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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
Sürdürülebilirlik daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir. Ekoloji bilimindeki anlamı
ise biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin ve üretkenliğinin devamlılığının sağlanmasıdır.
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılı tanımına göre: "İnsanlık,
gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük
ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir."
Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi
ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme yöntemidir. İnsan
ve çevre merkezli olmak üzere iki ana başlık altında değerlendirilmektedir. Doğal çevreninin
korunması kadar ekonomik ve sosyal kalkınmanın da birbirinden ayrılmaz parçalar olduğunu
kabul etmektedir.
Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik sağlandığı takdirde sürdürülebilir gelişme
gerçekleşebilmektedir. Yenilenemeyen enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji
kaynaklarının verimli kullanımı ve doğaya karşı sorumlu davranılması çevresel
sürdürülebilirliğin gereksinmelerini oluşturmaktadır. Doğal enerjinin verimli kullanımı
sonucu ülke ekonomisinde gelişme gözlenir. Ekonomideki kalkınma sürdürülebilir ekonomi
kavramını gerçekçi kılmaktadır. Çevreye duyarlı bir yaklaşımla yaşamanın sonucunda sağlıklı
toplumlar oluşur. Sağlıklı toplumların ekonomik refah içinde yaşantısı sosyal sürdürülebilirlik
olarak adlandırılmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma adına yapılan global çaptaki çalışma ve
kuruluşların birkaçına aşağıda yer verilmiştir.

UN-HABİTAT (BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
İNSAN YERLEŞİMLERİ PROGRAMI)
UN-HABITAT, Birleşmiş Milletler’de insan yerleşimleri faaliyetlerinin eşgüdümünü
sağlamayı, sürdürülebilir insan yerleşimleri ve iskan programları konularında bilgi değişimi
sunmayı ve kentlerde karşılaşılan sorunların çözümü yolunda ülkelere teknik yardım ve
finansman desteği sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçlara ulaşmak için 1996 yılında stratejik
bir “Habitat Agenda” ve “İstanbul Deklarasyonu” oluşturulmuştur. Bu belgelerle, hükümetler,
tüm vatandaşlara uygun iskan olanakları sağlamayı ve sürdürülebilir insan yerleşimlerini
geliştirmeyi taahhüt etmişlerdir.
UN-HABITAT, faaliyetlerini 5 ana birimi ve bölge ofisleri aracılığıyla yürütmektedir.
12345-

Bölgesel ve teknik işbirliği birimi
Barınak ve sürdürülebilir insan yerleşimlerinin geliştirilmesi birimi
İzleme araştırma birimi
İnsan yerleşimlerinin finansmanı birimi
Program destek birimi
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UN-HABITAT bin yıl kalkınma hedefine ulaşmak için 2020 yılına kadar en az 100 milyon
gecekondu sakininin yaşamının önemli ölçüde iyileştirilmesi için hükümetlerden daha etkin
yardım almayı amaçlamaktadır.
Türkiye, 2011-2014 dönemi için UN-HABITAT yönetim konseyi üyesi olmuştur. UN
HABITAT’ın çalışmaları. UN-HABITAT’ın görev tanımında yer alan konuların ulusal
eşgüdüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TOKİ’iyle birlikte yapılmaktadır.
Başlıca Projeler:
•

•
•

•
•

World Urban Forum (WUF) (UN-Habitat tarafından kentsel sorunlara yönelik iki
yılda bir düzenlenen konferanstır. 10. su düzenlenecek olan konferans hızlı
kentleşmeye ve onun halka, şehre, ekonomiye iklim değişikliği ve politikaya
etkilerini araştırmak için 2001 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuştur.)
Habitat 1 (1976’da Vancouver’da ilki düzenlenen konferansta sürdürülebilir
kentleşmenin ilk adımları atılmıştır. )
Habitat II (Türkiye, 1996 yılında başarıyla gerçekleştirilen Habitat- II
Konferansı’na ev sahipliği yapmıştır. “Herkese uygun bir iskan” ve “kentleşen
dünyada sürdürülebilir insan yerleşimlerinin gelişimi”nin sağlanması hedeflerini
ortaya koyan “Habitat Agenda” ile İstanbul Deklarasyonu’nun kabul edilmesine
vesile olmuştur.)
Habitat III (20 yılda bir düzenlenen Habitat Konferansının 3.sü olarak 2016 yılında
Ekvator’da gerçekleştirmiştir. )
World Urban Campaign (WUC) Dünya Kentsel Kampanyası, sürdürülebilir
kentsel gelişim için hükümet, sivil toplum kuruluşları, bölgesel otoriteler, özel
sektör, araştırma komiteleri, işçi sendikaları, meclis üyeleri, profesyonel
organizasyonlar, gençlik ve kadın grupları arasında işbirliği oluşumu ihtiyacından
doğmuştur.

PARİS ANLAŞMASI (12 ARALIK 2015)
İnsanlığı topyekun ilgilendiren sorunlarla tüm uygarlığın sınanmasının tarihi çok eskilere
kadar gitmez. 2. Dünya Savaşı’nda atom bombasının kullanılmasıyla birlikte insanlık ilk defa
kendi yarattığı uygarlığı ortadan kaldırabileceğini de gösterdi. Halbuki daha önceden de
insanlık savaşlar yaşamıştı. Toplumların çözülmesiyle, kimi uygarlıkların çöküşüne de
tanıklık edilmişti. Ancak 2. Dünya Savaşı ile birlikte, insanlığın topyekun yok oluşunu
sağlayabilecek bir savaşın mümkün olduğu keşfedildi. Nagazaki ve Hiroşima’nın
bombalanmasının ardından ortaya çıkan bu uygarlık bunalımı tüm toplumları etkiledi.
Ulusların birbirine karşı bu acımasızca saldırısının tüm yaşamı yok edeceğinin farkına varıldı.
Devletler düzeyinde çevre sorunlarının küreselleştiğine farkındalık oluşması gerektiği
gündeme gelmeye başladı. Küresel çevre sorunlarının bu anlamda sadece devletler arası
müzakere edilen konulardan çıkarılarak farklı ölçeklerde tartışılması ve katılımcı
mekanizmalarla çözüm üretilmesi gerekmekteydi.
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Bu amaçla 2015 yılında 200’e yakın ülkeden liderlerin, siyasilerin, bürokratların, sivil toplum
temsilcileri ile özel sektör liderlerinin katıldığı Paris İklim Zirvesi, iklim değişikliği ile
mücadele konusunda tüm dünyanın beraber harekete geçeceği bir anlaşma metni ile
sonuçlandı. Anlaşma küresel ısınmayı 2C’nin çok altında mümkünse 1,5 derecede
sınırlandırmayı hedeflemektedir. Anlaşma’da, yoksul ve az gelişmiş ülkelerin, iklim
değişikliğini 1,5 derecede sınırlandırma talepleri, uzun vadede ekonomileri karbonsuzlaştırma
ve yüzde yüz yenilenebilir enerjiye geçiş hedefi ile ülkelerin farklılıklarına saygı duyan
esneklik mekanizmaları gibi önemli maddeler bulunmaktadır.

DÜNYA İNSANİ ZİRVESİ (WORLD
HUMANITARIAN SUMMIT)
Küresel insani yardım sistemi, günümüzde artık insani krizlere etkin yanıt veremez hale
gelmiştir. Her geçen gün, krizlerin sayısı ve karmaşıklığı, sınırlı kaynaklarla ihtiyaçlar arası
uçurum ve insanların ızdırapları artmaktadır. Günümüzde insani krizlerinin yüzde 80’i silahlı
çatışma kaynaklıdır. Bunun yanında, insani krizlerin büyük çoğunluğu tekrarlayan ve/veya
müzmin bir nitelik almıştır. Büyük salgınlar ve mülteci akımlarında görüldüğü üzere krizler
ülke sınırlarını aşmaktadır. İnsani yardım sisteminin acil sınamalar ve meydan okumalarla
karşı karşıya bulunduğu bu dönemde, tarihte ilk olarak Dünya İnsani Zirvesi Türkiye’de, 2324 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da ev sahipliği yapmıştır. İnsan odaklı diplomasisiyle,
komşusu açken tok yatmayı zül gören bir kültürün temsilcisi olarak Türkiye, bir yandan
küresel düzeyde nerede ihtiyaç sahibi varsa yardım elini uzatırken, diğer yandan da, 3
milyonu aşkın sığınmacıya kapılarını açmış, aşını, hayatını paylaşmaktadır.Ülkemiz çağlar
boyunca kendi ülkelerindeki mezalimden kaçan milyonlarca insanı kucaklamış, ağırlamıştır.
BM verilerine göre Türkiye, günümüzde dünyada en çok mülteci barındıran ülke
konumundadır. Ayrıca, Türkiye resmi insani yardımının milli gelire oranı dikkate alındığında
ise dünyanın “en cömert” donör ülkesidir. Dünya İnsani Zirvesine ev sahibi olarak
Türkiye’nin seçilmesi uluslararası toplumun takdirinin bir nişanesidir. Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri ile birlikte ev sahipliği yapılan zirve, Dünya liderlerini ilk kez krizden
etkilenen kesimlerle bir araya getirerek, insani sistemde etkin rol oynayan sivil toplum, özel
sektör ve diğer kesimlerin temsilcileriyle, sistemin geleceğine ilişkin acil sorulara yanıt
aramıştır. Türkiye, bu alandaki tecrübelerini ve dünyaya örnek teşkil eden uygulamalarını bu
vesileyle insani toplumla paylaşmıştır.

SENDAİ AFET RİSK AZALTMA
ÇERÇEVESİ
14-18 Mart 2015 tarihinde Japonya’nın Sendai kentinde düzenlenen BM Afet Risklerinin
Azaltılması 3. Dünya Konferansı’nda Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi kabul edilmiştir.
Çerçeve, 2015-2030 dönemlerini içeren ve afet risk yönetiminde özellikle afet riskinin
anlaşılması için ulusal ve uluslararası işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi adına yol
gösterici bir özellik taşımaktadır.
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Hyogo Çerçeve Eylem Planı üzerine temellendirilen ve önümüzdeki 15 yıl için sadece afet
kayıplarının değil aynı zamanda afet risklerinin de azaltılmasına odaklanan Sendai çerçevesi,
bu sonuca ulaşmak için yeni risklerin önlenmesini, mevcut risklerin azaltılmasını ve afetler
karşı dirençliliğin artırılmasını hedeflemektedir.

