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İSTANBUL KENT KONSEYİ
KATILIM KAFE TOPLANTISI
ESENYURT RAPORU
Katılım Kafe Esenyurt atölyesi, İstanbul Kent Konseyi ile Esenyurt Kent Konseyi
iş birliği ile düzenlenmiştir.

Programın yürütücülüğünü ve moderasyonunu İKK Sekreteryası yapmıştır.
Genel Sekreter: Rasim ŞİŞMAN
Genel Koordinatör: Canem KURTOĞLU
Koordinatörler: Gizem ÖLMEZ, Özlem AKDAĞ
Kurumsal İletişim Uzmanı: Nesrin BALCI
Katılım Araştırmacısı ve Uzmanı: N. Mert GÜMÜŞ
Bu rapor; 26.02.2022 tarihinde Esenyurt ilçesi katılımcılarını kapsayan ve Nene
Hatun Kültür Merkezi’nde yapılan 2. Katılım Kafe toplantısında tartışılanlardan yola
çıkarak İstanbul Kent Konseyi tarafından oluşturulmuştur.
Çalışmanın Kapsamı: Esenyurt ilçesi ve Esenyurt'ta yaşayan katılımcılar.
Çalışmanın Yöntemi: Bu çalışmada, kolektif bir fikir üretim ortamı oluşturmak ve
beyin fırtınası yaratmak amacıyla ‘World Cafe’ tekniği kullanılmıştır.
Toplantı süresi: 2 saat
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Emek Yoğun Bir İlçe
1960’lı yıllara kadar ekonomik kaynakları tarım ve hayvancılığa dayanan Esenyurt, sanayi
kuruluşlarının bölgeye yerleşmesi kaynaklı işgücü ihtiyacını karşılamak üzere yoğun göç
almıştır. 1989 yılında kurulan ve 2004 yılında kabul edilen Büyükşehir Belediye Yasası
kapsamında ilk kademe belediyesi ile ilçe statüsünü kazanan Esenyurt’un nüfusu,
denetimden ve planlamadan uzak şekilde son 10 yılda giderek artmıştır. Bu nüfus artışı
Esenyurt’taki hem maddi hem sosyal hem de kurumsal altyapının yetersizliğinin gündelik
yaşamdaki etkilerini derinleştirmiştir.
Sanayi ve hizmet sektörleri kapsamında oldukça geniş bir iş alanı olmasına rağmen işsiz,
kayıt dışı çalışan ve sosyal yardıma ihtiyacı olan kişi sayısı da fazladır. Ek olarak,
çalışanların kendilerini ifade edebileceği bir alan oluşturulmamıştır.

Öneri 1. Emek - işgücüne yönelik sivil oluşumların sayısı artabilir.
Öneri 2. Mevcut sanayi alanındaki sektöre katılmak için işgücü yetiştirmek üzere
sanayi sektörleriyle entegre Meslek Yüksekokulları kurulabilir.
Ağır sanayi, tekstil vb. alt sektörlerde hizmet veren Esenyurt OSB alanı yoğun bir
yüzölçümüne

sahiptir;

fakat

yoğunluklu

olarak

dumansız

sanayi

faaliyetleri

gerçekleştirildiğinden yoğun bir hava kirliliğine sebep olmamaktadır.

Öneri 1. Sanayi bölgesi, yeşil alanlarla sınırlandırılabilir ve desteklenebilir.

Plansız Yapılaşma ve Gelişim
Esenyurt’un 1989 yılında köy statüsünden çıkıp belediye olma niteliği kazanmasıyla beraber
geçiş sürecinde pek çok altyapı problemi yaşanmıştır.
2004 yılı itibariyle nüfus artışına sebep olacak politikalar izlenmiştir. 2004 yılı sonrasında
inşa edilen yüksek katlı yapılar ve alışveriş merkezleri de ilçenin siluetini, konut dokusunu
değiştirmiştir. Kanunsuz yapılaşmanın da önü açılmış, gecekondu bölgeleri artış

göstermiştir.
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Özellikle gecekondulaşma sorununun ilçe belediyesinin tek başına çözebileceği bir sorun
olmadığı dile getirilmiştir. Halihazırda Esenyurt’ta bulunan otopark ve park sayısı nüfusa
oranla yetersiz olmakla beraber, mevcut otopark alanları da kafeler, özel hastaneler ve site
sakinleri kullanımı ile işgal edilmektedir. Dolayısıyla bu alanlar amaçları doğrultusunda
kullanılamamaktadır.

