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ÖNSÖZ
Ülkemizde üniversitelerin kendi dışında kalan kurumlarla, kamuyla, yerel yönetimlerle, özel sektörle ve geniş toplum kesimleriyle kopukluğundan sıkça söz
edilir ve yakınılır. Çoğu kez ulusal ya da uluslararası araştırma kurumları tarafından fonlanan projeler rapor sayfaları arasındadır ya da üniversitelerin yanında ve
neredeyse onlardan ayrı duran ‘teknokent’lerle çerçevelenmiştir. Oysa üniversitelerin, özellikle çok sayıda öğrencinin yüksek kontenjanlarla bölümlere yerleştirildiği
ülkemizde, ismiyle müsemmâ (universe = evren) kendileri dışındaki dünyayla yakın alışveriş içinde olmalarını başarı kriterleri arasında saymak gerekir.
Esenler Belediyesi’nin, gerekliliğini açıkça hissettiği kültür planlaması için, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY) Araştırma Merkezi’ne başvurarak iş birliği talebiyle başlayıp sonuçlandırılan çalışma, bu alandaki
iyi örnekler arasında yer alıyor. Çok sayıda kültür ve sanat mekânını kurup işleten,
etkinlikler gerçekleştiren Esenler Belediyesi bu alanda uzmanlığı ve deneyimi olan
bir akademik kuruma başvurarak birlikte çalışmayı önerdi. Araştırmanın farklı
aşamalarında her iki kurum sürekli iletişim hâlinde ve eşit bir konumda çalışma
ortamı oluşturdular. İşte “Sonuç Raporu” ve “Esenler Kültür Strateji Belgesi” bu
yakın iş birliğini yansıtıyor.
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Esenler, hemen yakınındaki büyük otogar, kent içi ulaşıma elverişli konumu ve
altyapısı, İstanbul’a gelenlerin ilk varış noktası olması, genç ve eğitimli nüfusu, meraklı ve aktif kadınları, Bizans ve özellikle Osmanlı’dan kalan somut kültürel miras
varlıkları, kültürel çeşitliliği ve asıl önemlisi, içinde yaşadıkları ilçeyi ve günlük
hayatlarının kalitesini sorgulayan ve açık yürekli önerilerde bulunan sâkinleriyle
etkin ve katılımcı bir yerel kültür politikası ve uygulamasını hayata geçirmeye hazır. Kültür Strateji Belgesi bu hedefin yöntemlerini, araçlarını, aktörlerini -zaman
zaman en somut önerileri de ekleyerek- içeriyor. Bu planın uygulamaya konması ve
uygulama sürecinin izlenerek denetlenmesiyle Esenler, İstanbul’da kültür alanında
örnek ilçe olarak anılmaya hazır hâle gelecek.
Tam da bu noktada iki hususa daha işâret etmek gerekir. İlk olarak, dayanakları
ne kadar sağlam olursa olsun, bir Kültür Strateji Belgesi’nin başarısı, konu edindiği
topluluğun kültür ve sanat hayatında doğrudan oynadığı rolle birebir ilişkilidir.
Esenler Kültür Strateji Belgesi’nin başarısı da Esenlerlilerin kültür ve sanatın izleyicisi olmaktan çıkıp üreticisi olmalarıyla kesinlik kazanmış olacaktır. İkinci olarak,
yerel yönetimin kültür çalışanlarına idârî alandaki birikimlerini kültür yönetimi
alanında alacakları eğitim ve formasyonla geliştirerek sürdürebilecek fırsatları tanıması da bir gerekliliktir. Planın uygulama aşamasında bu iki husus mutlak ve
sürekli göz önünde bulundurulmalıdır.
İstanbul Bilgi Üniversitesi ve KPY adına başta Sayın Başkan M. Tevfik Göksu
olmak üzere, Esenler Belediyesi’ne şükranlarımı sunarım.
Doç. Dr. Serhan ADA
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi Müdürü, 2018.
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Esenler, uzunca bir dönem ekonomik ve sosyolojik nedenlerle tarihsel konum
ve kültürel bağlamından kopuk, varsıl bir hikâyeden uzak olarak hayâtiyetini sürdürdü. Esenler'e hizmette ilk yapılması gereken yoksunluk sarmalından/hikâyesinden çıkmak ve bütüncül yaklaşımla insan-geçmiş-gelecek arasındaki bağlantıları
yeniden kurmaktı. Dolayısıyla ilk dönem vizyonumuz şu şekilde ifâdesini bulmuştu: “Medeniyetlerin buluşma noktası ve kültür başkenti İstanbul ile bütünleşmiş,
belediyecilik bağlamında ihtiyaçlarının tamamının karşılandığı, insan-mekân, şehir-şehirli ilişkisinin en güzel şekilde kurgulandığı, üretken ve mutlu insanların yaşadığı, yaşanılmaktan huzur, mutluluk ve onur duyulan; sporda, kültürde, sanatta
öncü bir Esenler.”
Belediyecilik vizyon ve hizmet misyonumuzda fiziksel ihtiyaçların karşılanmasının ötesinde, insanımız ve şehrimizi kalkındırmanın en önemli aracı, kültür ve
sanat oldu. Kültürel ve sanatsal üretimlerimizi yoğunlaştırıp çeşitlendirirken bu
alanın doyurulması gereken bir ihtiyaç olduğu gerçeği, alıcı durumundaki halkımız tarafından yüksek bir kabul gördü.
Sürecin gerektirdiği atılımlarımızı genişleterek ve sürekliliğini sağlayarak ulaştığımız noktada misyonumuz ‘Her bir bireyin yaşamaktan gurur duyduğu, kendini mutlu hissettiği, farklılıkların toplumsal zenginliğe dönüştüğü, dayanışma
ruhunun geliştiği, huzur, iyilik ve bereket şehrini ihyâ etme’ye evrilirken kültürel
faaliyetlerimiz de, Esenler'in ayırt edici özelliği olmaya ve şehrin ilerlemeye dönük
yüzünü parlatmaya devam ediyor.
Mikrodan makroya hiçbir kesim ve kurumu dışarıda bırakmadan, sürdürülebilir ve etkin bir kültürel planlama yapmak için Bilgi Üniversitesi'nin değerli katkılarıyla 'Esenler Belediyesi Kültür Strateji Belgesi'ni hazırladık. Esenlerlilerin sadece
'izleyici' olma hâlini aşarak aldıkları eğitimlerle sanatta üreticiliği hatta kültürel
faaliyetlerde 'gönüllülük’ kavramını benimsemesi ve bu belgenin rehberliğiyle,
Esenler'in kültür yoluyla kalkınması ivme kazanacak.

“Bir belediyenin kültür planlaması, o
ilçede yerel yönetim eliyle yürütülen ve
şehirde yaşayan topluluğun kültür sanata
erişimine, katılımına ve ifâde kanallarının
gelişimine odaklanan bir süreçtir.”

1. GİRİŞ
1.1. Başlarken
Esenler Belediyesi Kültür Strateji Belgesi çalışması birçok başlığı kapsıyor. Saha
çalışması ile Esenler’de yaşayanların Esenler’e ilişkin algıları, sorunlara ve fırsatlara
ilişkin görüşleri, kültür ve sanat etkinliklerine olan ilgileri, talepleri ve beklentileri
tespit edildi. İlgili idârelerin ve kurumların yöneticileriyle, Esenler’in sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi üzerine görüşmeler yapıldı. Esenler Belediyesi’nin kültür, şehircilik ve sosyal işlerle ilgili tüm müdürlükleri ile derinlemesine mülâkatlar
gerçekleştirildi. Esenler’in kültür varlıkları, kültür etkinlikleri, mekânları, sinema,
müze ve kütüphâne gibi kültür birimleri, kültür paydaşları ve kaynakları tespit
edildi. Bütün bunlar; Esenler’in coğrafyası, ulaşım, kentleşme, yeşil ve kamusal
alanlarına ilişkin bilgilerle birlikte ele alınarak haritalandırıldı. Böylelikle Esenler,
tarihî, topoğrafyası, fizikî özellikleri ve gelişim hikâyesi, insanları, sosyal ve beşerî
dinamikleriyle somut bir yer hâline geldi. Esenler’in kültürel anlamda yaşayanlarına daha iyi ve zengin imkânlar sunabilmesini ve ilçede yaşayanların kültüre ve sanata katılım kanallarını çeşitlendirmeyi ve artırmayı amaçlayan Esenler Belediyesi
Kültür Strateji Belgesi bu şekilde, daha ayakları yere basan, gerçekçi ihtiyaçlardan,
sorun ve fırsatlardan yola çıkan hedef ve stratejilere kavuştu.
Bir yerin kültürel ve sanatsal anlamda gelişmiş bir profile sahip olmasını sağlamanın önemli adımlarının sanat ve kültürel sunum kanallarının çeşitliliği, erişim
ve katılım imkânlarının fazlalığı, paydaşlarının kamu, özel ve sivil toplum şeklinde
çoğulluğu, sanat ve kültürel ortamı besleyecek kamusal alanın kalitesi olduğunu
söyleyebiliriz. Genellikle bir yerdeki sanat ve kültür hayatı ile aynı yerin kamusal
hayatının niteliği arasında bağlantı kurulmaz. Oysa, sanat ve kültür ortamının zenginliğini, üretkenliğini ve yaratıcılığını belirleyenlerin başında şehrin sokaklarında
ve müşterek mekânlarında deneyimlediğimiz karşılaşma, birlikte zaman geçirme,
yeme-içme, dinlenme, seyretme ve algılama, imkânları gelir. Buna kültürel ekoloji
diyebiliriz. Kültürel ekolojisi gelişkin yerler, kültüre ve sanata katılım açısından
12
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da gelişmiştir. Bu nedenle, Esenler Belediyesi Kültür Strateji Belgesi’ni hazırlarken mekânın coğrâfî özelliklerinden yola çıkarak, kentsel tasarım yöntemleriyle
kamusal alanların kalitesinin nasıl yükseltilebileceğini ve kamusal alan kullanımlarının nasıl geliştirilebileceğini araştırdık, bu doğrultuda öneriler getirdik. Bir yerin
kültürel ekolojisinin niteliğinde mekânsal tasarım nasıl önemli bir rol oynuyorsa, kuşkusuz, kültürel ve sanatsal sunum kalitesi de aynı şekilde temel bir role
sahiptir. Kültür ve sanat etkinliklerinde yüksek kaliteyi hedeflemek kamu kültür
politikasının önemli bir hedefi olmalıdır. Kaliteden neyin anlaşılabileceğini gerek
önerdiğimiz kültür yönetimi modeli önerisi kapsamında, gerek Kültür Strateji Belgesi hedef, strateji ve uygulamaları kapsamında ve gerekse belediyenin kültür merkezleri bünyesinde yürütülecek kültür ve sanat programlaması kapsamında somut
olarak ifâde ettik. Kültür ve sanatta kalite kuşkusuz dünyaya açıklık ile de doğrudan bağlantılıdır. Bu ise İstanbul’daki başarılı kültür ve sanat kurumları ile daha
fazla iş birlikleri geliştirmek sûretiyle sağlanabilir. Kültür planlaması, bu konuda
Türkçe olarak yazılmış sınırlı kaynaklardan birisi olan, İKSV tarafından kaleme
alınmış “Yerel Yönetimler İçin Kültürel Planlama” el kitabında (2016) anlatıldığı
gibi, günlük amaçların ötesinde, kültür ve sanat aracılığı ile toplumsal ve beşerî
gelişim amacına hizmet edecek kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin ve bu hedefleri
elde edecek stratejilerin belirlendiği bir çalışmadır.
Esenler Belediyesi Kültür Strateji Belgesi’nin hazırlık sürecinde iç ve dış paydaş addettiğimiz birçok müdürlük ve kurum ile görüştük. Kültür planlamasında
ekonomiden çevreye, kültürel etkinliklerden imara, istihdamdan ulaşıma, sanat
faaliyetlerine katılımdan eğitime kadar birbiriyle ayrı gibi görünen konuların bağlantılandırılması gerekiyor. Bu nedenle, kurumlar ve idâreler arası iletişim ve koordinasyon en önemli başlıklardan birisidir. Ümidimiz, Esenler Belediyesi Kültür
Strateji Belgesi çalışmasının kendisinin böylesi bir koordinasyon ve iletişimin kurulabilmesinde bir başlangıç teşkil etmiş olmasıdır.
Esenler Belediyesi Kültür Strateji Belgesi, Esenler ilçesinin tümünü ele almaktadır. Esenler ilçesi, kültür mirası kaynakları açısından öne çıkmayan, beşerî sermayesi açısından zanaatkârlık gibi vâsıflarıyla kendisini göstermeyen, İstanbul’un coğrâfî olarak merkezinde ancak sosyolojik olarak çeper olarak algılanan bir konumda
yer alan, iç göç ile aşırı bir hızla büyümüş, tipik ve yoğun bir apartman-kondu tarzı
yapılaşmayla birlikte kırsal alandan kent parçasına dönüşmüş ve ulaşım ağları ile
iyi bağlantılanmış merkezî konumda bir yerdir. “Buna karşılık, kentleşme süreci
kamusal yaşamı destekleyen bir nitelik göstermediğinden, ilçeye Türkiye’nin çok
farklı köşelerinden gelmiş olan insanların buluşabilecekleri, ortak vakit geçirebilecekleri alanlar ve imkânlar kısıtlıdır.” İşte Esenler Belediyesi Kültür Strateji Belgesi,
ilçenin beşerî anlamda çok kültürlü yapısını kamusal hayat için bir esin kaynağına
dönüştürecek adımları târif etmeye çalıştı. Bir diğer deyişle, bu adımlar, farklı bir
kentleşme perspektifinden ele alındı: Esenler’de yaşayanlar için, tüm farklılıkları
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-ki buna kuşak farklarını da eklemek gerekir- diyaloğa çağıran, geleceğin sorunlarının müşterek bir şekilde ele alınmasına zemin hazırlayan bir ortaklık ruhu ile bir
arada olmanın imkânını yaratacak bir kentleşme. Esenler Belediyesi Kültür Strateji
Belgesi, özellikle kültür ve sanat odağından bakarak, böyle bir misyonun nasıl taşınabileceğini sorun edinmiştir.
Son olarak, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü için, yukarıda temel
başlıklarını vermeye çalıştığımız hedefler kapsamında bir kültür yönetiminin nasıl
ele alınabileceğine dâir kapsamlı önerilerimiz oldu. Bu önerileri geliştirirken Kültür İşleri Müdürlüğü’nün kendisinin öngörülerini, birikimini ve geliştirmiş olduğu
yaklaşımları ele aldık ve birlikte değerlendirdik. Raporumuzun bundan sonraki
kısımlarında, bu kısa girişte bahsini ettiğimiz mevzûların tümünü ayrıntılı olarak
bulacaksınız.

1.2. Kültür Strateji Belgesi Nedir?
Kültür Planlaması Neden Önemlidir?
Kültür planlaması, bir yerin tüm kültürel değerlerini ve kaynaklarını harekete
geçirerek tüm yaşayanları ile birlikte insanların kültüre erişimini geliştirmeyi, kültürel miras değerlerinin korunmasını sağlamayı, yerin hayat kalitesini artırmayı
ve gelişimini amaçlayan, stratejik ve bütünlükçü bir kamu yönetimi aracıdır. Bütünlükçü planlama yaklaşımının önemli bir kabulü, kentlerin bireyleri kültürel
anlamda biçimlendiren çevreler olduğudur. Kentsel çevrenin kendisi de insanlar
arası iletişimi ve insan-doğa; insan ve diğer canlılar arasındaki ilişkiyi nasıl desteklediğine bağlı olarak, kültürel ve sanatsal ifâdenin gelişmesinde önemli bir rol oynar.
Kültür planlaması, söz konusu yerin kültürel değerlerini ve varlıklarını odağına
alarak, belediyenin sınırları içinde yaşayanların bireysel gelişimlerini hedefler.
Kültür planlaması;
• kültür ve sanat etkinliklerinin sunumu ve bunlara erişimini,
• kültür ve sanat alanındaki yaratıcılığı,
• kültürel mirasın korunmasını,
• kültür girişimciliğini,
• kültür endüstrilerinin gelişimini,
• kültürün, kalkınmanın önemli bir boyutu olarak algılanmasını odağına
alarak bir yerin değerlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesini,
21. yüzyılın bilgiye dayalı dünyasında ekonomik ve sosyal refahın
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sürdürülebilir gelişiminin sağlanabilmesini ve insanların bilgiye dayalı
dünyada gereken becerilerle donanımlı ve birbirleriyle barış içinde
yaşayabilmesini hedefleyerek, Birleşmiş Milletler tarafından çağımızın en
önemli hedefi olarak önümüze konulan “sürdürülebilir kalkınma”ya
hizmet eder.

1.3. Yerel Yönetimler Neden Kültür Strateji Belgesi Yapmalıdır?
Bir belediyenin kültür planlaması, o ilçede yerel yönetim eliyle yürütülen ve
belediyenin sınırları içinde yaşayan topluluğun kültür-sanata erişimine, katılımına
ve ifâde kanallarının gelişimine odaklanan bir süreçtir. Belediye merkezli kültürel
planlama, kültürel gelişim hedefine ulaşabilmek için mevcut kültürel kaynakların
geliştirilmesini, bu kaynakların tüm kapasitesiyle kullanılabilmesini ve yeni kültürel kaynakların oluşturulmasını amaçlar. Kültür planlaması, aynı zamanda, belediye yönetiminin stratejik planlarının hazırlığından uygulanmasına her aşamasında
kültürel etkilerin göz önünde bulundurulmasını öngörür.
Kültür planlaması, belediye kapsamındaki nüfusun eğitim durumunu, öğrenim
imkânları ve çeşitliliği açısından ilçenin durumunu, şehirde kültür sanat faaliyetleri
ile ilgili altyapıların durumunu, kültür-sanat girişimciliğinin karşılaştığı sorunları,
şehrin nüfusunun çeşitlilik gösteren bilgi-kültür-sanat faaliyetlerine ve merkezlerine gerek şehirde gerekse de daha geniş bir çevrede erişim ve katılım imkânlarını,
şehirdeki ekonomik faaliyetlerin tasarım gibi katma değer sağlayacak faaliyetlere
erişimlerinin durumunu, şehrin kültürel ve doğal miras değerlerinin durumunu ve
bu değerlerin erişilebilirliğini, dışa açıklığı ve çekiciliği açısından dünyaya neler sunabildiğini, şehir nüfusunun müşterek paylaşım ve deneyim alanları olacak türden
parklar, buluşma mekânları gibi düzenlemelerinin durumunu göz önüne alarak
3-5-7 yıllık olarak, kısa, orta ve uzun vadeli perspektif ile hazırlanır ve bir eylem
planı çerçevesinde uygulamaya konulur.

1.4. Kültür Strateji Belgesi ve Yerel Kalkınma
Kültür Strateji Belgesi ile hedeflenen; bir yerin sosyal, ekonomik, kültürel açılardan sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmasıdır. Birleşmiş Milletler Kalkınma
Ajansı (UNDP) tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle
Küresel Hedefler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm
insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısı”
şeklinde ifâde edilmektedir. Uluslararası Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler
(UCLG) teşkilâtı tarafından toplantıya çağrılan tüm dünyadaki kentlerin ve yerel
yönetimlerin temsilcileri 2005 yılında düzenledikleri ilk Kültür Zirvesi’nde “Kültür 21: Eylemler” belgesini kabul etmişlerdi. “Bu 21. yüzyılın başlarında artık biliyoruz ki” denilmekteydi bu belgede, “Kültüre önemli bir yer verilmedikçe hiçbir
15
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kalkınma ‘sürdürülebilir’ olamaz. İnsanî kalkınma, herkesin kapasitesinin ve özgürlüklerinin genişletilmesinin bir süreci olarak tanımlanır ve gelecek nesillerin özgürlüklerine ve haklarına saygı gösterildiği sürece sürdürülebilir olur. Gerçek insanî
kalkınma; ancak kültür sürecine ve hatıra, yaratıcılık, çeşitlilik, bilgi gibi kültürel
faktörlere değer verildiği zaman etkili olabilir.” ‘Kültür 21: Kültür İçin Gündem
21’ ortak deklarasyonunda yerel yönetimler kültür konusunda şu dokuz alanda
politikalar geliştirmeye ve eylemler târif etmeye davet edilmekteydi:
1. Kültürel haklar,
2. Miras, çeşitlilik ve yaratıcılık,
3. Kültür ve eğitim,
4. Kültür ve çevre,
5. Kültür ve ekonomi,
6. Kültür, eşitlik ve sosyal içerme,
7. Kültür, kentsel planlama ve kamusal alan,
8. Kültür, enformasyon ve bilgi,
9. Kültürün yönetişimi.
Sürdürülebilir yerel kalkınmayı hedefleyen kültür planlamasında bu başlıklar
yön gösterici olurlar. Esenler Kültür Strateji Belgesi de bu şekilde sürdürülebilir
kalkınmada kültürün oynayabileceği rolü kullanmak ve geliştirmek perspektifinden hazırlanmıştır.

