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Vatandaş talep

Talep kaydı yapılır

Uygun ise

Uygun ise

Ücret tahsis edilir

Dosyanın arşive kaldırılması

Denetim 
Raporu

İşyerinin 
kontrolü 

yapılır

Faaliyet 
uygunmu?

Uygun değil 
ise mühürleme 

yazısı yazılır

Uygun 
değil ise 

süre verilir

Vatandaş Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü’ne 
yönlendirilir

Ruhsat kesinleşen mükelleflerin 
SSK’ya bildirilmesi

Komisyona 
alınacak 
evraklar 

komisyona 
hazırlanır

İtfaiye 
başvurusu yapılır

Süre sonunda 
kontrol edilir

Uygun ise komisyona 
havale edilir

Onaylı harç yazısı

Ruhsat hazırlanır

Ruhsat teslim edilir

Onay

Uygun değil ise 
vatandaşa bilgi 

verilir rapor 
tekrar yazılır
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UMUMA AÇIK İŞYERLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI
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Vatandaş talep

Uygun ise

Ruhsat hazırlanır

Onay

Dosyanın arşive kaldırılması

Uygun ise

Komisyona 
alınacak evraklar 

komisyona 
hazırlanır

Uygun değil ise 
vatandaşa bilgi 

verilir. Rapor 
tekrar yazılır

Vatandaş Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü’ne 
yönlendirilir

İşyerinin 
kontrolü 

yapılır
Denetim 
raporu

İtfaiye ve emniyet 
görüşü alınır

Ruhsatı kesinleşen mükelleflerin 
SSK’ya ve emniyete bildirilmesi

Onaylı 
harç yazısı

Ücret 
tahsis edilir

Talep kaydı 
yapılır

Ruhsat 
teslim edilir

Süre sonunda 
kontrol edilir

Faaliyet 
uygun mu?

Uygun değil 
ise mühürleme 

yazısı yazılır
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Ruhsatsız işyerlerinin online veya telefonla başvuru 
yapmaları durumunda; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 
bu bilgiler doğrultusuna ilgili birimlerle yazışmalar yapıp, 

cevabi yazılar alındıktan sonra işyerine gidilerek gerekli kon-
troller yapılır. Ruhsatla ilgili Müdürlüğümüzde yapılan bütün 
işlemler burada yapılarak sonra ruhsat teslim edilmektedir.

Ruhsat işlemlerinde büyük kolaylık ve zaman tasarrufu 
sağlayan proje kapsamında ruhsat başvuru işlemleri www.
esenler.bel.tr internet adresi üzerinden online veya 444 11 11 
den 1605 arayarak başvurusunu yapılabiliyor. 

n Belediye bütçesine gelir(çevre temizlik ve ruhsat harçları) 
sağlanacak.
n Ruhsat müracaatına gelen mükellef sayısında azalma 
olacaktır.

n Belediyeye gelmeden ruhsat müracaatında 
bulunabilecek.
n Vatandaş iş yoğunluğunun arasında ruhsat müracaatında 
bulunmak için ayrı bir zaman harcamak zorunda kalmayacak.
n Vatandaşın maddi ve manevi kazancı olacaktır.

RUHSATTA AKILLI 
SİSTEM RASİS

RASİS PROJESİNİN BELEDİYE AÇISINDAN GETİRİLERİ

VATANDAŞ AÇISINDAN 
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Ruhsatta Akıllı Sistem Projesi  
ile ruhsat alımında işlem 
sürecinin  kısaldığını belirten 

Esenler Belediyesi Ruhsat ve 
Denetim Müdürü Yakup Yeşiltaş, 
“Bu proje ile ilçemizde bulunan 
yaklaşık 25 bin esnafın tespitini 
yapıp faal olanlarının tamamını 
ruhsatlandırmayı hedefliyoruz” 
dedi. İlçede faaliyet gösteren 
esnafın kendini yenileyerek çağa 
ayak uydurması için var gücüyle 
çalıştıklarını belirten Yeşiltaş, ruhsat 
problemine daha akılcı ve pratik 
bir çözüm sunmak için böyle bir 
projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. 
Yeşiltaş, Akıllı  Sistem ile esnafın 
iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı 
gibi işlemlerini kısa bir sürede 
gerçekleştirebildiğini vurguladı. 

ESNAFI

HEDEF:

RUHSATLANDIRMAK

25.000
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İyilere
belgesi

teşekkür 

Esenler Belediyesi İlçede bulunan tatlıcılar ile 
fırınlara gece saatinde ani operasyonlar düzenledi. 
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, üretim 

ve satış kurallarına uymayan bazı fırın sahiplerine 
uyarılarda bulunurken, denetimlerde geçer not alan bazı 
işyerlerinin işletmecilerine de teşekkür belgesi verdi. 

Esenler Belediyesi gıda üretim merkezleri ile ekmek 
fırınlarına gece baskınları düzenledi.  Esenler Belediye 
Başkanı M. Tevfik Göksu başkanlığında yürütülen ve 
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü,  Zabıta Müdürlüğü, 
Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü 
ekiplerinin katıldığı denetimlerde imalathaneler, 

üretilen şeker, çikolata,  tatlı, 
ekmek, pide gibi gıdalarda etiket bulunup 
bulunmamasına,  gramajlarına, ham maddelerin 
saklandığı depoların hijyenik olup olmamasına,  
mekanların boya,  badana ve havalandırmalarının 
yeterliliği, çalışan işçilerin giyim- kuşamları gibi 
hemen her yönüyle gözden geçirildi.  Kontrollerde 
iyi bulunan imalathane sahiplerine teşekkür belgesi 
verilirken, uygun bulunmayanlar da uyarıldı. 