YENİ KENTSEL GÜNDEM
HERKES İÇİN ŞEHİRLER KONULU
QUITO DEKLARASYONU
Devlet ve Hükümet Başkanları, bakanlar ve temsilciler, 17-20 Ekim 2016'da Ekvador'un
Quito kentinde, bölgesel ve yerel makamların, sivil toplum örgütlerinin, özel sektörün, teknik
ve akademik camianın, başlıca gruplar ve diğer önemli paydaşların da tam katılımıyla,
yoksulluğu ortadan kaldırmak, kapsayıcı büyümeyi teşvik etmek ve sürdürülebilir kalkınmayı
sağlamak amacına yönelik önemli bir araç olarak şehirler ve insan yerleşimlerinden
yararlanan Yeni Kentsel Gündemi kabul etmek üzere Birleşmiş Milletler Konut ve
Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Konferansında (Habitat III) bir araya gelmişlerdir.
1996 Habitat Gündemi ve Milenyum Kalkınma Hedeflerinin yarım kalmış işinden hareketle
ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemiyle bağlantı kurarak bu gündemi destekler
mahiyette, bu Yeni Kentsel Gündem, toplumların, sosyal etkileşimlerin, iktisadi faaliyetlerin
ve çevre üzerindeki etkilerin gittikçe kentlere odaklanmasının ışığında sürdürülebilir
şehirleşmeye olan küresel bağlılığı canlandırmaktadır. Kentsel gelişimi planlama, geliştirme
ve yönetme bağlamında bir paradigma değişimine bağlı hareket ediyor ve bunu tüm
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesinde elzem bir araç olduğu
düşünülmektedir. Dahası, farklı kentsel alanların özel şartları arasında farklılıklar olsa da,
Yeni Kentsel Gündemin kapsamı açısından evrensel olduğunu, küresel, bölgesel, ulusal, ulusaltı ve yerel düzeylerde öncelik ve eylemleri belirlediğini, tüm ülkelerdeki paydaşların uzun
vadeli ve halkı merkez alan bir vizyon içerisinde, tek başlarına ya da birlikte bunları
ihtiyaçlarına uyarlayabileceği teyit edilmektedir.
Bazı ülkelerde Şehir Hakkı olarak da tanımlanan ve mevcut hakların paylaşılan sistematiğini
derleyen, bugünkü ve gelecek nesillerdeki tüm kentlilerin yüksek kaliteli bir yaşam için elzem
olan ortak fayda mahiyetindeki adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir şehirlerde yaşamasını, böyle
şehirleri kullanması ve oluşturmasını sağlamayı amaçlayan herkes için şehirler konseptinin
gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak bu bildirinin hedeflerindendir.
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25-27 Eylül 2015 New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde gerçekleştirilen BM
Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 193 ülkenin
imzası ile kabul edilmiştir.
Bu yeni gündem insanlar, gezegen ve refah için bir eylem planıdır, aynı zamanda daha geniş
özgürlük anlayışı içerisinde dünya barışını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Her boyutuyla
yoksulluğun ortadan kaldırılması sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez bir gerekliliktir.
Tüm ülkeler ve paydaşlar işbirliği içinde hareket bu planı uygulamaya koyacaktır. Yayınlanan
17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 169 alt başlığı yeni Küresel Gündemin amaç ve
boyutlarını göstermektedir.

Amaç 1. End poverty in all its form everywhere, (her türlü yoksulluğu, nerede
olursa olsun sona erdirmek.)
Yoksulluğu sona erdirmenin yöntemlerinden biri olan sürekli gıda, para vs. yardımı, sorun ile
ilgili çözümün sürdürülebilirliğini sağlamamaktadır. Çalışabilir durumdaki kişilere istihdam
olanakları sunulması, bu kişilerin düzenli bir gelire sahip olmaları, yoksulluk sorununu
temelden çözecek bir yöntemdir. Esenler Belediyesi’nin soruna yönelik geliştirdiği
projelerden biri de ESKAM (Esenler Kariyer Merkezi) projesidir. ESKAM projesi ile iş
arayanlara iş bulma ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. ESKAM projesinin ayrıntıları 11.
Hedef’in a bendinde belirtilmiştir.

Amaç 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and
promote sustainable agriculture (açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak,
beslenme imkanlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek.)
Yerel çapta açlığı bitirmek adına yapılan çalışmalara katkı sağlayan EDİM (Esenler
Dayanışma ve İyileştirme Merkezi), yardıma muhtaç kimselere ihtiyaçlarını karşılayabilme
imkanı sunmaktadır.
Esenler Belediyesi açlığın bitirilmesine yönelik projeler geliştirirken, ilçe halkının sağlıklı
gıda tüketimini de ayrıca önemsemektedir. Rutin denetimlerin yanı sıra gıda güvenliği
sertifikasyon sistemiyle halkın sağlığını ön planda tuttuğunu anlatan çalışmaya imza atmıştır.
ESHİP (Esenler Hijyen Projesi), halk sağlığı göz önünde bulundurularak düşünülmüş bir
projedir. EDİM ve ESHİP projelerinin detaylı bilgileri de 11. Hedef’in a. maddesinde
belirtilmiştir.

8

Amaç 3. Ensure healty lives and promote well-being for all, (insanların
sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak)
Yalnız yaşamak durumunda olan yaşlı bireyler, fiziksel güçleri zayıfladığından kendilerini
tedirgin ve güvensiz hissedebilirler. Bu sorunu çözebilmek adına geliştirilen sistemde
kimsesizlere ve yalnız yaşayan yaşlılara “Acil Hayat Butonu” verilerek, acil durumlarda
anında yardım alabilecekleri imkan sağlanmıştır. Bu sistemin çalışma prensibi, kimsesiz
yaşlılar boyunlarındaki asılı kolyenin tuşuna basarak yardım talep edebiliyorlar, ev telefonuna
50 metre kadar uzaklıkta ve kablosuz bağlantı teknolojisi ile çalışan "Acil Hayat Kolyesi"
önceden tespit edilen kimsesiz yaşlılara teslim edilmiştir. Telefon çevirmeyi de ortadan
kaldıran proje ile ihtiyaç halinde evinde ve sokağında butona basan yaşlının bilgileri
Toplumsal İletişim Merkezi'ne (ESTİM) anında ulaşmaktadır. ESTİM görevlileri de yaşlının
problemini çözmek için alarma geçmektedir. Proje için tahsis edilen özel hat ile yaşlılar,
sadece acil durumlarda değil; herhangi bir ihtiyaç halinde de tuşa basarak belediye
ekiplerinden yardım talep edebilmektedirler.
Esenler Belediyesinin insanların eşit ve sağlıklı yaşamalarına yönelik geliştirdiği projelerden
biri de %100 Hayat Projesi’dir. Bu projede ilçe genelinde madde bağımlıları tespit edilerek
tedavilerine destek sağlanması amaçlanmıştır. İstanbul Ticaret Odası ile ortak yürütülen
projede görevli personeller, psikiyatr, doktor, davranış bilimleri uzmanı, psikolog, hemşire ve
çocuk polisinden oluşmaktadır.

Amaç 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote
lifelong learning opportunities for all, ( herkesi kapsayan ve herkese eşit
derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkanı tanımak.)
Esenler Belediyesi’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 4. maddesinin uygulanmasına
katkı sağlayacak birçok çalışması mevcuttur. Bu çalışmalardan biri ESGEV (Esenler Gençlik
ve Bilgi Evleri)’dir. Esgev’ler ilçede yaşayan gençlere gerek sosyal faaliyete yönlendirmek,
gerek okul derslerine katkı sağlamak gerekse de hobi kazandırmak adına birçok hizmeti
ücretsiz sunmaktadır. Genç bireylerin eğitim şartlarının eşitlenmesi adına kurulan merkezde
etüd dersleri, değerler eğitimi dersi, Kur’an-ı Kerim dersi, kulüp çalışmaları, seminer
çalışmaları, sanat atölyesi etkinlikleri, enstrüman dersleri gibi etkinlikler yapılmaktadır.
Herkese yaşam boyu eğitim imkanı tanınmasına yönelik geliştirilen projelerden biri de “Anne
Üniversitesi”dir. Yıldız Teknik Üniversitesi ile yürütülen projede birey yetiştirme hususunda
çok önemli bir yere sahip olan annelerin kaliteli bir eğitime tabi tutulması amaçlanmıştır.
Esenler’deki annelerin öz güvenlerinin ve kendilerine olan saygılarının arttırılması, anne ve
çocuk arasındaki eğitim farkının azaltılması, çocukların annelerine özenmelerinin ve
annelerin sosyal hayatta daha fazla yer almalarının sağlanması amacıyla kurulan Anne
Üniversitesi ile Esenler’de yaşayan, okul çağında çocuğu bulunan ve lise mezunu olan
annelerin kolayca gidebilecekleri üniversite kurulmuştur.
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Eğitim ile ilgili bir başka çalışma ise, Esenler Belediyesi tarafından, 6. ve 7. sınıf çağındaki
öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirmek, üniversite kavramıyla yakınlaştırmak,
meraklarına bilimsel yanıtlar vermek amacıyla hayata geçirilen Çocuk Üniversitesi projesi
vardır. Çocukların meslek tercihlerinde hata yapmalarının önlenmesi ve ilgi duydukları
alanlarda bilgilendirilerek genç yaşta üstün bir donanım kazandırılması sağlanmaktadır. Bu
özelliğiyle herkese kaliteli eğitim sunma konusunda öncü bir proje olmaktadır. Bu maddeye
uygun geliştirilen projeler aynı zamanda Hedef 11.a maddesine de uygun olduğu için orada da
bahsedilmiştir.
ESEV(Esenler Sanat Evi), İstanbul'un en kapsamlı sanat kurslarından biri olan Esenler
Belediyesi Sanat Evi (ESEV), 40’dan fazla sanat dalında Esenler halkına hizmet vermektedir.
ESEV, bağlamadan kemana, tiyatrodan diksiyon kursuna kadar çok geniş yelpazede
hazırlanan zengin sanat dallarıyla Esenler'de yaşayan her kesime hitap etmektedir.

Amaç 5. Achieve gender equality and empower all women and girls,
(toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal
konumlarını güçlendirmek.)
Kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek özgüvenlerini
sağlayabilmek ile mümkündür. Özgüvenlerini geliştirmek içinde eğitim ve kendi ayakları
üzerinden durabilme yeteneğini geliştirmek gerekmektedir. Bu bağlamda birinci şart olan yani
eğitim konusunda bir önceki maddede belirtildiği gibi Anne Üniversitesi projesi
geliştirilmiştir. Kendi ayakları üzerinde durabilmelerine yönelik ise istihdam olanağı sunan
KADEME (İşveren ve Çalışan Kadının Güvenliğini Esas Alan Mesleki Eğitim Modeli ve
İstihdam Projesi) projesi İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan destek almaya hak kazanmıştır. Bu
projenin amacı eğitim seviyesi düşük, alt gelir grubundaki kadınların istihdam edilmelerini
sağlamak; günümüzde yaygın olan ve giderek bu istihdam alanlarına talebin de artmakta
olduğu görülen; evde yardımcı kadın, hasta ve yaşlı refakatçiliği, bebek ve çocuk bakımı
alanlarında istihdam etmektir. Projede öncelikle bu alanlarla ilgili kişiler uzman
eğitimcilerden gerekli eğitimleri almış daha sonra da belediye tarafından istihdam edilmeleri
sağlanmıştır. Projenin sürdürülebilirliği ESKAM’l sağlanmaktadır.

Amaç 6. Ensure Access to water and sanitation for all, (herkes için suya ve
sağlıklamaya erişimi ve suyun ve sağlıklamanın sürdürülebilir yönetimini garanti altına
almak)
Bu maddeye katkı sağlayacak işler yerel düzeyde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde
yapılmaktadır.