Öneri 1. Mevcut otopark alanlarının işlevine uygun bir şekilde kullanımı için alanda
otopark alanı olduğuna dair düzenlemeler yapılabilir ve tek katlı, 6 m2’yi geçmeyen
yönetim / güvenlik birimi ile denetimi sağlanabilir.
Öneri 2. Sitelerin otopark ihtiyacının site içerisinde planlanan nüfusa bakılmaksızın
kendi içerisinde çözüleceğine dair bir yaptırım sağlanabilir.
Öneri 3. Genel otopark alanları tasarlanan yeşil alanlarla birlikte planlanabilir.

Afet
Bitişik ve sıkışık konut yapısı ile arazi kullanım dağılımında yeşil alan miktarının az olması
durumu; herhangi bir deprem anında insanların nerede toplanacağı sorusunu akıllara
getirmektedir. Nitekim binaya bitişik toplanma alanları olduğundan ve yaratacağı
sorunlardan da bahsedilmiştir. İstanbul’un her bölgesinde olduğu gibi Esenyurt’ta da
deprem tehlikesi önemli bir gündemdir.

Öneri 1. İBB itfaiye ekipleri, Kent Konseyleri ve gönüllüler ile beraber daha fazla
bilgilendirme, farkındalık çalışması yapılabilir. Depremlere hazırlık, deprem süresince
meydana gelen tehlikeler, deprem anında yapılması gerekenler üzerine İBB ve AFAD
ortaklığında yapılan benzer çalışmalar gibi ‘Depreme Hazırlık ve Depremin
Zararlarından Korunma’ Eğitimi hem ailelere hem çocuklara verilebilir. İKK ise bu
eğitimlerin geniş bir kitleye ulaştırılmasında ve takibinin yapılmasında görev alabilir.
Yine benzer şekilde, çarpık kentsel gelişimden kaynaklanan dar sokaklar İstanbul
İtfaiyesinin Sultaniye / Yenikent gibi mahallelerde sokaklara girmesini engellemekte ve
müdahalesini zorlaştırmaktadır.
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Yetersiz Kentsel Hizmetler
Göçle beraber gelen hızlı nüfus artışı, dışarıdan gelen mülteciler, sığınmacılar, göçmenler
ve Esenyurt’ta yaşayanlar arasında öngörülemez bir karmaşa yaratmıştır. Ayrıca, nüfusun
kontrol edilemez bir şekilde artışı, kentsel yerleşim alanlarının plansız bir şekilde
gelişmesine sebep olmuştur. Eğitim, sağlık, sosyal kültürel tesis alanları gibi kentsel
hizmetlerin nüfusun artışı ile eşgüdümlü olarak planlanmamış olması ise hizmetlerin
yetersiz kalmasını beraberinde getirmiştir. Kentteki konutlar iç içe geçmiş bir halde sürekli
büyümektedir. Konut alanlarındaki büyümeye rağmen sosyal kültürel alanlar, sağlık
alanları, eğitim alanları genişlememiş, ilçede nefes alacak bir yeşil alan da bırakılmamıştır.
Özellikle Yeşilkent, Esenkent, Barbaros Hayrettin gibi kimi mahallelilerin hizmete
erişiminde aksaklıklar ya da kamu tarafında hizmet ulaştırma konusunda ciddi sorunlar
yaşanmaktadır. Konut yapısının %4’ünü oluşturmakta olan yüksek yapılarda yaşayan
kitle, çoğu ihtiyacını ilçe dışında karşılamakta ve Esenyurt’ta vakit geçirmemektedir.
Bunun dışında, mahallelerin bir kısmında aile sağlığı merkezi bulunmaması sağlık
hizmetlerine erişimi zorlaştırmaktadır.

Öneri 1. Her mahallede bir aile sağlığı merkezi kurulabilir.
Öneri 2. Aile sağlığı merkezi fonksiyonu, takriben 500 metre dikkate alınarak her
mahalle sakininin yaya olarak ulaşabileceği hizmet etki alanında planlanabilir.
Eğitimin alanlarına bakıldığında; 50 kişilik sınıflarla eğitimin kalitesi düşmektedir.