1.5. Esenler Belediyesi Kültür Strateji Belgesi’nin Çalışma Aşamaları
• Kültür Strateji Belgesi’ne ilişkin mevcut araştırmaların, bilgilerin derlenmesi
ve analizi
a) Plan alanına ilişkin demografik ve sosyoekonomik analiz
b) Plan alanına ilişkin kültürel altyapı analizi, envanterleme ve
haritalama
• Plan alanındaki iç ve dış paydaşların belirlenmesi ve tüm paydaşların kültüre
ilişkin plan, strateji ve beklentileri
a) Kültür İşleri Müdürlüğü’nün beklentileri
b) İç paydaşların beklentileri
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c) Dış paydaşların beklentileri
d) Esenler Belediyesi stratejik planlarında kültür-sanat
e) Kültür Şûrası ve Esenler Belediyesi’nin Kültür Şûrası raporuna
uygun stratejiler raporu
• İç paydaşların kültürel etkinlikleri analizi
a) Belediyenin kültür etkinlikleri katılımcı verileri
b) Kültür Kart uygulaması verileri
c) Kültür ve sanat kurslarına katılım
d) Halkla iletişim kanalları
• Plan alanındaki kültürel tüketime ve beklentilere ilişkin saha çalışması ve
analizi
• GZFT (güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditler) analizi
a) Sosyoekonomik açıdan GZFT analizi
b) Kültür-sanat üretimi ve izleyici açısından GZFT analizi
• Kültür Strateji Belgesi hedefleri, stratejileri ve eylemleri
a) Kültür Strateji Belgesi birincil hedef kitlesi
b) Planın hedefleri
c) Kültür yönetimi modeli
d) Önerilen Kültür Strateji Belgesi
e) Kamuoyuna duyurma ve hayata geçirme
• Eylem planı uygulama paydaşları ve bütçesi
• Değerlendirme süreci ve kriterler
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2. KÜLTÜR STRATEJİ BELGESİ’NE İLİŞKİN MEVCUT
ARAŞTIRMALARIN/BİLGİLERİN DERLENMESİ VE
ANALİZİ
2.1. Plan Alanına İlişkin Demografik ve Sosyoekonomik Analiz
Bu projenin sağlam ve gerçekçi temellere dayanabilmesi, gerek Esenler Belediyesi’nin gerekse Esenler ilçesinde yaşayanların kültür-sanat alanındaki gereksinimlerinin belirlenebilmesi açısından ilçenin tarihinin ve bugünün koşullarını oluşturan
etkenlerin kavranması gerekiyordu. Önce alanın demografik ve sosyal yapısına ilişkin bilgiler toplandı. İlçenin mahallelerine geziler düzenlendi. Bölgede kültür-sanat alanındaki (Belediye’nin bünyesindeki ve dışındaki) mevcut tüm altyapı (sanat
mekânları, kentsel alanlar, koltuk sayıları vb.), aktörler, etkinlikler, uygulamalar ve
kültürel miras varlıkları listelendi ve bir kültür altyapısı bilgisi çıkarıldı. Esenler’in
kendine özgü sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerine odaklanıldı ve kültür
altyapısı bilgisi bu bilgiler ile ilişkilendirildi. Kültürün diğer kalkınma alanlarıyla nasıl ilişkilendirileceğini saptamak için öncelikle Esenler Belediyesi’nin kendi
stratejik planları, şimdiye dek ürettiği kaynaklar (sayısal veriler vb.) ve yayınlar,
ilçe ile ilgili kültür alanıyla yayımlanmış istatistikî kaynaklar, envanter çalışmaları
incelendi, kültür alanında politika yapımı üzerine hazırlanmış ulusal ve uluslararası
belgeler ile ülkemizdeki başarılı kültürel planlama örnekleri tarandı. Belediyenin
Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı birimler ile iç ve dış paydaşlarla uzun ve verimli
toplantılar gerçekleştirilerek, mevcut ve yapılması planlanan faaliyetler, sorunlar ve
gereksinimler hakkında bilgi toplandı.
İlçede yaşayanların kültür ihtiyacı ve kültür tüketimine ilişkin bilgi toplama
aşamasında odak grup toplantıları yapıldı ve anket çalışması düzenlendi. Odak
grup toplantılarıyla katılımcıların kültür-sanatla ilişkileri, kültür-sanata erişimleri,
bu alandaki ihtiyaçları ve sorun olarak gördükleri konular, kentsel mekân olarak
Esenler’e ilişkin izlenimleri, Esenler’e duydukları âidiyetin niteliği ve derecesi soruldu. Esenler’de yaşayanların gerek Esenler’de gerekse ilçe dışındaki kültürel kaynaklara erişimine ve kültür-sanat hayatına katılımına ilişkin sayısal veri toplamayı
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amaçlayan anket çalışması ise 07.12.2017-10.01.2018 tarihleri arasında yürütüldü. Çalışma, Esenler ilçesine bağlı toplam 16 mahallede 293 katılımcı ile gerçekleştirildi.
Esenler’in yerleşim yeri olarak bilinen en eski tarihî, Bizanslılara uzanır. Bu bölgenin bilinen en eski ahâlisi Litros (Esenler) ve Avas (Atışalanı) adlarıyla kurulan
köylerde yaşayan Rumlardır. Litros ve Avas, İstanbul’un Türkler tarafından fethine
kadar Bizans köyleri olup, topraklarında yetiştirilen tarım ürünleriyle İstanbul’a
ekonomik katkıda bulunmuşlardır. Cumhuriyet Dönemi’nde Rumların Litros ve
Avas köylerinden ayrılmalarıyla, devlet bu köyleri iskân yerleri olarak kabul etmiş,
daha sonra Yunanistan’dan gelen mübâdele göçmenlerini bu köylere yerleştirmiştir.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın Esenler ilçesine çok yakın olması, ilçenin
merkezî bir konumda bulunması ve ucuz iş gücüne dayalı iş fırsatları sebebiyle
Esenler 1980’lerden itibaren göç alan bir merkez hâline gelmiştir. Göçün etkisiyle
Esenler’in nüfus artış hızı, İstanbul’un nüfus artış hızından büyüktür. Nüfusun bu
kadar hızlı artması bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Çarpık kentleşme sıkıntısı bu sorunların en büyüğüdür. TEM Otoyolu’nun tam Esenler’in ortasından
geçmesi gecekondulaşmayı daha da artırmıştır. 2009 yılına ait veriler kullanılarak
hazırlanmış ve İTO tarafından yayınlanmış olan “İstanbul’da Yaşam Kalitesi” çalışmasında İstanbul’daki 39 ilçe arasında Esenler yaşam kalitesi sıralamasında düşük
puan alan ilçelerden birisidir. Aynı çalışmanın 2015 yılı sonuçlarında ilçenin daha
yüksek puan ile yaşam kalitesi sıralamasında yükseldiği görülmektedir.
Esenler, otogara yakınlığı sebebiyle bir çekim merkezi olagelmiştir ve bugün
ulaşım açısından merkezî bir konumdadır. Yakın dönemde Esenler’e çok sayıda Suriyeli göçmen yerleşmiştir. 2016 verilerine göre, kayıt altına alınan Suriyeli göçmen
nüfusunun 25 bini Esenler’de ikâmet etmektedir.
Esenler’de 1980’lerden itibaren artan gecekondulaşma mahalleyi tamamen etkilemiştir. Kentsel dönüşüme 2010’lu yıllarda başlanmıştır. Sorunlu olduğu tespit edilen 100.000 konut biriminin dörtte birinin dönüşümünün tamamlandığı
anlaşılmaktadır. En kapsamlı kentsel dönüşüm projesi 2012 yılında 6306 sayılı
yasa ile riskli alan ilan edilen Havaalanı Mahallesi’nde gerçekleşmiştir. Bu kentsel
dönüşüm projelerinin yüksek güvenlikli ve çok katlı konutlardan oluşan site yaşantısını mahalleye getirdiği ve mahalledeki kentsel dokuyu tamamen değiştirdiği,
araştırmacılar tarafından belirtilmektedir. 2010’lu yıllarda Esenler civarındaki diğer ilçelerde de daha yüksek gelir grubuna hitap eden AVM’ler ve otel yatırımları
başlamıştır. Bayrampaşa’da açılan Forum İstanbul, bunlara örnek teşkil etmektedir.
Toplu ulaşım açısından birçok ilçeden daha şanslı durumda bulunan Esenler’e,
İETT çok sayıda güzergâhta (Eminönü, Mecidiyeköy, Yenikapı, Bakırköy gibi)
hizmet veriyor. Ancak Esenler’e erişilebilirlik açısından en önemli etki, M1A ve
M1B metro hatlarının Esenler’den geçmesidir.
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Esenler’de bugün 455 bin kişi, 16 mahallede yaşamaktadır. Esenler, Türkiye’de
kilometrekareye düşen insan sayısı bakımından en yoğun ilçedir (Tablo 1). TÜİK
verilerine göre, Esenler’de nüfus 2007’den beri düşmektedir. 2007’de 517 bin civarındayken, 2017’de 455 bin civarına inmiştir. İlçe genel olarak son derece genç
bir nüfusa sahiptir. Esenler Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan demografik bilgiler tablosuna göre 0-19 yaş arası, toplam nüfusun %36’sıdır (Bkz:
Tablo: 1). Dolayısıyla Esenler’de öğrenci ve genç nüfus, bölgenin en büyük nüfus
segmentini oluşturmaktadır.
Tablo 1: Esenler Demografik Bilgileri
DEMOGRAFİK BİLGİLER
Yaş Grubu

Erkek

Kadın

Toplam

1883 Hektar

Toplam mahalle sayısı

16

Meskûn alan

1047 Hektar

‘0-4’

21.194

19.689

40.883

‘5-9’

21.031

20.205

41.236

Bina sayısı

24.415

‘10-14’

21.717

20.516

42.233

2.500

‘15-19’

22.036

20.664

42.700

Deprem yönetmeliğine uygun
ruhsatlı bina sayısı

‘20-24’

20.819

19.804

40.623

Hâne sayısı

120.968

‘25-29’

23.465

21.169

44.634

Km2’ye düşen kişi sayısı

44.370

‘30-34’

24.152

21.801

45.953

Esenler nüfusunun İstanbul
nüfusuna oranı

4,2

Toplam aktif yeşil alan miktarı

0,35 (İstanbul geneli 5 m2)

‘35-39’

20.339

18.835

39.174

‘40-44’

18.137

16.445

34.582

Sokak sayısı

1.163

‘45-49’

14.850

12.984

27.834

Cadde sayısı

142

‘50-54’

11.134

10.135

21.269

Ana arter sayısı

33

Ana arter, cadde ve sokak alanı

1.200.000 m2

‘55-59’

7.796

7.437

15.233

‘60-64’

4.821

5.176

9.997

‘65-69’

2.766

3.319

6.085

‘70-74’

1.780

2.267

4.047

‘75-79’

985

1.507

2.492

‘80-84’

687

1.098

1.785

‘85-89’

182

465

647

‘90+’

40

174

214

Kaynak: https://esenler.bel.tr/kurumsal/stratejik-plan/2015-2019-stratejik-plan/
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FİZİKÎ DURUM
Toplam alan

EKONOMİK DURUM
Mülkiyet durumu

%58,4 ev sahibi
%39,2 kiracı
%2,4 bedelsiz

Toplam aile geliri (aylık)

%40 1.000 altı
%33,8 1.001-1.500 TL arası
%26,2 1.500 TL üzeri

İş durumu

%9,4 kayıtlı işsiz

Sosyal güvenlik durumu

%58,9 SGK
%16,7 Yeşilkart
%24,4 Sosyal güvencesi yok
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2.2. Plan Alanına İlişkin Kültürel Altyapı Analizi,
Envanterleme ve Haritalama
Bu bölümde, Esenler ilçesi sınırları içindeki kültür kaynaklarının bir envanteri
sunulmuştur. Sayısal veriler, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından
sağlanmıştır.

2.2.1. Kültür Envanteri
Kültür envanteri 7 ana başlık altında toplanmıştır:
1. Kültür sanat mekânları
2. Kültürel ve tarihî miras alanları
3. Doğal miras alanları
4. Spor tesisleri
5. Kültür-sanatla ilgili eğitim-öğretim kurumları
6. Gençlere-çocuklara yönelik merkezler ve mekânlar
7. Hemşehri dernekleri
Kültür Sanat Mekânları
Tablo 2’de Esenler İlçesi’ndeki kültür ve sanat mekânlarının türleri ve sayıları
verilmiştir.
Tablo 2: Esenler İlçesi’ndeki Kültür ve Sanat Mekânları
TÜRLERİNE GÖRE
MEKÂNLAR

ADET

AÇIKLAMA

Kültür Sanat Merkezi

3

Esenler Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı kültür sanat
merkezleri

Tiyatro Salonu

2

Esenler Belediyesi ve İBB’ye bağlı kültür sanat merkezleri içindeki salonlar. Bunların
dışında müstakil salon bulunmamaktadır.

Konser Salonu

2

Esenler Belediyesi ve İBB’ye bağlı kültür sanat merkezleri içindeki salonlar. Bunların
dışında müstakil salon bulunmamaktadır.

Sinema Salonu

4

Esenler Belediyesi ve İBB’ye bağlı kültür sanat merkezleri içindeki salonlar. Bunların
dışında müstakil salon bulunmamaktadır.

Kütüphâne

4

İBB ve Esenler Belediyesi bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Kitabevi

1

Nene Hatun Mahallesi’nde bulunmaktadır.

Kongre Merkezi

1

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde yer almaktadır.