FIRINLAR DENETLENDİ
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TAVİZ YOK
Esenler Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde 

Zabıta, Sağlık İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından okul kantinleri 
denetlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın genelgesi 

doğrultusunda “ Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uygulanacak Hijyenik Kuralları” 
çerçevesinde okul kantinlerini denetleyen denetim ekibi, kantinlerde  kolalı gazlı 
içecekler ile  patates kızartması cips ve şeker gibi yüksek oranda  şeker ve yağ  
içeren yiyecekler ile besleyici değeri olmayan, enerji yoğunluğu, yüksek besin 
değeri olan  gıda ürünlerinin satılıp satılmadığını kontrol etti. 

Esenler’deki tüm okulların kantinlerinde incelemelerde bulunan denetim 
ekibinin ilk durağı,  50. Yıl Tuna İlköğretim Okulu oldu. Denetim ekiplerince 
yapılan kontrolde,  kantinde öğrencilere satılan gıda ürünleri tek tek  incelendi. 
Ruhsatı olmayan kantinin sahibini uyaran Esenler Belediyesi Ruhsat ve Denetim 
Müdürü Yakup Yeşiltaş,  kantin sahibine tebligat vererek ruhsat işlemlerini 
tamamlaması için 15 günlük süre verdi. Yeşiltaş, kurallara uyulmaması halinde ağır 
ceza işlemlerinin uygulanacağını söyledi.  Denetimlerde kantinlerin mutfaklarını 
da hijyenik açıdan inceleyen denetim ekibi, gıda ürünlerinin son kullanma tarihi 
ile kantinlerin portörlerini denetledi.   

OKUL KANTİNLERİ DENETLENDİ

Esenler Belediyesi, 
yeni eğitim - 

öğretim yılının 
başlamasıyla 

beraber ilçedeki 
tüm okulların 

kantinlerini 
denetledi. Sağlıklı 

gıda satımı 
konusunda 
kontrollerin 

yapıldığı 
kantinlerde ilginç 

manzaralar da 
dikkat çekti. 



DENETİM

ERDÜS

21

Denetimler esnasında bazı kantincilerin patates kızartması sattıkları tespit 
edildi. Amiral Vehbi Ziya Döner Anadolu Lisesi’nin kantininde yapılan 
denetimlerde derin dondurucu bulunan patates kızartmalarına el koyan 
denetim ekipleri, tutanak tutarak tüm patatesleri imha etti. Denetim 
ekiplerine tepki gösteren kantin işletmecisi Abdülkadir Ekin, patates 
kızartmalarının insan sağlığına zararlı olmadığını iddia ederek, “Ben onları 
yağsız kızartıyorum. Yağ kullanmıyorum. Bunun sağlığa bir sakıncası 
yok ki” diye kendini savundu. Denetim ekiplerinin patatesi yağsız nasıl 
kızarttığını sorması üzerine kantincinin fritözde patatesleri kızartmaya 
kalkışması ise herkesi şaşkına çevirdi. Belirli aralıklara denetimlere de-
vam edeceklerini belirten Ruhsat ve Denetim Müdürü Yakup Yeşiltaş, 
“Gıda terörünün önüne geçmek ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı 
sağlamak için denetimlere devam edeceğiz” dedi. Esenler Belediyesi’nin 
okul kantinleri konusunda üzerine düşen görevi yaptığını söyleyen 
Yeşiltaş, “Çocuklarımızın sağlık ve sıhhati için denetimlerimizden asla taviz 
vermeyeceğiz. Onların sağlığı her şeyden önemli” diye konuştu. 

Okuldan 
başlayarak 
değiştirilebilir

Kantinciden
patates savunması

Kantincilere Tarım ve Köy 
İşleri Bakanlığı’nın üretim 
veya ithalat izninde bulu-
nan süt, ayran, yoğurt ve 
meyve suyu satışı yapabi-
leceklerini söyleyen Sağlık 
İşleri Müdürü Mustafa 
Uzun ise; çocukların 
sağlıklı büyümelerini çok 
önemsediklerini ifade 
ederek  kola, fanta gibi 
gazlı içecekler ile cips ve 
şeker gibi gıdaların insan 
sağlığı açısından zararlı 
besinler olduğunu belirtti.  
Uzun, bu alışkanlıkların 
okullardan başlayarak 
değiştirilebileceğini 
vurguladı. Yapılan dene-
timlerde kantinlerde hi-
jyen açısından bir soruna 
rastlanmaması da 
dikkat çekti. 
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Esenler Belediyesi dondurma imalathanelerini denetledi. 
Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya Başkanlığındaki ekip, 
dondurma imalathaneleri ve satış noktalarına ruhsat 

belgelerinden hijyen şartlarına kadar bütün ayrıntıları titiz bir 
şekilde incelendi.