Amaç 7. Ensure Access to affordable, reliable, sustainable and modern
energy for all, (herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji
sağlamak.)
Bu maddeye yönelik çalışmalar T.C. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı tarafından
yapılmaktadır.
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Amaç 8. Promote inclusive and sustainable economic growth,
employment and decent work for all, (sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik
kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici istihdamı ve insan onuruna yakışır işleri sağlamak)
Amaç 1 ve Amaç 8’e katkı sağlayan ESKAM projesinden Amaç 1’de bahsedilmiştir. Projede
istihdama yönelik çalışmalar yapıldığı için gerek yoksulluğu gidermede gerekse ekonomik
kalkınmayı sağlamada başarılı bir proje olarak gösterilebilir. Esenler ilçesinde işsizlerin iş
sahibi olabilmeleri için yapılan çalışmalar ESKAM projesi ile sınırlı değildir. İşçi ve işvereni
buluşturma amacıyla düzenlenen İSİİF (İstanbul İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı)
sayesinde iş arayan kişilerin firmalarla direk iletişime geçerek hem işçilerin iş bulması hem de
işverenin eleman bulması kolaylaştırılmıştır. Fuar, Yıldız Teknik Üniversite işbirliği ile
düzenlenmiştir. Bu tarz çalışmaların sürekli yapılması ve genele yayılması ile sürdürülebilir
ve kapsayıcı ekonomik kalkınma sağlamak mümkün olabilmektedir.

Amaç 9. Build resilient infrastructure, promote sustainable
industrialization and foster innovation (Dayanıklı altyapı inşa etmek,
sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni buluşları teşvik etmek.)
Dayanıklı altyapı inşa etmeye yönelik kentsel dönüşüm projelerinden Amaç 11. de
bahsedilmiştir.

Amaç 10. Reduce inequality within and among countries, (ülkelerin içinde
ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak)
Bu maddeye yönelik çalışmalar yerel düzeyde yapılmamaktadır.

Amaç 11. Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable, (kentleri ve
insan yerleşim yerlerini herkesi kucaklayan, güvenli, güçlü ve sürdürülebilir kılmak)
Bu madde daha çok yerel yönetim birimlerini ilgilendirmekte olup, sürdürülebilir bir kentsel
organizasyon için gerekli uygulamaları kapsamaktadır. Belirlenen hedefler uygun konut
imkanından çevreye kadar şehrin mimari organizasyonunu, yoksullara yardımdan istihdam
olanakları oluşturulmasına kadar ekonomik organizasyonu ve engelliler başta olmak üzere her
kesim için erişilebilir, sürdürülebilir bir sosyal organizasyonu amaçlamaktadır.
Şehirlerimizin çöküntü alanlarına dönüşmemesi, toplumun varlığını geliştirerek
sürdürülebilmesi için hedefler içeren eylem planının hayata geçirilmesi çok büyük öneme
haizdir. Özellikle ülkemizde büyükşehirlerin belediye sınırının il sınırıyla aynı olmasından
sonra nüfusun yaklaşık %90’ı kentsel uygulama ve kararlardan etkilenir hale geldiğini
düşünürsek bu önemi çok daha iyi kavramış oluruz.
Esenler belediyesi, şehrin mimari, ekonomik ve sosyal organizasyon yapısının sürdürülebilir
hale gelmesi için 2009 senesinden itibaren uygulamaya koyduğu projelerle Birleşmiş
Milletlerin 2030 için belirlediği hedeflerin bir kısmını hayata geçirmiş, bir kısmını ise
planlama aşamasındadır
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Hedef 11.1. By 2030, ensure access for all to adequate, safe and affordable
housing and basic services and upgrade slums, (2030 yılına kadar, yeterli, güvenli
ve uygun fiyatı konut ve temel hizmetlere herkesin erişimini ağlamak ve gecekondu bölgelerini
iyileştirmek.)
Can güvenliği insanlar için birinci önceliktir. Devletin beş temel görevlerinden birincisi olan
can güvenliğini sağlamak Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin de birinci basamağında yer
almaktadır. Diğer yandan herkesin kentsel hizmetlerden adil bir şekilde istifade etmesini
hedefleyen Esenler Belediyesi bu iki alanda önemli çalışmalar yapmaktadır ve önümüzdeki
dönemde de yapmayı planlamaktadır.
Esenler yerleşimi konut yeterliliği açısından incelendiğinde ise yüksek yoğunluk ve sağlıksız
ve plansız yapılaşma itibariyle hem yetersiz hem de kalitesiz güvensiz konut stokuna sahip
olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca %72’si sağlıksız yapılardan oluşan yerleşim deprem
tehdidi altındaki alanda konumlanmış olduğu içinde alana yönelik müdahalelerin yapılması
aciliyet kazanmaktadır. İnsanların yeterli, kaliteli, konforlu, güvenli ve kentsel hizmetlere ve
olanaklara sahip yaşam alanlarında yaşaması gerekmektedir. Bu doğrultuda Esenler yerleşimi
tümünde rezerv alanın kullanımıyla mevcut yoğun yapı alanları içerisinde mahalli donatı
merkezleri ve kentsel hizmet alanlarının oluşturulması, temel kentsel altyapı hizmetlerinin
sağlanması, insanların güvenli ve sağlıklı yapılara taşınması ya da yerinde dönüşümünün
sağlanması ile makro ölçekte yaşanılabilir bir kent mekânı oluşturulması hedeflenmektedir.

Resim 1. Esenler Yerleşiminde Yapılan Detaylı Analizler Sonucu Oluşturulan Sentez Çalışması

12

Bu kapsamda ilçemiz genelinde yapılan analizler sonucunda sentez çalışmalarına başlanmış
ve ilçemiz fiziksel sosyal ve ekonomik yönüyle ele alınmış ve temel sorunlar belirlenmiştir.
Yukarıda belirtilen çalışmalar sonucunda ilçemizdeki mevcut sağlıksız gecekondu yapı stoğu,
donatı alanı eksikliği, kentsel hizmetlere erişim sorunları gibi problemleri çözmek adına
kentsel dönüşüm alanları belirlenmiş ve alt bölgelerdeki ihtiyaçlar ve hedefler belirlenerek 5
bölge Riskli Alan ilan edilmiştir. Havaalanı Mahallesi Riskli Alan bölgesinde İmar Planı ve
Kentsel Tasarım Projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış olup inşaat
çalışmalarında sona gelinmiştir. Tuna Mahallesi Riskli Alan bölgesinin İmar Planı ve Kentsel
Tasarım Projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış olup gerekli çalışmalar
devam etmektedir.
Esenler’de 2010-2016 yılları arasında 2970 adedi kamu tarafından olmak üzere toplam 3082
adet konut yenilenerek sağlıklı hale getirilmiştir. Esenlerde İstanbul Deprem Master Planında
belirtildiği üzere 22751 adet bina 113.319 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Yeni rezerv
konut alanıyla birlikte toplam 61089 adet konut daha 29/10/2023 tarihine kadar yıkılıp
yeniden inşa edilecektir.

Resim 2. Esenler İlçesi, Kentsel Dönüşüm Sonrası Oluşturulacak Örnek Mahalle Merkezi Tasarımı

Esenlerde hazırlanan planlarda yeni açılması önerilen donatı alanlarının; analizler sonucunda
öncelikle erişim mesafesi ve erişilebilirlik temel alınmak üzere topografik engeller ve
nüfus/genç nüfus yoğunluğu gibi kriterler de göz önünde bulundurularak yer seçimi kararları
alınmıştır. Belirlenen alanlarda Esenler Belediyesine ait parsellerde uygulama yapılmaya
başlanmıştır. Esenler Belediyesine ait olmayan alanlarda ise temel hizmet alanlarının
oluşturulabilmesi, altyapı yatırımlarının tamamlanabilmesi için mevcut yapıların Esenler
Belediyesine devredilecek askeri alana transfer yapılarak projelerin gerçekleştirilmesi
sağlanacak, ilçe bütünündeki donatı erişimi ve eksik temel hizmet eksikliği sıkıntıları çözüme
kavuşacak, halkımız güvenli, yaşanılabilir, müreffeh, konforlu ve estetik açıdan güzel yaşam
mekânlarına kavuşacaktır.
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Hedef 11.2. By 2030, provide Access to safe, affordable, accessible and
sustainable transport systems for all, improving road, safety,notably by
expanding public transport, with special attention to the needs of those in
vulnerable situations, women, children, persons with disabilities and older
persons, ( 2030 yılına kadar başta engelliler, yaşlılar ve savunmasız durumdaki kadın ve
çocukların ihtiyaçlarına özel dikkat edilerek herkes için güvenli, ekonomik, erişilebilir ve
sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, yol güvenliğinin ve toplu taşıma araçlarına
erişimin artırılmasını sağlamak.)
Esenler Belediyesi tarafından engelli, yaşlı, kadın ve çocukların kentsel hizmetlere sorunsuz
erişebilmeleri için 130 adet cadde ve sokakta toplam: 136,769 m2 tretuar alanı yenilenmiştir.
İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu ana arterler, metro çevreleri, meydanlar, okul çevreleri,
hizmet binaları ve kültür merkezleri çevresinde olmak üzere çalışmalarımız devam
etmektedir. Görme engelliler için yürüme bandı ve ortopedik engelliler için tekerlekli araç
rampalarını da içeren kaldırımların inşasına devam edilmekte olup 2023 yılına kadar ilçenin
tamamında bu uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir.

Resim 3. Engelsiz ulaşım kaldırım çalışmaları

14

Resim 4. Engelsiz ulaşım kaldırım çalışmaları

Kurumumuz tarafından ilçemizdeki yaşlı ve savunmasız durumdaki kadın ve çocuklar ile
ilgili toplam 7 Adet plan ve proje hayata geçirilmiştir. Çocuklarımız için Çocuk Sokağı ve
Çocuk Mahallesi projesi kadınlarımız için Kadın Yaşam Merkezi, Anne Çocuk Kampüsü,
rehabilitasyon merkezleri, yaşlılarımız için İkinci Bahar Kıraathanesi, Dede Torun Yaşam
Merkezi projeleri hayata geçirilmiş olup engelli vatandaşlarımız için 1 adet engelsiz yaşam
merkezi yapımı projesi hazırlanmaktadır. Kadınlarımız için Kadın Spor Merkezi inşaatı
devam etmekte olup 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.

Resim 5. Esenler Çocuk Sokağı

15

İlçemiz konumu bakımından geniş bir ulaşım ağına sahip olup çevre ile ulaşım genel olarak
metro ve otobüs ile sağlanmaktadır. Hali hazırda kullanılan dört (Esenler, Menderes, Üçyüzlü
ve Terazidere) metro istasyonu bulunmaktadır. Bu noktalara ulaşım için istasyon çevresinde
engelliler ve yaşlıların ulaşımı kolaylaştıracak yol ve tretuar düzenlenmeleri tamamlanmıştır.
Belediyemiz tarafından başkanlık binası başta olmak üzere diğer sosyal ve kültürel hizmet
veren kamu binalarında engelli vatandaşlarımız tüm imkanlardan faydalanmasını göz önünde
bulundurularak hissedilebilir yürüme alanı, asansörlerin içerisinde sesli uyarı sistemi ve kat
ulaşım planı ile katlara ulaşım bulundurularak uygun hale getirilmiştir.