Diğer

12

Şehir Düşünce Merkezi ve 12 adet Gençlik ve Bilgi Evi
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Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi
Esenler’in sosyal ve kültürel açıdan en canlı mahallesi sayılabilecek Nene Hatun
Mahallesi’nde bulunan, toplamda 1.750 metrekarelik bir alanda kurulu olan Dr.
Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi, 700 kişilik çok amaçlı konferans salonu, 1000
metrekarelik sergi salonu, 500 kişilik restoran, 90 ve 70 kişilik olmak üzere 2 adet
çok amaçlı salon, 40 kişilik 3 adet derslik, 30 kişilik 1 adet derslik ve 3 katlı otoparkla hizmet veriyor. Merkezde; panellerden konferanslara, tiyatro gösterilerinden
film gösterimlerine, konserlerden sergilere kadar pek çok farklı alanda etkinlik düzenlenmektedir.
Esenler Belediyesi Esenler Kültür Merkezi
Tuna Mahallesi’nde yer alan ve kültür-sanat merkezinden çok sosyal tesis olarak
hizmet veren merkezde; açık ve kapalı alanları bulunan restoran, oto yıkama alanı
ve mescid gibi birimler yer almaktadır.
İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi
Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan, İBB’ye bağlı olarak faaliyet gösteren Prof.
Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde 772 kişilik konferans/gösteri salonu, fuaye
alanları, seminer salonu gibi kültürel etkinliklerin yapılacağı bölümlerin yanı sıra
zemin altı katında 700 araçlık bir otopark ve çeşitli etkinlikler için kullanılan geniş
bir dış mekân bulunuyor. Merkezde; konferans, konser, tiyatro oyunu, film gösterimi gibi pek çok farklı alanda etkinlik düzenleniyor.
Esenler Belediyesi Yavuz Selim Halk Kütüphânesi
Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Halk Kütüphânesi, yaklaşık 14.000 eserle
Esenler halkına hizmet veriyor.
Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphânesi
Menderes Mahallesi’nde bulunan ve restore edilen eski bir kilisede kurulan Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphânesi’nin 5500 e-kitapla başladığı koleksiyonu her
geçen gün genişliyor. 475 metrekare alana, 2 katlı olarak kurulan, aynı anda onlarca kişiye hizmet veren dijital ortama, Dörtyol Meydanı’ndaki Dijital Kütüphâne
binasının dışında; Esenler Belediyesi Merkez Binası’ndan, Esenler Belediyesi Halk
Kütüphânesi’nden Çiftehavuzlar Mahallesi, Havaalanı Mahallesi, Tuna Mahallesi,
Fatih Mahallesi ve Bilgi Evleri’nden de ulaşılabiliyor.
15 Temmuz Millet Bahçesi
Oruçreis Mahallesi’nde bulunan ‘15 Temmuz Millet Bahçesi’ içinde kurulan
kıraathânede, 1200’ü aşkın kitap bulunuyor. 345 metrekare alana tek katlı olarak
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kurulan kıraathânede, üyeliği bulunan okurlar ödünç kitap alma hakkına sahipken
ayrıca öğrencilerin ders çalışabilmesi için alan da bulunmaktadır.
Barış Manço Halk ve Çocuk Kütüphânesi
İBB’ye bağlı olarak faaliyet gösteren kütüphânede 20.000’i aşkın kitap içeriği
ve ayrıca 30’u aşkın süreli yayın bulunuyor. Kütüphânede üyeliği bulunan okurlar
İBB’ye bağlı diğer kütüphânelerden de ödünç kitap alma hakkına sahipler.
Uluslararası Kitap Kahve
Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde bulunan Uluslararası Kitap Kahve’de, ziyaretçiler hem vakit geçirip hem de kafenin kitaplığındaki kitapları okuyabiliyor. Uluslararası öğrencilerin işlettiği kafede, speaking etkinliği günlerinde
İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça gibi dillerde öğrencilerle pratik yapılabiliyor.
Her ay düzenlenen “Medeniyet Seminerleri” etkinliğinde, uluslararası öğrencilerin
kendi ülkelerini tanıtıyorlar.
YTÜ Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Davutpaşa Kampüsü’nde bulunan kongre merkezi 1000 kişilik büyük salonunun yanı sıra küçük salonlara, toplantı salonlarına
ve fuaye alanlarına sahip. Kongre Merkezi, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen yerel/uluslararası toplantılara ve kongrelere de ev sahipliği yapıyor.
Diğer
Esenler Belediyesi, yukarıda sayılanların dışında kendi bünyesinde faaliyet
gösteren Şehir Düşünce Merkezi’nin Oruçreis Mahallesi’ndeki merkez binasında, YTÜ Davutpaşa Kampüsü’ndeki Otağ-ı Hümayun’da, yine kendi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri’nde (Bilgi Evleri), okullarda ve Metris
Cezaevi’nde de kültür-sanat etkinlikleri gerçekleştirmektedir.
Esenler’de yerel yönetimlerin yukarıda sayılan kültür mekânları dışında sivil
toplumun kurup işlettiği bağımsız kültür mekânları bulunmamaktadır. Esenler’de
bulunan çok sayıdaki hemşehri dernekleri kültürel etkinliklerini Dr. Kadir Topbaş
Kültür Sanat Merkezi’nin bahçesinde, ‘Yöresel Tatlar’ gibi festivaller başlığı altında,
ayrıca kiraladıkları düğün salonu gibi kapalı mekânlarda yürütmektedirler.
Kültürel ve Tarihî Miras Alanları
Esenler ilçesi, tarihî ve kültürel miras açısından zengin bir yerleşim yeri olmamakla birlikte çeşitli dönemlere ait somut tarihî miras varlıklarına sahiptir. Bu
varlıkların bazıları restore edilmiştir, bir kısmı yeniden işlevlendirilerek kullanılmaktadır. Söz konusu kültür mirası varlıkları Esenler mahallînin tarihî kimliğini
anlatmak üzere bütünlüklü, yerin kültürel peyzajının elemanları olarak, derli toplu
ve erişilebilir bir şekilde kamuoyuna sunulmamaktadır.
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Aya Yorgi Kilisesi (Litros)
Aya Yorgi Kilisesi (Litros) 2008’de restorasyona alınıp 2010’da Türkiye’nin ilk
yüzde yüz dijital kütüphânesi olarak, Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphânesi adıyla, engellilerin de düşünüldüğü okuma salonlarıyla halka açılmıştır.
Atışalanı Su Kemeri (Avasköy Kemeri, Yılanlı Kemer)
11 gözlü, tek katlı ve 10,3 metre yüksekliğinde olan yapı, Mimar Sinan’ın
eserlerindendir. Yaklaşık dört yüz yıllık bir geçmişe sahip olan su kemeri plansız
kentleşme ve bakımsızlık nedeniyle son yıllarda oldukça yıpranmıştır. Hemen yanı
başına inşâ edilen çok katlı toplu konutlar nedeniyle çevre peyzajı içinde büyük
ölçüde fark edilemez hâle gelmiştir.
Davutpaşa Kışlası
Kışla kompleksi, İstanbul’u Edirne’ye bağlayan eski yol üzerinde yer alır. Eski
adı Aretai olan bölgedeki yerleşim kentin Bizans Dönemi’ne kadar uzanır. Mimarı
Krikor Balyan olduğu tahmin edilen yapının 1826-1827 yılında başlanan inşaatı
1831-1832’de bitirilmiştir. Kışla, Balkan Savaşı sırasında onarılarak göçmenlerin
barınması için kullanılmıştır. Kışla’da I. Dünya Savaşı sırasında bir askerî hastane
açılmış ve hastane 1920’de kapatılmıştır. Özgün işleviyle günümüze ulaşan Davutpaşa Kışlası, 1999’da Yıldız Teknik Üniversitesi mülkiyetine verilmiş ve böylece
askerî işlevini tamamlayarak eğitime hizmet veren kışla yapıları arasına katılmıştır.
Davutpaşa Kışlası Fırını
2016 yılında restorasyonu tamamlanan tarihî fırın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “Fırıncılık ve Pastacılık Okulu” olarak kullanılmaktadır. Mekân,
zaman içerisinde yapılan müdâhalelere rağmen plan şemasını ve birçok yapısal öğesini korumaktadır.
Hünkâr Kasrı (Otağ-ı Hümayun)
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü içerisinde bulunmaktadır. YTÜ tarafından orijinal hâline uygun olarak restore edilmiştir. Bugün gerek
üniversite bünyesinde gerekse Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır.
Diğer
Tarihî su terazisi, Litros Ayazması, Menderes Çeşmesi, Yavuz Selim Çeşmesi ve
Nene Hatun Çeşmesi diğer miras varlıklarıdır. Ancak haklarında ayrıntılı bilgiye
ulaşılamamaktadır.
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Doğal Miras Alanları
Esenler ilçesi doğal miras alanları açısından zengin bir yerleşim yeri değildir.
Ancak toplam yüz ölçümü 18.5 milyon metrekare olan Esenler’deki 8.7 milyon
metrekare Millî Savunma Bakanlığı tahsisli hazine arazisinin Esenler Belediyesi’ne
devredilmesiyle birlikte bu arazinin; informel kentleşme, rekreasyon alanı azlığı,
aşırı yoğun nüfus gibi sorunları bulunan ilçeye nefes aldırabilecek, öte yandan
Esenler dışında yaşayanlar için de çekim merkezi olabilecek bir şehir parkına dönüştürülmesi gündeme gelmiştir. Arazinin bir kısmının yeni konut stoklarına, bir
kısmının şehir parkına ayrılması ve parkın, içinde bir şehir müzesini barındırması
planlanmaktadır. Arazi, 15 Temmuz Millet Bahçesi olarak kullanıma açılmıştır.
Spor Tesisleri
İlçenin en önemli sorunlarından biri açık ve kapalı spor mekânlarının, spor ve
egzersiz yapmaya elverişli açık alanların az olmasıdır. Esenler ilçesi sınırları içerisinde iki adet spor kompleksi bulunmaktadır:
İBB Esenler Spor Kompleksi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tesis Kemer Mahallesi’nde bulunmaktadır. 11 branşta ayda yaklaşık 60 bin kişiye hizmet vermektedir.
İBB Hakkı Başar Spor Kompleksi
Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren tesis; kadın
ve erkeklere yönelik egzersiz branşlarının yanı sıra Uzak Doğu Sporları, voleybol,
futbol ve basketbol branşlarında hizmet vermektedir.
Sanat Eğitimi Veren Kurumlar ve Birimler
Esenler Belediyesi’ne bağlı Esenler Sanat Evi (ESEV), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi’nin (İSMEK) şubeleri, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Esenler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ve şahısların özel olarak
açtığı kurslarda çok sayıda sanat ve zanaat kursu verilmektedir. Buna karşılık, başta
Esenler Rumeliler Derneği olmak üzere birkaç hemşehri derneği, halk oyunları
kursları düzenlemektedir.
İSMEK
Bir İBB hizmeti olan İSMEK’in Esenler ilçesi sınırlarında Atışalanı, Cengiz
Topel, Fatih, Fevzi Çakmak, Nenehatun ve Turgut Reis mahallelerinde şubeleri
bulunmaktadır. Ayrıca, ‘Spor Eğitim Merkezi ve Fırıncılık ve Pastacılık Okulu’ adı
altında iki merkezi de mevcuttur.
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Branşlarını genel talebe göre belirleyen İSMEK; sanat, zanaat ve tasarım
branşları kapsamında Esenler ilçesinde en çok dikiş, nakış, iğne oyası, kumaş boyama gibi, çoğunlukla kadınlara dönük ve el becerilerini geliştiren kurslar açmaktadır. İlçedeki İSMEK şubelerinde sanat alanında genellikle geleneksel Osmanlı
sanatlarına yönelik kurslar düzenlenmektedir.
ESEV
Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi içerisinde yer alan Esenler Belediyesi
Sanat Evi’nde (ESEV) çok sayıda branşta sanat kursu düzenlenmektedir. 7 yaşından büyük herkesin katılabildiği eğitimlere Esenler dışından da çok sayıda başvuruda bulunulmaktadır. Merkezde müzik enstrümanı kurslarından tiyatro, edebiyat, fotoğraf ve sinema atölyelerine, çok sesli müzikten klasik Türk müziğine,
geleneksel Osmanlı-İslâm sanatlarından modern resim tekniklerine uzanan geniş
bir branş yelpazesinde eğitim verilmektedir.
Esenler Halk Eğitim Merkezi
Genel talebe ve başvuru sayısına göre açılan kurslar arasında piyano, gitar, ney,
şan tekniği, halk oyunları, yağlı boya resim, tezhip, minyatür, seramik ve tiyatro
kurslarının yanı sıra özellikle kadınların el becerilerini geliştirmeye yönelik zanaat
kursları da yer almaktadır.
Gençlere ve Çocuklara Yönelik Merkezler ve Mekânlar
Esenler Gençlik ve Bilgi Evleri
Esenler ilçesinde belediyeye bağlı 10 adet Gençlik ve Bilgi Evi’nde, gençlere
yönelik kültür, sanat, düşünce, edebiyat, spor, sağlık, karakter, ahlâk alanlarında
okumalar, kulüp çalışmaları ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.
Şehir Düşünce Merkezi
Esenler Belediyesi’ne bağlı Şehir Düşünce Merkezi, şehre dâir akademik yayınlar ve araştırmalar yapmaktadır. ‘Şehir ve Düşünce’ adında bir akademik dergi yayınlamaktadır. Ayrıca yine şehirle ilgili paneller ve konferanslar düzenlemektedir.
Şehir Düşünce Merkezi, akademinin farklı alanlarından üyeleri bulunan bir bilim
kurulunun danışmanlığında faaliyet göstermektedir.
Çocuk Sokakları
2014’te Menderes Mahallesi’nde ‘Türkiye’nin ilk çocuk sokağı’ olarak açılan
Esenler Çocuk Sokağı’nda Esenlerli çocukların güven içinde oyun oynamaları
amaçlanıyor. Sokakta anne ve çocukların birlikte nitelikli zaman geçirmeleri için
tasarlanmış, Anne-Çocuk Kampüsü, oyun merkezi, çocuk kütüphânesi, sinema,
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açık oyun bahçesi gibi alanlar bulunuyor. Esenler’in “2. Çocuk Sokağı” ise 2018’in
Mayıs ayında Fatih Mahallesi’nde 243. Sokak’ta hizmete açılmıştır.
Esenler Bilim Parkı
Çocukların bilime merakını artırmak, eğlenirken öğrenebilecekleri bir merkez
yaratmak amacıyla kurulan Bilim Parkı, Birlik Mahallesi’nde bulunmaktadır. Açık
ve kapalı olmak üzere iki bölümden oluşan parkın açık olan bölümünde; matematik, fizik ve astronomi alanlarında bilgi veren araç-gereçler yer almaktadır.
Dede-Torun Merkezi
Torunlarıyla iyi vakit geçirmek isteyen yetişkinlerin bu isteklerini gerçekleştirebilmeleri için Havaalanı Mahallesi’nde kurulmuş olan merkezde psikolog odası,
öğretmenler odası, berber salonu, satranç salonu, el işi atölyesi, müzik odası, kafe
ve toplantı odası bulunmaktadır.
Hemşehri Dernekleri
Esenler Belediyesi sınırları içindeki hemşehri derneklerinin sayısı 380’i bulmaktadır. Bu rakam, Esenler’in Anadolu’nun farklı yerlerinden çok ve sürekli olarak göç almasının ve nüfus dağılımının Türkiye’deki hemen her ili yansıtmasının
sonucudur. Ne var ki bu dernekler kültür-sanat alanında etkin olarak rol almamakta ve sivil toplumu yönlendirecek çalışmalar yapmamaktadır. Ana etkinlik alanları,
adlarını taşıdıkları yörelere ilişkin yemek festivalleri düzenlemek ve zaman zaman
dinî ya da ulusal günler dolayısıyla toplantılar tertiplemektir.

2.2.2. Kültürel Haritalandırma
Esenler ilçesindeki kültürel kaynakların ilçe genelinde nasıl dağıldığı, en çok
nerelerde yoğunlaştığı ya da azaldığı, kültür planlamasını doğrudan ilgilendiren bir
konudur. Yukarıda verdiğimiz bazı kültürel kaynakların ve kültür altyapısı birimlerinin ilçe genelindeki dağılımı aşağıdaki kültür haritasında sunulmuştur.
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Harita 1: Esenler Kültür Haritası
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2.2.3. Mekânsal Haritalandırma
Bir şehrin ya da ilçenin meydanlarının, ana arterlerinin, kültür-sanat, spor vb.
alanlardaki belli başlı kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumlarının, boş alanlarının, miras alanlarının, parklarının ve diğer doğal alanlarının, dinlenme ve eğlenme
mekânlarının vb. dağılımı, kültürel kaynakların dağılımını da etkiler. Öte yandan,
bu dağılımın haritalandırılması kültürel etkileşim ve gelişim için başat unsur olan
kamusal alanın kullanımları hakkında da fikir verir. Aşağıdaki ve ilerleyen sayfalardaki haritalar, Esenler ilçesinin mekânsal haritalandırmasını göstermektedir.
Mekânsal haritalandırma, kentin kamusal alanlarının peyzaj ögelerinin yerlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya koyar. Kentsel peyzaj ögeleri dendiğinde:
• Fiziksel Elemanlar (Yaya geçitleri, parklet, yönlendirmeler, kaldırım,
aydınlatma, kent mobilyası, kamusal sanat vb.)
• Ekoloji (Gün ışığı/gölge, kaplamalar, bitki çeşitliliği, gürültü ve aydınlatma
kirliliği)
• Teknoloji ve Yenilik (Mobil uygulamalar, yenilikçi altyapı sistemleri)
• Yönetişim (Herkes için erişilebilirlik, bölgesel protokoller, yaya emniyeti,
çöp kontrolü)
• Canlılık/Etkileşim (Mekânsal çeşitlilik, kentsel geçirgenlik, görsel zıtlık,
sokak karakteristikleri, kentli katılımı, sokak sanatı vb.)
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Harita 2: Esenler’in Mekânsal Haritalandırılması

SULAR
VADİSİ
PARKI

ASKERİYE

METRİS CEZAEVİ
ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ
GİYİMKENT
TEKSTİLKENT
İSTOÇ

ASKERİYE
YENİ TEMMUZ
PARK ALANI YERİ

MALL OF
İSTANBUL
DEDE TORUN
MERKEZİ

ESENLER KEMER
SPOR TESİSLERİ

NİKAH SALONU
ESENLER KÜLTÜR MERKEZİ

FORUM İSTANBUL

HAKKI BAŞAR SPOR KOMPLEKSİ
ADEM BAŞTÜRK
KÜLTÜR MERKEZİ
Dİ İTAL
KÜTÜPHANE

PAZAR
ALANI

KADİR TOPBAŞ
KÜLTÜR MERKEZİ
ÇİNÇİN DERESİ AKSI
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ
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CARREFOURSA
15 TEMMUZ ŞEHİTLER
OTAGARI

3. PLAN ALANINDAKİ İÇ PAYDAŞLARIN KÜLTÜRE
İLİŞKİN PLAN, STRATEJİ VE BEKLENTİLERİ
Proje ekibi ilk olarak Kültür Strateji Belgesi’nin konuları için görüşülmesi gereken iç ve dış paydaşları belirledi.
Ardından, Esenler Belediyesi için hazırlanan Kültür Strateji Belgesi’nin uygulanmasından sorumlu olan Kültür İşleri Müdürlüğü ile müdürlüğün belediye içinden ve dışından paydaşlarıyla Eylül 2017-Mart 2018 tarihleri arasında toplantılar
gerçekleştirildi.
Esenler Belediyesi’nin ve paydaşlarının Kültür Strateji Belgesi’nden beklentilerini ve kültür-sanat etkinliklerinin yaratmasını umdukları faydaları tespit etmek,
gerek Stratejik Plan’ı daha stratejik ve işlevsel kılacak gerekse Esenler Belediyesi’nin
iç ve dış paydaşlarının Kültür Strateji Belgesi’nin hazırlanmasında rol almasını teşvik ederek “bütüncüllük” ve “katılımcılık” ilkelerini hayata geçirecektir. Bu nedenle Kültür İşleri Müdürlüğü’ne ve paydaşlara beklentileri sorulmuştur.
Kültür İşleri Müdürlüğü, iç ve dış paydaşlarla yapılan toplantılarla şunlar
amaçlandı:
• İlçeye ilişkin genel izlenimleri, sorunları, fırsatları, tehdit ve potansiyelleri
öğrenmek,
• İlçede yaşayanların sosyal ve kültürel gereksinimlerini anlamak,
• Sosyal ve kültürel talepleri öğrenmek,
• Kültürel altyapıya ilişkin veri elde etmek,
• Birimler arası ve paydaşlar arası koordinasyona ilişkin bilgi edinmek,
• Paydaşların kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerini öğrenmek,
• Kapsayıcı ve bütüncül bir Kültür Strateji Belgesi oluşturabilmek için iç ve
dış paydaşların önerilerini almak.
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3.1. Kültür İşleri Müdürlüğü’nün Beklentileri
Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün çeşitli departmanlarıyla farklı tarihlerde yapılan “paylaşım” toplantılarının sonunda, Kültür İşleri Müdürlüğü’nün Kültür Strateji Belgesi’nden ve Stratejik Plan’ın önerdiği kültür-sanat programlarından beklentileri aşağıdaki ana başlıklar altında toplanmıştır.
• Esenler’de yaşayanların ilçeye âidiyet duygularını güçlendirmesi,
• Şehirlilik ve İstanbulluluk bilincini artırması,
• Esenlerlilerin yaşam kalitesini yükseltmesi,
• Gençleri başıboşluktan kurtarması ve daha iyi bir yaşam konusunda
motive ederek onlara umut aşılaması,
• Toplumsal yaşamın kurallarının ve bir arada yaşamanın gereklerinin
kültür-sanat aracılığıyla öğrenilmesini sağlaması,
• İlçe huzur ve güven ortamının geliştirilmesi,
• Karşılıklı saygının ve yaşam kalitesinin sürekliliğini sağlaması,
• Bugüne kadar yapılan etkinliklerin sayısal ve niteliksel olarak yeterli ve
verimli olup olmadığına dâir bir ölçü ve gösterge sunması,
• Esenler’de kültür endüstrilerinin ekonomik bir kaynak olarak dolaşıma
girmesini sağlaması,
• Kültür-sanat etkinliklerini daha çok izleyiciye ulaştırması,
• Kültürü yönetme değerlerini yerleştirmesi.
Stratejik Plan’ın kültür-sanat alanına yönelik stratejileri, hedefleri ve uygulamaları belirlenirken Esenler Belediyesi’nin bugüne kadar kültür-sanat alanına ilişkin
ortaya koyduğu vizyon ile buna bağlı stratejileri ve hedefleri de dikkate alındı. Bu
kapsamda Belediye’nin 2010-2014, 2015-2019 ve 2017-2019 dönemine ait Stratejik Planları ile 2017’de gerçekleşen 3. Millî Kültür Şûrası Sonuç Raporu’nda kültür-sanatla ilgili önerilen ilke ve stratejilere yanıt olarak hazırladığı 3. Millî Kültür
Şûrası Değerlendirme Raporu incelendi. İç ve dış paydaşlarla toplantılar yapılarak,
beklentiler ve ihtiyaçlar tespit edildi.
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3.2. İç Paydaşların Görüşmeleri ve Beklentileri
Bu kapsamda görüşülen iç paydaşlar:
• Şehir Düşünce Merkezi,
• Belediye Kütüphâne Sorumlusu,
• Belediye Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Salon Amiri,
• Radyo Esenler Yayın Yönetmeni,
• Esenler Sanat Evi (ESEV) Sorumlusu,
• Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,
• Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü,
• Halkla İlişkiler Müdürlüğü Saha (ESTİM) Koordinatörlüğü,
• Halkla İlişkiler Müdürlüğü Proje Koordinasyon Şefliği,
• Ruhsat Denetim Müdürlüğü,
• Kentsel Dönüşüm Şefliği,
• Fen İşleri Müdürlüğü,
• İmar ve Şehir Müdürlüğü,
• Esenler Aile Yaşam ve Danışma Merkezi (ESAYDAM) Koordinatörlüğü,
• Fatih, Hacı Lütfiye Gürses Bilim Parkı, Cahit Zarifoğlu ve Mehmet Akif
İnan gençlik, bilgi ve hikmet evleri.
İç paydaşlar; belediyenin kültür-sanat programlarının içeriği, planlanması ve
duyurulması gibi konularda Kültür İşleri Müdürlüğü’yle iş birliği hâlinde olan ya
da olması öngörülen müdürlükler ile kentsel ve kamusal mekânların düzenlenmesinden sorumlu müdürlükleri kapsamaktadır. Bu kapsamda; Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Saha Koordinatörlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü Proje Koordinasyon Şefliği,
Ruhsat Denetim Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Şefliği, Fen İşleri Müdürlüğü,
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Esenler Aile Yaşam ve Danışma Merkezi (ESAYDAM) Koordinatörlüğü yöneticileri ile Fatih, Lütfiye Gürses, Cahit Zarifoğlu ve Mehmet Akif İnan bilgi ve hikmet evleri idârecileriyle görüşmeler yapıldı.
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İç paydaşların Kültür Strateji Belgesi’nden beklentileri şu ana başlıklar altında
özetlenebilir:
• Kültür Strateji Belgesi’nin belediyenin tüm birimleri arasında eş güdüm
ve iş birliğini sağlamaya dönük bütüncül bir yaklaşım sunması, Kültür İşleri
Müdürlüğü’nün diğer birimlerle düzenli iletişim hâlinde olmasını sağlaması,
• Halkın, toplumsal değerleri kültür-sanat etkinlikleri vâsıtasıyla öğrenmesini,
kültür-sanatın toplumsal fayda yaratmasını sağlaması,
• Belediye’nin kültür hizmetlerini erişilebilir ve tanınır kılması,
• Etkinliklere katılımı artırması,
• Gençlere doğru dille ulaşılmasını sağlaması,
• Kentsel mekânların kamusal alanlara dönüştürülmesini olanaklı kılan
düzenlemeler yapılmasını sağlaması,
• Çözüm odaklı bir planlama anlayışı sunması.