Kurallarına göre sağlıklı şartlarda üretilip, yine aynı şekilde 
vatandaşa sunumu yapıldığı takdirde besleyici bir özelliği bu-
lunan dondurma, hijyen olmayan ortamlarda imal edildiğinde 
ise çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Yaz aylarında önemli bir 
tüketim maddesi olan dondurmanın vatandaşlara sağlıklı bir 
şekilde sunulması için denetimlerini sıklaştıran Esenler Beledi-
yesi ilçedeki dondurma imalathaneleri ve satış noktalarında 
incelemelerde bulundu. Esenler Belediye Başkan Yardımcısı 
Ömer Çetinkaya başkanlığında Sağlık İşleri, Ruhsat ve Denetim, 

DONDURMACILAR DENETLENDİ

Esenler Belediyesi dondurma 
imalathanelerini denetledi. 

Başkan Yardımcısı Ömer 
Çetinkaya Başkanlığındaki 

ekip, dondurma imalathaneleri 
ve satış noktalarına ruhsat 

belgelerinden hijyen şartlarına 
kadar bütün ayrıntıları titiz bir 

şekilde incelendi.
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Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden kurulan ekip, 
yapılan denetimlerde dondurma imalathaneleri ve satış 
reyonlarının ruhsat belgelerinden hijyen şartlarına kadar 
bütün ayrıntıları titiz bir şekilde inceledi. 

Mimar Sinan, Nene Hatun ve Menderes mahal-
lelerindeki dondurmacılarda yapılan denetimlerde bazı 
imalathanelerdeki üretimlerin uygun koşullarda yapıldığı 
tespit edilirken, bazı imalathaneler ise aranan şartlara 
uygun olmaması sebebiyle belediye ekipleri tarafından 
uyarıldı. Belediye ekipleri, istenmeyen şartlarda üretim 
yapan firma sahiplerine imalathanelerini uygun şartlara 
getirmeleri için 15 gün süre verdi. 15 gün içerisinde 
eksiklerini gidermeyen ve hijyen kurallarına uymayan 
imalathaneler mühürlenecek.

İYİLERE TEŞEKKÜR 
DİĞERLERİNE UYARI
Denetimler sonunda bir açıklama ya-
pan Esenler Belediye Başkan Yardımcısı 
Ömer Çetinkaya, “Dondurma tüketimi 
artınca halkın sağlığını ilgilendiren bir konu 
olduğu için Ruhsat ve Denetim, Zabıta, 
Veteriner İşleri ve Sağlık Müdürlüğü olarak 
ekiplerimizi oluşturduk. Esenler’deki 
dondurma imalathanelerinin tamamını 
ruhsat, hijyen yönünden, sağlıklı don-
durma üretiyorlar mı, üretmiyorlar mı bu 
anlamda kontrol ederek denetliyoruz. 
Uygun yerler var, uygun olmayan yerler 
var. Uygun yerlere teşekkür ediyoruz. 
Uygun olmayan yerlere de gerekli olan 
uyarıları yapıp, belli bir süre verdikten 
sonra tekrar kontrole geleceğiz. Eğer 
istediğimiz şartlar oluşmamışsa, o iş yerl-
erini mühürleyeceğiz” diye konuştu.

İmalathanelerin hijyen kriterler-
ini değerlendiren Esenler Belediyesi 
Sağlık İşleri Müdürü Mustafa Uzun ise, 
“Esenler Belediyesi Sağlık Müdürlüğü 
olarak denetlediğimiz yerlerde sağlık 
açısından çok büyük bir sıkıntı yok. 
Ama dondurmanın daha sağlıklı 
olarak vatandaşlarımıza ulaşması için 
denetimlere devam etmemiz gereki-
yor. Dondurmanın hijyenik bir ortamda 
üretilmesi gerekiyor. Boya katkı maddeleri 
sağlığa zararlı. Bunun için gerçek gıda 
maddeleri kullanmalarını öneriyoruz. Bu-
nun için de gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. 
Dondurmanın üretiminden vatandaşa 
ulaşıncaya kadar sağlıklı olması gereki-
yor. Bunun için dondurma üreticilerine 
eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerden çıkan 
sonuçlara uymalarını istiyoruz” şeklinde 
konuştu.

Belediye ekiplerinin imalathanesini 
bazı noktalarda sağlık kriterlerine uygun 
görmediği dondurma üreticisi Demir 
Şahselmani, “10 yıldır burayı işletiyorum. 
Çok fazla bir eksik yok ama uyarıları dik-
kate alacağım. Ben çok kötü olduğunu 
düşünmüyorum. Ama ufak tefek
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Daha kaliteli, hızlı ve yerinde hizmet üretmek anlayışıyla umuma açık 
yerleri kontrol altında tutan Esenler Belediyesi, ani bir baskın düzen-
leyerek eğlence mekânlarını denetledi. Denetlemelerde; Esenler 

Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya, Ruhsat ve Denetim Müdürü 
Yakup Yeşiltaş ve zabıta ekipleri ruhsata aykırı faaliyette bulanan işyeri 
sahipleri hakkında tutanak tuttu, uyarılarda bulundu.  Eğlence mekânlarını 
tek tek gezerek incelemelerde bulunan ekipler, iş yerlerinin ruhsatı ve ver-
gi levhasını kontrol ettikten sonra mekanın hijyen olup olmadığını tespit 
ederek gerekli temizlik kontrollerini de yaptı.  Ruhsat dışı faaliyetlerde 
bulunan iş yeri sahipleri hakkında tespit tutanağı tutan ekipler, eksiklikler 
konusunda işletme sahiplerine uyarılarda bulunurken; uyarı yapılan bazı 
işletme sahiplerine tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için süre verildi.

