bi-

2 - Hak sahiplerine sunulan alternatif seçenekler nelerdi?
Konu ile ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde mahallenin kentsel
dönüşümü için belediyemizce hazırlanan ve hak sahiplerine sunulan seçenekler şöyle oldu:
1- Esenler Belediyesi’nce; mevcutta
bulunan mülkiyet ve imar sorunlarının çözülmesi,

rim verilmesi (Eylül 2019 ile yıkımların başlaması),
4- Esenler Belediyesi’nce; alan bütününde veya ada bazında hak sa-

hiplerinin yüzde 75’inin kabul etmesi durumunda; hak sahiplerine ait
konutlara, mevcut inşaat alanının
ortalama yüzde 80’i bedelsiz olacak
şekilde, rezerv alandan daireye karşılık daire verilmesi.
2. SEÇENEK KABUL EDİLDİ
Mahalleli ile ortak yürütülen çalışma sonucunda hak sahipleri tarafından 2. seçenek olan, Esenler
Belediyesi’nce; mevcutta bulunan
mülkiyet ve imar sorunlarının çözülmesi ile önceki imar planı olan
ikiz nizam 4 kattan (I-4) ikiz nizam
5 kata (I-5) çıkarılması ve ‘binalardaki bodrum katların otopark olması şartıyla yapıların yenilenmesi,’
kabul edildi.
3 - Çalışmada gelinen son
nokta nedir? İsteyen vatandaşlar ne zaman evlerini yenileyebilecekler?
Hak sahiplerinin tercih ettiği seçenek doğrultusunda
imar planları hazırlanmış
olup Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na sunulma aşamasına geldi. İmar planları,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra imar uygulaması
yapılacak. Bunun akabinde
hak sahipleri kendilerine ait
yapılarını yıkarak, 6306 sayılı Kanun
kapsamında kira yardımı veya kredi
desteğinden faydalanıp binalarını
yenileyebilecekler.
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Bakan Kurum ‘Büyük Dönüşüm’ Konutlarını İnceledi

iLK TESLiMATLAR 2020 SONUNDA!

ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKANI MURAT KURUM, ESENLER BELEDIYE BAŞKANI M. TEVFIK GÖKSU ILE BIRLIKTE, ESENLER’DE YATAY MIMARI VE AKILLI ŞEHIR OLARAK
INŞÂ EDILEN TÜRKIYE’NIN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESINDEKI KONUTLARI INCELEDI. İLK TESLIMATLARIN 2020 YILI SONUNDA YAPILMASI PLANLANIYOR.

Ç

evre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, Esenler’de
inşaatı devam eden kentsel dönüşüm alanını ziyâret etti. Çevre ve
Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve Esenler Belediye
Başkanı M. Tevfik Göksu’nun da
eşlik ettiği Kurum, Güney Rezerv
Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde incelemelerde bulundu. Bakan
Kurum, ilçedeki vatandaşları riskli binalardan kurtaracak Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm

projesini içine alan 2 bin 500 kentsel dönüşüm konutunu yerinde inceledi. 8 milyon metrekare alanda
güneyde 1 milyon 250 bin, kuzeyde 6 milyon 750 bin alanda yapılan
inşaatların devam ettiğini belirtti.
TÜRKİYE’YE ÖRNEK TEŞKİL
EDECEK
Yıl sonunda Güney alandaki hak
sahiplerine, konutlarının teslimine başlanacağını belirten Bakan
Kurum, “Şu an için tek alanda

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi toplamda 60 bin
konutu içeriyor. Kaldırımıyla, yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla, bizim özümüzü, kültürümüzü,
mimarimizi yansıtacak şekliyle
örnek bir kentsel dönüşüm projesi hayata geçecek. Bu projelerin
örneklerini görecek olursak da
hakîkaten kartpostal niteliğinde.
Bölgeye geldiğinizde hepimizin
şehrimize, vatandaşlarımıza armağan edeceğimiz bu proje inşallah tüm Türkiye’ye örnek teşkil edecek. Yeşil alanları, sosyal
donatıları, içindeki bisiklet yollarıyla da örnek bir proje olacak.”
ifâdelerini kullandı.
Esenler’de 8 milyon metrekarelik
iki alandan oluşan kentsel dönüşüm alanının şu ana kadar güney
alanında yaklaşık 2 bin 450 bağımsız bölümünün ihalesi yapıldı. Haziran ayı içerisinde yaklaşık 1.000
civarında konutun ihalesi gerçekleşti. Toplamda 3 bin 500 konutun
ihalesi Haziran’da bitti.

SAYI: 63

TEMMUZ 2020

15

SEMTiN TAKIMI, SEMTiNi
YALNIZ BIRAKMADI!
ESENLER’IN PROFESYONEL LIGDEKI TEK TEMSILCISI ESENLER EROKSPOR, SALGINLA MÜCÂDELEDE DE ESENLERLILERIN
YANINDAYDI. KULÜP, ILÇEDEKI IHTIYAÇ SAHIPLERINE 1.000 ADET YARDIM KOLISI DAĞITTI.