3.3. Dış Paydaş Görüşmeleri ve Beklentileri
Dış Paydaşlar;
• Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün kültür-sanat
organizasyonlarında sürekli iş birliği hâlinde olduğu ya da iş birliği
yapabileceği, belediye dışından kurumları kapsamaktadır. Bu doğrultuda
İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi yöneticileri, İlçe Millî
Eğitim Şube Müdürlükleri, Esenler Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri
ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim
görevlileriyle görüşmeler yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat
Boyu Öğrenme Merkezi’nin (İSMEK) Esenler’de üç merkezi ve bir de
Fırıncılık ve Pastacılık Okulu bulunmaktadır.
• Bölgede yaratıcı endüstriler için ortam sağlayabilecek ve ekonomik değer
yaratabilecek tekstil alanındaki ticâret sitelerinin yöneticilerini
kapsamaktadır. Bu kapsamda, Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanlığı ve
Tekstilkent Yönetim Kurulu ile görüşmeler yapılmıştır.
• Esenler ilçesi sınırları içinde ekonomi ve istihdam yaratmaları ve kültür
endüstrilerinin tekstil ve moda tasarımı dallarının Esenler’de gelişebilmesi
için potansiyel teşkil etmeleri açısından dış paydaş olarak gördüğümüz
Tekstilkent ve Giyimkent kooperatiflerinin yöneticilerinin Kültür Strateji
Belgesi’nden temel beklentisi, Stratejik Plan’ın belediye ile proje odaklı ve
sürdürülebilirliği olan ilişkiler tesis edilmesini sağlamasıdır.
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• Bir diğer dış paydaş olan İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi
yönetimi, kültür merkezlerinin yalnızca sanat ürünlerinin izlendiği
merkezler değil, aynı zamanda insanların orada vakit geçirmekten mutlu
oldukları, yaşamlarına zenginlik katarak evlerine geri döndükleri yerler
hâline gelmeleri gerektiği konusunda görüş bildirmiştir. Merkez
yöneticilerinin plandan beklentileri de Stratejik Plan’ın bunu
gerçekleştirmesidir.
• İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü şube yöneticileri ve Esenler Halk Eğitim
Merkezi yönetimiyle yaptığımız görüşmelerde, belediye ile külltür-sanat
eğitimi alanında bugüne kadar verimli iş birlikleri geliştirildiği, bundan
sonra da iş birliklerinin artarak devam etmesinin istendiği belirtilmiştir.

3.4. Esenler Belediyesi Stratejik Planlarında Kültür ve Sanat
Kültür-sanat, Esenler Belediyesi’nin 2010-2014, 2015-2019 ve 2017-2019 dönemlerine ait stratejik planlarında stratejik hedefler arasında kendine yer bulmaktadır.
Belediye, 2010-2014 Stratejik Planı’nda üç stratejik amaç belirlemiştir:
• Stratejik Hedef 1: Kurumsal Gelişimin Sağlanması,
• Stratejik Hedef 2: Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi,
• Stratejik Hedef 3: Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi.
“Toplumsal gelişimin desteklenmesi” amacını gerçekleştirmeye yönelik alt hedeflerden biri “kültürel hayatın zenginleştirilmesi” olarak ortaya konmuştur. Demek ki, kültürel hayat toplumsal gelişimin bir etkeni olarak görülmektedir. Bu,
Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Hedefleri”nin, kültürü
kalkınmanın önemli bir sacayağı olarak benimseyen anlayışıyla koşut bir yaklaşımdır. Belediye, “sportif hayatın geliştirilmesini” de toplumsal gelişimin desteklenmesi amacını gerçekleştirmeye dönük alt hedeflerden biri olarak görmektedir. Spor
okullarının açılması öngörülmekte, bu okullarla gençlere ulaşmak hedeflenmektedir.
Bir diğer stratejik hedef olan “kentsel gelişimin sürdürülmesi”nin alt hedefleri
arasında “kentte yaşayanların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri rekreasyon
alanlarının kurulması, tarihî ve kültürel mirasın yaşatılması” yer almıştır. Belediye
kentsel gelişimin bir boyutunu “kentlilerin yaşam kalitesinin artırılması” olarak
açıklamaktadır. Dolayısıyla, yukarıdaki hedefin, yani kamusal alanların yaratılması
ya da iyileştirilmesinin, miras alanlarının korunması ve güncel gereksinimler için
değerlendirilmesinin yaşam kalitesine olumlu katkı yapacağını vurgulamaktadır.
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2010-2014 Stratejik Planı’nda ayrıca Avrupa Kentsel Şartnâmesi’nin, yerel yönetimlerin kentin kültürel geleneği ve kent halkının kültürel özellikleri ışığında
bir kültür politikası oluşturma ve uygulama gereğine ilişkin yaptığı vurguya yer
verilmiştir. Esenler Belediyesi, Şartnâme’nin bu şartını 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesiyle “kültür ve sanat faaliyetleri belediyelerin görevleri arasında
yer almaktadır” birlikte ele alarak, kültür politikaları yapma ve uygulama, kültür-sanat faaliyetleri planlama ve gerçekleştirme yolundaki isteğini ve kararlılığını
ortaya koymaktadır.
Kültür-sanata yönelik en güçlü vurgu 2014-2019 Stratejik Plan’ında yapılmıştır. Bu, kültür-sanat alanının kendine vizyon cümlesinde doğrudan yer bulmasına
ve Esenler Belediyesi tarafından “öncülük” yapılması gereken bir alan olarak gösterilmesine bakarak söylenilebilir. Vizyon cümlesi şöyledir:
“Medeniyetlerin buluşma noktası ve kültür başkenti İstanbul ile bütünleşmiş, belediyecilik bağlamında ihtiyaçların tamamının karşılandığı, insan-mekân, şehir-şehirli
ilişkisinin en güzel şekilde kurgulandığı, üretken ve mutlu insanların yaşadığı, yaşanılmaktan huzur, mutluluk ve onur duyulan; sporda, kültürde, sanatta öncü bir Esenler.”
Vizyon cümlesinde kültür-sanatın yanı sıra spor ve kentsel mekân kavramlarına
vurgu yapılması önemlidir. Çünkü, sosyal alandaki gelişme yalnızca kültür-sanat
ve eğitim alanlarındaki gelişmeyle değil, aynı zamanda tüm toplumsal grupları;
ama özellikle çocukları ve gençleri bir araya getirecek, onlara bir amaç ve motivasyon kaynağı sunacak, barışçıl karşılaşma ortamları yaratabilecek spor etkinlikleri ve
kamusal alan düzenlemeleriyle mümkün olabilir. Kültür Strateji Belgesi’nin dayanağını oluşturan saha araştırmalarımız Esenlerlilerin huzurlu, özgür ve insan odaklı
düzenlenmiş kentsel mekânlara ve spor tesislerine duydukları gereksinimi ortaya
koymaktadır. Kültür Strateji Belgesi’nin hedefleri de bu gereksinim doğrultusunda
şekillenmiştir.
2014-2019 Stratejik Planı’nda, kültür-sanat vizyon cümlesinden çıkarılmış,
buna şehirciliği geliştirmeye yönelik vurgu güçlenmiştir. Vizyon cümlesi şöyledir:
“Mekânsal ve sosyal organizasyon standartlarını en üst seviyede gerçekleştirmiş, insan yüzlü örnek bir şehir inşâ etmek.”
Bir önceki planda “stratejik hedef ” olarak belirlenen başlıklar 2015-2019 Stratejik Planı’nda “odak alan” başlığı altında sınıflandırılmış ve bu odak alanlara yönelik toplam 12 stratejik amaç belirtilmiştir.
Bu amaçların büyük bölümü vizyon cümlesindeki “örnek şehir” vurgusuna uygun olarak şekillenmiştir:
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Odak Alan 1: Kurumsal Gelişim
Amaç 1: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi
Amaç 2: Kurumsal yapının iyileştirilmesi
Amaç 3: Mâlî yapının etkin ve verimli kullanılması
Amaç 4: Kurumsal iletişim çalışmalarının geliştirilmesi
Odak Alan 2: Toplumsal Gelişim
Amaç 5: Kent kültürü ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi
Amaç 6: Toplum sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin iyileştirilmesi
Amaç 7: Sosyal ve sportif çalışmaların geliştirilmesi
Odak Alan 3: Kentsel Gelişim
Amaç 8: Planlı ve güvenli yapılaşmaya önem verilmesi
Amaç 9: Altyapının ve ulaşım ağının iyileştirilmesi
Amaç 10: Rekreasyon alanlarının geliştirilmesi
Amaç 11: Sosyal donatı alanlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
Amaç 12: Kent temizliği
Amaç 5 (kent kültürü ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi); “Toplumsal gelişim”
odak alanının amaçları arasındadır ve bu amacı gerçekleştirmeye yönelik hedeflerden biri “kültür-sanat etkinliklerinin yaygınlaştırılması” olarak ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda konferanslar, seminerler, paneller, atölye çalışmaları, konserler,
sergiler, sinema gösterimleri düzenlenmesi ve yayınlar yapılması öngörülmüştür.
Amaç 5’in bir diğer hedefi ise kültürel tesis yapımıdır.
Kültür ve sanatla doğrudan ilintili olmasa da Amaç 7 (sosyal ve sportif çalışmaların geliştirilmesi), Amaç 10 (rekreasyon alanlarının geliştirilmesi) ve Amaç
11 (sosyal donatı alanlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi) de önemle vurgulanmalıdır. Çünkü bu amaçlar kültürel gelişimin sağlanmasına giden yolu açacaktır.
Örneğin; spor çalışmalarının geliştirilmesi, toplumsal olduğu kadar bireysel gelişimi de destekler; bireysel gelişim özgüveni, merak duygusunu ve toplumsal yaşama
katılımı teşvik eder ve tüm bunlar da kültüre katılımı destekleyici bir rol oynar.
Rekreasyon alanları ve sosyal donatı alanlarının geliştirilmesi de yaşam kalitesini
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artırır, Esenlerlilerin ilçeye ve kente âidiyet duygularını pekiştirir, ilçenin olumlu
yönde değişmesi ve dönüşmesi yönünde çalışma ve söz sahibi olma isteklerini çoğaltır, dolayısıyla etkin bir sivil hayatın filizlenmesini sağlar. İnsan odaklı düzenlenmiş kamusal alanlar, karşılaşmaları ve etkileşimi artırır, bir arada yaşamayı ve çok
kültürlülüğü istenen ve arzu edilen bir şey hâline getirir, diyaloğun önünü açan ve
ön yargıları azaltan bir etki yaratır.
2015-2019 Stratejik Planı’nda dikkat çeken noktalardan biri kültür işlerinde
görev alacak personelle ilgilidir. Planda şu ifâdeye yer verilmiştir: “(...) belediyede
kültürel faaliyetlerin organizasyonu ve yönlendirilmesi için yeterli kapasitede personel
bulunmuyorsa, bu bir zayıflıktır. Bu durumda belediyenin personel yapısında bu yönde iyileştirme yapması gerekmektedir.” Bu, belediyenin kültür-sanat planlaması ve
organizasyonu alanında eğitimli, deneyimli, uzman personele verdiği önemi göstermektedir. Bu niteliklere sahip personel istihdam etmek ya da personele eğitim
vermek kadar önemli olan bir başka nokta da, kültür-sanat alanının profesyonel
kurumları ve bireyleriyle iş birliği yapmanın, onlardan danışman olarak yararlanmanın elzem olmasıdır. Ek 1’de sunduğumuz Kültür Yönetimi Modeli bu önemli
noktaya vurgu yapmaktadır.
2017-2019 Stratejik Planı’nın vizyon cümlesi 2015-2019 Stratejik Planı’nın
cümlesiyle aynıdır. 2017-2019 Stratejik Planı’nın kültür alanında bir önceki plandan en büyük farkı, kültür-sanat faaliyetlerinin kurumsal iletişim çalışmalarını
destekleyici faaliyetler olmaktan çıkarılması, kültür-sanat etkinliklerine ve kültür
tesislerinin kurulmasına yönelik planlamaya verilen önemin bir önceki stratejik
plana göre artmış olmasıdır.
2015-2017 Stratejik Planı’nda “odak alan” üst başlığı altında tanımlanan konular 2017-2019 Stratejik Planı’nda “stratejik alan” olarak nitelendirilmiştir. İçerikler
aynıdır:
Stratejik Alan 1: Kurumsal gelişimin sağlanması
Stratejik Alan 2: Toplumsal gelişimin desteklenmesi
Stratejik Alan 3: Kentsel gelişimin sürdürülmesi
Toplumsal gelişimin desteklenmesine yönelik amaçlardan biri “kent kültürü
ve kentlilik bilincini geliştirmek”tir. Bu amacı gerçekleştirmeye yönelik hedefler
arasında “kültür-sanat etkinliklerinin yaygınlaştırılması” ve “kültürel tesis ve kamu
binalarının iyileştirilmesi” yer almaktadır. “Sosyal ve sportif çalışmalarının geliştirilmesi” yine “toplumsal gelişim” alanının stratejik bir amacı olarak tespit edilmiş,
“kentsel gelişim” alanının amaçları da yine mevcut ve yeni rekreasyon alanları ile
sosyal donatı alanlarına yönelik planlamaları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
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3.5. Millî Kültür Şûrası ve Esenler Belediyesi’nin Stratejiler Raporu
• Esenler Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 03-05 Mart 2017’de
düzenlediği 3. Millî Kültür Şûrası’nın Sonuç Raporu’nu esas alarak 3. Millî
Kültür Şûrası Değerlendirme Raporu’nu hazırlamış ve bu raporda Şûra’da
önerilen ilkeler, stratejiler ve eylemlerin belediyenin stratejik hedefleri
ve uygulamalarındaki karşılıklarına yer vermiştir. Kültür politikaları, kültür
diplomasisi, kültür ekonomisi, kültür varlıkları, müzeler ve arkeoloji, sahne
sanatları, sinema ve radyo-televizyon, müzik, görsel sanatlar, dil ve
edebiyat, medya, çocuk, şehir ve kültür, yerel yönetimler ve kültür, aile
ve kültür konularındaki projelerini ve eylemlerini ayrıntılı biçimde
sunmuştur. Bunlar arasında öne çıkan ve Esenler Belediyesi Kültür Strateji
Belgesi’nin de önemli gördüğü plan ve uygulamalardan bazıları şunlardır:
• Vatandaşın kültür faaliyetlerine katılımı açısından yeni dönem beklentilerini
anket çalışması ile halka sormak,
• Salonlarda iyileştirme yapmak (koltuk düzeni, ses ve ışık sistemi, diğer
iyileştirmeler), teknolojik gelişmelerden ve yeni medya ortamlarından
faydalanmak,
• E-kitap, dijital okur-yazarlık ve dijital kütüphâneleri teşvik etmek, “Çocuk
Kütüphâneleri” kurmak, “Çocuk Kitap Fuarı” düzenlemek, “Sahaf ”
açılmasını teşvik etmek,
• Bir “Kültür Danışma Kurulu” oluşturmak,
• İKSV, MÜYAP, MESAM,
iş birlikleri yapmak,

MÜZİKBİR

ve

meslekî

birliklerle

• Suriyeli göçmenler için kütüphânelere Arapça kaynaklar ilâve etmek,
• Yazarlık atölyesi açmak,
• Esenler’deki koleksiyonerlere ulaşarak çalışmalarının sergilenmesi ve
desteklenmesini sağlamak, çağdaş sanat müzeleri ve galerileri ile
koleksiyonculuğun teşvik edilmesi hedefi doğrultusunda kurulması
planlanan Çiftehavuzlar Kültür Külliyesi’nde bir yer ayırmak.
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4. KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ANALİZİ
4.1. Belediye Kültür Etkinlikleri Katılımcı Verileri
Esenler Belediyesi, Türkiye’deki hemen bütün kültür-sanat kurumları gibi, Eylül ayından başlayarak bir sonraki yılın Mayıs ayının sonuna kadar olan dönemi
“kültür-sanat sezonu” olarak kabul etmekte ve programlarını buna göre tasarlamaktadır. Yaz aylarına denk gelen Ramazan ayı, dinî ve ulusal günler istisnâ kapsamındadır; bunların tarihlerinin yaz aylarına denk gelmesi hâlinde de etkinlik
yapılmaktadır. Belediyenin Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından sağlanan üç yıllık
(2015-2016-2017) etkinlik ve katılımcı verileri şu başlıklar altında toplanmaktadır: Söyleşi/Seminer, Sohbetler, Anma, Gezi, Konser, Panel/Konferans, Sempozyum, Tiyatro, Spor, Festival ve Sergi. Bu başlıklar altında etkinliğin başlığı, günü,
yeri, katılımcı sayısı belirtiliyor. Aynı başlıklarda etkinlikler 2015, 2016 ve 2017
yıllarında tekrarlanmış görünüyor. Her yıl bu kategorilerin altında yeni etkinlikler
de yapılabiliyor. Esenler Belediyesi Kültür Strateji Belgesi çalışmamızda kültür ve
sanat etkinliklerine katılım ve etkinlik niteliklerine ilişkin analiz yapabilmek için
belediye tarafından yapılan tüm etkinlikler içerik ve temalarına göre yeniden gruplandırıldılar.
Bu gruplandırma, etkinliklerin içeriklerine göre, altı ana başlıkta yapıldı:
• Şehir/tarih/edebiyat içerikli söyleşi, panel, seminer ve konferans etkinlikleri,
• Mânevî içerikli sohbet, söyleşi, panel, seminer ve ‘Kur’ân ziyâfeti’ etkinlikleri,
• Sanatsal içerikli sergi, çocuk sineması, çocuk tiyatrosu, konserler, söyleşiler,
dış mekân dinletileri, buluşmalar, tiyatro, imza günleri,
• Sosyal içerikli sohbetler, seminerler, atölyeler, geziler ve etkinlikleri,
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• Ramazan ayı etkinlikleri,
• Bu sınıflardaki etkinlik dizilerine girmeyen özel günler, açılışlar, galalar ya
da dış mekân etkinliklerini kapsayan özel etkinlikler.
Etkinlikler hem kapalı hem açık mekânlarda yapılmaktadır. Kapalı mekânlar
Kültür Envanteri bölümünde de belirtilen Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nin salonları, Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun salonu, Yıldız Teknik
Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi, çeşitli okullar, Metris Cezaevi ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’dir. Bunun dışında
meydanlarda ve sokaklarda yapılan etkinlikler de vardır. Mekânsal ayrım salon ya
da açık mekân isimlerine göre değil, iç mekân ve dış mekân olarak yapılmıştır.
Toplam rakamlara bakıldığında, 2015 yılında 462,087; 2016 yılında 525,521
ve 2017 yılında 644,759 kişinin bu altı kategorideki etkinliklere katıldığını görmekteyiz (Tablo 3). Diğer/Özel etkinlikler ve Ramazan etkinlikleri kategorilerini
dışarda bıraktığımızda, katılımcı sayıları yıllar itibarıyla 95,214; 121,217; 124,340
olarak gerçekleşmiştir. Yani, tüm bu etkinliklere katılanların beşte dördü, Ramazan
etkinliklerine ve Diğer/Özel etkinliklere katılanlardan oluşmaktadır. Sadece sanatsal ve kültürel konulara odaklanan etkinlik kategorilerinin toplam katılımcı sayısı
2015 yılında 79,358; 2016 yılında 100,237 ve 2017 yılında 101,569 kişi olmuştur. Bu, toplam katılımcı sayısının yaklaşık %15’ine denk gelmektedir.
Etkinlik sayısı olarak bakıldığında ise, etkinliklerin neredeyse yarısı sanatsal etkinlikler kategorisine aittir.
Bu da şunu göstermektedir: Sanatsal etkinlikler çok yapılmakla birlikte çektiği
katılımcı sayısı en yüksek katılımcı sayısına ulaşan Diğer/Özel etkinliklere göre düşüktür. Tablo 4 ve Tablo 5’te yıllara göre ortalama katılımcı sayıları etkinlik gruplarına göre verilmektedir.
Tablo 3: Tüm Etkinliklerin Katılımcı Sayısı, Etkinlik Sayısı ve Yıllara Göre Genel Toplamları
ŞEHİR/TARİH/
EDEBİYAT