Esenler Belediyesi Ruhsat 
ve Denetim Müdürlüğü, 

ilçe sınırlarındaki eğlence 
mekânlarını denetledi. 
Denetimler esnasında 

ruhsata aykırı faaliyette 
bulunan işyerleri hakkında 

tutanak tutuldu. 

EĞLENCE MEKANLARI DA DENETLENDİ

Gecelerde İlginç kareler
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‘BEN İÇİYORUM, SATMIYORUM’
Denetimler esnasında trajikomik anlar da yaşandı. Bel-
ediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya’nın mutfağını 
denetlediği bir mekânda içki görmesi üzerine uyardığı 
bir işyeri sahibi, “Bu içkileri ben içiyorum, satmıyorum” 
şeklinde kendini savunsa da ikna edici olamadı. 
Ruhsat dışı faaliyette bulunan bir başka işyerinde 
de mutfağı denetleyen ekipler, hijyenik koşullara 
uyulmadığı için işyeri sahibi hakkında tutanak tuttu. 
Hijyenik olmayan, gerekli kurallara uyulmadığını gören 
ekipler, işyeri sahibini gerekenleri yapması konusunda 
uyardı ve kurallara uyulmaması halinde cezai işlemlerin 
başlatılacağını söyledi. 

DENETİMLER DEVAM EDECEK
Esenler Belediyesi olarak üzerine düşen görev-
leri yerine getirdiklerini belirten Esenler Belediye 
Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya, denetimlerin 
devam edeceğini vurguladı. “Bizim amacımız kim-
seyi zor durumda bırakmak değil. Sizleri kural-
lara uymaya davet ediyoruz” diyen Ruhsat ve 
Denetim Müdürü Yakup Yeşiltaş da, “İlgili mevzuat 
çerçevesinde işyerlerini denetliyoruz. Denetimler-
imiz belirli aralıklarla devam edecek” diye konuştu. 
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R
uhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak Esenlik Hijyen Projesi 
(ESHİP) ile amacımız, Belediyemiz sınırları içinde faaliyet 
gösteren tüm gıda işletmelerinin hijyen ve hizmet açısından, 

HAcc‹P standartlarda olmasını sağlamaktır.
Ayrıca bu proje ile;
v Esenlerdeki gıda işletmelerinin müşterilerine güvenilir ve hi-

jyen koşullarına uygun hizmet sunduğu tescillenmiş olmakta ve 
işletmelerin sağlığa, hijyene verdiği önem ön plana çıkmaktadır.

v ESHİP projesi sayesinde Esenler halkı “esenlik hijyen bayrağı” 
gördüğü her yerde gönül rahatlığı içinde yiyip içebileceklerdir.

v Sertifika almaya hak kazanan işletmelerin sertifikalarının 
sürekli olması için işletmede iyileşen koşulların sürdürülmesi 
sağlanmaktadır.

Projenin 17 Şubat 2011 tarihinde esnafa tanıtılmasıyla birlikte, 
işletmelerinin temiz ve sağlıklı üretim yaptığının simgesi olan “esen-
lik hijyen sertifikası“ almak isteyen esnafımız; Ruhsat ve Denetim 
Müdürlüğüne telefon veya mail aracılığı ile ulaşabilmektedirler. 
Yapılan denetimlerde; işletmeler ISO 22000 standartları baz alınarak 
hazırlanmış sorular çerçevesinde değerlendirilmekte, değerlendirme 
sonucunda uygun görülen işletmelere (değerlendirmede 80 puan 
alabilen işletme sahiplerine), sertifika verilmektedir.

ESHİP;  Kültürün, sanatın ve ticaretin merkezi olan Esenlerdeki 
gıda işletmelerinde halkın sağlığını tehdit eden, maddi ve manevi 
kayıplara yol açan, hijyenden uzak ortamların iyileştirilmesi ve hijy-
enin artırılmasını hedeflemektedir.

Başvuru için;
İrtibat telefonu : (212) 4401170
E-mail: s.dede@esenler.bel.tr

amacı
E
S
H
İP
’in
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D
enetimler sonucunda esnaflarımıza takdim 
edilen eship bayrak ve hijyen sertifikasının 
geçerlilik süresi 6 aydır ve 6 ayda bir aynı 

prosedür ile sertifikalar yenilecektir.Aynı zamanda 
sertifika alımından sonraki 6 aylık süre içerisinde 
esnafımıza zaman zaman habersiz denetimler 
düzenlenecektir.

Hiçbir cezai işlem içermeyen pro-
jede amaç;işletmesinde hijyene önem 
veren esnafımızı sertifika ve bayrak ile 
ödüllendirmek,halkımızın da alışveriş yaptığı 
işletmelerden ,güvenle gıda almasını sağlamaktır.

Kültürün ,sanatın ve ticaretin merkezi 
olan Esenlerdeki gıda işletmelerinde 

halkın sağlığını tehdit eden ,maddi 
ve manevi kayıplara yol açan 

,hijyenden uzak ortamların 
iyileştirilmesi ve hijyenin 

artırılmasını hedefleyen 
ESHİP; Avrupa Birliğine 

uyum aşamasında 
önemli bir adım 
olacaktır.