Öneri 1. Eğitim ihtiyacı olan nüfusun tespit edilerek ihtiyacı karşılayacak düzeyde
eğitim tesisi alanı ayrılabilir ve projelendirilebilir.
Spor tesisleri ele alındığında ise; ilçe belediyesi tarafından okul bahçelerinde yapılmıştır.
Okul saatleri dışında mahallelilerin ücretsiz spor faaliyetleri gerçekleştirmesi için imkan
sunan, 2019 yılına kadar belediyenin yetki ve sorumluluğunda bulunan 14 Kapalı Spor
Salonu’dan 11’inin ilçe kaymakamlığının yetkisine bırakıldığı ve bunların bugün yurttaşlar
tarafından doğrudan kullanılamadığı ifade edilmiştir.
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Öneri 1. Spor İstanbul Esenyurt’taki tesisleri için daha fazla altyapı, kaynak ve
eğitmen desteği sağlayabilir.
Esenyurt ilçesinde site tarzı yerleşim yeri oldukça fazla bulunmaktadır.

Öneri 1. Siteler, sitenin planlanan nüfus projeksiyonu kapsamında çocuk oyun
bahçesi, park-dinlenme alanları, spor alanı, kreş vb. sosyal alan ihtiyaçlarını site
içerisinde karşılayacak şekilde planlanabilir.

Kültür Sanat
Her mahallede Kültür Merkezi bulunmasına karşın Esenyurt’ta profesyonel sahne
sanatlarının icra edilebileceği sadece 1 adet kültür merkezi, Erol Olçok Kültür Merkezi,
bulunmaktadır. Ayrıca sahne sanatları için planlanan 480 kişilik tiyatro sahne alanının 1
milyonu geçmiş bir nüfusun ihtiyaçlarına cevap veremediği ifade edilmiştir.
Diğer bir yandan; Esenyurt pek çok şair ve ressamın ikamet ettiği bir ilçe olmasına rağmen
sanatçıların büyük bir çoğunluğunun etkinlik için ilçe dışında vakit geçirmeyi tercih ettiği
öğrenilmiştir.
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Örneğin, Arif Sağ ve Zülfü Livaneli gibi büyük sanatçılara da ev sahipliği yapmış olan ilçe,
bu anlamda zayıf kalmıştır.

Öneri 1. Yeni planlanan kültürel tesis alanları; halk eğitim merkezleri, mesleki sosyal - kültürel eğitim merkezleri, kültür evleri, kütüphane, araştırma merkezleri,
konferans salonları ve tiyatro salonları ile birlikte kapsayıcı olarak planlanabilir.

Nüfus Artışını Karşılayamayan Yeşil Alan
İlçenin hızlı büyümesinden ve sanayileşmesinden dolayı aktif olarak kullanılan yeşil alanın
çok az olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak özellikle çocukların vakit geçireceği yeşil
alanlar oldukça az olduğundan; çocukların oyun alanı olarak yolları kullandığından söz
edilmiştir. Bu durum ise kazalara sebep olmakta, çocukların can güvenliğini tehdit
etmektedir. Ayrıca; katılımcı olarak bulunan muhtarlar, spor ve rekreasyon alanlarının
sayısal olarak yetersizliğinden bahsetmiş, mahalle sahalarını kullanmak isteyen çocuk ve
gençlerin sıralı ve sınırlı süreye tabi olmak zorunda kaldıklarını belirtmiştir.