MÂNEVÎ

SANATSAL

SOSYAL

DİĞER/ÖZEL

RAMAZAN
TOPLAM

K. S.

E. S.

K. S.

E. S.

K. S.

E. S.

K. S.

E. S.

K. S.

E. S.

K. S.

E. S.

2015

4.086

40

6.853

63

79.358

192

4.917

45

165.233

79

201.640

-

462.087

419

2016

5.577

55

6.847

51

100.237

227

8.556

75

186.304

74

218.000

-

525.521

482

2017

5.935

71

6.921

57

101.569

311

9.915

113

297.119

85

223.300

-

644.759

637

166

20.621

171

281.164

730

23.388

233

648.656

238

642.940

Toplam 15.598

-

K. S. : Katılımcı Sayısı E. S. : Etkinlik Sayısı
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Tablo 4: Etkinlik Kategorileri Detay ve Yıllara Göre Seyri
2015
Etkinlik Kategorisi

Toplam Katılımcı Sayısı

Toplam Etkinlik Sayısı

Ortalama Katılımcı Sayısı

Şehir/Tarih/Edebiyat
Seminerler

2.525

28

90

Tarih

1.251

8

156

Şehir
Toplam

310

4

77

4.086

40

102

1.900

6

317

310

3

103

Mânevî
Gönül Sohbetleri
Kur’ân Ziyâfeti
Kutlu Nebî’nin İzinde
Mesnevî Dersleri/
Sohbetleri
Mevlânâ’dan Öğütler

540

4

135

2.190

20

109

440

6

73

Tefsir Dersleri

268

11

24

Metris Buluşmaları

365

4

91

Yunus Dîvânı

405

6

67

Diğer Etkinlikler
Toplam

435

3

145

6.853

63

109
1.794

Sanat
Sergi

14.350

8

Çocuk Sineması

17.825

49

364

Çocuk Tiyatrosu

19.640

48

409

Sanat Her Yerde

2.170

11

197

Sinema Söyleşileri

305

7

43

Müzikli Söyleşi

263

3

88

Usta Çırak Buluşmaları

430

6

72

18.410

33

558

Konser
Sinema

460

3

153

Tiyatro

3.375

18

187

Enstrümanların Dilinden

980

4

245

Diğer Etkinlikler

1.150

2

575

79.358

192

413

Huzurlu Aile Sohbetleri

412

5

82

Düşünce Ekseni

270

2

135

Toplam
Sosyal

Gençlerle Başbaşa

167

3

56

İstanbul Dersleri (Gezi)

100

5

20
135

Diğer Geziler

270

2

Önderlerin İzinde

696

17

41

Anadolu’yu Mayalayanlar

2.120

5

424

Diğer Etkinlikler

882

6

147

4.917

45

109

Özel Etkinlikler

165.233

79

2.092

Ramazan

201.640

Toplam
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2016
Etkinlik Kategorisi

Toplam Katılımcı Sayısı

Toplam Etkinlik Sayısı

Ortalama Katılımcı
Sayısı

Şehir/Tarih/Edebiyat
Seminerler

2.487

11

226

Tarih

1.421

13

109

Şehir

1.114

24

46

Edebiyat Söyleşileri

105

4

26

Kutadgu Bilig Okumaları

150

2

75

Diğer Etkinlikler

300

1

300

5.577

55

101

Gönül Sohbetleri

1.350

4

337

Kur’ân Ziyâfeti

570

6

95

Kutlu Nebî’nin İzinde

1.030

9

114

Mesnevî Dersleri/Sohbetleri

Toplam
Mânevî

2.860

14

204

Mevlânâ’dan Öğütler

345

8

43

Yunus Dîvânı

465

8

58

Diğer Etkinlikler

227

2

113

6.847

51

134
2.460

Toplam
Sanat
Sergi

39.360

16

Çocuk Sineması

16.818

43

391

Çocuk Tiyatrosu

21.520

48

448

Sanat Her Yerde

1.330

10

133

15

1

15

235

2

117

Sinema Söyleşileri
Müzikli Söyleşi
Usta Çırak Buluşmaları

277

8

35

Konser

9.576

48

199

Sinema

1.420

12

118

Tiyatro

7.691

30

256

Enstrümanların Dilinden

1.695

6

282

Diğer Etkinlikler

300

3

100

100.237

227

442

Huzurlu Aile Sohbetleri

400

4

100

Düşünce Ekseni

385

5

77

1.300

2

650

Toplam
Sosyal

Gençlerle Başbaşa
İstanbul Dersleri (Gezi)

301

8

38

Diğer Geziler

315

8

39

Önderlerin İzinde

899

18

50

Anadolu’yu Mayalayanlar

1.250

3

417
267

Spor

535

2

Tecrübe Paylaşım Toplantıları
Atölyeler (Yusuf Kaplan’la Fikir
Atölyesi)
Serbest Kürsü

550

6

92

280

1

280

90

3

30

Diğer Etkinlikler

2.251

15

150

8.556

75

114

186.304

74

2.518

Toplam
Özel Etkinlikler
Ramazan

218.000
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2017
Etkinlik Kategorisi

Toplam Katılımcı Sayısı

Toplam Etkinlik Sayısı

Ortalama Katılımcı Sayısı

Şehir/Tarih/Edebiyat
Seminerler

1.935

14

138

Tarih

1.385

16

87

Şehir

1.666

23

72

Edebiyat Söyleşileri

241

6

40

Kutadgu Bilig Okumaları

233

5

47

Mukaddime Okumaları

190

3

63

Siyâsetnâme Okumaları

155

3

52

Diğer Etkinlikler

130

1

130

5.935

71

84

Toplam
Mânevî
Gönül Sohbetleri
Kur’ân Ziyâfeti

110

2

55

4.175

23

182

160

2

80

1.320

7

189

Mevlânâ’dan Öğütler

556

8

69

Hadis Dersleri

50

5

10

Yunus Dîvânı

418

8

52

Hadis Dersleri

50

5

10

Diğer Etkinlikler

132

2

66

6.921

57

121

Kutlu Nebî’nin İzinde
Mesnevî Dersleri/Sohbetleri

Toplam
Sanat
Sergi

11.483

15

766

Çocuk Sineması

23.473

63

373

Çocuk Tiyatrosu

29.198

62

471

Sanat Her Yerde

4.086

4

1.021

Sinema Söyleşileri

50

1

50

Müzikli Söyleşi

170

1

170

Usta Çırak Buluşmaları
Konser

314

7

45

19.666

84

234

Sinema

1.297

16

81

Tiyatro

11.409

54

211
190

Enstrümanların Dilinden

190

1

Diğer Etkinlikler

233

3

78

101.569

311

327

Huzurlu Aile Sohbetleri

974

10

97

Düşünce Ekseni

257

5

51

Gençlerle Başbaşa

300

1

300

Toplam
Sosyal

254

9

28

Diğer Geziler

1.962

16

123

Önderlerin İzinde

1.123

23

49

Anadolu’yu Mayalayanlar

600

1

600

Spor

555

3

185

Tecrübe Paylaşım Toplantıları

431

7

62

1.994

28

71

Kıraathâne Sohbetleri

180

4

45

Zevk-i Tahattur

185

2

92

Diğer Etkinlikler

1.100

4

275

İstanbul Dersleri (Gezi)

Atölyeler (Yusuf Kaplan’la Fikir
Atölyesi)

9.915

113

88

Özel Etkinlikler

297.119

85

3.495

Ramazan

223.300

Toplam
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Aşağıdaki Tablo 5, Tablo 4’ün özeti niteliğinde olup, 2015, 2016 ve 2017 yıllarının etkinlik kategorilerine göre ortalama katılımcı sayılarını vermektedir. Özel
etkinlikler dışında diğer etkinliklerin ortalama katılımcı sayısının 2017’de düştüğü
görülmektedir.
Tablo 5: Yıllara Göre Etkinlik Kategorilerindeki Ortalama Katılımcı Dağılımı
Şehir/Tarih/
Edebiyat

Mânevî

Sanatsal

Sosyal

Diğer/Özel

Ortalama Katılımcı
Sayısı

Ortalama
Katılımcı Sayısı

Ortalama
Katılımcı Sayısı

Ortalama
Katılımcı Sayısı

Ortalama Katılımcı
Sayısı

Ramazan

2015

102

109

413

109

2.092

-

2016

101

134

442

114

2.518

-

2017

84

121

327

88

3.496

-

Ramazan ayı ortalama etkinlik sayısı verileri olmadığı için bu tabloda Ramazan etkinlikleri ortalama katılımcı sayısı bulunmamaktadır.

Diğer/Özel etkinlikleri ve Ramazan etkinliklerini dışarıda tutarak, sadece Sanatsal etkinlikler, Mânevî etkinlikler, Şehir/Tarih/Edebiyat söyleşileri ve Sosyal
etkinlikler bazında 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan etkinlikleri en yüksek
katılımdan en düşük katılıma göre her yıl için dizdiğimizde (Tablo 6) toplam katılımcı sayısı bakımından en fazla katılımcı çeken ilk beş etkinliğin Sanat Etkinlikleri
başlığında yer alan Çocuk Tiyatrosu, Konser, Çocuk Sineması, Sergi, Tiyatro faaliyetleri olduğu görülmektedir. Bu faaliyetlerin ortalama katılımcı sayıları bu üç yıl
içinde fazla oynamamıştır.
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Tablo 6: Etkinliklerin Yıllara Göre En Yüksek Katılımcı Sayısından
En Düşük Katılımcı Sayısına Göre Sıralaması
2015
Toplam
Katılımcı Sayısı

Toplam
Etkinlik Sayısı

Ortalama Katılımcı Sayısı

Çocuk Tiyatrosu

19.640

48

409

Konser

18.410

33

558

Çocuk Sineması

17.825

49

364

Sergi

14.350

8

1.794

Etkinlik

Tiyatro

3.375

18

187

Seminerler

2.525

28

90

Mesnevî Dersleri/Sohbetleri

2.190

20

109

Sanat Her Yerde

2.170

11

197

Anadolu’yu Mayalayanlar

2.120

5

424

Gönül Sohbetleri

1.900

6

317

Tarih

1.251

8

156

Diğer Etkinlikler

1.150

2

575

Enstrümanların Dilinden

980

4

245

Diğer Etkinlikler

882

6

147

Önderlerin İzinde

696

17

41

Kutlu Nebî’nin İzinde

540

4

135

Sinema

460

3

153

Mevlânâ’dan Öğütler

440

6

73

Diğer Etkinlikler

435

3

145

Usta Çırak Buluşmaları

430

6

72

Huzurlu Aile Sohbetleri

412

5

82

Yunus Dîvânı

405

6

67

Metris Buluşmaları

365

4

91

Şehir

310

4

77

Kur’ân Ziyâfeti

310

3

103

Sinema Söyleşileri

305

7

43

Düşünce Ekseni

270

2

135

Diğer Geziler

270

2

135

Tefsir Dersleri

268

11

24

Müzikli Söyleşi

263

3

88

Gençlerle Başbaşa

167

3

56

İstanbul Dersleri (Gezi)

100

5

20

Şehir/Tarih/Edebiyat

46

Mânevî

Sanat

Sosyal
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2016
Etkinlik

Toplam Katılımcı Sayısı

Toplam Etkinlik Sayısı

Ortalama Katılımcı Sayısı

Sergi

39.360

16

2.460

Çocuk Tiyatrosu

21.520

48

448

Çocuk Sineması

16.818

43

391

Konser

9.576

48

199

Tiyatro

7.691

30

256

Mesnevî Dersleri/Sohbetleri

2.860

14

204

Seminerler

2.487

11

226

Diğer Etkinlikler

2.251

15

150

Enstrümanların Dilinden

1.695

6

282

Tarih

1.421

13

109

Sinema

1.420

12

118

Gönül Sohbetleri

1.350

4

337

Sanat Her Yerde

1.330

10

133

Gençlerle Başbaşa

1.300

2

650

Anadolu’yu Mayalayanlar

1.250

3

417

Şehir

1.114

24

46

Kutlu Nebî’nin İzinde

1.030

9

114

Önderlerin İzinde

899

18

50

Kur’ân Ziyâfeti

570

6

95

Tecrübe Paylaşım Toplantıları

550

6

92
267

Spor

535

2

Yunus Dîvânı

465

8

58

Huzurlu Aile Sohbetleri

400

4

100

Düşünce Ekseni

385

5

77

Mevlânâ’dan Öğütler

345

8

43
39

Diğer Geziler

315

8

İstanbul Dersleri (Gezi)

301

8

38

Diğer Etkinlikler

300

1

300

Diğer Etkinlikler

300

3

100

Atölyeler
(Yusuf Kaplan’la Fikir Atölyesi)

280

1

280

Usta Çırak Buluşmaları

277

8

35

Müzikli Söyleşi

235

2

117

Diğer Etkinlikler

227

2

113

Şehir/Tarih/Edebiyat

Mânevî

Sanat

Sosyal
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2017
Etkinlik Kategorisi

Toplam Katılımcı Sayısı

Toplam Etkinlik Sayısı

Ortalama Katılımcı Sayısı

Çocuk Tiyatrosu

29.198

62

471

Çocuk Sineması

23.473

63

373

Konser

19.666

84

234
766

Şehir/Tarih/Edebiyat

Sergi

11.483

15

Tiyatro

11.409

54

211

Kur’ân Ziyâfeti

4.175

23

182

Sanat Her Yerde

4.086

4

1.021

Atölyeler (Yusuf
Kaplan’la Fikir Atölyesi)

1.994

28

71

Diğer Geziler

1.962

16

123
138

Seminerler

1.935

14

Şehir

1.666

23

72

Tarih

1.385

16

87

Mesnevî Dersleri/
Sohbetleri

1.320

7

189

Sinema

1.297

16

81

Önderlerin İzinde

1.123

23

49

Diğer Etkinlikler

1.100

4

275

Huzurlu Aile Sohbetleri

974

10

97

Anadolu’yu
Mayalayanlar

600

1

600

Mevlânâ’dan Öğütler

556

8

69

Spor

555

3

185

Tecrübe Paylaşım
Toplantıları

431

7

62

Yunus Dîvânı

418

8

52

Usta Çırak Buluşmaları

314

7

45

Gençlerle Başbaşa

300

1

300

Düşünce Ekseni

257

5

51

İstanbul Dersleri (Gezi)

254

9

28

Edebiyat Söyleşileri

241

6

40

Kutadgu Bilig Okumaları

233

5

47

Diğer Etkinlikler

233

3

78

Mukaddime Okumaları

190

3

63

Enstrümanların Dilinden

190

1

190

Zevk-i Tahattur

185

2

92

Kıraathâne Sohbetleri

180

4

45

Şehir/Tarih/Edebiyat

48

Mânevî

Sanat

Sosyal
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Tüm faaliyet gruplarında, katılım ve etkinlik rakamlarının yüzde olarak büyüme oranlarına bakıldığında Tablo 7’de görüleceği gibi, 2015-2017 arasında etkinlik sayısı olarak en fazla büyüyen alan Sosyal etkinlikler alanı olmuştur. Aynı
dönemde katılımcı sayısı itibarıyla en fazla büyüyen alan yine Sosyal etkinliklerdir.
Buna karşılık, Özel etkinlik başlığındaki etkinlik sayıları fazla artmaz iken, bu dönemde katılımcı sayısı olarak en fazla büyüme kaydedilen ikinci alandır.
Buradan şu sonuç çıkmaktadır: 2015-2017 dönemi arasında Kültür İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği en çok etkinlik alanı Sosyal etkinlikler olmuştur. Mutlak
rakamlar olarak bakıldığında her ne kadar Sanat alanındaki etkinlik sayısı en fazla
sayıya sahip ise de etkinlik sayısı ve katılımcı sayısı itibarıyla büyüme hızı Sanat
alanında düşüktür.
Tablo 7: Yıllara Göre Etkinlik Kategorilerindeki Büyüme Hızı
Şehir/Tarih/Edebiyat

Mânevî

Sanatsal

Sosyal

Diğer/Özel

2015-2017 Etkinlik Sayısı
Büyüme Hızı

77,50

9,52

61,98

151,11

7,59

2015-2017 Katılımcı Sayısı
Büyüme Hızı

45,25

0,99

27,99

101,65

49,72

Ramazan

10,74

Tek tek etkinlik grupları bazında eğilimlere bakacak olursak, Şehir/Tarih/Edebiyat söyleşileri etkinlik grubunda ortalama katılımcı sayısının ve etkinlik sayısının
bu 3 yıl süresince fazla değişmediği, bu etkinlik türünün belirli bir izleyici grubunda sabitlendiğini görmekteyiz.
Tablo 8: Şehir/Tarih/Edebiyat Etkinlik Kategorisinin Yıllara Göre Seyri
2015
Toplam
Katılımcı
Sayısı

Toplam
Etkinlik
Sayısı

Ortalama
Katılımcı
Sayısı

Seminerler

2.525

28

90

Tarih

1.251

8

156

Şehir

310

4

77

4.086

40

102

Etkinlik Kategorisi
Şehir/Tarih/Edebiyat

Toplam:
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2016
Etkinlik Kategorisi

Toplam
Katılımcı
Sayısı

Toplam
Etkinlik
Sayısı

Ortalama
Katılımcı
Sayısı

Şehir/Tarih/Edebiyat
Seminerler

2.487

11

226

Tarih

1.421

13

109

Şehir

1.114

24

46

Edebiyat Söyleşileri

105

4

26

Kutadgu Bilig Okumaları

150

2

75

Diğer etkinlikler

300

1

300

5.577

55

101

Toplam:

2017
Toplam
Katılımcı
Sayısı

Toplam
Etkinlik
Sayısı

Ortalama
Katılımcı
Sayısı

Seminerler

1.935

14

138

Tarih

1.385

16

87

Şehir

Etkinlik Kategorisi
Şehir/Tarih/Edebiyat

1.666

23

72

Edebiyat Söyleşileri

241

6

40

Kutadgu Bilig Okumaları

233

5

47

Mukaddime Okumaları

190

3

63

Siyâsetnâme Okumaları

155

3

52

130

1

130

5.935

71

84

Diğer etkinlikler
Toplam:

* Diğer etkinlikler: Etkinlik dizisine bağlı olmayan etkinlikler

Mânevî etkinlikler kategorisinde yıllar içinde, bazı etkinliklerin etkinlik sayısı
olarak büyük bir sıçrama yaptığı (Kur’ân Ziyâfeti gibi), ancak toplamda etkinlik
sayısının düştüğü ve ortalama katılımcı sayısının büyük artış kaydetmediği görülmektedir.
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Tablo 9: Mânevî Etkinlik Kategorisinin Yıllara Göre Seyri
2015
Etkinlik Kategorisi