Esenlik 
ve Hijyen 

Projesi 
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P
roje kapsamında her ay belirlenen mahallelerin esnafına eğitim 
semineri düzenlenmekte ve gıda mühendisimiz tarafından verilen 
seminerlerde esnafımız gıda hijyeni ile ilgili bilgilendirilmektedir.

Hijyen Projesi e
ğiti

m se

m
in

er
i
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Hijyen Projesi e
ğiti

m se

m
in

er
i

Esenlik 
Hijyen Projesi 

Bayrak töreni

E
SHİP projesi sayesinde esenler 

halkı “esenlik hijyen” bayrağı 

gördüğü her yerde gönül 

rahatlığı içinde yiyip içebilecektir. 

Sertifika almaya hak kazanan 

işletmelerin; sertifikalarının 

sürekli olması için, işletmede 

iyileşen koşulların sürdürülmesi 

sağlanacaktır. Projenin en önemli 

aşaması olan “esenlik hijyen” 

sertifikası ve bayrağı alabilmek 

için hangi aşamaları takip etmeleri 

gerektiği anlatılmıştır. Esnaflarımıza 

takdim edilen Eship bayrak ve 

sertifikasının geçerlilik süresi 6 aydır 

ve 6 ayda bir aynı prosedür ile 

sertifikalar yenilenecektir. Aynı 

zamanda sertifika alımından 

sonraki 6 aylık süre içerisinde 

esnafımıza zaman zaman 

habersiz denetimler 

düzenlenecektir. 
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Sertifika Alan Esnaflar
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Sertifika Alan Esnaflar
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Ç
orba Çeşmeleri Projesi ile ilçemiz 
sınırlarında, halkın yoğun olarak   bulunduğu 
yerlere “Çorba Çeşmeleri” konulması 

hedeflenmektedir. Bunlardan ilki Esenler metro 
çıkışına konulmuş ve  4 Mayıs 2011 tarihinden 
itibaren günlük 1000 bardak çorba Esenler 
halkının   istifadesine  sunulmuştur. Esenlerde 
oturup da kahvaltısını yapmadan işine giden ve 
çorba içmek isteyen herkes, Çorba Çeşmelerinin 
yolunu tutmaktadır. Kent estetiğine uygun, kendi 
içinden mekanizmalı, Osmanlı mimari tarzında 
yapılan çorba çeşmelerinden, dileyen herkes 
ücretsiz olarak faydalanmaktadır. Atalarımızdan 

gelen imaret kültürünü yaşatmak bizim için 
mutluluk vericidir.

Hafta içerisinde hizmet veren Çorba 
Çeşmesinden mercimek, tarhana, yayla ve 
domates çorbaları olmak üzere 4 çeşit çorba 
akmaktadır. Her gün çorbanın bitmesi ile birlikte 
temizliği yapılan çeşmenin hijyeni için gerekli özen 
gösterilmektedir. Mesai günlerinde sabah 6:00 
dan itibaren hizmet veren Çorba Çeşmelerinde 
ikram edilen çorbalar tamamen yardım sever 
esnafın katkıları ile hazırlanmaktadır. İlerleyen 
zamanlarda ilçemiz sınırlarında farklı noktalara da 
çorba çeşmesi kurulması amaçlanmaktadır.

Esenler Çorba 
Çeşmeleri Projesi

Esenler çorba çeşmesi, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu tarafından Metro girişinde hizmete açıldı.
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Çorba 
Çeşmesine 

ödül B elhaber. com’un 7. Geleneksel Belediye Oskarları 
Ödül Töreni, Bağcılar Mehmet Akif Ersoy Sanat 
ve Kültür Merkezi`nde yapıldı. Bağcılar Belediye 

Başkanı Çağırıcının ev sahipliğinde gerçekleşen gecede 
sanatçı Adem Ekiz sahne aldı. belhaber.com Genel 
Koordinatörü Mevlana Demirel yaptığı konuşmada 
“2011-2012 yılının belediye Oskarları Seçimi; Bel-
ediyelerden gelen 520 projenin değerlendirilmesiyle, 
kamuoyu yoklamalarıyla, anket çalışmalarıyla, internet 
sitemizde yapılan çeşitli anketler, belhaber.com`un 
takipçileri ve üyelerin oylarıyla, danışma kurulumuz 
tarafından belirlenmektedir” dedi

belhaber.com” internet si-
tesinin düzenlediği Belediye 
Oskarları dağıtıldı. Eyüp 
Belediyesi, ESEM Projesi ile 
ödüle layık görüldü.
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Her sabah 
sıcak bir 
çorba 
iyi gelir

Özellikle sabah 
erken saatlerde 
işe giden 
vatandaşlar 
düşünülerek 
hazırlanan Esenler 
çora çeşmesinin 
3 musluğundan 
her sabah saat 
06:00’dan itibaren 
çorba akıyor. 
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Çorba Çeşmeleri 
ile ilgili yorumlar
Hakan KELLELİ [hakancerrahpasa@gmail.com]
Tarih : Cum 07.09.2012 15:48
Subject : SABAH ÇORBASI
SABAHLARI DURAKLARDAN ÇORBA ALIYOR OLMAKTAN MEMNUNUM, O ÇORBAYI YAPIP ORAYA 
KOYANLARIN BUNU DÜŞÜNENLERİN  AKILLARINA ELLERE KOLLARINA SAĞLIK, ;) 