Öneri 1. Fevzi Çakmak Caddesi gibi ana caddeler ağaçlandırılabilir.
Öneri 2. Kamu yararı amacıyla sitelere ağaç dikilmek üzere belediye ağaç verebilir.
Öneri 3. İlçe belediyesi ve İBB, Esenyurt Kent Konseyi ve İstanbul Kent Konseyi
ortaklığında ağaç dikme kampanyaları yapılabilir.
Öneri 4. Mevcut park alanlarında, kafe ve restoran alanları kaldırılarak halka
ücretsiz kullanabilecekleri ve erişebilecekleri daha fazla yeşil alan bırakılabilir.
Öneri 5. Yapılan sitelerin ruhsatlarına ağaç dikme zorunluluğu getirilebilir.
Öneri 6. Mevcutta atıl kalmış küçük pasif yeşil alanlara park yapılarak
ağaçlandırılabilir.
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Öneri 7. Yaşam Vadisi Projesi kapsamında; Kıraç, Mimar Sinan ve Atatürk
Mahallelerinden geçen vadi projesinin bir an önce uygulamaya konması ve
projenin Haramidere’deki yeşil alanlarla birleştirilerek projelendirilmesi yeşil
alanın sürekliliğini artırabilir.
Öneri 8. Açık ve yeşil alanlar, diğer sosyal ve teknik altyapı alanları (açık ve kapalı
spor tesisleri ile park, çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı) ile bir
bütün oluşturacak ve erişilebilirliği sağlanacak şekilde birlikte planlanabilir.
Öneri 9. Esenyurt bölgesinde dere boyunca sağlanacak bir yeşil koridor hem yeşil
alan hem de bisiklet yolu ile Yaşam Vadisi’ne bağlanarak sürekliliği artırılabilir.

Erişilebilirlik
Plansız ve hızlı yapılaşma ve gelişim nedeniyle Esenyurt’un hem kendi içinde hem de
diğer

ilçelerle

olan

ulaşımının

zayıf

kaldığı

katılımcılar

tarafından

oldukça

vurgulanmıştır. İl ve ilçe içerisindeki ulaşım değerlendirmelerinde; öncelikle ana yol
güzergahları ile iç yollar arasında entegrasyon sorunu olduğu, ilçe içerisinde caddelerdeki
ticari araç parklarının ulaşımı olumsuz etkilediği, park etme sorunu ve yolların dar
planlanması ile birlikte minibüs, dolmuş vb. araçlar dışında İETT otobüsleri gibi toplu
taşıma araçlarının kullanılamadığı, yine yön levhalarında eksiklikler bulunduğu ve bu
eksikliklerin kazalara sebebiyet verdiği dile getirilmiştir. Metrobüs ulaşımında ise
Güzelyurt durağını Mehterçeşme -Mehmet Akif Ersoy- ve Barbaros Hayrettin Paşa
Mahallelerinde yaşayan yurttaşların doğrudan kullandıkları, dolayısıyla sabah akşam
saatlerinde durakta bulunan tek üst geçitte ciddi bir yoğunluğun yaşandığı belirtilmiştir.

Öneri 1. Metrobüs durağına batı yakasına kadar uzanan yeni bir üst geçit
yapılmalıdır.
Öneri 2. Avcılar – Başakşehir hattına bir yol yapılabilir.

8
Öneri 3. Esenyurt ve Beylikdüzü'ne uzanan bir metro hattı projelendirilebilir ve
hayata geçirilebilir.
Öneri 4. Esenyurt merkezini birbirine bağlayacak bir metro veya metrobüs hattı
planlanabilir.
Öneri 5. Beylikdüzü ve yakın ilçeler arasındaki otobüs ve minibüs hatları herkesin
faydalanabilmesi için arttırılabilir ve yeniden düzenlenebilir.
Öneri 6. Doğan Araslı bulvarında trafik sıkışıklığını azaltmak adına alt geçit ve üst
geçitler yapılabilir.
Öneri 7. Yoğun trafik sorunu için alternatif kontroller sağlanabilir, farklı ulaştırma
politikaları uygulanabilir.
Öneri 8. Beylikdüzü ve Esenyurt gibi ilçeler denizyolu taşımacılığı ile İstanbul’un
merkezi bölgelerine bağlanabilir.
Katılımcılar, kapsayıcılık açısından bölgedeki en erişebilir alanları Atatürk ve Turgut Özal
Mahallelerinde bulunan ve ilçe belediyesine ait olan Termal Merkezler ve Yaşam Vadisi
olarak görmektedir.
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Güvenlik Algısı ve Ortak Yaşam
Katılımcıların paylaşımları doğrultusunda, Esenyurt son zamanlarda İstanbul’da suç
oranının en yüksek olduğu ilçelerden biri haline geldiği anlaşılmaktadır. Özellikle işgücü
piyasasına bir şekilde dahil olamayanlar ya da işgücü piyasasından dışlananlar; hırsızlık,
uyuşturucu ticareti, gasp, fuhuş vb. suçlara sürüklenip yasal olmayan yollardan geçim
kaynağı oluşturmaya yönelmektedir.
Yine nüfus yoğunluğuna bağlı olarak, asayiş ve güvenliği sağlamakla görevli kolluk
kuvvetlerinin sayısı oransal olarak düşük kalmaktadır. Tüm bu nedenlere bağlı olarak
Esenyurt, ilçede yaşayanlar tarafından güvenli bir yaşam alanı olarak görülmemektedir.
Suçu önleyici ve koruyucu tedbirler konusunda yerel yönetimlerin de destekleyici rol
üstlenmesi gerekmektedir.