Toplam
Katılımcı
Sayısı

Toplam
Etkinlik
Sayısı

Ortalama
Katılımcı
Sayısı

Mânevî
1.900

6

317

Kur’ân Ziyâfeti

Gönül Sohbetleri

310

3

103

Kutlu Nebî’nin İzinde

540

4

135

Mesnevî
Dersleri/Sohbetleri

2.190

20

109

Mevlânâ’dan Öğütler

440

6

73

Tefsir Dersleri

268

11

24

Metris Buluşmaları

365

4

91

Yunus Dîvânı

405

6

67

Diğer etkinlikler

435

3

145

6.853

63

109

Toplam
Katılımcı
Sayısı

Toplam
Etkinlik
Sayısı

Ortalama
Katılımcı
Sayısı

Gönül Sohbetleri

1.350

4

337

Kur’ân Ziyâfeti

570

6

95

Kutlu Nebî’nin İzinde

1.030

9

114

Mesnevî
Dersleri/Sohbetleri

2.860

14

204

Mevlânâ’dan Öğütler

345

8

43

Yunus Dîvânı

465

8

58

Diğer etkinlikler

227

2

113

6.847

51

134

Toplam:

2016
Etkinlik Kategorisi
Mânevî

Toplam:
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2017
Etkinlik Kategorisi

Toplam
Katılımcı
Sayısı

Toplam
Etkinlik
Sayısı

Ortalama
Katılımcı
Sayısı

Mânevî
110

2

55

Kur’ân Ziyâfeti

Gönül Sohbetleri

4.175

23

182

Kutlu Nebî’nin İzinde

160

2

80

Mesnevî
Dersleri/Sohbetleri

1.320

7

189

Mevlânâ’dan Öğütler

556

8

69

Hadis Dersleri

50

5

10

Yunus Dîvânı

418

8

52

Hadis Dersleri

50

5

10

Diğer etkinlikler
Toplam:

132

2

66

6.921

57

121

* Diğer etkinlikler:
Etkinlik dizisine
bağlı olmayan etkinlikler

Sanatsal etkinlikler kategorisinde Sinema söyleşilerinin üç yıl boyunca ortalama rakamlar karşılaştırıldığında en az katılımcı çektiği görülmektedir. Ardından Usta-Çırak
buluşmaları gelmektedir. Çocuk Sineması ve Çocuk Tiyatrosu etkinliklerinin ortalama
katılımcı sayılarının son iki yılda yükseldiği görülmektedir.
Tablo 10: Sanatsal Etkinlik Kategorisinin Yıllara Göre Seyri
2015
Toplam
Katılımcı
Sayısı

Toplam
Etkinlik
Sayısı

Ortalama
Katılımcı
Sayısı

14.350

8

1.794

Çocuk Sineması

17.825

49

364

Çocuk Tiyatrosu

19.640

48

409

Etkinlik Kategorisi
Sanat
Sergi

Sanat Her Yerde

2.170

11

197

Sinema Söyleşileri

305

7

43

Müzikli Söyleşi

263

3

88

Usta Çırak
Buluşmaları

430

6

72

18.410

33

558

Konser
Sinema

460

3

153

Tiyatro

3.375

18

187

Enstrümanların
Dilinden

980

4

245

1.150

2

575

79.358

192

413

Diğer etkinlikler
Toplam:
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2016
Etkinlik Kategorisi

Toplam
Katılımcı
Sayısı

Toplam
Etkinlik
Sayısı

Ortalama
Katılımcı
Sayısı

Sanat
Sergi

39.360

16

2.460

Çocuk Sineması

16.818

43

391

Çocuk Tiyatrosu

21.520

48

448

Sanat Her Yerde

1.330

10

133

15

1

15

Sinema Söyleşileri
Müzikli Söyleşi

235

2

117

Usta Çırak Buluşmaları

277

8

35

Konser

9.576

48

199

Sinema

1.420

12

118

Tiyatro

7.691

30

256

Enstrümanların Dilinden

1.695

6

282

Diğer etkinlikler
Toplam

300

3

100

100.237

227

442

2017
Toplam
Katılımcı
Sayısı

Toplam
Etkinlik
Sayısı

Ortalama
Katılımcı
Sayısı

Sergi

11.483

15

766

Çocuk Sineması

23.473

63

373

Çocuk Tiyatrosu

29.198

62

471

Sanat Her Yerde

4.086

4

1.021

Sinema Söyleşileri

50

1

50

Müzikli Söyleşi

170

1

170

Etkinlik Kategorisi
Sanat

Usta Çırak Buluşmaları
Konser

314

7

45

19.666

84

234

Sinema

1.297

16

81

Tiyatro

11.409

54

211

190

1

190

Enstrümanların
Dilinden
Diğer etkinlikler
Toplam:

233

3

78

101.569

311

327

* Diğer etkinlikler: Etkinlik dizisine bağlı olmayan etkinlikler
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Aşağıdaki tabloda Sosyal etkinlikler analizi görülmektedir. Sosyal etkinlikler, yıllar itibarıyla hem katılımcı sayılarında hem etkinlik sayılarında en fazla artış görülen etkinlikler.
Burada Gezi faaliyetlerindeki artış önemli bir rol oynamaktadır.
Tablo 11: Sosyal Etkinlik Kategorisinin Yıllara Göre Seyri

2015
Toplam
Katılımcı Sayısı

Toplam
Etkinlik Sayısı

Ortalama
Katılımcı Sayısı

Huzurlu Aile Sohbetleri

412

5

82

Düşünce Ekseni

270

2

135

Etkinlik Kategorisi
Sosyal

Gençlerle Başbaşa

167

3

56

İstanbul Dersleri (Gezi)

100

5

20

Diğer Geziler

270

2

135

Önderlerin İzinde

696

17

41

Anadolu’yu Mayalayanlar

2.120

5

424

Diğer etkinlikler

882

6

147

4.917

45

109

Toplam:
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2016
Etkinlik Kategorisi

Toplam
Katılımcı Sayısı

Toplam
Etkinlik Sayısı

Ortalama
Katılımcı Sayısı

400

4

100

Sosyal
Huzurlu Aile Sohbetleri
Düşünce Ekseni

385

5

77

1.300

2

650

İstanbul Dersleri (Gezi)

301

8

38

Diğer Geziler

315

8

39

Önderlerin İzinde

899

18

50

Anadolu’yu Mayalayanlar

1.250

3

417

Gençlerle Başbaşa

Spor

535

2

267

Tecrübe Paylaşım Toplantıları

550

6

92

Atölyeler (Yusuf Kaplan’la Fikir Atölyesi)

280

1

280

Serbest Kürsü

90

3

30

Diğer etkinlikler

2.251

15

150

Toplam:

8.556

75

114

2017
Toplam
Katılımcı Sayısı

Toplam
Etkinlik Sayısı

Ortalama
Katılımcı Sayısı

Huzurlu Aile Sohbetleri

974

10

97

Düşünce Ekseni

257

5

51

Gençlerle Başbaşa

300

1

300

Etkinlik Kategorisi
Sosyal

İstanbul Dersleri (Gezi)

254

9

28

Diğer Geziler

1.962

16

123

Önderlerin İzinde

1.123

23

49

Anadolu’yu Mayalayanlar

600

1

600

Spor

555

3

185

Tecrübe Paylaşım Toplantıları

431

7

62

1.994

28

71

180

4

45

Atölyeler (Yusuf Kaplan’la Fikir Atölyesi)
Kıraathâne Sohbetleri
Zevk-i Tahattur

185

2

92

Diğer etkinlikler

1.100

4

275

Toplam:

9.915

113

88

* Diğer etkinlikler: Etkinlik dizisine bağlı olmayan etkinlikler
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Esenler Belediyesi Diğer/Özel etkinlik başlığı altında birçok etkinlik düzenlemektedir. Aşağıdaki tabloda bu kategorinin yıllar itibarıyla katılımcı ve etkinlik
sayıları yer almaktadır. Kategori etkinlik sayısı çok olmamakla birlikte katılımcı sayısı bakımından yüksek bir performans göstermektedir. Bu kategorideki etkinliklere baktığımız zaman, önemli bir kısmının açık kamusal alanda, okullarda ve Dr.
Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldığını ve konu olarak sosyal, anma ve
dayanışma içerikli olduğu görülmektedir. Hemşehri derneklerinin düzenledikleri
yöresel festivaller de bu kapsamda yer almaktadır.
Tablo 12: Özel Etkinliklerin Yıllara Göre Seyri

2015
Etkinlik Kategorisi

Toplam
Katılımcı
Sayısı

Toplam
Etkinlik
Sayısı

Ortalama
Katılımcı
Sayısı

Özel etkinlikler

165.233

79

2.092

2016
Etkinlik Kategorisi

Toplam
Katılımcı
Sayısı

Toplam
Etkinlik
Sayısı

Ortalama
Katılımcı
Sayısı

Özel etkinlikler

186.304

74

2.518

2017
Etkinlik Kategorisi

Toplam
Katılımcı
Sayısı

Toplam
Etkinlik
Sayısı

Ortalama
Katılımcı
Sayısı

Özel etkinlikler

297.119

85

3.495

* Özel etkinlikler başlığı altında değerlendirilen etkinlikler şu şekilde
sıralanabilir: anma programları, gala, açılış ve kapanış etkinlikleri, kongre ve
zirveler, özel gün ve haftalar için düzenlenen açık ve kapalı alan etkinlikleri,
festivaller, tüm okullarda düzenlenen 15 Temmuz özel etkinlikleri ve ay
boyunca süren geniş zamanlı etkinlikler.
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Tablo 13: 2015, 2016 ve 2017 Yıllarındaki Etkinlikler Arasında En Fazla Katılımcı Sağlayan
10 Etkinlik
2015 Yılı Özel Etkinlikleri Arasından En Çok Katılımcı Sayısına Ulaşmış 10 Etkinlik
Arpa Ekmeği Dağıtımı

Dörtyol Meydanı

40.000

Yiğidolar Meydana İniyor-Sivas

Dörtyol Meydanı

20.000

Eğitim Festivali

Dörtyol Meydanı

20.000

YGS Çorba Dağıtımı

Tüm Okullar

15.000

TSF İstanbul İl Birinciliği Satranç
Turnuvası Ödül Töreni

Kazım Türker Salonu

12.000

Karalahana ve Mısır Ekmeği Festivali

Dörtyol Meydanı

10.000

Kutlu Doğum-Vatan İlmî Araştırmalar Derneği

Dörtyol Meydanı

5.000

Yetim Buluşması

Dörtyol Meydanı

2.500

Çanakkale Gönüllüleri

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi

2.000

Kitap Okuma Grupları

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi

2.000

2016 Yılı Özel Etkinlikleri Arasından En Çok Katılımcı Sayısına Ulaşmış 10 Etkinlik
Kutlu Doğum Haftası Yarışmaları

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi

40.000

Ali Kuşçu Bilim Karavanı

Tüm Okullarda

30.000

Karalahana ve Mısır Ekmeği Festivali

Dörtyol Meydan

10.000

Barış Ekmeği Festivali

Esenler, Ankara, Antalya

10.000

Kestane Festivali-Sinoplular Federasyonu

Dörtyol Meydanı

10.000

7. Hamsi ve Horon Festivali

Dörtyol Meydanı

10.000

Ali Kuşçu Bilim Karavanı

Tüm Okullarda

9.000

Üniversiteler Fuarı

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi

6.000

Bilim Haftası Etkinlikleri

Dörtyol Meydanı

5.000

Ninni Festivali

Dörtyol Meydanı

5.000

2017 Yılı Özel Etkinlikleri Arasından En Çok Katılımcı Sayısına Ulaşmış 10 Etkinlik
15 Temmuz Ruhu

Tüm Okullarda

86.000

Üç Aylar Başlangıcı

Esenler

85.000

Şehir STK’ları Zirvesi

YTÜ Davutpaşa Kongre Merkezi

25.000

Karalahana ve Mısır Ekmeği Festivali

Dörtyol Meydanı

10.000

Nar, Badem ve Çiğ Köfte Festivali

Dörtyol Meydanı

10.000

Üniversiteler Fuarı

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi

7.000

Çanakkale Gönüllüleri

Tüm Okullarda

6.000

Kutlu Doğum Etkinlikleri Finali

Esenler Stadyumu

5.000

10. Uluslararası Öğrenci Buluşması

Dörtyol Meydanı

5.000
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Sonuç olarak;
• Sanat etkinlikleri en fazla etkinlik yapılan ve ikinci en fazla katılımcı çeken
alandır. En fazla katılımcı Özel etkinlikler başlığındadır.
• Katılımcı sayısı ve etkinlik sayısı bakımından en hızlı büyüyen alan Sosyal
etkinlikler alanıdır. Buna karşılık Sosyal etkinliklerin ortalama katılımcı
sayısı düşmektedir.
• Sanatsal etkinliklerde, etkinlik sayısı yıllar içinde artış göstermiştir, buna
karşın ortalama katılımcı sayısında düşüş gözlemlenmektedir.
• Sosyal içerikli etkinliklerin sayısı yıllar içinde en yüksek hızda artış
göstermiştir, buna karşın, ortalama katılımcı sayısında düşüş
gözlemlenmektedir.
• Tüm etkinlikler içerisinde çocuklar için yapılan ya da çocuklarla birlikte
katılım sağlanabilen etkinliklere katılım ve ilginin yüksek olduğu
dikkat çekicidir.
• Çocuk tiyatroları 2014’te Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nin
faaliyete geçmesiyle birlikte belediyenin ajandasına girmiştir ve ilk günden
itibaren büyük ilgi görmüştür. Her bir oyun ortalama 400 izleyici
çekmektedir. Çocuk sinemaları da her seansta en az 300 katılımcı
çekmektedir.
• Bu katılımcı sayılarının en az yarısını çocuklarına göz kulak olmak üzere
onlarla beraber sinemaya gelmiş yetişkin bireylerin, özellikle de annelerin
oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu da çocuklu kadınların kendileri için
olmasa da çocukları için kültür sanat merkezlerine gelmek konusunda
istekli olduklarını göstermektedir.

4.2. Kültür Kart Uygulaması Verileri
Belediyenin 2017 yılında hayata geçirdiği Kültür Kart uygulaması, Esenler’de
yaşayanların kültürel ve sanatsal etkinliklere ilgisini artırmak, kültüre ve sanata
yüksek katılım gösterenleri onurlandırmak amacını taşımaktadır. Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kültür Kart uygulaması,
fiziksel bir kartın izleyici tarafından Esenler sınırları içinde yer alan Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi, Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi ve Yıldız Teknik
Üniversitesi Otağ-ı Hümayun binalarında bulunan kart okuyuculara okutulması
ve etkinliklere katılım sayısının izleyicilere puan olarak işlenmesinden ibarettir. Puanlama cetveli programların önem ve etki düzeylerine göre belirlenmektedir.
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Kültür Kart kullanıcıları verileri sadece kullanıcıların sayısını, cinsiyete göre dağılımını ve eğitim durumlarını göstermektedir. Veriler 2017 yılına aittir ve toplam
12 ayı kapsamaktadır.
• Toplam Kültür Kart kullanıcı sayısı 2731’dir. Kartı en yüksek sayıda
kullanan katılımcılar kadınlardır.
• En yüksek katılıma sahip ilk 50 katılımcının 9’u lisans ya da yüksek okul
mezunu, biri ise yüksek lisans derecesine sahiptir. 12’si hiç okula gitmemiştir.
• Etkinliklere en yüksek sayıda katılan kişinin orta öğretim mezunu bir
kadın olduğu ve toplamda 93 adet etkinliğe katıldığı belirlenmiştir.
Tablo 14: Kültür Kart Kullanıcılarının Eğitim Durumları

Kültür Kart kullanıcılarının hangi tür etkinliklere gittiklerini ve kaç kart kullanıcısının hangi etkinlikleri tercih ettiğini inceleyecek olursak (bir sonraki tablo)
konserlerin en yüksek katılımcı çektiğini görürüz. Ardından sergiler, Yusuf Kaplan
ile Fikir Atölyesi, Diğer etkinlikler ve Tiyatro gelmektedir.
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Tablo 15: Ekim 2017-Şubat 2018 Arası Kültür Kart Kullanıcılarının Aktivitelere Katılım Sayısı
Toplam
Katılımcı Sayısı

Toplam Etkinlik
Sayısı

Seminerler

95

4

Tarih

87

5

Şehir

27

4

Edebiyat Söyleşileri

187

4

Mukaddime Okumaları

300

6

Siyâsetnâme Okumaları

107

3

Gönül Sohbetleri

0

1

Kûr’an Ziyâfeti

0

3

Kutlu Nebî’nin İzinde

-

-

Mesnevî Dersleri/Sohbetleri

-

-

Mevlânâ’dan Öğütler

127

3

Tefsir Dersleri

-

-

Metris Buluşmaları

-

-

Yunus Dîvânı

84

3

Diğer Etkinlikler

7

2

Sergi

705

4

Çocuk Etkinlikleri

572

55

Sanat Her Yerde

-

-

Sinema Söyleşileri

-

-

Müzikli Söyleşi

33

1

Usta Çırak Buluşmaları

36

2

Konser

1051

30

Sinema

84

8

Tiyatro

439

19

Enstrümanların Dilinden

-

-

Diğer etkinlikler

-

-

Huzurlu Aile Sohbetleri

0

3

Düşünce Ekseni

27

1

Gençlerle Başbaşa

8

1

İstanbul Dersleri (Gezi)

-

-

Diğer Geziler

-

-

Önderlerin İzinde

-

-

Anadolu’yu Mayalayanlar

-

-

Spor

32

3

Tecrübe Paylaşım Toplantıları

-

-

Atölyeler (Yusuf Kaplan’la
Fikir Atölyesi)

633

16

Kıraathâne Sohbetleri

-

-

Zevk-i Tahattur

56

1

Diğer Etkinlikler

-

-

82

3

691

18

Etkinlik
Şehir/Tarih/Edebiyat

Mânevî

Sanat

Sosyal

2017-2018 Sanat Yılında
Başlayan Etkinlikler
Mekteb-i İrfan
Bu etkinlik dizileri arasında
olmayan özel etkinliklere katılım:
Özel Etkinlikler:
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4.3. Sanat Kurslarına Katılım
Veriler 2017 Ekim, Kasım, Aralık ve 2018 Ocak aylarında ESEV ile Esenler
Halk Eğitim Merkezi’nde yer alan kurslara aittir.
Esenler Sanat Evi (ESEV) Kursları
Esenler Sanat Evi’nde (ESEV) 45-50 arasında kurs seçeneği bulunmaktadır.
ESEV yöneticileri kurslara katılımın her zaman çok olduğunu ve elemek zorunda
kaldıklarını belirtmişlerdir. En çok talep gören kurslar ve açılan sınıf sayıları şöyle:
2 adet bağlama, 3 adet gitar, 2 adet kaligrafi, 2 adet radyo programcılığı, 2 adet
keman, 2 adet piyano, 3 adet tiyatro, 2 adet yağlı boya sınıfı.
Bağlama kursundaki yalnızca bir sınıf, Ekim 2017’de 347 katılımcı sayısına
ulaşmıştır. Gitar kursunun yine tek sınıfı 2017 Aralık’ta 420 katılımcı sayısına ulaşmıştır, aynı sınıf 2018 Ocak ayında 320 katılımcı ile devam etmiştir. Ekim 2017Ocak 2018 arasında karakalem sınıfının katılımcı sayısı sırasıyla 388, 285, 337 ve
205’e ulaşmıştır. Ekim 2017-Ocak 2018 arasında tek bir keman sınıfının katılımcı
sayısı sırasıyla 350, 390, 425 ve 292 olarak tespit edilmiştir.
Esenler Halk Eğitim Merkezi Kursları
Esenler Halk Eğitim Merkezi’nin kursları da yüksek talep görmektedir. 2016
yılında %60’ı yetişkin olmak üzere 57 bin öğrenciye ulaşıldığı görülmektedir.
Kurslar arasında “görme engellilere ebru kursu” dikkat çekmektedir. ESEV ve
Esenler Halk Eğitim Merkezi’nin ortak kursları şunlardır:
• Gitar
• Tiyatro
• Halk Oyunları

• Bağlama
• Keman
• Piyano

• Resim
• Yağlı boya
• Ebru

• Filografi
• Hüsn-i Hat
• Tezhip

4.4. Halkla İletişim Kanalları
Esenler Belediyesi’nin kültür-sanat etkinliklerinin duyurulmasında kullandığı
iletişim kanalları şunlardır:
• Aylık bülten: Esenler Belediyesi Kültür Sanat Bülteni
• İnternet-sosyal medya: Esenler Belediyesi Etkinlik Portalı, Kültür İşleri
Müdürlüğü ve belediyenin sosyal medya hesapları
• Belediye Panoları: Meydanlarda yer alan belediyeye ait ilan ve reklam
panoları ile Kültür Ekranı
• Radyo: Radyo Esenler (İnternet Radyosu)
• İnternet Televizyonu: Şehir Ekranı (Youtube Kanalı)
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5. PLAN ALANINDAKİ KÜLTÜREL TÜKETİME VE
BEKLENTİLERE İLİŞKİN SAHA ÇALIŞMASI/ANALİZİ
Esenler Belediyesi Kültür Strateji Belgesi hazırlık çalışması çerçevesinde öncelikle Esenler ilçe algısını ve tâkibinde kültür odaklı algı, beklenti ve eğilimleri öğrenebilmek amacıyla,
i. Odak Grup Toplantıları
ii. Saha Araştırması yapılmıştır.
Bu bölümde odak grup toplantılarının sonuçlarının değerlendirilmesi ile “Esenler Kültürel Çalışmalar Algı, Beklenti ve Eğilimler Saha Araştırması” kapsamında
elde edilen sayısal veriler çeşitli grafikler ile desteklenerek sunulmuştur.
Araştırmalardan elde edilen sonuçlar bölümünde de her iki araştırma sonuçları
birlikte değerlendirilmiştir.

