Esenler Mahallesi
Demokrasi Caddesi

ESENLER MAHALLESİ TOPLUM MERKEZİ

PROJE ÖZETİ
PARSEL ALANI

PROJE KAPALI ALANI

239 m2

PROJE TANIMI

İlimiz Merkez Esenler Mahallesi Demokrasi Caddesinde Çanakkale Belediyesi'nden terkli
alanda yaklaşık 239 m2 alana sahip prefabrik “Sosyal Hizmet Evi” yapılmıştır. Çanakkale
Belediyesi teknik elemanlarınca projesi çizilen binanın içinde 2 adet 37,5m2 çocuk oyun alanı,
1 adet 34,5m2 müdür odası, 1adet 49m2 toplantı salonu,1adet 12m2 personel odası, 1adet
25m2 kütüphane, 1adet mutfak ve wc bulunmaktadır. Binanın dış ve iç duvarları 8cm
kalınlığında fiber cement levha kaplamalı yüksek standartta galvaniz saçdan üretilmiş çelik
karkaslı prefabrik paneldir. Dış cephesi herkim marka turuncu renk iç cephesi ise fildişi ile
boyalıdır. Kapı ve pencere doğramaları beyaz renkte PVC olup, iç kısımın ve terasın seramikleri
yapılmıştır. Binanın tüm tesisat işleri (sıhhı tesisat ve elektrik tesisatı) yapılmıştır. Çevre
düzenlemesi kapsamında yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve çocuk oyun alanı yapılmıştır. Son
olarak binanın tabelası ve çevre aydınlatmaları tamamlanmıştır. Bina, Ocak ayı sonu itibariyle
vatandaşımızın hizmetine açılmıştır. Çanakkale Belediyesi ile İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

ortaklığında faaliyet gösteren Barbaros Mahallesinde 2005 yılında hizmete giren Barbaros
Toplum Merkezi ve 2006 yılında hizmete giren Troia Toplum Merkezinden sonra Esenler
Toplum Merkezi kentliye hizmet vermeye başlamıştır.
Esenler Toplum Merkezi'nin açılışında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ügür Gökhan
“Barbaros Mahallesinde 5 yıldan bu yana faaliyet gösteren, çok faydalı çalışmalarla kente dalga
dalga yayılan iki toplum merkezimizden sonra, kentimiz nüfusunun önemli bir bölümünü
barındıran, göç alan bir mahalle olan Esenler Mahallemizde bir toplum merkezi açmak adına,
geçtiğimiz Kasım ayında işe koyulduk. Toplum merkezinin gerek iç işlevleri, gerekse dış
düzenlemeleri ile mahalleliye, eğitimin dışında keyifli de bir alan yaratmak için çaba sarfettik.
Bu merkezle birlikte mahalle sakinleri, kültürel ve sosyal danışmanlık hizmetleri alabilecekleri,
çok amaçlı toplantı salonu ile uzmanlarla buluşmalarının gerçekleşeceği, kapasitelerini
geliştirme, birlikte iş yapma ve etkinliklerini sürdürebilecekleri bir alana kavuşmuş olacaklar.
Bireyin, ailenin dolayısıyla da toplumun gelişmesine yönelik bu tür çalışmalar toplumsal
sorumluluğumuzdur. Çanakkale Belediyesi olarak, özellikle dezavantajlı kesimlerin eğitimi, dar
gelirli ailelerin çocuklarına eğitim desteği gibi konularda duyarlı davranmak adına çabalarımız
artarak devam edecektir. Öncelikle Fevzipaşa Mahallesi olmak üzere, diğer mahallelerimizde
kuracağımız toplum merkezleri ile kentimizde yaşayan genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk, engelli
her kesime dokunmak ve yalnız olmadığını göstermek hedefimizdir” diyerek bu süreçte emeği
geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür etti. Ardından toplum merkezi binasının yapımında
destek veren Çalışkan İnşaat yetkilisi Mehmet Çalışkan ve Müteahhit Özkan Koçak'a teşekkür
plaketi takdim edildi. Açılışın ardından Esenler Toplum Merkezinde yürütülecek olan
çalışmaların sunuşu yapılarak Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve İl Sosyal Hizmetler Müdürü
Doğan Höke tarafından merkezin işleyişine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.
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