O

ynadığı 3. Lig’de Esenler’in başarısı ve tanıtımı için ter döken
Esenler Erokspor, zor günlerden
geçtiğimiz bu dönemde de Esenler
için çalıştı. Kulüp, Esenler’de sağlık çalışanlarımıza ve ihtiyaç sahibi
ailelere 1.000 adet yardım kolisi dağıttı. Yaşadığımız bu zorlu süreçte
Esenler Belediyesi ve Mahalle Muhtarlarıyla birlikte seferberlik ruhuyla

hareket eden kulüp yetkilileri, “Spor
sadece spor değildir. Spor aynı zamanda dostluğun, kardeşliğin ve
dayanışmanın da adıdır. Tarihimiz
bunun güzel örnekleri ile doludur.
Salgının aşılmasında her zaman devletimizin, milletimizin ve semtimizin
yanındayız.” mesajı vererek semti
için de güzel bir vefâ örneğinde bulundular.

EROKSPORUMUZ PLAY-OFF’TA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu toplanarak 2. ve 3. Lig ile
ilgili karar aldı. Kararda, lider durumdaki takımlar bir üst lige çıktı, 2. ile 5. sıra
arasında yer alan takımlar play-off mücâdelesi verecek.

T

FF 3. Lig 2. Grup’ta lider olan Kocaeli
Spor önümüzdeki sezon 2. Lig’de oynamaya hak kazanırken diğer 4 takım play-off’ta mücâdele ederek bu şansı yakalamaya
çalışacak. Bu grupta Belediye Derincespor,
Turgutluspor, Esenler Erokspor ve Karşıyaka 2. Lig’e yükselmek için ter dökecek.
20 TEMMUZ’DA ANTALYA’DA
Tek maç eleminasyon sistemine göre Antalya’da 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak gece maçları sonucunda 2.
gruptan bir takım daha 2. Lig’de oynama
hakkı elde edecek.

8-9’da

RAKİBİMİZ TURGUTLU
Play-off eşleşmeleri lig ikincisi ile lig
beşincisi, lig üçüncüsü ile de lig dördüncüsü olacak şekilde gerçekleşecek.
Bu durumda 4. sırada yer alan Esenler
Erokspor’un rakibi 3. sıradaki Turgutlu
Spor oldu. Turgutlu Spor’a karşı bu sezon galibiyetimiz yok. Ligin 3. haftasında Turgutlu’da oynanan maçı Erokspor
1-0 kaybetti. 20. hafta Esenler’de oynanan maçta ise takımımız sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

İMTİYAZ SAHİBİ
ESENLER İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. ADINA

GENEL MÜDÜR V.

RECEP ALGÜL
GENEL YAYIN YÖNETMENİ

ABDULLAH AKSU

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
HÜSEYİN AKMAN
YAYIN KURULU
HASAN TAŞÇI
YUSUF ZABUN
HÜSEYİN CERRAHOĞLU
ERCAN ZENGİN
TASARIM: YUSUF GÜLER

EDİTÖR
EMRE KOŞAPINAR
CİHAN DİNAR
MUHABİRLER
SERDAR ERGİN
REYHAN ER
SEVİLAY ACAR

FOTO MUHABİRLERİ
EMRE ÇETİN
FAİK TAŞER
ZİYA ÇANDIR
HUKUK DANIŞMANI
SEVAL GÜNEŞ
REKLAM
REZERVASYON

TEL: 0212 438 50 51-52

Adres:
ESKON A.Ş.
Kemer Mahallesi
Mehmet Akif İnan Cad.
No: 35 Esenler/İstanbul
Tel: 0212 438 50 52
www.eskonas.com.tr
Baskı: İhlas Gazetecilik A.Ş
Tel: 0212 454 30 00
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M. Tevfik Göksu salgınla mücâdeleyi Kentim Esenler’e anlattı:

SALGINLA MÜCÂDELEMiZ
HENÜZ BiTMEDi!

“GÖRÜLMEYEN BİR DÜŞMANLA MÜCÂDELE EDİYORUZ. HENÜZ BU MÜCÂDELEYİ KAZANMIŞ DEĞİLİZ. BU DÜŞMANA KARŞI ALABİLECEĞİMİZ EN BÜYÜK TEDBİR DE KURALLARA UYMAK OLACAK.”