5.1. Odak Grup Toplantıları
Odak grup toplantılarından elde edilen bilgiler, saha araştırması için bir baz
teşkil etmiştir. Odak gruplar, 16-19 yaş lise öğrencileri, 19-25 yaş üniversite ve
lise mezunu iş arayanlar, 25-35 yaş ev kadınları ve anneler ile 25-35 yaş çalışan
erkekler, babalar şeklinde farklı yaş grupları ve özelliklerden meydana gelecek şekilde belirlenmiştir. Toplam dört adet grup toplantısı yapılmıştır. Her biri iki saat
süren ve rehber sorular eşliğinde, bir moderatörün yönettiği, ses kaydı alınarak
konuşmaların kaydedildiği, bilimsel sohbet toplantılarıdır. Bu katılımcılar Esenler
Belediyesi’nin çeşitli etkinlik ve kurslarına katılan ve bu nedenle kaydı bulunan
kişiler arasında, yukarıdaki yaş ve özellikler kriterleri bağlamında seçilmişlerdir.
Aşağıdaki tespitler, odak grup toplantılarından elde edilen özet bulgulardır.
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5.1.1. İlçeye Dâir Genel Algı, Beklenti ve İhtiyaçlar
Genel olarak ilçeyle ilgili samimiyet, yakınlık, mahallelilik, akrabalık kavramlarının ön plana çıkması ve bu bağların hâlen sürüyor olmasına ek olarak ekonomik
koşullar açısından uygun ve toplu taşıma anlamında merkezî konumu ilçeye dâir
pozitif bir algı yaratmaktadır. Aşağıda belirtilen başlıklar pozitif algıyla ilgili en çok
tekrarlanan nedenlerdir.
• Akraba ve tanıdıklarla yakın olma
• Alışıldık, bilindik yer duygusu
• Hemşehri yakınlığı
“İstanbul’un merkezlerine yakın, ucuz bir semt; insanları samimi, okul ortamımız
arkadaşlarımız güzel... Kalabalıklığı olmasa harika... Başka semte gittiğinde daha ferah ortam olduğunda da başka sıkıntılar devreye giriyor. Meselâ; yol sorunu. Sabah
akşam git gel 3-4 saat yollarda vakit geçiriyorsunuz. Sitede yaşayan insanlarda hiç samimiyet yok ama burada gece yarılarına kadar sokağa çıkmak istesen, alışveriş yapmak
istesen mutlaka bir arkadaşın oluyor. Güzel yani. Asayiş yönünden de sıkıntı yok bizim
oturduğumuz bölgede...” (Nene Hatun Mahallesi, Ev Hanımı, 36 yaş)
İlçenin kalabalıklığı, düzensiz kentsel yapısı ve aldığı yabancı göç ilçede yaşamı
zorlaştıran nedenler arasında yer almaktadır. Bu nedenler daha detaylı değerlendirildiğinde;
• Gündelik hayatı negatif olarak etkileyen tekstil atölyeleri,
• Atölye ve iş yerlerinin işgaliyeleri,
• ‘Çarpık’ yapılaşma,
• Kır yaşamından sonra büyük şehirde, kalabalıkta ve beraber yaşama
kurallarına dâir bilgisizlik.

5.1.2. 16-19 Yaş Grubu Lise Öğrencileri & 19-23 Yaş Grubu Lise ve
Üniversite Mezunu Gençler
“Bizden bir şey olmaz!” düşüncesinin yarattığı umutsuzluk, yaşanılan ilçeden
bağımsız bir ruh hâlidir. Aile ve okul tarafından geleceğe yönelik motivasyon konusunda yeterli desteği göremediklerini belirtmişlerdir. Aşağıda, toplantılarda belirtilen zorlukların da bu düşünceyi desteklediği düşünülebilir.
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• Okulların kalabalıklığı,
• Hocaların öğrencilere yönelik negatif tutumu,
• Kalabalık ve ekonomik bağlamda sürekli zorluk içinde bulunan ailelerde
kaybolma.
• Birey olma istek ve ihtiyaçları bağlamında yönelecekleri alan bulamıyor
olmaları önemlidir. Gençler sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını çoğunlukla
ilçe dışından karşılamaya çalışmaktadır. İlgilerini çekmeyen, heyecan
ve farklılık yaratmayan kültürel etkinlikler ve kurslara katılım konusunda
genel olarak isteksiz oldukları görülmüştür. Bu bağlamda özellikle gençlerin
taleplerinin belirlenmesi, anlaşılması gencin ilgisini çekebilmek anlamında
önemlidir.
• Esenler’de spor yapma imkânlarının çok kısıtlı olduğu en çok dile getirilen
konulardan bir diğeridir. Mevcut tek spor tesisi ilçe merkezine uzaktır ve
özel aracı olmayanlar için buraya erişim zordur.
• Gençler kendilerini rahat, huzurlu, özgür hissedebilecekleri, zaman
geçirmekten hoşlanacakları mekân, alan, merkez bulamamaktan şikâyet
etmektedir. Esenler’in tek açık kamusal alanı sayılabilecek Dörtyol
Meydanı’nda kalabalıkları çoğunlukla aileler ve onlarla gezen çocuklar
oluşturmaktadır. Meydan, özellikle gençler için birleştirici, motive edici bir
şekilde düzenlenebilir.
• Üniversite sınavlarına hazırlanan gençler Esenler’de kendilerini entelektüel
ve zihinsel olarak geliştirecek yeterli imkân bulamadıklarını
belirtmektedirler. Esenler ilçesinde bulunan üniversiteler ile bu konuda iş
birlikleri önemli imkânlar yaratabilir.

5.1.3. Ev Kadınları ve Anneler
Geleceğe dâir en umutlu grubun ev kadınları olduğu gözlenmiştir. Yukarıda
belirtilen genel olumlu düşünce ve motivasyonlara ek olarak dile getirilen olumsuzluklar şunlardır:
• Kadınlar, belediyenin, Halk Eğitim Merkezi’nin ve İSMEK’in sanat
ve meslek edindirme kurslarına yüksek oranda ilgi ve katılım göstermektedir.
Kendilerini geliştirmek istediklerini her anlamda ifâde etmektedirler.
Dolayısıyla bu kurslar kadınların dışa açılabilmeleri, aile ekonomisine katkı
sağlayabilmeleri bağlamında da ayrıca önemlidir.
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• Anneler çocuklarının her bağlamdaki gelişimlerine ve özellikle de kültürel
gelişimlerine çok önem vermektedir. Çocuklarını olabildiğince fazla
sayıda çocuk etkinliğine götürmek istemektedirler. Fakat etkinliklerdeki
çeşitliliğin azlığı, üzerinde durulması gereken bir husustur.

5.1.4. 35-45 Çalışan Erkekler
Bu grupta yer alan katılımcıların çoğunluğu okul müdürleri ve öğretmenlerden
oluşmaktadır. Dolayısı ile ilçedeki okullara ilişkin konular ağırlıklı konuşulmuştur.
• Özellikle okulların ve sınıfların kalabalıklığından kaynaklı öğrencilerin ve
ailelerin duyduğu endişeler,
• Hiçbir şeye yetişememe ve aileye yeterli gelememe kaygısı,
• Maddî açıdan yetersizlikler ve bu durumun giderek her bağlamda daha
zorlayıcı hâle gelmesi.

5.1.5. Odak Grup Toplantıları: Sonuçlar
Odak grup toplantılarına katılanlar genel olarak, bir kültür-sanat etkinliğine
gittikleri zaman keyifli vakit geçirmek istediklerini belirtmişlerdir. Aslında hayatın
zorluklarından, problemlerinden kısa bir vakit için de olsa kopabilmek burada en
önemli beklenti olarak tanımlanabilir. Söyleşi, film, tiyatro, konser, sinema tüm
etkinliklerde çeşitlilik arayışı mevcuttur.
Farklı konuları ele alan çok çeşitli eserleri -buna günümüz popüler konuları ve
isimleri de dâhildir- izlemek istediklerini belirtmişlerdir.
Esenlerliler genel olarak, kültürel ve sosyal gereksinimlerini gidermek için
Esenler dışında gerçekleşen etkinliklere de erişmek istediklerini fakat istedikleri
ölçüde katılım sağlayamadıklarını belirtmektedir. Bunun hem ekonomik hem de
sosyal gerekçeleri mevcuttur. Ekonomik gerekçeler bu bağlamda öne çıksa da, büyük şehre dâir eksik bilgiler bu durumu desteklemektedir. Dolayısıyla ilçe halkının
bu gereksinimlerini gidermek için etkinlikleri çeşitlendirmek, şehrin farklı yerlerindeki etkinlikleri Esenler’e getirebilmek amaçlanabilir. Diğer yandan Esenler’i bu
bağlamda destekleyebilmek adına ilçe dışına çıkmaya teşvik edecek mekanizmaları
kurmak, örneğin belediyenin Kültür Kart’ının dışarıdaki etkinliklere entegre edilmesi gibi çözümler önerilebilir.
Üniversite mezunu ve/veya üniversiteye hazırlanan genç gruplar yeni bir fırsat
ile ilçeden ayrılmayı istemektedir. İlçenin kalabalıklığı ve özellikle gençlerin kendilerini ifâde edebilecekleri yerlerin, mekânların azlığı en önemli sorunlar olarak
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belirtilmektedir. Gençlere gereksinim duydukları desteğin verilebilmesi için, aileler
ve öğretmenlerle iş birliği yapılarak gençlerin kendilerini ifâde edebilecekleri alanların desteklenmesi, spor merkezleri, sinemalar, sanat alanları gibi düzenlemelerin
yapılması beklenmektedir.
Esenler’de mahallelilik son derece önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmıştır.
Mahalleler akrabaları bir arada tutan aile apartmanlarından oluşmakta ve bu yüzden âşinâlık ve güven hissi öne çıkmaktadır.
Mahallelilik bir yanda memnuniyet ve güven kaynağı olarak olumlu olarak
değerlendirilirken, diğer yandan ise özellikle gençler için dışarıya çıkabilmenin,
mahalle dışına gidebilmenin önemi vurgulanmıştır. Mahalle yaşantısının çeşitliliğe
açık olmasını sağlayacak kültürel, spor, eğitim, mekânsal düzenlemeler türü yatırımların artırılması önerilebilir.

5.2. Esenler Kültürel Etkinlikler Algı, Beklenti ve Eğilimler Saha
Araştırması
Esenler Kültürel Etkinlikler Algı, Beklenti ve Eğilimler Saha Araştırması, belediye tarafından ilçede tertip edilen etkinliklerin bilinirliğini, ilgi çekiciliğini ve
tüketim düzeyini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Kültür-sanat etkinlikleri ile
ilçe sâkinlerinin sosyodemografik özellikleri, ihtiyaç, algı ve beklentileri arasındaki
ilişki de bu çerçevede değerlendirme konularına ilâve edilmiştir.
27.12.2017-10.01.2018 tarihleri arasında yürütülen saha araştırması, Esenler
ilçesine bağlı toplam 15 mahallede 293 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma
metodu olarak yüz yüze anket kullanılmış ve soru-cevap tekniği ile sistematik bir
veri toplama yöntemi izlenmiştir. Örneklem planı mahalle ve yaş bazlı oluşturulmuştur. Mahalle örneklemi, 2016 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mahalle
bazlı nüfus verileri dikkate alınarak tasarlanmıştır.
İkametgâhı Esenler ilçesinde bulunan kişiler, hâne ya da iş yerlerinde rastlantısal olarak seçilmiştir. Anket uygulaması çerçevesinde toplanan veriler, belirli ölçütler ve araçlar ile birlikte istatistikî olarak değerlendirilmiştir.

5.2.1. Sosyodemografik Bulgular
Bu bölümde araştırma örnekleminin ikametgâh, yaş, medenî hâl, köken gibi
sosyodemografik profili ve özellikleri değerlendirilmektedir.
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Mahalle
Araştırma projesi Esenler ilçesine bağlı toplam
16 mahalle arasından 15 mahalle içerisinde gerçekleştirilmiştir. Çiftehavuzlar Mahallesi nüfus
içerisindeki payının düşük olmasından kaynaklı
olarak baz teşkil etmemiştir.
Anket katılımcılarının %10,9’u Esenler ilçesinin en kalabalık mahallesi olan Turgutreis Mahallesi’nde ikâmet etmektedir. Turgutreis
Mahallesi’nin ardından sırasıyla, Nene Hatun,
Fatih, Oruçreis ve Kazım Karabekir mahalleleri
gelmektedir.
Cinsiyet
Katılımcılar cinsiyet değişkeni üzerinden irdelendiğinde katılımcıların %40’ının kadın,
%60’ının erkek olduğu görülmektedir. Kadın
katılımcıların %40’ı ev kadını, %31’i ücretli çalışandır. Elde edilen bulguların cinsiyet değişkeni
özelinde farklılaşıp farklılaşmadığına ayrıca dikkat edilmiştir.
Yaş
Ayrı bir araştırma kitlesi olması ve genel bulgulardan bir sapma yaşanmaması amacıyla 18
yaşın altındaki ilçe sâkinleri çalışma kapsamının
dışında tutulmuştur.
Tablo 16: Saha Araştırmasına Katılanların
Yaşlarına Göre Dağılımı

Yaş, örneklem planında dengeli bir dağılıma sahiptir. Öte yandan katılımcıların
%42,3’ünün 18-34 yaş aralığında olması dikkat çekmektedir. Bu oran, ilçede kayda değer
düzeyde yetişkin genç nüfus varlığını göstermektedir (Tablo 16).
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Medenî Hâl
Anket uygulamasına katılanların %65,2’si evli, %29,4’ü bekâr, %5,5’i boşanmış veya duldur. Evli katılımcıların %70’inin 18 yaş altı çocuk sahibi olduğu göz
önünde bulundurulduğunda Esenler’de çekirdek aile yapısının yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Bu düzey, çocuk etkinliklerinin potansiyel hedef kitlesinin Esenler’deki varlığına işâret etmektedir.

Esenler’de toplam 4.912 adet kültür etkinliği koltuğu bulunuyor. Esenler nüfusu 455.000 kişi, dolayısıyla koltuk başına 92,6 kişi düşüyor. Koltuk sayısı, İBB
Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi ve Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’ndeki çok amaçlı konsferans ve gösteri koltuklarını içermektedir.
2016 yılına ait verilere göre İstanbul ilçe belediyeleri arasında Kültür İşleri Müdürlüğü olarak bu alanı sosyal işlerden ayırmış olan ve bütçe rakamına ulaşılabilen
belediyelerin müdürlük bütçelerine karşılaştırmalı olarak bakıldığında birbirine
yakın rakamlar ortaya çıkmaktadır.
Esenler Belediyesi 13 milyon TL
Pendik Belediyesi 10 milyon TL
Eyüp Sultan Belediyesi 10,5 milyon TL
Esenler Belediyesi 2017 yılında Kültür İşleri Müdürlüğü olarak yine 11 milyon TL civarında harcama yapmıştır. Bu harcama toplam belediye bütçesinin
%3,4’üne tekâbül etmektedir.
Tablo 17: Saha Araştırması Sonuçlarına Göre Esenler’de Yaşayanların Eğitim Durumu
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Eğitim
Anket uygulamasına katılanların eğitim düzeyleri incelendiğinde %37’lik bir
kesimin lise mezunu olduğu görülmektedir (Tablo 17). Lise mezunlarını sırasıyla
%21 ile ortaokul mezunları, %14 ile ilkokul mezunları, %9 ile yüksekokul mezunları izlemektedir. %4’ü lisede olmak üzere katılımcıların toplam %10’unun
eğitimlerini yarıda bıraktıkları anlaşılmaktadır. Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitime sahip kişilerin oranı %18 düzeyindedir. Bu oran da bölgede azımsanmayacak
düzeyde eğitimli bir nüfusun varlığına işâret etmektedir.
Çalışma Durumu
Anket uygulamasına katılanların çalışma durumları incelendiğinde %41’lik bir
kesimin ücretli çalışan olduğu görülmektedir. Ücretli çalışanları sırasıyla %30 ile
kendi hesabına çalışanlar, %16 ile ev kadınları, %10 ile emekliler, %3 ile işsizler
tâkip etmektedir. Anket uygulamasına katılanların Esenler ile ilişkisini daha yakından irdelemek amacıyla çalışan katılımcılara iş yerlerinin hangi ilçede olduğu
sorusu yöneltilmiştir. Çıkan sonuçlar katılımcıların %84,1’inin hem hânelerinin
hem de iş yerlerinin Esenler ilçesi sınırları içinde olduğunu göstermektedir.
Köken-Memleket
Esenler ilçesi sâkinlerinin sosyodemografik profilini daha yakından çözümlemek amacıyla katılımcılara “Aslen nerelisiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Çıkan sonuçlara göre Sivas kökenliler %7,5’luk oranla Esenler ilçesindeki en geniş kesimi
oluşturmaktadır.
Esenler ilçesi farklı bölgelerden ve kültürlerden insanların bir arada yaşadığı,
sosyodemografik olarak heterojen, mozaik bir görünüm arz etmektedir. Bu durum
bölgenin kültürel çeşitlilik içeren bir sosyal yapıya sahip olduğunu göstermektedir.
Sonuç:
Araştırma sonuçları öncesinde Türkiye’de kısaca SES olarak ifâde edilen sosyoekonomik statünün nasıl ölçümlendiği ve dağıldığına kısaca değinmek gerekirse,
Türkiye’deki sosyoekonomik statü Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirilmiştir. SES grupları A, B, C1, C2, D
ve E olmak üzere isimlendirilir. Aşağıda özet tanımları verilmiş olan SES grupları
hânedeki tüm bireylerin yaş, cinsiyet, varsa meslek, eğitim bilgileri (açık alınarak)
AGG’nin ve aile reisinin kim oldukları (ve aynı olup olmadıkları) ve eş bilgileri,
meslek ve eğitim durumu, hâne halkı gelir ve tüketimine ilişkin sorular; ev sahipliği, eşya sahipliği, araba sahipliği, tatil ve ev dışı etkinlikler, internet sahipliği ve
kullanım alanı gelir kaynakları, yapılıyorsa tasarruf alanları ve aylık toplam hâne
halkı geliri ve harcamasına göre TÜAD (Türkiye Araştırmacılar Derneği) tarafından tanımlanmıştır.
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A SES Grubu
• Hemen hepsi üniversite mezunu olup, %30 dolayısında lisansüstü
diplomaya sahiptir.
• Yarıya yakın kısmı ücretli çalışan nitelikli uzman (Avukat, Doktor,
Mühendis vb.).
• %10’a yakın 20’den fazla çalışanı olan beyaz yakalı; ¼’ü irili ufaklı iş yeri
sahibi (bunların yarıya yakınının yanında çalışanı yok).
• %40’a yakınının eşi çalışıyor.
• Hânelerin %20’si para biriktiriyor. %30’u tatillini tatil köyü/otele giderek
değerlendiriyor.
• Hânelerin yarısına yakınında kitaplık, kütüphâne bulunuyor.
B SES Grubu
• Üniversite/lisansüstü oranı %60’lar civarında.
• %35 civarında önlisans veya lise mezunu.
• %60’ı memur, teknik personel, uzman (yönetici olmayan).
• %15’i irili ufaklı iş yeri sahibi (bunların çoğunun yanında 1-5 arası çalışanı var).
• %30’unun eşi çalışıyor.
• Hânelerin %13’ü para biriktiriyor.
• %20’si tatillini tatil köyü/otele giderek değerlendiriyor.
• Hânelerin %30’unda kitaplık/kütüphâne var.
C1 SES Grubu
• %60’ı lise mezunu (bunun içinde %20 meslek lisesi); %10’u yüksekokul
ve üstü.
• %40’ı esnaf, dükkân sahibi; %30’u kalifiye işçi (lise eğitimli).
• %15’e yakını memur, teknik eleman.
• %15’e yakını emekli.
• Eşi olan AGG’lerin (hâneye asıl gelir getiren kişi) %13’ünün eşi çalışıyor.
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• Hânelerin %5’i para biriktiriyor.
• %20’si tatilini tatil köyü/otele giderek, %40’a yakını akrabalarını ziyâret
ederek değerlendiriyor.
• Hânelerin %20’ye yakınında kitaplık/kütüphâne var.
C2 SES Grubu ise ülke nüfusunun yaklaşık %29’una denk gelmektedir. Yine
TÜAD’a göre bu grubun genel özellikleri şöyledir:
• %20’ye yakını lise mezunu.
• Ortaokul ve daha düşük eğitimli oranı %80.
• Çoğunlukla ilkokul mezunu, düzenli çalışan işçi (%60’lar dolayında).
• %10 kadarı tek başına seyyar olarak çalışıyor.
• %20’si emekli çalışmıyor.
• Eşi olan AGG’lerin eşinin çalışma oranı %10’un altında.
• %70’i tatile çıkmıyor, çıkanlar yakınlarını ziyâret etmek için memlekete
gidiyor (%25).
• Hânelerin %10’unda kitaplık/kütüphâne var.
D SES Grubu
• %70’in üzerinde ilkokul mezunu veya ilkokul terk, gerisi ortaokul.
• %30’u emekli çalışmıyor.
• %20’nin üzerinde işçi (çoğunlukla parça başı çalışan).
• Eşlerin %10’a yakını ev kadını.
• %80’i tatile çıkmıyor, gerisi memlekete gidiyor.