Öneri 1. Bireyleri suça sürükleyen nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik
olarak yurttaşların işgücüne katılmalarını arttırmak amacıyla eğitimler ve
istihdam olanaklarını arttırmaya yönelik çalışmaları düzenlenebilir.
Öneri 2. Koruyucu önlem olarak ise yerel yönetimin yetkisi dahilinde bulunan
kamusal alanlarda güvenlik bulundurulabilir, aydınlatmaların artırılmasına
yönelik hizmet ihtiyaçları karşılanabilir.
Esenyurt ilçe sınırları içinde en bilinen ve geniş alana sahip meydan ‘Cumhuriyet
Meydanı’dır. Fakat yaşayanlar arasındaki kültürel çeşitlilik ve nefret söylemi, insanların
meydanda uyum içinde vakit geçirmesine engel olmaktadır. Meydandaki güvenlik
problemleri de kaliteyi düşürmektedir.

Öneri 1.

Cumhuriyet

Meydanı

gibi

mevcut

meydanlar,

ortak

kullanımı

destekleyecek şekilde tekrar düzenlenebilir. Her mahallede ise park ve ticaret
alanları ile kesişecek bir noktada planlanan meydan alanı düzenlemesi yapılabilir.
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Öneri 2. Planlanan

meydan

alanlarının

toplumun

her

kesimi

tarafından

sahiplenilmesi ve kullanılması için ilçe belediyesi tarafından atölye, sergi ve konser
gibi etkinlikler düzenlenebilir.
Pınar Mahallesi, katılımcıların güvenlik açısından en az memnun olduğu mahalle olarak dile
getirilmiştir. Madde bağımlılığı, hırsızlık vb. sebeplerden mahalleye karşı güven duygusu
oldukça düşük ve yerleşim için en az tercih edilen mahalle olduğu anlaşılmıştır.
Fiziksel alana yönelik problematik alanları ele aldığımızda ise; ilçe içerisinden geçen
dereler ilçe sakini hayvan ve çocuklara güvenlik sorunu yaratmaktadır. Bu sorun nedeniyle
dere içerisinde boğulmalar olduğu belirtilmiştir.

Öneri 1. Bu dereler ıslah edilebilir ve kamu güvenliği yeniden düzenleme ile
güvence altına alınabilir.

Nüfus Artışı ve Göç Sorunu
TÜİK 2018 verilerine göre ise; 891.120 resmi nüfus içerisinde göçmenlerin payı %24,3 yani
216.542 kişi olarak saptanmıştır. 2021 yılında 977.489 olan nüfus miktarının, resmi
olmayan rakamlara göre 1,5 milyonu geçtiği tahmin edilmektedir.
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Katılım Kafe toplantılarında da benzer olarak; Esenyurt’a gelen göçmen sayısının
300.000’in üzerinde bir değer olduğuna dair tahminde bulunulmuştur.
İç ve dış göç ile artan nüfusun bir sonucu olarak bölgede birden çok dilin konuşulması,
Esenyurt’ta yaşayan insanların birbirlerini tanımalarını, anlamalarını zorlaştırmıştır. Yerel
yönetimler ve merkezi idarenin dil eğitimleri konusunda sunduğu imkânlar çok sınırlı
kalmıştır. Sonuç olarak, ortak bir dilde iletişim kurulamaması, bölge çatışma ortamının
oluşmasında önemli bir etken olmuştur. Diğer bir taraftan ise; Esenyurt’a göç edenlerin ve
yaşayanların birlikte yaşam dinamiklerine uyum göstermekte problem yaşadıkları;
dolayısıyla ortak kullanım alanlarında huzur ve güven ortamının olmadığı ifade edilmiştir.
Beraberinde, birlikte yaşam kültürünün geliştirilmesi için yerel yönetimlerin eğitim
konusundaki hizmetlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir.
Esenyurt’a yerleşen göçmenlerle ve mültecilerle ilgili herhangi bir politika izlenmemiş,
sosyal yaşama, iş hayatına, eğitime nasıl katılacaklarına dair planlar yapılmamıştır. Çoğu
mülteci ve göçmen, Türkçe bilmemelerinden dolayı günlük yaşamlarını devam
ettirmekte zorlanmaktadır. Temel bir örnek olarak; sağlık hizmetlerinden yararlanmak
üzere sağlık sorunlarını ifade edememektedirler.