Gürkan kırmac [kabusun_20@hotmail.com]
Tarih: Per 06.09.2012 10:45
Konu: Çorba Çeşmesi
Kolay gelsin sabahları çorba çeşmesinden çorba dağıtımı uygulanmasından çok memnunum.bu uygu-
lamada ki tüm çalışanların eline koluna sağlık.ALLAH RAZI OLSUN 
YAPANLARDAN DA YAPTIRANLARDANDA

From: Fatih Mustafa Korkman [mailto:korkman@gmail.com] 
Sent: Wednesday, June 13, 2012 7:30 AM
Subject: Corba Cesmesi Tesekkurler
Vermiş olduğunuz hizmetten dolayı çok teşekkür ederiz. Eminim ihtiyacı olan ve/ya çorba keyfi için 
hizmet alan bir çok insan var.
Şahsım adına, bu işi organize edip hizmete dönüştürdüğünüz için başta başkanımız olmak üzere 
biriminize teşekkür ederim.
 Ecdadımıza baktığımızda bu tip örnekler çok fazla. Allah, tarihinden örnek alıp dünya ve ahiretini 
mağmur edenlerden eylesin. Bu dirayeti size versin.
Saygılar...
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Çorba Çeşmeleri 
ile ilgili yorumlar
From: saban celebi [mailto:asumansaban@gmail.com] 
Sent: Wednesday, June 13, 2012 7:44 AM
To: Sultan DEDE
Subject: tşk
super bir cesme dusunenden ve yaptirandan allah razi olsun

From: nurettin boztaş [mailto:n.boztas@hotmail.com] 
Sent: Wednesday, June 13, 2012 7:50 AM
To: Sultan DEDE
Subject: çorba çeşmesi
Esenlerde çalışıyorum. sabahları çorbadan içiyorum. Çorbalar güzel ve sağlıklı bir beslenme sağlıyor. 
Geleneksel bir tadımız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Mümkünse beş günde beş ayrı çeşit 
olursa memnun oluruz. Çeşmeden akması belki işinizi zorlaştırır. Bu vesile ile emeği geçenlere bu 
sosyal proje için teşekkürler.

From: Yavuz Dikbiyik [mailto:ydikbiyik@medline.com.tr] 
Sent: Thursday, June 14, 2012 11:00 AM
To: Sultan DEDE
Belediyeciliğin bize sadece kaldırım ve yol yapmak olmadığını gösteren hayır çeşmesi askıda ekmek ve 
buna benzer bir çok hizmetleri bize sunan siz değerli esenler belediye mensupları ve değerli başkana 
bu hizmetlerinden dolayı sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum iyi çalışmalar tşk…
Erkan doğan
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Çorba Çeşmeleri 
ile ilgili yorumlar
From: Seçkin BOĞA [mailto:seckinboga@hotmail.com] 
Sent: Friday, July 20, 2012 4:14 PM
To: Sultan DEDE
Subject: Çorba çesmesi

Merhaba;
Çorba cesmenızı gördük çok basalırı olmuş tebrik ve teşekkür etmek isterim sızlere.
Seçkin BOGA

From: MEHMET ÖZ [mailto:mehhmetoz@gmail.com] 
Sent: Saturday, July 21, 2012 2:37 PM
To: Sultan DEDE
Subject: çorba çeşmesi

10 yıldır Esenlerde yaşayan biri olarak Esenler’in sosyal,kültürel,teknolojik ve altyapısal olarak gelişmeye 
kapalı olduğu  düşünmekteyim.
Ancak  M.Tevfik GÖKSU ile gelen değişimi  farketmemek de mümkün değildir. Çorba   Çesmesi de 
bunun canlı bir örneğidir. 
Yaplmaya çalışılan icraat ihtiyaca layık olunca sonuç olumlu ve pozitif olmakta.Esenlere kazandrlan 
hizmetler  için  teşekkürler...
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Askıda 
Ekmek 
Projesi
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Askıda Ekmek Projesi kapsamında 
yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir; 
Mahalle muhtarlarından, Belediyemiz 

Sosyal İşler Müdürlüğü’nden ve Esenler 
Kaymakamlığı’ndan alınan ihtiyaç sahip-
lerinin listeleri birleştirildi, düzenlendi ve 
her mahalle için 30 kişiden oluşan listeler 
hazırlandı. 16 mahallede pilot fırınlar be-
lirlendi. Askıda Ekmek Projesi kapsamında 
kullanılmak üzere 16 tane led tabela 
hazırlatıldı ve fırınlara teslim edildi. İhtiyaç 
sahiplerine ulaşıldı ve hangi fırından ekmek 
alabilecekleri konusunda bilgi verildi. 