T

üm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan KoBelediyeyi 5 temel fonksiyona böldük. Daha önce
ronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında
27 müdürlüğü olan belediyeyi 5 müdürlüğe düşürbirçok kurum ve kuruluş üzerine düşen
dük. Bu müdürlükleri virüs çerçevesinde
sorumluluk çerçevesinde, şehri için gedizayn edilir hâle getirdik. Bütün berekli bütün tedbirleri alarak yerine
lediyeyi hijyen ve sağlık, çevre ve tegetirdi. Esenler Belediyesi de bu
Süreci çok
mizlik, sosyal yardım, iletişim ve desüreci en başarılı yöneten ilçelernetim bölümlerinde yoğunlaştırdık.
dikkatli ve tedbirli
den birisi oldu. Esenler Belediyesi
Bu çerçevede bizden talep edilen
yürütmeye gayret
salgın sürecini nasıl yönetti? İşte
ve bizim yapılmasını gerekli görediyoruz.
bu sorunun cevabını Esenler Beledüğümüz bütün kamu kurumlarını
diye Başkanımız Sn. M. Tevfik Gökve diğer alanları günaşırı dezenfeksu’dan dinledik.
tasyonlarını yaptık ve yapmaya devam
Salgının başlamasından itibaren belediye
olarak neler yaptınız, nasıl tedbirler aldınız?

İstanbul yoğun nüfusa sahip. Aynı zamanda geçişkenliği, uluslararası köprüleri ve iletişimi yüksek
bir şehir. Dolaysıyla salgın ilgili en sıkıntılı kentlerden biri. İstanbul’un metrekareye en fazla insan
düşen ilçelerinin başında da Esenler geliyor. Biz
de bu sebeple süreci çok dikkatli ve tedbirli yürütmeye gayret ettik. Çok şükür neticesini de aldık.
Kaymakamlığımızla beraber kurmuş olduğumuz
koordinasyon çerçevesinde mevcut olan hastalarımızın takibi konusunda yoğunlaştık. Öte yandan
işini kaybeden, işine gidemeyen insanların sosyal
ve kültürel anlamda yaşadıkları sıkıntılarını bertaraf edebilmek için organizasyonlar ve gruplar oluşturduk. Âcil ihtiyaçları olan, psikolojik sıkıntılar
yaşayabilecek insanlar için âcil gruplar oluşturduk.

Bu süreçte ilçede nasıl bir koordinasyon
sağlandı?

Şehir, ‘Bir insanın ihtiyaçlarının karşılandığı
mekân’ demektir. Bu anlamda insanın yaşadığı
şehirden beklentileri vardır. Biz de bu bağlamda
ediyoruz. Virüse yakalanmış hastalarımızın
üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye çalıştık.
evlerini dezenfekte ediyoruz, çöplerini özel kuralDezenfektasyondan, evlerindeki ihtiyaçlarının gölar çerçevesinde topluyoruz.”
rünmesine kadar birçok talebi yerine getirdik. Bunun için de süreci bir şehir dayanışması
Esenler’deki vak’alar için özel bir çalışmanız
oldu mu?
içerisinde yürüttük ve yürütmeye
de devam ediyoruz. KaymakamEsenler’deki vak’aların yakından takibini
Bütün
lığımızın koordinasyonunda,
yapıyoruz. Kaçı evde tedavi oluyor, kaçı
vatandaşlarıbelediyemiz ve Vefâ Destek
hastanede, kaçı yoğun bakımda bunlamızdan
kurallara
kendi arasında görev dağılımı
rın hepsini biliyoruz. Özel ekiplerimiz
uymalarını rica
vâsıtasıyla karantinada olan bütün vayaptı. Üst organizasyonu Kaytandaşlarımızı 24 saat takip ediyoruz.
ediyorum.
makamlığımız yapmak kaydıyla
Her bir hastamız bir müdürlüğümüze
bütün gelen talepleri bölümlere
zimmetlendi. Sürekli arayarak takip ediyoayırarak karşıladık.
ruz, istek ve taleplerini öğrenerek en kısa sürede
Salgında gelinen son noktayı göz önünde
yerine getiriyoruz. Hastanedeki gruplarla ayrı, evbulundurarak Esenler sâkinlerine ne söylemek isdeki gruplarla ayrı ilgileniyoruz.
tersiniz?
Parklar, bahçeler, meydanlar, gezmek çok güzel
biliyoruz. Fakat sağlık olmadıktan sonra hiçbirinin
bir anlamı kalmıyor. Bu salgının hafife alınır bir tarafı yok. Görüldüğü gibi sadece ülkemiz değil, tüm
dünya mücâdele veriyor. Hem de görülmeyen bir
düşmanla mücâdele ediyoruz. Henüz bu mücâdeleyi kazanmış değiliz. Bu düşmana karşı alabileceğimiz en büyük tedbir de kurallara uymak olacak.
Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kurumlarımızın bizlere önerdiği kurallara
harfiyen uymakla mükellefiz. Bu belâdan kurtulana kadar maske, mesâfe ve hijyen yeni normalimizin vazgeçilmezi oldu. Bütün vatandaşlarımızdan
kuralla uymalarını rica ediyorum.
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