Öneri 1. Göçmenler ve mülteciler içerisinde doktorlar, öğretmenler, sanatçılar,
zanaatkarlar bulunmaktadır. Onların iş hayatına katılmalarını sağlamak için
öncelikle dil öğrenecekleri alanlar planlanabilir. Böylece bu insanların bilgi ve
deneyimlerinden faydalanılabilir.
Öneri 2. Esenyurt’ta faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları ağırlıklı olarak
hemşehrilik üzerine çalışmaktadır. Bu nedenle, kentlilik bilinci ile ilgili ortak
çalışmalar yürütebilirler.
Öneri 3. İlçe düzeyinde oluşturulan istihdam ofislerinden biri de Esenyurt için
planlanabilir.
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Esenyurt’tan Bireysel Hikayeler
1989 yılından bu yana Esenyurt’ta yaşamış bir katılımcının ilçe deneyimlerinden
örneklendirme

yapmak

gerekirse,

ilçe

hakkında

düşüncelerini; “Küçük yaşlarda

Esenyurt’un ekonomik olarak zayıf bir ilçe olduğunun farkında değildik. Ne zamanki
üniversite için Esenyurt dışına çıkmak durumunda kaldık, o zaman İstanbul’un diğer
ilçelerine nazaran Esenyurt’ta yoksul bir yaşam sürdüğümüzü fark ettik. 30 sene geçmesine
rağmen Esenyurt’ta hiçbir şey değişmedi. İlçede yaşayanlar hala ihtiyaçlarını ilçe içerisinde
karşılayamıyor.” şeklinde ifade etmiştir.
Mültecilerin yaşadıkları problemler Suriye’den gelip Esenyurt’a yerleşmiş bir kadın
katılımcıdan dinlenmiştir. “5 yıldır Esenyurt’ta yaşıyorum. Buraya geldiğimde eğitim

hayatıma devam edeceğimi düşünüyordum, fakat maddi zorluklar neticesinde çalışmak
durumunda kaldım. Çalışmak da zorlu bir mücadele şekliydi.

Evlenmenin yükümü

hafifleteceğini ve yanımda beni destekleyen biri olursa daha hızlı uyum sağlayabileceğimi
düşünerek bir evlilik yaptım. Evlilik hayatı da düşündüğüm gibi ilerlemedi, eşim evden
çıkmamı ve kimseyle iletişim kurmamı istemiyordu. Bir şeyleri değiştirmek için büyük
savaşlar verdim. Önce Türkçe dilini öğrendim, sonra ise kendim gibi farklı bir kültürden
gelip buraya yerleşmiş, uyum sağlamakta zorlanan pek çok kadına Türkçe dersleri
vermeye başladım. Mülteciler için sosyal uyum ve kent hayatına entegrasyona yönelik
hiçbir eğitim yok, kimse haklarından haberdar değil.”
Üçevler Mahallesi Muhtarı Esenyurt hakkındaki fikirlerini şu şekilde ifade etmiştir: “1987