Hedef: 11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and
capacity for participatory, integrated and sustainable human settlement
planning and management in all countries, (2030 yılına kadar, tüm ülkelerde,
katılımcı entegre ve sürdürülebilir bir insan yerleşim planlaması ve yönetimi için kapsayıcı ve
sürdürülebilir kentleşme kapasitesini arttırmak.)
Esenler Belediyesi’nin sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması ve kapasite arttırılması için
kullandığı çoklu stratejilerden biri, kentlilerin görüşlerinin alınmasıdır ve yeni plan
çalışmalarında da kullanılan bu yolla katılımcılık sağlanmış olacaktır. Ayrıca Yeni Esenler’i
ortaya çıkarmak için kurulan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde teknik bilimsel analizler ile
belirlenen hedeflere yönelik planların hazırlandığı teknik departmana sosyo-ekonomik
analizler ile destek veren sosyoloji departmanı, buna ek olarak halkın bilgilendirilmesinde
büyük rol alan hukuk departmanı ve yaşayan halkın istekleri doğrultusunda projenin
şekillenmesini sağlayıp hak sahipleri ile görüşmelerde bulunarak uzlaşma sağlayan iletişim
departmanı bu katılımcı stratejik yaklaşımın organizasyon olarak yansımasıdır.

Resim 6-7. Yavuz Selim Mah. Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Kapsamında Mahalle Halkı ile Yapılan
Katılım Toplantıları (sağda), Esenlerdeki Sosyal ve Fiziksel Sorunların Çözümü Adına Bir Akademi
Niteliği Taşıyan Esenler Şehir ve Düşünce Merkezi’nin İlçenin Sorunları Hakkında Yaptığı Toplantılar
(solda)
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Esenler Belediyesi tarafından yürütülen planlama çalışmalarında bir diğer önemli husus
yerleşimlerin birbiriyle entegrasyonudur. İlçe, doğal ve yapay eşikler ile benzer alt bölgelere
ayrılarak kendi ölçeğine ait altyapı sorunları çözülürken, üst ölçekte alt bölgelerin birbirleri
arasında ve Esenler ilçesinin çevre ilçeler ile olan ilişkileri, bağlantıları, ulaşım şeması
tanımlanarak bütüncül bir planlama yaklaşımı ile plan çalışmaları ve kentsel dönüşüm
projeleri yapılmaktadır.
Esenler, farklı kentsel dönüşüm çalışmalarına ev sahipliği yapması ve Rezerv Alanın
kullanılmasıyla ilçe bütününde yaşanacak olan dönüşüme yönelik sosyal katılım ve
entegrasyon çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda halkın dönüşüm çalışmalarında
aktif katılımını sağlamak ve karar verici konumda olmasını sağlamak ve yeni oluşturulacak
yaşam alanlarının halkın tercihlerine göre şekillendirilmesi için kentsel dönüşüm toplantıları
ve bilgilendirme programları düzenlenmektedir.
Esenler Master Plan Çalışmaları kapsamında ilçemiz bütününde gerçekleşecek olan kentsel
dönüşüm sürecine yönelik detaylı analizler ve saha çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan bu
tespiti, inceleme ve analizler sonucunda ilçemizde belirlenen yoğun ve sağlıksız konut
alanlarının Rezerv Alana taşınması ve bu alanlarda kentlilere yönelik donatı, yeşil alan,
kentsel hizmet ve ulaşım-erişim olanaklarının arttırılması planlanmaktadır. Rezerv alanın,
vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ve sürdürülebilir kentleşme kapasitesini artırmak adına
kullanılmasıyla ilçemiz bünyesindeki yoğun alanlardan rezerv alana taşınacak 50 bin konut
ile, ilçemizdeki tüm vatandaşlarımızın kapsayıcı, eşit, entegre, erişilebilir ve sürdürülebilir bir
insan yerleşimi planına kavuşması düşünülmektedir. Yine yapılacak olan dönüşüm çalışmaları
kapsamında rezerv alanda tasarlanması düşünülen yerleşim alanları ile sürdürülebilir
kentleşme kapasitesi artırılacaktır. Ayrıca yapılacak olan yeni yerleşim alanlarında ve meskun
sahada oluşturulacak olan yeni donatı ve külliye alanlarında katılımcı bir anlayışla
tasarlanmış, geleneksel mahalle merkezi kurgusu ile halkımızın çağın gerekliliği ve
geleneklerimizden gelen güzel değerlerimizin harmanlanmasıyla oluşmuş, ulaşım problemleri
çözülmüş, iyi kent mekânlarına kavuşması sağlanacaktır. Bu sayede katılımcı ve
sürdürülebilir bir insan yerleşmesi planlama anlayışı Esenler yerleşimi bünyesinde tümüyle
hayat bulacaktır.

Hedef 11.4. Strengthen efforts to protect and safeguard the world’s cultural
and natural heritage, (dünyanın kültürel ve doğal mirası korumak ve güvenliğini
sağlamak için çalışmaları güçlendirmek. )
Tarih boyunca çok çeşitli kültür ve uygarlıkların birleşme ve çatışma noktasında yer alan ve
bugün de bu özelliğini koruyan İstanbul, bir çok halkın bugüne bıraktığı kültür mirasını
taşımaktadır. Esenler’de bulunan tarihi eserlerimizi restore edip çevre düzenlemesi ve
bulundukları sokakta sağlıklaştırma çalışmaları yapıyoruz. Restore edilen bazı eserleri kültür
ve eğitim merkezlerine, kent müzelerine dönüştürüyor, tarihi kent dokularını kentlilerin sosyal
yaşamına katıyoruz. Müdürlüklerimiz bu çalışmalar kapsamında aşağıdaki çalışmaları
yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir.
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Esenler’deki Tescilli Tarihi Yapıların Korunması ve Düzenlenmesi için Yapılan Çalışmalar
1. Tarihi Su Terazisi

Esenler İlçesi, Nenehatun Mahallesi,1177 ada, 10 parselde (eski 3 pafta, 4413 parsel) bulunan
Tarihi Su Terazisi, İstanbul 1 Numaralı Koruma Kurulu’nun 08.03.1995 gün 6442 sayılı
kararı ile tescillenmiştir. 08.01.2016 tarihinde yapılan ihale kapsamında rölöve, restitüsyon,
restorasyon, inşaat, makine ve elektrik projeleri çizdirilmiştir. İhale sürecinin ardından
restorasyonu yapılacaktır.

Resim 8,9,10,11 Su terazisi
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2. Namık Kemal Mahallesi Tarihi Çeşmesi

Esenler İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 7 pafta, 259 parselde bulunan Tarihi Çeşme, İstanbul
1 Numaralı Koruma Kurulu’nun 08.03.1995 gün 6442 sayılı kararı ile tescillenmiştir.
08.01.2016 tarihinde yapılan ihale kapsamında rölöve, restitüsyon, restorasyon, inşaat, makine
ve elektrik projeleri çizdirilmiştir. İhale sürecinin ardından restorasyonu yapılacaktır.

Resim 12,13,14,15 Tarihi Su Çeşmesi
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3. Tarihi Su Maksemi

Esenler İlçesi, Havaalanı Mahallesi, 25 pafta, 750 parselde bulunan Tarihi Su Maksemi,
İstanbul 1 Numaralı Koruma Kurulu’nun 08.03.1995 gün 6442 sayılı kararı ile tescillenmiştir.
08.01.2016 tarihinde yapılan ihale kapsamında rölöve, restitüsyon, restorasyon, inşaat, makine
ve elektrik projeleri çizdirilmiştir. İhale sürecinin ardından restorasyonu yapılacaktır.

Resim 16,17,18,19,20,21 Tarihi Su Maksem
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4. Avasköy Su Kemeri

Esenler İlçesi, Kemer Mahallesi, 370 ada, 14 parselde bulunan Tarihi Avasköy Su Kemeri,
İstanbul 1 Numaralı Koruma Kurulu’nun 08.03.1995 gün 6442 sayılı kararı ile tescillenmiştir.
14.11.2011 tarihinde yapılan ihale kapsamında projeleri çizdirilmiş. Tarafımızdan onaylayıp
kurula sunulmuştur. Tarihi Su Kemerinin restorasyonu 2013 yılında gerçekleştirilmiştir ve
çevre düzenlemesi yapılmıştır.

Resim 22. Tarihi Avasköy Su Kemeri

Resim 23. Tarihi Tema Parkı
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5. Tarihi Kilise Binası

Esenler İlçesi, Menderes Mahallesi, 9 Pafta, 380 parselde bulunan Tarihi Yapı, İstanbul 1
Numaralı Koruma Kurulu’nun 07.07.1999 gün 10926 sayılı kararı ile tescillenmiştir. 2008
yılında projeleri çizilmiş. 2009 yılında restorasyonu yapılarak, kütüphane olarak hizmete
sunulmuştur.

Resim 24. Tarihi Kilise Binası Eski Hali

Resim 25. Tarihi Kilise Binası Yeni Hali
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6. Menderes Mahallesi Tarihi Çeşmesi

Esenler İlçesi, Menderes Mahallesi, 9 pafta, 391 parselde bulunan Tarihi Çeşme, İstanbul 1
Numaralı Koruma Kurulu’nun 04.05.1984 gün ve 598 sayılı kararı ile tescillenmiştir.
08.03.1995 gün 6442 sayılı karar ile tescilinin devamına kadar verilmiştir. 2008 yılında
projeleri çizilmiş, 2009 yılında restorasyonu yapılmıştır.

Resim 26. Menderes Mahallesi Tarihi Çeşmesi

7. Havaalanı Mahallesi Tarihi Çeşmesi

Esenler İlçesi, Havaalanı Mahallesi, 25 pafta, 804 parselde bulunan Tarihi Çeşme, İstanbul 1
Numaralı Koruma Kurulu’nun 08.03.1995 gün 6442 sayılı kararı ile tescillenmiştir. Henüz bir
çalışma gerçekleşmemiştir.
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8. Çiftehavuzlar Mahallesi Davutpaşa Kışlası

Esenler İlçesi, Çiftehavuzlar Mahallesi’nde yer alan YTÜ Davutpaşa Yerleşkesinde içerisinde
bulunan, İstanbul 1 Numaralı Koruma Kurulu’nun 01.08.1990 tarihli 2005 sayılı kararı ile
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen 10 adet ve yine aynı kurulun 06.10.2009
tarih 115 sayılı ve 09.02.2010 tarih 190 sayılı kararı ile tescillenen 4 adet yapı ile toplam 14
adet yapı vardır.

Resim 27.Çiftehavuzlar Mahallesi Davutpaşa Kışlası
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Bu yapılardan Esenler İlçesi, Çiftehavuzlar Mahallesi, 11 pafta, 1373 parselde bulunan Kagir
Yapı (Hünkar Kasrı) İstanbul 1 Numaralı Koruma Kurulu’nun 09.02.2010 gün 190 sayılı
kararı ile tescillenmiştir. Rolöve, restitüsyon, restorasyon projeleri yapılmış olup,
restorasyonu gerçekleştirilmiştir.