Askıda Ekmek Projesi ile  hayırseverlere ihtiyaç sahiplerini rencide et-
meden onlara yardım edebilme imkanını sağlamak amaçlanmaktadır. 
Askıda Ekmek uygulaması ile maddi durumu iyi olan insanlar ekmek 
almak için Ekmek fırınlarına gittiklerinde kaç tane ekmek alacaklarsa 
bir ekmeğin parasını fazla ödeyecek. Örneğin 4 ekmek aldı 5 ekmek 
parası verecek. Almadığı halde parasını verdiği ekmeği de ihtiyaç 
sahiplerinin gelip alması için askıda bırakacak ve ihtiyaç sahibi kişiler 
de  gelip “askıda ekmek var mı?” diye soracak ve askıdaki ekmeği alıp 
gidecek. Hayırseverlerin de  ihtiyaç sahiplerinin de birbirini görmediği 
bu yardımlaşma modeli gösterişten uzak toplumsal fayda oluşturan 
bir yaklaşımdır. Esenler Belediyesi bu uygulama ile sadece alan el ile 
veren eli gizliden buluşturmayı ve çoğu kimseye unuttuğu muhtaç 
kardeşlerini hatırlatmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda “Askıda 
ekmek” projemiz ile yoksul insanların başkalarına minnet etmek 
zorunda kalmaları durumu da ortadan kaldırılmıştır
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Askıda Ekmek Projesi; hayırsever 
vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızı buluşturmayı hedefledik. 

İhtiyacı olan vatandaşlarımız hiçbir şekilde rencide 
edilmeden önceden belirlenen fırınlardan dilediği 
zaman gidip ihtiyacı kadar ekmeği temin edebili-
yor. 16 mahallede birer fırın seçilmesiyle başlayan 
projede gelinen nokta itibariyle, Havaalanı, Nene 
hatun ve Fatih mahallelerinde talep doğrultusunda 
askıda ekmek projesine katılan fırın sayısı 2 ye 

çıkarıldı. Askıda ekmek projesi ile yoksul insanların 
başkalarına minnet etmek zorunda kalmaları du-
rumu ortadan kaldırılmıştır.

Ayrıca “Askıda Ekmek “ uygulaması Esen-
ler halkının yardımseverliğini, ortaya konmuş 
sanılanın aksine projenin devamlılığı başarı ile 
sağlanmıştır. 

22.12.2012 tarihinde başlayan Askıda Ekmek 
Projesi kapsamında verilen toplam ekmek sayısı 
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
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Esenlerde esnaf 
buluşmaları projesiyle 
bir araya geliyoruz, 

sorunlarını, istek ve tale-
plerini dinliyoruz. Çünkü 
insanlığın en önemli gün-
demi anlayışın, barışın, 
kardeşliğin, hürmetin 
buluşup paylaşması ve 
kaynaşmasıdır. Esenler 
esnafını mağdur etmek, 
kanunları dayatmak değil, 
el ele verip hep birlikte 
paylaşmak, çözüm üret-
mek esnafımızın refah ve 
huzurunu sağlamak hede-
fimizdir.

Esnafımızla, Esenler 
Belediye Başkanımızı, yerel 
esnaf sorunları ve beledi-
ye hizmetleri ilişkisinde 
buluşturacağımız toplantılar 
için, benzer iş kollarında 
faaliyet gösteren Esenlerli-
leri bir araya getiriyoruz. 

Yönetici ile yönetileni 
bir araya getiren” 
Esnaf Buluşmaları “ 
projemizle; Esenler 
esnafı toplantı 
yapıyor, konuşuyor, 
paylaşıyor ve yerinde 
yönetiş sistemini 
uyguluyoruz.

Buluşmaları
Projesi
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ESENLER BELEDİYESİ 
ESNAF BULUŞMALARI PROJESİ
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Başkan Göksu’nun 
esnaf kahvaltıları

KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ

NAMIK KEMAL MAHALLESİ
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Yeni başlayan uygulama sayesinde, ilçede bulunan esnafların birbirleriyle kaynaşması hedefleniyor. 
Menderes Mahallesi İnönü caddesinde bulunan HASKA cELIK KAPI ilki yapılan Esnaf kahvaltılarını, 
Ruhsat Müdürlüğü organize ediyor.Yapılan kahvaltıya Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu’nun 

yanı sıra AK Parti Esenler İlçe Başkanı Av. Umut Özkan, Baskan Yardımcıları Ömer Çetınkaya, Oğuz Türk, 
Bülent Babaoğlu ve Ruhsat Müdürü Yakup Yesıltas, Menderes Mahalle Muhtar Vekili Bilal Koca katıldı.Yak-
laşık yirmi esnafın katıldığı kahvaltı için vatandaşlar, Belediye başkanına teşekkür ettiler. AK Parti Esenler 
İlçe Başkanı Av. Umut Özkan da Başkan Göksu’ya böyle bir uygulama için teşekkür ederken, bu tarz kah-
valtılı programların önemine değindi. Başkanı kendi içlerinde daima görüyor olmaktan duydukları mutlu-
luğu dile getıren esnaflar ,uygulamanın hız kesmeden bütün Esenler’de yapılmasını istediler.

MENDERES MAHALLESİ

FATİH MAHALLESİ
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Esenler Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren tüm 
işyerlerinin ruhsatlandırılmasına zemin olmak üzere 
sahada tespiti, kontrolü ve kayıt altına alınması ile veri 
tabanı oluşturulmasına yönelik çalışmaları içeren proje 
ile 25000 işyerinin tespit edilmesi planlanmaktadır.
Belediyemiz sınırları içinde bulunan işyerleri itibari-
yle, bilgilerine rastlanılmayan, eksik veya hatalı bilgiye 
sahip olan işyerleri ile bu işyerlerine ait Belediyemizi 
ilgilendiren kısmı ile ‘İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı’ 
yönünden güncelleme çalışmasının yapılması. He-
deflenmektedir. Bu çalışmalar Aralık sonu itibariyle 
sonuçlandırılması hedeflenmektedir.