yılında beri Esenyurt’ta yaşamaktayım. 87’li yıllarda Esenyurt’ta ne yol ne de su vardı.
İnsanlar geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlıyordu. Bir de at çiftliği vardı. 1989 yılı
itibariyle geniş yollar açılmaya başladı. Bizler neden bu kadar geniş yollar açılıyor diye o
zaman düşünmüştük, fakat şu anki mevcut durum gerekçesini ortaya koymakta.
Yapılarda katlar çıkılırken modernleşiyoruz sandık, meğerse çocuklarımızın geleceğini
koruyamamışız. Üçevler mahallesinde eğitim tesisi, park ve mezarlık alanlarının konut
alanlarına dönüştüğüne şahit olduk.”.
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Mülteciler Neden Yerleşmek İçin Esenyurt’u Tercih Ediyor?
Esenyurt çoğu ilçeye göre daha düşük ekonomik koşullara sahip olduğundan çoğu
mülteci bu bölgeye yerleşmeyi tercih etmiştir. 5 yıl önce rekabet içinde bir ortam yok
iken, şu an koşullar daha da zorlu hale gelmiştir.

Hayvan Hakları
Esenyurt ilçesinde sokak hayvanı sayısı oldukça artmaktadır. Diğer ilçelerdeki sahipsiz
hayvanlar da Esenyurt’a bırakılmakta ve hayvan haklarına yönelik hizmetlerde de
eksiklikler bulunmamaktadır. Hem çocuklar hem de hayvanlar için güvenli bir ortam
oluşturulması önem arz etmektedir.

Öneri 1. Hayvan hakları için hem teorik hem uygulamaya yönelik eğitimler
verilebilir. Aynı zamanda ilçede bulunan tek barınak yeterli bulunmadığından
barınak sayısı arttırılabilir.
Hayvanların hızlı bir şekilde çoğalması, sokakta bakımsız hayvan sayısını artırmakta ve
hayvanların sağlığı üzerinde endişe oluşturmaktadır. Keza, Hayvanlar ile ilgili herhangi bir
kaza yaşandığında 10 saat sonra dönüş yapılmaktadır.

Öneri 1. Hayvanlar için acil sağlık merkezi oluşturulabilir. Saadetdere, Pınar, Aşık
Veysel Mahalleleri gibi hayvan yaralanmalarının yoğun olduğu bölgeler
önceliklendirilebilir.
Var olan ekonomik krizle beraber artan mama fiyatlarından dolayı sokak hayvanlarının
beslenmeleri için gereken mama yardımlarının sayısı azalmaktadır. Bu durum hem
hayvanların aç kalmasına yol açarken, hem de güvenlik sorunu yaratmaktadır.

Öneri 1. Düzenli olarak çalışacak mama dağıtım sistemleri oluşturulabilir. Ayrıca
bu sisteme vatandaşların organik ev atıkları da dahil edilebilir.
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STK’lar ve Örgütlenme
Katılımcılar tarafından Esenyurt’taki il hemşehri derneği sayısının 41 olduğu ve bu
alanda çalışan STK’ların oldukça faaliyet gösterdiği dile getirilmiştir. Bu bağlamda; hem
ilçeye gelen mülteciler hem de farklı illerden yerleşenler birlikte ele alındığında çok fazla
farklı kültürün Esenyurt’ta bir arada yaşadığı söylenebilir. Fakat bu insanların ortak
değerler oluşturmasında aracı olacak, onları ortak vakit geçirmeye yönlendirecek alanlar
planlanmamıştır.

Kültürel Miras
Esenyurt’ta keşfedilen ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından 16. yüzyılda yaptırıldığı
tahmin edilen, yaklaşık 500 yıllık Viyana Köprüsü'nün tescil altına alınmasının ardından
alanda nasıl bir koruma çalışması yürütüleceğine dair katılımcıların yetkililer tarafından
bilgilendirilmediği anlaşılmıştır.

Öneri 1. Köprünün korunması sürecinin her aşamasında vatandaşlar Esenyurt
Belediyesi tarafından bilgilendirilebilir.
Esenyurt; Eşkinoz Çiftliği adı altında 19. yüzyılın başlarında Ekrem Ömer Paşa'ya ait çiftlik
toprağında kurulan bir yerleşme olarak 1967 yılında Esenyurt adını almıştır. Zamanında,
çiftlik

çalışanlarından,

1920-1938

yıllarında

Romanya

ve

Bulgaristan'dan

gelen

göçmenlerden ve son yıllarda iç ve dış göçlerle gelen nüfustan oluşan sosyal dokusu
bugünkü sosyo - kültürel halini almasını sağlamıştır. Bu bağlamda, kültürel ve sosyal
değere sahip bu çiftlik Esenyurt’un geçmişine dair büyük önem taşımakla beraber
zamanla yağmalanarak varlığına dair izler silinmiştir.