Resim 28. Tarihi Hünkar Kasrı

Esenler İlçesi, Çiftehavuzlar Mahallesi, 11 pafta, 1422 parselde bulunan Tarihi Fırın Yapısı,
İstanbul 1 Numaralı Koruma Kurulu’nun 09.02.2010 gün 190 sayılı kararı ile tescillenmiştir.
2011 yılında rolöve, restitüsyon, restorasyon projeleri onaylanmış olur, restorasyon
gerçekleştirilmiştir.

Resim 29. Tarihi Fırın
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Resim 30. Çiftehavuzlar Mahallesi Davutpaşa Kışlası

Esenler İlçesi, Çiftehavuzlar Mahallesi, 11 pafta, 1434 parselde bulunan diğer bir kagir yapı,
İstanbul 1 Numaralı Koruma Kurulu’nun 09.02.2010 gün 190 sayılı kararı ile tescillenmiştir.
Rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri yapılmakta olup, restorasyonu gerçekleştirilecektir.

Hedef 11.5 By 2030, significantly reduce the number of deaths and the
number of people affected and sustantially decrease the direct economic
losses relative to global gross domestic product caused by disasters,
including water related disasters, with a focus on protecting the poor and
people in vulnerable situtation, (2030 yılına kadar, savunmasız durumdaki yoksul
insanları korumaya odaklanarak, sudan kaynaklananlar da dahil olmak üzere afetlerin yol
açtığı ölümlerin sayısını ve küresel düzeyde yurt içi gayri safi hasıladaki ekonomik kayıpları
önemli ölçüde azaltmak.)
Topografik yapısı gereği ciddi bir su baskını riski taşımayan Esenler için en büyük afet riskini
deprem oluşturmaktadır. Mevcut yapı stoğundan dolayı olabilecek bir büyük deprem
Esenler’de ciddi kayıplara yol açabileceği gibi, ilçenin lokasyonundan dolayı da İstanbul ciddi
riskleri ihtiva etmektedir. Böyle bir durum İstanbul başta olmak üzere Türkiye için ciddi
ekonomik kayıplara ve sosyal olaylara sebep olabilir. Bunun önlenebilmesi için risk taşıyan
binaların yenilenmesi önem ve aciliyet kesbetmektedir.
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Dönüşüm projelerinin gerçekleştirilebilmesi için yoksul durumdaki insanların korunmasına ve
desteklenmesine yönelik grupları kapsayıcı, engelli dostu, alternatif ulaşım modellerine sahip,
akıllı binalarla yer ve enerji kayıplarının minimize edildiği tasarımların yer aldığı projelerin
üretilerek nitelikli bir dönüşüm yapılması hedeflenmektedir. Sosyal devlet olmanın
gerektirdiği yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve insanların yaşaması için minimum
standartların sağlanmasının ötesinde bir dönüşüm projesi anlayışına sahip Esenler Belediyesi
ayrıca plan sonrası oluşacak sosyo-ekonomik yapısıyla yoksulluğun bittiği ve bölgeler arası
gelişmişlik farkının kapandığı bir ilçe olacaktır. Bu doğrultuda tüm konutlarında dönüşümün
sağlanması için finansman konusunda da inisiyatif alarak birçok kamu kurum ve kuruluşla
beraber yatırımcılarla birlikte projeler üretmektedir.
Esenler Belediyesi, hedeflediği şekilde dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirebilmek adına
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, İBB gibi kurum, kuruluş ve özel sektör ile birçok proje
gerçekleştirilmiştir. Şu ana kadar toplam 106.699 m2 alana sahip Turgutreis Mahallesi,
Oruçreis Mahallesi-1 ve Havaaalanı Mahallesi-1 riskli alanlarında 2970 bağımsız birim kamu
eliyle tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiş ve yine Esenler Belediyesinin
öncülüğünde 511.253 m2 büyüklüğe sahip 8 riskli alanda 11.089 bağımsız birimin kamu eliyle
üretilmesi için süreç başlamıştır
Bunlara ilave olarak geçmişte yapılan kaçak yapılaşmanın tekrar edilmemesi için de sıkı
tedbirler uygulanmaktadır. Bunun için bölge sorumluluklarımız her ihbarı değerlendirmekte,
sık sık bölge kontrollerini gerçekleştirmekte, usulsüz yapıları yıkmakta ve kaçak yapılaşmaya
göz açtırmamaktadır. Yeni yapılmakta olan binaları, temel, temel üstü, kat, ve çatı
aşamalarında kontrol etmekte, yapı denetim şirketlerinin evraklarını titizlikle kontrol
etmektedir.

Hedef 11.6 By 2030, reduce the adverse per capita environmental impact of
cities, including by paying special attention to air quality and municipal and
other waste management, (2030 yılına kadar hava kalitesine, atık yönetimine ve
belediye yönetimin dikkat ederek çevreden kaynaklanan olumsuzlukların kişileri etkileme
oranını azaltmak.)
Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri
doğrultusunda üretimin sağlanması ve depolanacak atık miktarının azaltılması amacıyla
ekonomik değere haiz ambalaj atıkları çöp toplama programı haricinde ayrı bir sistemle
toplanarak ekonomiye kazandırılmaktadır. Ambalaj atıkları hanelerden Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği’nin Altıncı Bölümü’nde belirtilen hükümlere uygun olarak 8 araç ve 24
toplayıcı personelle yapılmaktadır. Ayrıca toplama ve ayırma tesisinde 16 personel ile
ambalaj atıklarını bileşenlerine göre ayrılmaktadır.
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Tablo 1. Yıllara göre toplanan ambalaj atığı miktarı (Yıl/Ton)
YIL

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ambalaj
Atıkları

1.037

4.189

5.231

6.395

7.024

7.468

6.348

2016 yılı itibariyle toplanan Ambalaj Atığı miktarı 31 ton/gün olup, bu rakam ilçemizde
oluşan toplam atığın %9,06 sını teşkil etmektedir. 2030 yılında 70ton/gün (toplanan atık
miktarının %20,47’sinin ambalaj atığı) olarak hedeflenmektedir. Evsel nitelikli atıkların
içerisinde bulunan geri dönüştürülebilir malzemelerin asgari düzeye çekilmesi doğal
kaynakların korunması adına en büyük hedeftir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan 19.04.2005 tarih 25791 sayılı Bitkisel Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliğince, bitkisel atık yağların çevreye zarar verecek bir biçimde
alıcı ortama verilmesi yasaklanmıştır.
İlçemizde mahallelerde ambalaj atık araçlarının hanelerden aldığı yağlarla birlikte, lokanta,
fastfood, yemekhane, otel, çeşitli kantin ve ticari işletmelerde 160 adet bitkisel atık yağ
toplama noktası oluşturulmuştur.

Tablo 2. Yıllara göre toplanan Bitkisel Atık yağ miktarı (Yıl/lt)

YIL

Bitkisel
Atık Yağ
(lt)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3.353

16.525

26.249

30..804

38.553

31.030

22.470

Türkiye’de yılda 1.500.000 ton bitkisel yağ gıda amacı ile kullanılmaktadır. Bu yağdan
yaklaşık olarak 350.000 ton atık yağ oluşmaktadır.
İlçemizde oluşan Bitkisel Atık Yağlar ile bu yağların işlenmesi sonucu oluşan atıkların
çevreye zarar verecek şekilde depolanması, taşınması, doğrudan veya dolaylı olarak,
kanalizasyona, drenaj sistemi ile toprağa verilmesinin önlenmesi, ticari işletmelerin yanında
hanelerinde bu konuda bilinçlenmesiyle mümkündür. 2016 yılı itibari ile ilçemizdeki ticari
işletmelerin tamamına Müdürlüğümüzce ulaşılmış olup haneler içinde çalışmalarımız devam
etmektedir.
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Kullanılma süresini tamamlamış piller ve bataryalar çöpe, toprağa, akarsulara denizlere
atılmalarında veya yakılmaları durumlarında içerdikleri ağır metaller çevre kirliliğine yol
açmaktadır. Özellikle pillerin yakılmasıyla kurşun, civa ve kadmiyumun daha da zehirli
oksitleri gaz halinde oluşur ve soluduğumuz havaya karışmaktadır. Bu amaçla atık pil toplama
noktaları oluşturulmalı ve toplanan atık piller yetkili kişiler tarafından türlerine göre
ayrıştırılmalı, çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerle bünyelerindeki bazı değerli maddelerin
geri alınmaları sağlanmalı veya uygun koşullarda bertaraf edilmelidir.
İlçemizde Okullarda ve kamu kurumlarında, hastanelerde, sağlık ocakların, büyük
marketlerde, muhtarlıklarda ve Yıldız Teknik Üniversitesinde atık pil toplama noktaları
oluşturulmuştur.
Tablo 3. Yıllara göre toplanan atık pil miktarı (Yıl/Kg)

YIL

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Atık Pil (kg)

300

2.205

2.504

2.054

2.149

3.065

11.723

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kişilerin huzur ve sükununu beden ve ruh sağlığını
gürültü ile bozmayacak bir çevrenin geliştirilmesini sağlamak amacıyla çevresel gürültünün
değerlendirmesi ve yönetimi yönetmeliği kapsamında 13.09.2010 tarihinde yetki devri alarak
Çevresel Gürültü denetimlerine başlamıştır.
Ayrıca ilçe genelinde toz ile mücadele amacıyla yapılan çalışmalar bulunmaktadır. İnşaat
alanlarının toz kaldırmaması için sulama çalışmaları yapılmaktadır. Yollar, kaldırımın
başladığı yere kadar düzgün olarak asfaltlanmaktadır.

Hedef: 11.7. By 2030, provide universal Access to safe, inclusive and
accessible, gren and public spaces, in particular for women and children,
older persons and persons with disabilities. (2030 yılına kadar, kadınlar, çocuklar,
yaşlılar ve engelliler için güvenli kapsamlı ve kolay ulaşım sağlanabilecek yeşil alanları ve
diğer kamusal alanları evrensel düzeye çıkarmak.)
Kentlerimizde başta engelliler olmak üzere kadınlar, çocuklar ve yaşlılar için ulaşılabilirlik
sorunları bulunmaktadır. Rekreasyon amaçlı ulaşımda ise mesafe kadar bu mesafenin eğimi
alan kullanımını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. İnsanın yürüme mesafesine göre
tanımlanan ulaşılabilirlik mesafesi, mesafenin eğimine bağlı olarak azalabilmektedir. Bu
kapsamda, eğim grupları, başta engelli ve yaşlı bireylerin ulaşılabilirliği göz önünde tutularak
yüzde (0-4), (4-5), (5-8), (8-12), (12<) olarak belirlenmelidir.