Sahada işyeri 
tespit çalışmaları
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İlçemizde yardımlaşma uygulamalarını 
attırmak,hayat standardı yüksek veya orta 
düzeyde olan aileler ile mağdur, muhtaç, aileler 

arasında “manevi kardeşlik köprüleri” kurmak 
amacıyla başlatılan “kardeş aile projesi” ne Ruhsat 
ve Denetim Müdürlüğü 8 aileye kardeş aile 
temin ederek destek olmuştur. Yardıma muhtaç 
7 ailemize kardeş aile temin etmenin yanında 1 
ailemize de bizzat Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 
çalışanları destek olmuştur. Müdürlüğümüzün 
kardeş  ailesi 4 çocuk ve anneden oluşan “Birgül 
Tezgider” ailesi.Birgül Hanım 29 yaşında 2 si 
ilkokul öğrencisi ,2 si okul öncesi çağında olan 
çocukları ile birlikte  yaşam mücadelesi veriyor 
.Çünkü Birgül Hanımı eşi yıllar önce terketmiş. 
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak kardeş 
ailemizi evinde ziyaret ettik.Hem sohbet edip 
gönül alma hem de ailemizin ihtiyaçlarını 
görebilmek amacıyla yapılan ziyarette;Tezgider  
ailesini yakından tanıma fırsatımız oldu.

K
A

R
D

EŞ
 A

İL
E
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Engelli ve yaşlıların
her zaman yanındayız
Ziyaretlerimizi Esenler Belediyesi Ruhsat ve 

Denetim Müdürlüğü’nden müdürümüz 
Yakup Yeşiltaş, personeller Öznur, Behice, 

Gülbin Hanım, Yunus Bey ve sosyal yardım işleri 
müdürlüğü personeli ile gerçekleştirdik. Önce 
Hasan beye ziyaret yapıldı. Einin vefatı ile ilgili 
başsağlığı dilendi, sıcak bir ortam oluştu. Hasan 
bey yaşadığı sıkıntılarını anlatarak müdürümüzle 
dertleşti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti defalar-

ca dile getirdi, duygulu anlar yaşandı.
Daha sonra Pamuk teyze ziyaret edildi. Bizi 

kapıda bekleyen teyzemiz büyük bir mutlulukla 
kaşrıladı. Dernek Başkanı Mehmet Şahin ve yöneti-
mi ile çok sıcak bir sohbet eşliğinde kahvelerimizi 
içtik. Hayat tecrübelerinden ve kaygılarının yanında 
belediyemizden ve özellikle sosyal yardım işleri 
müdürümüze duyduğu memnuniyetten bahsetti. 
Güzel duygu ve temennilerle ayrıldık.
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HASAN 
CANSAP 
ZİYARETİ

PAMUK TEYZEYİ 
ZİYARET ETTİK
Pamuk teyze 62 yaşında 36 yıl önce 
memleketi Giresun’dan, İstanbul’a 
gelmiş. 2 kızı var ilgilenmiyorlar, eşi 
vefat etmiş. Oturduğu ev 360 Lira kira, 
eşinden 600 Lira maaş alıyor. Belediy-
emizin yalnız değilsiniz ve kimsesizler-
in kimi projelerinden yararlanmaktadır.

Hasan Bey 63 yaşında 
şeker hastalığına bağlı 
gözleri görmüyor. 
Haftada 3 kez diyalize 
giriyor. Eşi 5 ay önce 
vefat etti. Yüzde 80 
zihinsel engelli kızı 
ile yaşıyor. Eşi vefat 
ettikten sonra büyük 
kızı Hayrabolu’dan 
Esenler’e taşınmış, 
arada uğruyor. Ailenin 
kendi evi ayrı, emekli 
maaşı var. Maddi sı-
kıntıları yok. Belediye-
mizin yalnız değilsiniz 
ve kimsesizlerin kimi 
projelerinden yarar-
lanmaktadır.

ELİF KUZU
İlk ziyaretimizi 20 yaşında %74 bedensel engelli  
ayağında topuğundan bileğine kadar platin 
takılmış kullandığı ilaçların etkisiyle çok fazla 
kilo almış ve bir daha verememiş desteksiz 
yürüyemiyor  hareket edemediği için fazla 
kilolarını veremiyor. Bilgisayar konusunda 
oldukça yetenekli olan Elif çalışarak ailesine 
destek olmak istiyor Elif’e en büyük desteği 
kalp hastası babası Salim Kuzu veriyor evin 
geçİmini annesi çalışarak sağlıyor.
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MORAL 
MOTİVASYON 
YEMEKLERİ
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Personele piknikli

E
senler Belediyesi Ruhsat ve 
Denetim Müdürlüğü; özverili 
bir şekilde çalışan personelini 

özel olarak düzenlediği piknik 
organizasyonu ile ödüllendirdi.

motivasyon



PERSONELİMİZE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

İKRAMLARIMIZ

Babalar günü jesti

Hayatımızın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran, 
aile içerisinde üstlenmiş oldukları görev ve 
sorumlulukları büyük bir özverile yerine getiren ve 

hayat tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan, yürekler-
indeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren babalarımız için, 
BEM-BİRSEN SENDİKASININ hazırladığı hediyeleri Ruhsat 
ve Denetim Müdürü Yakup Yeşiltaş personeline takdim etti.

çorba
Personele

ikramımız
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