Öneri 1. Eskinoz Çiftliği’nin kentsel bellekte yerini ve değerini kaybetmemesi adına
çalışmalar yapılabilir.
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Bağlarçeşme ve Mehterçeşme Mahalleleri isimlerini bu bölgelerde bulunan tarihi
çeşmelerden almaktadır. Katılımcılar, mevcut tarihi çeşmeler ile ilgili bir çalışma
yapılmadığını ifade etmişlerdir. Ancak katılımcılara göre, bunlar restore edilerek ilçe
sakinlerinin kullanımına ve erişimine açılmalıdır.

Öneri 1. Bu çeşmeler, bütünlüklü bir bakış açısıyla özgün yüzeyleri korunarak
Esenyurt’un kentsel hafızasına dahil edilebilir.

Doğal Kaynaklar
Bölgede az bilinen, fakat kayda değer miktarda, ve yeryüzünün 1200 metre derinliğine
kadar inen termal su kaynakları bulunmaktadır. Kıraç ve Saadetdere bölgelerinde iki farklı
kaplıca faaliyet göstermektedir.

İçerici Politikalar ve Kapsayıcılık
Esenyurt, İstanbul’un en büyük ilçesi olarak içerisinde büyük bir engelli nüfusu
barındırmaktadır. Bu nedenle, bu vatandaşlar için de içerici ve kapsayıcı politikalar
benimsenerek

var

olan

uygulamaların

yeniden

düzenlenmesi

gerektiği

görüşü

vurgulanmıştır.

Öneri 1. Engelliler için erişilebilir ve kullanılabilir İETT araçlarının sayısı artırılabilir.
Bütün İETT otobüsleri engelli dostu olabilir.
Öneri 2. İETT Durakları engelli vatandaşların kullanabileceği şekilde engelli dostu
bir şekilde tasarlanabilir, mevcut duraklar ise engelli dostu duraklar haline
getirilebilir.
Öneri 3. Kaldırıma

park

edilmesi

konusunun

engellilere

büyük

zorluklar

yaşatmasından dolayı sıkı kontroller yapılabilir ve caydırıcı politikalar (para cezası
vb.) uygulanabilir.
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Öneri 4. Kamu binalarındaki eskimiş engelli rampaları yeniden kontrol edilebilir ve
düzenlenebilir. Tüm kamu binaları engelli dostu yapılar haline getirilebilir.
Öneri 5. Altgeçit ve üstgeçitler asansörler ile engelli dostu hale getirilebilir.
Öneri 6. Kamusal alanda zor durumda kalan engelli yurttaşlar için yardım butonu,
yardım hattı ya da mobil yardım uygulaması yapılabilir.
Öneri 7. İlçede bulunan spor tesislerinde engelli yurttaşlara uygun spor branşları
programa eklenebilir veya mevcut spor branşları engelli bireylerin de aktif
katılabileceği şekilde organize edilebilir.

Medya-Basın
Son olarak; medyanın Esenyurt üzerinde çok sert bir dil kullanmakta olduğu
düşünülmektedir. Katılım Kafe benzeri etkinlikler Esenyurt’taki yerel katılımcıların
problemlerini dile getirmesi ve önerilerini iletmesi için önemli bir katılım aracı olmuştur.
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Esenyurt Katılım Kafe Deneyiminden
“Katılım Kafe atölyesi gibi etkinlik ve programlar yakın geçmişe kadar ilgi
görmüyordu; fakat insanlar artık

düşüncelerini ifade etmek istiyor ve bu tarz

etkinlikler daha çok ses getiriyor.” (Esenyurt atölye katılımcısı)

*Katılım Kafe’nin hem İKK hem de İstanbul’da yaşayanlar için yeni bir katılımcı araç olması
planlanmaktadır. Yurttaşlar yaşadıkları bölgede gerçekleşecek toplantının buluşma
takvimini sosyal medya aracılığı ile takip edebilirler.
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