29

Ulaşılabilirliği olan ve çekiciliğe sahip yeşil alanlar kentsel yaşam kalitesinin bir parçasıdır.
Ulaşılabilirliği kolay olan yeşil alanlar insanların fiziksel aktivitesini arttırmaya yardımcı
olabilir.
Esenler ilçe sınırları dahilinde bulunan park ve yeşil alanlarda yapılan revizyonlar sonucu
%80 olan ulaşılabilirlik oranının 2030 yılı itibariyle %100 çıkarılması hedeflenmektedir.
Askeri alanın dahil olması ile birlikte 4 milyon metrekarelik rezerv alan yeşil alan olarak
tahsis edilecektir.
Esenler Şehir Parkında kentsel koruma alanı, arazi kullanım düzeni ve ekonomik etkinliklerin
ve yönetimsel hizmetlerin odaklandığı kent merkezi niteliğinde tasarlanacaktır. Bu yönüyle
gerek sosyo kültürel altyapı gerekse teknik altyapıya ilişkin donatılar (eğitim merkezleri, açık
yeşil alanlar, bisiklet yolları, yaya yolları, engelli rampaları) planlama kademelenmesi
açısından kent bütününe hizmet eden peyzaj projesi niteliğini taşımaktadır. Dolayısıyla,
kentsel açık-yeşil alan verileri kişi başına düşen yeşil alan miktarı açısından 1.76 m2 iken bu
değerin 2030 yılı itibariyle 7.1 m2’ye çıkarılması hedeflenmektedir.
Erişilebilirlik, kentlerde yaşayan bütün bireylerin, toplumsal hizmetlerin tamamından
yararlanarak kamusal yaşamda yer almasıdır. Konuyla ilgili mevzuatlar gereği engelliler,
yaşlılar, çocuklar gibi hareketliliği ve toplumsal yaşama katılımı sınırlı olabilecek bireylere
yönelik olarak kamu kurum , açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel
alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren
her türlü yapıların tüm bireylerin kullanımına uygun hale getirmesine yönelik projeler
geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca kamusal alanlar yüksek miktarda kullanıcının aynı anda
bulunduğu alanlardır ve afetler başta olmak üzere doğal veya doğal olmayan tehlikeler
durumunda etkilenecek insan sayısı çok fazladır. Bu yüzden Esenler’de yer alan eğitim ve
sağlık kurumları başta olmak üzere tüm kamusal yapılarak yenilenerek deprem
yönetmeliklerine uygun hale getirilmekte ve engelli rampaları, asansörler, WC, sesli uyarı
sistemleri, yönlendirmede kullanılan renkli tabelalar gibi tüm grupların eş kullanımını
sağlayacak önlemler alınmaktadır.
Kamusal alan ve parkların tüm gruplar için kapsayıcı olması için tasarım çerçeveleri
belirlenecektir. İlk etapta planlama çalışmalarında donatı alanlarına güvenli erişim sağlanması
için yaya yolları ile taşıt yollarının ayrılarak yaya yolları yapılması, donatı alanlarının 300400 metre yürüme mesafesinde olacak şekilde oluşturulması planlanmaktadır. Meydan, park
bisiklet yolları ve diğer yeşil ulaşım politikaları ile yaya hareket potansiyellerinin artırılması,
yaya yollarının engelli kullanımına uygun hale getirilmesi, yaya yolları ve taşıt yolları
kesişimlerinde kavşak ve sinyalizasyon düzenlemesi gibi uygulamalar gerçekleştirilecektir.
İmzalanan protokol sonrası meskun alanların bir kısmı devralınan askeri bölgeye taşındıktan
sonra yeni yeşil alanlar ve kamusal mekânlar arttırılarak bu düzenlemeler yapılabilecek ve
yeni açılacak donatı alanları evrensel düzeye ulaştırılacak, peyzaj ve bina düzenlemeleri ile
tüm grupları kapsayacak, erişilebilir, güvenli kamusal mekânlar oluşturulmuş olacaktır.
Mekânların kalitesinin ve çeşidinin arttırılması ile nitel olarak, yeni devranılan bölge ile ise
nicel olarak bu alanlar evrensel düzeye çıkarılacak ve tüm grupları kapsayan bir Esenler
oluşturulacaktır.
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Hedef 11.7.a. Support positive economic, social and environmental links between urban,
per urban and rural areas by strengthening national and regional development planning,

(ekonomik ve sosyal içerikli ulusal ve bölgesel kalkınma planları geliştirerek şehir ve çevresi
arasındaki ekonomik, sosyal ve çevresel bağları güçlendirmek. )
Esenler Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların bireysel ve toplumsal
farklılıklardan kaynaklanan sosyal eşitsizliğe neden olabilecek unsurları asgariye indirmek
için çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar sürecinde yoksullar, kadınlar, çocuklar, engelliler
ve yaşlılar gibi dezavantajlı olarak nitelendirilen gruplara pozitif ayrımcılık sağlanmıştır.
Esenler’de yaşayan tüm vatandaşların ekonomik ve sosyal durumlarına göre asgari bir geçim
imkanı sağlayan, onları belli fiziksel ve sosyal risklere karşı korumak amacıyla birçok
ekonomik ve sosyal içerikli plan, proje geliştirerek bunları başarılı bir şekilde hayata
geçirmiştir. Bu projeler hazırlanırken Esenler’de yaşayan farklı grup ve yapıların tekilliklerini
dikkate alarak sosyal kümenin kendi ihtiyaç ve beklentilerine uygun politikalar üretme gayreti
içerisinde olmuştur.
Kentte yaşayan tüm alt grupların sosyal, manevi, ekonomik, kültürel ihtiyaçları ve bu
ihtiyaçları belirleyen dinamikleri göz önüne alarak sosyal politikalar üretilmiştir.
Gerçekleştirilen ekonomik ve sosyal içerikli kalkınma planları ve projelerle yerel düzeyde
toplumun refahını sağlamayı hedeflerken, aynı zamanda bölgesel ve ulusal ölçekli planlarda
geliştirebilmek için bünyesinde Şehir Düşünce Merkezini kurmuştur.
Şehir Düşünce Merkezi: Şehir ve çevresi arasındaki ekonomik, sosyal ve çevresel bağları
güçlendirmek için toplumun her kesimine uygun ekonomik ve sosyal projeler
geliştirilmektedir. Bu projelerin bir kısmı merkez bünyesinde hayata geçirilmekte, bir kısmı
da yürütülmesi için ilgili birimlere yönlendirilmektedir.
Geliştirilen uygulanan ekonomik ve sosyal içerikli projelerin bazıları:
Anne Üniversitesi: Yapılan araştırmalar göstermelidir ki eğitim hayatında da sosyal hayatta
da başarılı olan çocukların eğitiminde anne oldukça önemli bir faktördür. Bundan dolayı
Esenler’de yaşayan ve üniversite okuyamamış annelerin kendilerini ve çocuklarını
yetiştirmede ihtiyaç duydukları temel eğitimler ve ilgi alanlarına göre hobi edinebilecekleri
alanlarda eğitimleri kapsayan sekiz haftalık bir programdan oluşan bir Anne Üniversitesi
hayata geçirilmiştir. Annelere üniversite ortamında, akademisyenler tarafından “İletişim
Becerileri, Değerler Eğitimi, Ev Ekonomisi, Düşünce, Sanat Ve Toplum, Sağlık Bilgisi Ve
Çevre Bilinci, Girişimcilik, Eğitimde Ailenin Rolü, Medya Okur Yazarlığı” dersleri
verilmektedir.
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Çocuk Üniversitesi: Proje 11-14 yaş grubu olmak üzere her türlü sosyo ekonomik çevreden
çocuğun erken yaşlarda üniversite ortamına ulaşarak merak, motivasyon ve yeteneklerini
ortaya koyabildikleri yüksek bir özgüven ortamı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sayede
çocuklar üniversite ile erken yaşlardan tanışma imkanı bulacaklar, ilgili alanlarına göre almış
oldukları eğitimlerle üniversite tercihlerini daha bilinçli, isabetli bir şekilde yapacaklardır.
2013 ve 2014 yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile Davutpaşa Kampüsünde
gerçekleştirilen Çocuk Üniversitesi, 2015 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi ile birlikte
devam etmektedir.
Akademi Esenler: Amacı, Esenler ilçe sınırlarında yaşayan veya Esenler ile ilgili akademik
çalışmalar yapan yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle irtibata geçmek, onların akademik
çalışmalarından, fikirlerinden, görüşlerinden istifade etmek ayrıca akademik ilgi alanlarını
Esenler’e yönlendirmek ve ihtiyaç duydukları konularda destek olmaktır. Bu proje sayesinde
hem Esenler ilçesi akademik çalışmalar ışığında daha emin adımlarla yükselişine devam
edecek hem de başarılı akademik çalışmalara destek olunarak ülkenin geleceği olan genç
bilim insanları desteklenecektir.
Esenler Sanat Evi (ESEV): Esenler Belediyesi, Esenler Sanat Evi Projesi ile gençlerin geniş
bir yelpazede hiçbir ücret ödemeden sanatla aktif olarak ilgilenme imkanı sunmaktadır.
Projeye ilgi ve katılım her yıl artarak devam etmektedir.
%100 Hayat Projesi: Esenler genelindeki madde bağımlılarının tespit, tedavi ve rehabilite
edilmeleri, meslek ve iş sahibi yapılmalarını hedefleyen çalışmalar yapılmaktadır.
Esenler Kariyer Merkezi (ESKAM): Proje kapsamında Esenler’de yaşayan iş arayışında
olan kimselere iş bulma konusunda destek ve danışmanlık yaparken, aynı zamanda talep
edenlere eğitim imkanı da sağlanmaktadır. Yapılan başvurular kayıt altına alınıp, yetenek ve
kabiliyetler belirlenmekte, Esenler ve çevresinden personel arayışı olan firmalarla iletişime
geçilmektedir. Proje ile iş arayan vatandaşları yetenekleri doğrultusunda güvenilir ortamlarda
iş imkanına kavuştururken işverenlere de lojistik destek sağlanmaktadır. Bu proje kapsamında
bugüne kadar yaklaşık olarak 20.000 kişiye istihdam imkanı sağlanmıştır. Projenin en önemli
hedefi her haneden en az bir kişinin mutlaka istihdam edilmesini sağlamaktır.
Esenler Gençlik ve Bilgi Evleri (ESGEV): Esenler Belediyesinin gençler için geliştirdiği
ESGEV projesi çerçevesinde 7 (yedi) adet Gençlik ve Bilgi Evi ile 1 adet Gençlik Merkezi
bulunmaktadır. Bu merkezlerde, 20.000 öğrenciye okul derslerini destekleyici eğitimlerin
yanında akıl-beden-ruh bütünlüğünün geliştirilmesi amacıyla, kültür, sanat, düşünce, edebiyat,
spor, sağlık, karakter, ahlak alanlarında okumalar, faaliyetler, kulüp çalışmaları ve çeşitli
etkinlikler düzenlenmektedir.
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Esenler Bilim Parkı Projesi: 2014 yılında başlayan ve ülkemizin ihtiyacı olan bilimsel
gelişmeye katkı sağlayacak bilim insanları adaylarına küçük yaşlardan itibaren bilimi
sevdirerek ve eğlendirerek öğretmeyi hedefleyen bir projedir. Esenler’de yaşayan çocuklara
bilimin hayatın bir parçası olduğunu, bilimin eğlenceli olduğunu ve eğlenerek de öğrenmenin
mümkün olduğunu anlatmayı hedefleyen projeye 10-15 yaş aralığındaki ortaöğretim
öğrencileri katılmaktadır.
Esenler Dayanışma ve İyileştirme Merkezi (EDİM): Esenlerde yaşayan ihtiyaç sahibi
yoksul vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltimesi ve bu kimselere yapılan yardımların
ulaştırılması amacıyla hayata geçirilen bir projedir. Proje ile yardıma muhtaç vatandaşların
onur ver gururunu koruyarak rencide edilmeden, en iyi şekilde hizmet almaları hedeflenmiştir.
Gerçekten ihtiyaç sahibi olan aileler belirlenerek, onlara kredi kartı şeklinde tasarlanan EDİM
kartları verilmiştir. Ailelerin ihtiyaç durumu ve çocuk sayısına göre bu karta aylık kredi
yüklenerek, kurulan EDİM marketten ihtiyacı olan ürünleri herhangi bir marketten alışveriş
yapar gibi kendilerinin seçerek alma imkanı sağlanmaktadır.
Esenler Hijyen Projesi (ESHİP): Esenler Hijyen Projesi (ESHİP) başta Esenler halkı olmak
üzere halkın tamamının güvenilir gıda, kaliteli hizmet ve sürdürülebilir sağlık koşullarını elde
edebilmesi için yapılan ölçme, değerlendirme ve sertifikalandırma işlemlerinin tümüdür.
Esenler halkının hem daha temiz ve güvenli şartlarda gıda tüketmesini hem sağlıklı şartlarda
kişisel bakım hizmetlerinden faydalanmasını hem de kaliteli hizmet görmesini sağlamak adına
başlatılan Esenler Hijyen Projesi, bölgede hizmet sunan işyerlerinin hijyen sağlık ve kalite
şartlarını arttırmayı hedeflemektedir.
Hizmet sunduğu sektörlerde kanıtlanmış, yerelden genele yeni bir marka ve piyasa lideri
olmayı hedefleyen ESHİP, Türkiye genelinde hijyen konusunda iyileştirmelerin yaşanması
için öncü rol oynamayı hedefleyen bir projedir.
İstanbul Kadın İstihdamı ve Girişimcilik Merkezi Projesi: Proje, İstanbul Kalkınma
Ajansı tarafından 2015 yılında “Kadın İstihdamının Arttırılması Mali Destek Programı”
kapsamında desteklenmeye layık görülmüştür. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Koordinatörlüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ile yerel
yönetim ve sivil toplum kuruluşları il özel sektör firmalarından oluşan özel sektör
firmalarından paydaşların da içinde olduğu projenin amacı: İstanbul’da Anadolu yakasında
500, Avrupa yakasında 500 olmak üzere toplam 1000 kadına iş imkânı sağlamaktır. Avrupa
yakasında projenin yürütülmesi Esenler Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olup, Esenler
ilçesinde yaşayan 450 kadına projenin paydaşı olan firmaların alanlarıyla ilgili eğitim verip iş
sahibi yapmak, 50 kadına da girişimcilik eğitimi vererek iş dünyasına girmelerini sağlamaktır.
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Esenler İlçesi Tekstil ve Konfeksiyon Atölyeleri İyileştirme Projesi: Esenler Belediyesi
tarafından 2017 yılı içerisinde hayata geçirilmesi ve ilk etapta 2 yıl sürmesi planlanan
ekonomik ve sosyal içerikli bir projedir. Uygulanmaya başladığında Esenler ve çevresinin
ekonomisini olumlu etkileyecek olan proje İstanbul Valiliği, TGSD (Türkiye Giyim
Sanayicileri Derneği) ile ortak olarak yürütülecek olup, İstanbul Kalkınma Ajansı’na
sunulmuştur. Projenin toplam bütçesi 11,300,000.00 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. İlçe
genelinde faaliyet gösteren ruhsatlı 1500 tekstil ve hazır giyim atölyesinin sektörel
kapasitesinin geliştirilmesi, nitelikli istihdam sağlanması, katma değeri yüksek ekonomik bir
güç oluşturularak sosyal kalkınmanın sağlanması amaçlanmaktadır. İyileştirme hedeflerinin
hayata geçirilmesi için mevcut fiziki sorunlar, iş gücü sorunları, pazar sorunları ve sosyal
sorunlara çözümler üretmek projenin başlıca hedefleridir. Sektörel istihdam imkânlarının
geliştirilmesi, sektördeki nitelikli işgücü talebinin karşılanması, kayıt dışı istihdamın
azaltılması, sektörde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yerleştirilmesi, nitelikli işgücünün
oluşması için personel eğitimlerinin verilmesi, kümelenme politikalarının planlı bir biçimde
hayata geçirilmesi ve sektörde sosyal sorumluluk standartlarının yaygınlaştırılması çalışmaları
projenin ana faaliyetleri olarak belirlenmiştir.
Çocuk Meclisi: Esenler Belediyesi Çocuk Meclisi'nde, Esenler'de eğitim gören, yaşları 8 ile
14 arasında değişen 140 çocuk bulunuyor. Çocuk Meclisi ile çocukların sorunları, talepleri ve
hayallerini özgürce konuşabileceği, kendi oyları ile alınacak kararlarla seçme ve seçilme
deneyimi yaşayabileceği mecliste; söz sahibi, kültürünü ve tarihini benimsemiş nesillerin
yetiştirilmesi amaçlanıyor.
Kademe Projesi: İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Sosyal İçerme ve Toplumsal Bütünleşme
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında desteklediği “İşveren ve Çalışan
Kadının Güvenliğini Esas Alan Mesleki Eğitim Modeli ve İstihdam Projesi” ile Esenler
ilçesinde yaşayan 18-54 yaş arası işsiz kadınlardan 60 kişilik grup seçilmiştir. Projedeki hedef
grubun amaca uygun bilgi, beceri ve yetkinlik kazanarak kalifiye eleman olması için eğitim
verilmiştir. Çocuk ve yaşlı bakımı, evde yardımcı kadın modüllerinde eğitim gören kadınlar
aldıkları eğitim doğrultusunda işlere yerleştirilmişlerdir. Bu yöntem sayesinde eğitim alan
kadınlarda tam öğrenme gerçekleşmiş ve öğrendiklerini etkin uygulaması mümkün olmuştur.
Eğitimler, uzman eğitimciler tarafından verilmiştir.
Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi: 2017 Ekim ayında yapılması
planlanan ve çalışmalarına başlanan Zirve’nin amacı Ülkemizde ve dünyada şehre yönelik
ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının, başka ülkelerdeki sivil
toplum kuruluşlarıyla ilişki ve iş birliği geliştirmelerine destek olmak; benzer sorun alanları
için üretilen çözümleri, en iyi uygulama örneklerini paylaşmak, ortak projeler geliştirmek,
yürütmek; parasal ve teknik destek sağlamaya yönelik ortaklıkları geliştirmek, bilgi ve
deneyimlerin aktarılmasını sağlamaktır. Ülkemizin uluslararası düzeyde görünürlüğünün
artmasına katkı sağlayacak güçlü lobi ağları oluşturmak da hedefler arasındadır.

34

Engelli Ailelerinden Oluşan Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi Projesi: 2013 yılında
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye layık görülen proje ile, Engellilere
yönelik afet yönetim sisteminin bölgemizde bulunan engelli ailelerinden oluşan gönüllü
örgütlenmelerle etkinleştirilerek bölgede engellilere yönelik acil durum müdahale
kapasitesinin arttırılması, ailelerde afet bilinci oluşturarak afet risklerinin azaltılması ve
gönüllü arama kurtarma ekipleriyle eşgüdümün sağlanması hedeflenmiştir. Projede
Esenlerdeki gönüllü engelli ailelerinin ve yakınlarının, engellileri kurtarma konusunda afet
öncesi, sırası ve sonrasında hazırlıklı olmaları için korunma ve ilk yardım bilgisi verilmiş ve
engellilere yönelik afet bilinci konusunda farkındalık yaratılmıştır. Sosyal Kalkınmaya katkı
sağlayacak “Temel Arama Kurtarma Eğitimleri” ile engelli ailelerinden gönüllü arama
kurtarma ekibi oluşturulmuştur.
ESTİM (Esenler Toplumsal İletişim Merkezi) 2009 yılında kurulmuş olan ESTİM ile
vatandaşlara rehberlik edilerek belediye ile halk yakınlaşması sağlanmaktadır. Belediyevatandaş iletişimini en üst seviyeye taşıyarak hizmet kalitesini artıran ESTİM ile iletişim
süreçlerinde yaşanan zaman, emek ve maddi kayıpların önüne geçildi. Çözüm Masası, Çağrı
Merkezi, Hizmet Kapınızda, Mobil Estim, Vatandaş Temsilciliği, Elektronik İletişim ve VIP
Hizmet şeklinde 7 ayrı modülü kapsayan ESTİM ile Esenler halkına her konuda hizmet
veriliyor. Kuruluşundan bugüne kadar toplam 68 bin 858 kişinin başvuruda bulunduğu
ESTİM’de, 66 bin 161 başvuru çözüme ulaştırıldı. Böylece %98 oranında vatandaş
memnuniyeti sağlanmış oldu.

Hedef 11.7.b. By 2030, substantially increase the number of cities and human settlements
adopting and implementing integrated policies and plans towards inclusion, resource
effiency, mitigation ant adaptation to climate change, resilience to disasters, and develop
and implement, in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 20152030, holistic disaster risk management at all levels, (2030’a kadar şehirlerin ve yerleşim

yerlerinin sayısını arttırmak, kaynak verimliliğini, iklim değişikliğine adaptasyonu, afetlere
dayanıklılığı içeren entegre plan ve politikalar uygulayarak, Sendai Afet Riskini Azaltma
Çerçevesi 2015-2030 doğrultusunda afet risk yönetimi uygulamak.)
Son 10 yılda afetler insanların refahını ve güvenliğini tehdit ederek 23 milyon kişinin evsiz
kalmasına ve 700.000’den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştır. Afet risklerinin
azaltılması, gelecekteki kayıpları önleme açısından uygun maliyetli bir yatırımdır. Bu
kapsamda 2015 sonrası afet risklerinin azaltılmasını konu alan Sendai Çerçevesi, eylem
odaklı ve ileriye dönük bölgesel ve ulusal stratejiler/oluşumlar, planlar ve tavsiyeler yoluyla
kazanılan deneyimlerin dikkate alınarak afet risklerinin etkin yönetimini hedefler ve
sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlar.
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İstanbul’un en yoğun ilçesi olan Esenler’de özellikle deprem afeti riskini ve bireylerin,
işletmelerin, toplulukların ve ülkelerin afet nedeniyle can, geçim kaynağı, sağlık ve
ekonomik, fiziksel, sosyal, kültürel ve çevresel varlık kayıplarını azaltmak ve yaşam kalitesini
yükseltmek adına kamu kurumları ve özel sektörle işbirlikleri kurulmuştur. İlk etapta afetlere
karşı yapılan Esenler Master Planı doğrultusunda Esenler yerleşimi bünyesinde bulunan 8,7
milyon metrekarelik Rezerv Alanı’nı, ilçe bütününde gerçekleşecek kentsel dönüşüm ve
kentsel iyileştirme çalışmaları kapsamında yerleşime açacaktır. Ayrıca yeni oluşturulacak
mahalle merkezleri ve yerleşim kademelenmesinin mekâna yansıtılması ile Esenlerde
yerleşim merkezleri oluşturulacaktır.
Afet riskine karşı geliştirilen projelerin önleyici ve etkin olduğu kadar verimli ve
uygulanabilir olması gerekmektedir. Verimliliğin sağlanabilmesi için Müdürlüğümüzce
yapılan projelerde bina ve yerleşim ölçeğinde verimlilik tedbirleri alınmaktadır. Rezerv
alanda oluşturulacak yerleşim alanı, yeşil cephe kullanımları, doğal iklimlendirme sistemleri,
doğaya uygun cephe malzemeleri gibi modern ve sürdürülebilir yapım teknikleriyle
yapılacaktır. Alanın verimli ve sürdürülebilir kullanımı için de Esenler Master Plan
çalışmaları kapsamında topografik ve iklimsel özellikleri dikkate alınarak kaynakların verimli
kullanımı, iklime ve topografyaya uyumluluk, doğal çevreye uygunluk gibi yerleşim
kriterlerine uygun bir biçimde gerçekleştirilecektir.
Afetlere dayanıklılığın arttırılması için müdürlüğümüzde entegre plan ve politikalar
geliştirilmiştir. Dönüşüm projeleri geliştirilirken bilim ve araştırma kuruluşlarının
önerileri/yayınları takip edilmekte ve gerektiğinde danışmanlık alınmaktadır. Sorumlu
vatandaşlık kültürünün teşvik edilmesi, afet riskleriyle ilgili anlayış oluşturulması, karşılıklı
bilgilenmeyi desteklemek ve deneyimleri paylaşmak amacıyla Kentsel Dönüşüm ofislerinde
halk bilinçlendirilirken Müdürlüğümüze bildirilen görüşleri ve memnuniyet düzeyi
gerçekleştirilen projelerde girdi olarak kullanılmaktadır. Bu kriterlere göre yapılacak olan
konutlar deprem bölgesinde ve sağlıksız yapılarda yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı afete
dayanıklı ve güvenli yaşam alanlarında kavuşmasını sağlayacaktır. İstanbul Deprem Master
Planı’na göre Esenler’de ağır hasarlı bina yüzdesi %5,09’dur. Bu bağlamda ilçemiz
bünyesinde Havaalanı, Oruç Reis ve Turgut Reis mahallelerimizde alan bazında gerçekleşen
dönüşüm çalışmalarıyla güvenli konut üretilmiş ve ilçemizin afete dayanıklılığı arttırılarak
vatandaşlarımız güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına kavuşturulmuştur.
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzce deprem riskine karşın afet riski yönetimi yapılabilmesi
adına analiz çalışmaları yapılarak öncelikli dönüşmesi gereken alanlar, dönüşebilir alanlar
belirlenmiş, riskli alanlar ilan edilerek dönüşüm çalışmaları başlamış, öncelikli dönüşmesi
gereken alanlarda özel sektör ve diğer kamu kurumlarıyla ortak projeler üretilerek deprem
afet riskinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.
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“Esenler 2023 Master Planı” çalışmalarında ise ilçe bütününde kaynak verimliliğini dikkate
alan, sürdürülebilir, yeşil odaklı, kullanıcı tercihlerine uygun, güvenli ve afetlere karşı
dayanıklı modern, müreffeh ve Sendai Afet Azaltma Çerçevesine uygun yaşam mekânlarının
oluşturulması amaçlanmakta ve bu doğrultuda çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle
İstanbul Deprem Master Planında da belirtildiği gibi ilçenin yeşil alan ihtiyacının %58 olması
nedeniyle ileriye dönük planlarda bu konu üzerine yoğunlaşılmıştır.
Hedef 11.7.c. : support least developed countries, including through financial and
technical assistance, inbuilding sustainable and resilient buildings utilizing local
materials, (az gelişmiş ülkelere yönelik olarak, yerel malzemeler ile dayanıklı ve

sürdürülebilir binaların inşası için finansal ve teknik yardım sağlamak.)

Amaç 12. Ensure sustianable consumption and production patterns,
(sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak.)
Esenler Belediyesi’nin yapmış olduğu geri dönüşüm çalışmaları sürdürülebilir tüketimi ve
üretimine katkı sağlamaktadır. Hedef 11.6 maddesinde çalışmaların ayrıntılarına değinilmiştir.

Amaç 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts,
(iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak.)
Bu hedefle ilgili çalışmaları T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütmektedir.

Amaç 14. Converse and sustainably use the ocean, seas and marine
resources, (okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir şekilde
kullanmak.)
Bu hedef ile ilgili çalışmaları Büyükşehir Belediyesi yürütmektedir.

Amaç 15. Sustainably manage forests, combat desertification, halt and
reverse land degradation, halt biodiversity loss, (karasal ekosistemleri
korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir
kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimlilik kaybını durdurmak
ve geriye çevirmek ve biyoçeşitlilik kaybını durdurmak.)
Esenler İlçesi’nde tarım alanı olmadığı için bu hedefe yönelik çalışma yapılamamaktadır.

Amaç 16. Promote just, peaceful and inclusive societies, (sürdürülebilir
kalkınma için barışçıl ve herkesi kucaklayan toplumları teşvik etmek, herkesin adalete
erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek.)
Hedef 11.8 maddesinde tanımlanan Çocuk Meclisi çalışması bu hedefe yönelik çalışmalarla
tam olarak örtüşmektedir. Ayrıca kent vizyonunun geliştirilmesi, kentin hak ve hukunun
korunması amacıyla kurulan “Esenler Kent Konseyi” her seviyede etkin, hesap verebilir ve
kucaklayıcı kurumların oluşması için önemli bir adımı teşkil eder.
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Amaç 17. Revitalize the global partnership for sustainable
development, (sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını
güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmak.)
Yine Madde 11.8’de detaylarına değindiğimiz “Uluslar arası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları
Zirvesi” sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel
ortaklığı canlandırmak adına planlanmış önemli bir zirvedir.
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Tablo 4. Esenler Belediyesi Projelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri(Hedef 1-17) ile İlgililiği
Hedef 1
Yoksulluğun
Sona
erdirilmesi

ESKAM
EDİM

Hedef 2
Açlığın
Bitirilmesi

Hedef 3
Sağlık ve
Refah

Hedef 4
Kaliteli
Eğitim

Hedef 5
Cinsiyet
Eşitliği

x

Hedef 8
Hedef 6
Hedef 7
İstihdam Ve
Sağlıklı Suya Erişilebilir
Ekonomik
Erişim
Temiz Enerji
Büyüme

Hedef
9 Sanayi
Yenilikçilik
ve Altyapı

Hedef 10
Hedef 11
Eşitsizlikler- Sürdürülebilin Azaltıl- ir Şehirler ve
ması
Topluluklar

x

x

x

ESHİP
%100 Hayat

x

Hayat Butonu

x

ESGEV

x

Anne Üniversitesi

x

Çocuk Üniversitesi

x

ESEV

x

Kademe ve Kadın İstihdamı Projesi

x

x

x

Şehir Düşünce Merkezi
Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi
Esenler İlçesi Tekstil ve Konfeksiyon
Atölyeleri İyileştirme Projesi

x

Akademi Esenler
Kentsel Dönüşüm Projesi
Çocuk Sokağı Projesi
Geri Dönüşüm Projesi
Engelli Ailelerinden Oluşan Gönüllü
Arama Kurtarma Ekibi Projesi
ESTİM
Restorasyon Projeleri
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x

Hedef 11.1
Güvenli
Konut

Hedef 11.2
Herkes İçin
Güvenli Yol
ve ulaşım

Hedef 11.3
Kapsayıcı
ve Sürdürülebilir
Kentleşme

Hedef 11.4
Hedef 11.5
Kültürel ve
Afet
Doğal Mirası Etkilerinin
Korumak
Azaltılması

Hedef 11.6
Çevreden
kaynaklı
olumsuzlukların
azaltılması

Hedef 11.7
Yeşil alanlara kolay
ulaşım

Hedef 11.a
Ekonomik,
Hedef 11.b
Sosyal ve
Afet Risk
Çevresel
Yönetimi
Bağları
Oluşturmak
Güçlendirmek

x
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Hedef 11.c
Finansal
ve Teknik
Yardım
Sağlanması

Hedef 12
Bilinçli
Üretim ve
Tüketim

Hedef 13
İklim
Değişikliğiyle Mücadele

Hedef 14
Sudaki
Yaşam

Hedef 15
Karadaki
Yaşam

Hedef 16
Sulh ve
Adalet

Hedef 17
Küresel
Ortaklığın
Güçlendirilmesi

SONUÇ
Esenler Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı ile bu zamana kadar sürdürülebilir
kalkınma hedeflerine yönelik birçok proje geliştirdiği görülmektedir. 2030’a kadar yapılacak
gerek yeni projelerde, gerekse de devam eden projelerde sürdürülebilir kalkınma hedefleri göz
önünde bulundurularak planlamaya devam edilecektir. Hemen hemen her maddeye uygun
çalışmalar geliştirmek Belediye’mizin hedefleri arasında yer almaktadır. Esenler’de halen çok
düşük olduğu belirtilen yeşil alan imkânlarının yeni kentleşme alanlarında mevcut
standartlarında ötesinde geliştirilmesi, bir yeşil alan/yaya yolu/ulaşım durakları/merkezi
alanlar/sosyal tesisler bağlantısı kurulacak şekilde planlaması hedeflenen sürdürülebilir konut
ve kentsel gelişme için gerekli görülmektedir. Bununla birlikte mevcut kent dokusu
değerlendirilirken ve yeni gelişme alanları planlanırken; mevcut ve gelecekteki nüfusun
sosyal (eğitim, sağlık, kültür, ibadet, eğlence, spor, toplanma ve sosyalleşme ortamları,
meydanlar vb.) ve teknik altyapı (içme suyu, kanalizasyon, yol, ulaşım, iletişim, enerji temini,
yeşil alanlar ve parklar gibi) ihtiyaçlarının dikkate alınarak, acil müdahale merkezleri ağının
oluşturulması, çarşı merkezi, konut önü ve günlük park, mahalle, semt, ilçe parkları ve
aralarındaki yaya-yeşil bağlantı yolları, ulaşılabilirlik, kent dokusunda dolu/boş (yapılı
alan/yeşil açık alan) dengesinin sağlanması, çocuklara dost bina ve çevrenin planlanması ve
tasarlanması, kentsel alan, yarı kentsel alan ve kırsal alan arasındaki kullanım ve yoğunluk
geçişlerinin uygun bir şekilde planlanması, hava kalitesinin korunması, kapsayıcı, ulaşılabilir,
dayanaklı, ekonomik olarak erişilebilir, sürdürülebilir kent ve yapı tasarımının geliştirilmesine
önem verilecektir.
Planlama ilkelerinde sürdürülebilirlik kriterleri açısından enerji ve su kullanımını verimli
kılan, afete dayanıklı, ulaşılabilirliğin sağlandığı, ekonomik olarak karşılanabilir, ergonomik,
insan doğasına uygun tasarımlara önem verilmeye devam edilecektir.
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