71

Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi

Yukarıdaki SES dağılımı tablosunda görüldüğü üzere ağırlıklı nüfus Türkiye’de
C1 ve C2’de toplanmıştır. Bu demografik bilgiler ışığında demografik araştırma
sonuçlarını değerlendirdiğimizde, Esenler ilçesinin Türkiye SES dağılımının küçük ölçekli bir iz düşümü olduğunu söylemek mümkündür. Örneğin; son mezun
olunan okul ele alındığında, Esenler’de C1 ve C2 ağırlıklı bir nüfusun ağırlıkta
olduğunu söyleyebiliriz.

5.3. Esenler İlçe Algısı
İstanbul ve Esenler’de Yaşama Süresi
Sosyodemografik profil çözümlemesi amacıyla katılımcılara kaç senedir İstanbul’da ve Esenler’de yaşadıkları sorulmuştur. Çıkan sonuçlara göre anket uygulamasına katılan Esenler ilçesi sâkinlerinin yaklaşık yarısı, 20 ve daha fazla senedir
İstanbul’da yaşamaktadır. İstanbul’da 1-4 sene aralığında yaşamaya başlayan, yani
İstanbul’a yeni göç edenlerin oranı ise %8,7 düzeyindedir.
İstanbul’a göç etmiş katılımcılara İstanbul’a ilk göç ettiklerinde ikâmet ettikleri
ilk İstanbul ilçesinin hangisi olduğu sorusu sorulmuştur. Esenler ilçesi, Esenler’de
ikâmet eden her 3 kişiden 2’sinin göç ettiği ilk İstanbul ilçesidir. Katılımcıların 3’te
1’i Esenler’e bir başka İstanbul ilçesinden göç etmiştir. Saha araştırması sonuçlarından, Esenler’e göç edenlerin önemli bir kısmının Esenler’den ayrılmadıklarını anlamaktayız. Esenler’den ayrılmak isteyenlerin daha genç bir profile sahip olduğunu
ve Esenler’den ayrılmanın ekonomik güç ile yakından ilgili olduğu görülmektedir.
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Tablo 18: Saha Araştırmasına Yanıt Verenlerin Esenler’de Yaşam Süreleri

Tablo 18’de görüldüğü gibi, saha araştırmasına yanıt verenlerin %42’si, 20 ve
daha fazla yıldan beri Esenler’de yaşamakta olduğunu söylemiştir. Bu ilçeye olan
âidiyet bağlamında önemli bir veridir.
Tablo 19: Esenler’de Hâne Nüfusu Büyüklüğü

1

3,8%

2

8,9%

3

17,4%

4

31,4%

5

25,9%

6

9,2%

7

2,7%

8 ve daha fazla

0,7%

Konut Sahipliği
Katılımcılara yaşadıkları evin kira olup olmadığı sorulmuştur. Çıkan sonuçlara
göre katılımcıların %45’i kirada, %55’i ise kendi evinde ikamet etmektedir.
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Hâne Nüfusu
Katılımcılara kendisi de dâhil olmak üzere hânelerinde kaç kişi yaşadıkları sorusu yöneltilmiştir. Hâne nüfusu verileri irdelendiğinde (Tablo 19) yalnız yaşayanların oranının %3,8 oranında kaldığı görülmektedir. Hânelerin %31,4’ünde
4 kişi ikâmet edilmektedir. Veriler Esenler’deki yaygın aile yapısının büyük ölçüde
çekirdek ailelerden müteşekkil olduğunu göstermektedir.
Nüfus ve sosyoekonomik düzey incelendiğinde Esenler’de yadsınmayacak ölçüde genç ve eğitimli bir nüfusun varlığı görülmektedir. Esenler, 2016’da 475.231,
2017’de 454.569 nüfusa sahiptir. Buradaki en dikkat çekici özellik genç nüfus ağırlığıdır. 0-19 yaş aralığındakilerin sayısı Esenler’de 2017 yılında 167.000’dir. Benzer
sonuçlar saha araştırmasında da görülmektedir. Genç nüfusun Esenler’e bağlılığı,
kültür-sanat faaliyetleri gibi kendini ifâde edebileceği ve rahat hissedeceği mekânların varlığı ile orantılıdır.
Çocuk Sahipliği
Aile yapısını daha yakından anlamak üzere katılımcılara çocuk sahipliği sorusu
yöneltilmiştir. Çıkan sonuçlara göre; katılımcıların %63’ünün çocuğu vardır.
Çocuk sahibi olanların %24,3’ünün 18 yaş altı tek bir çocuğu varken,
%28,1’inin 2 adet 18 yaş altı çocuğu vardır. 18 yaş üstü çocukların %55’i ailesiyle
birlikte yaşamaktadır.
Ailesiyle yaşamayan 18 yaş üstü çocukların %10’u eğitim amacıyla bir başka şehirde ikamet ediyorken, %80’i İstanbul’un bir başka semtinde ikâmet etmektedir.
Esenler’de Yaşamaya Dâir Memnuniyet Durumu
İkâmet ettikleri ilçe ile duygusal bağlarının boyutlarını daha iyi anlamak amacıyla katılımcılara çeşitli sorular yöneltilmiştir. Bu bölümde ilk olarak “Esenler’de
yaşamaktan duyduğunuz mutluluk düzeyini nasıl ifâde edersiniz?” sorusu sorulmuş ve bu soruya katılımcıların %52’sinin mutlu veya çok mutlu yanıtı verdiği
görülmüştür. %24’lük bir kesim ise hiç mutlu olmadığını ya da mutlu olmadığını
beyan etmiştir. Kadınların %72’i ise Esenler’de yaşıyor olmaktan mutlu olduklarını
beyan etmiştir.
“Esenler’den bir başka ilçeye taşınmayı, Esenler’den ayrılmayı düşünür müsünüz?” sorusuna katılımcıların %54’ü muhtemelen veya kesinlikle ayrılmam yanıtı
vermektedir.
“Şimdi size sayacağım faktörler açısından Esenler’le ilgili memnuniyetinizi nasıl
ifâde edersiniz?” sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde, toplu ulaşım olanakları
katılımcıların en fazla memnuniyet duyduğu başlık olarak öne çıkmaktadır. Toplu
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taşıma olanaklarını sırasıyla alışveriş olanakları, kültürel aktiviteler, eğitim olanakları, sanat ve meslek kursları, en az oranla da park alanları ve spor olanakları takip
etmektedir. Spor olanakları Esenler’de en az memnuniyet duyulan konudur.
Tablo 20: Esenler’in Sunduğu Olanaklara Göre İlçe Halkının Memnuniyet Düzeyleri Tablosu

Ev ve İlçe Dışına Çıkma Eğilimleri
Araştırma kapsamında katılımcıların dışarı çıkma alışkanlıkları çeşitli sorularla
irdelenmiştir. “İşe gitmek dışında evden dışarı ne sıklıkla çıkıyorsunuz?” sorusuna
verilen yanıtlar incelendiğinde katılımcıların %66’sının iş dışında sosyal bir hayat yaşadıkları görülmektedir. “İşe gitmek dışında hangi amaçlarla evden dışarı
çıkıyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde ise, katılımcıların %56’sı
gezmek amacıyla dışarı çıktığını beyan etmiştir. Dışarı çıkma gerekçeleri %34,2 ile
akraba ziyâreti, %32 ile arkadaş ziyâretidir. Sosyal hayata katılım göstemedikleri
görülmektedir.
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“Geçtiğimiz bir ay içinde iş hâricî Esenler dışında hangi ilçelere gittiniz?” sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde katılımcıların %43’ü son bir ay içinde Esenler
dışına hiç çıkmadıklarını, %57’si ise Esenler dışına çıktıklarını belirtmiştir. Esenler
dışına çıkanların gitmeyi en çok tercih ettikleri ilçeler sırasıyla; Fatih, Bağcılar,
Zeytinburnu, Bayrampaşa ve Bakırköy’dür.
%8,5’lik bir kesim ise kültür-sanat aktiviteleri için Esenler dışına çıktığını beyan etmiştir. Bu orana bakarak Esenler Belediyesi’nin kültür-sanat etkinliklerinin,
katılımcıların Esenler dışına çıkmalarını gerektirmeyecek oranda çok ve çeşitlilikte
olduğunu söyleyebiliriz.
Son 1 ay içinde Esenler dışına çıktığını belirten katılımcılara “Geçtiğimiz 1 ay
içinde iş hâricî Esenler dışına çıkma nedenleriniz neydi?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Verilen yanıtlar incelendiğinde yine “gezmek”, “akraba ziyâreti” ve” arkadaş ziyâreti” en çok Esenler’den dışarı çıkma nedeni olarak öne çıkmıştır. Gezmek
amacıyla dışarı çıkanlar arasında bekârlar ağırlıktayken, kültür-sanat aktiviteleri
nedeniyle Esenler dışına çıkanların ağırlıkla erkekler olduğu görülmüştür.
Araştırma kapsamında katılımcılara çeşitli katılım düzeyi ifâdeleri okunarak katılım düzeyleri saptanmaya çalışılmıştır.
“Şimdi size okuyacağım ifâdelere katılım düzeyinizi öğrenebilir miyim?” sorusuna karşılık verilen yanıtlar arasında %59’luk düzeyle en fazla kabul gören ifâde;
“Fırsat buldukça Esenler dışına çıkarım.” olmuştur. Genç katılımcılar arasında en
yüksek katılma eğiliminde olunan ifâde %39,6’lık oran ile “Apartman önlerinden
başka bir yere gidemiyorum.” ifâdesidir. Bu, özellikle genç-lise gruplarında en çok
dile getirilen durum olmuştur.
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Tablo 21: Esenler’de Yaşamaktan Duyulan Mutluluk Düzeyi ile
Esenler’den Taşınma Eğilimi Arasındaki Korelasyon
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Tablo 22: Kültürel Aktivitelere Katılım Sıklığı
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Kültürel Etkinliğe Katılım Alışkanlıkları
Soru formunun “İlçe Algısı ve Kültürel Etkinlik Alışkanlıkları” bölümünde katılımcılara etkinliklerin ne derece ilgilerini çektiği soruldu.
Esenlerlilerin kültürel aktivitelere olan ilgisini kategori bazında ayrıştırdığımızda sinema, dinî sohbet ve konserin ilk üç sırada yer aldığını görebiliyoruz.

Tablo 23: Kültürel Etkinliklere Duyulan İlgi

Kültürel etkinliklere ilgi, cinsiyet kırılımında da ayrıca incelenmiş ve Esenler’deki kadın ve erkeklerin hangi kültürel aktivitelere ilgi duydukları aşağıdaki gibi
görülmüştür. Sinema, kadınlar arasında erkeklere göre daha çok popülerdir. Ancak
sinemanın her iki cins için de en önemli ilgi kaynağı olduğu görülmektedir. Konser
ve tiyatronun kadınlar tarafından daha çok ilgi çektiği görülmektedir. Erkeklerde
ise dinî sohbete ilgi sinemadan önce gelmektedir.
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Tablo 24: Kültürel Etkinliklere Katılım Cinsiyet Kırılımı

Kültürel etkinliklerin ilgi çekicilik düzeyini saptadıktan sonra katılımcılara,
“Şimdi size bazı kültürel aktiviteler sayacağım. Bu kültürel aktivitelere son üç sene
içinde kaç kere katıldığınızı öğrenebilir miyim?” ve “Katıldığınızı söylediğiniz bu
aktivitelerden hangileri Esenler içindeydi?” şeklinde iki soru yöneltilmiştir. Sinema, dinî sohbetler ve konser en sıklıkla katılınan ilk üç kültürel aktivite olarak öne
çıkmaktadır. Cevap verenlerin %54’ü Esenler dışında sinemaya gitmişken, yalnızca %12’si Esenler içinde sinemaya gitmiştir. Sinemaya gidenlerin sinemaya son üç
sene içinde gitme sıklığı %6,3’tür. Esenler sınırları dışında en çok iştirak edilen
kültürel etkinlikler sırasıyla sinema, konser, şehir gezileri ve tiyatro olmuştur. Bu da
Esenler içerisinde yeterli sayıda sinema salonu olursa, Esenler’de de sinemaya daha
sık gidilebileceğini göstermektedir.
Katılımcılara “Esenler Belediyesi bünyesinde düzenlenen kültürel aktivitelerden haberdar mısınız?” sorusu yöneltilmiştir.
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Esenler’de tertip edilen eğitsel ve kültürel faaliyetlerden haberdar olma düzeyine
bakıldığında %58,7 ile İSMEK kursları olarak öne çıkmaktadır. İSMEK kurslarını
%54,9 ile Halk Eğitim Kursları, %53,9 ile Esenler Bilgi Evleri etkinlikleri takip
etmektedir. Üniversitedeki etkinlikler %11,3 ile etkinlikleri en az bilinen seçenek
olmuştur.
Sayılan etkinliklerin bazılarına katılım sağlayıp sağlamadıkları “Şimdi sayacağım etkinlik, kurs ve sanat merkezlerinin düzenlediği etkinlik ve kurslara son bir
yıl içerisinde katıldınız mı?” şeklinde bir soru ile ilgili kurumların etkinliklerini
duyduğunu söyleyen katılımcılara yöneltilmiştir. Gençlik merkezleri etkinlikleri
%29,5’lik oranla son bir sene içinde en çok katılım sağlanan etkinlik arasındadır.
Gençlik merkezlerini %25,9 ile Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi, %20,9 ile
İSMEK kursları takip etmektedir.
“Şimdi size Esenler’de düzenlenen bazı kültürel etkinlikler sayacağım. Bu etkinlikleri ne derece ilgi çekici bulduğunuzu öğrenebilir miyim?” sorusu ile katılımcıların Esenler ilçesinde tertip edilen kültürel etkinliklere ilgi düzeyi saptanmaya çalışılmıştır. Çocuklar için tiyatro, yetişkinler için sinema ve yetişkinler için tiyatro en
çok ilgi çeken kültürel etkinliklerken, panel-sempozyum, atölyeler ve sanat kursları
en az ilgi çeken etkinlikler olarak görülmektedir.
Eylül-Ekim-Kasım 2017’de Esenler Belediyesi tarafından tertip edilen bir kültürel etkinliğe katıldığını beyan eden katılımcıların %14,8’i yetişkinler için sinemadan, %11,1’i yetişkinler için tiyatrodan, %9,3’ü çocuklar için tiyatrodan memnun olduklarını beyan etmiştir.
Eylül-Ekim-Kasım 2017’de Esenler Belediyesi tarafından tertip edilen bir kültürel etkinliğe katıldığını beyan eden katılımcıların %14,8’i yetişkinler için sinemadan, %11,1’i yetişkinler için tiyatrodan, %9,3’ü çocuklar için tiyatrodan memnun olduklarını beyan etmiştir.
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Tablo 25: Esenler Belediyesi Tarafından Eylül-Ekim-Kasım 2017’de Düzenlenen Kültürel Etkinliklerden
Duyulan Memnuniyet Düzeyleri

Esenler’de düzenlenen kültürel etkinlikleri hangi kurumların düzenlediği bilgisi
anket çalışmamızda sorulmuştur. Sorulan soru, “Az önce size saymış olduğum etkinlikler kim veya kimler tarafından düzenleniyor?” şeklindedir. Bu soruya verilen
yanıtları incelediğimizde Esenler Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikleri katılımcıların %46’sının bildiğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen
kültürel etkinlikleri ise katılımcıların %26’sının bildiğini görüyoruz. Ankete katılan her beş kişiden biri kültürel etkinliklerin hangi kurum tarafından organize
edildiğini bilmediğini söylemiştir.
Esenler’de tertip edilen kültürel etkinliklerin ücretli olup olmadığını anlamak
amacıyla katılımcılara “Az önce size saymış olduğum etkinliklerin ücretli olup olmadığını biliyor musunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Katılımcıların %42’si
kültürel etkinliklerin tamamen ücretsiz olduğunu, %37’si konuyla ilgili bir fikrinin
olmadığını veya bilmediklerini, %14’ü ise etkinliklerin bir kısmının ücretli bir
kısmının ücretsiz olduğunu beyan etmiştir. Katılımcıların %37’sinin konuyla fikrinin olmadığını belirtmesi önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkmıştır. Etkinliklere
katılımın ücretli olduğu algısı da katılımların düşük sayıda olmasına neden olabilmektedir. Oysa İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Esenler Belediyesi tarafından
düzenlenen etkinliklerin tamamı ücretsizdir. Kültür merkezinden uzak mahallelerden etkinliklere katılımın düşük olması da bu sonucu desteklemektedir.
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Tablo 26: Kültürel Etkinlik Ücret Bilinirliği

Tablo 27: Kültürel Etkinlik Organizatör Bilinirliği

Kültürel aktivitelerin yeterli görülüp görülmediğini anlamak amacıyla anket
katılımcılarına “Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen kültürel aktiviteler sizce
yeterli midir?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Çıkan sonuçlara göre katılımcıların
%57’si kültürel etkinlikleri yeterli gördüğünü, %43’ü ise yeterli görmediğini beyan
etmektedir.
Bilgi Kaynakları
Katılımcıların medya eğilimlerini saptamak ve Esenler Belediyesi bünyesinde
faaliyet gösteren bilgi kaynaklarının hedef kitle tarafından ne sıklıkla takip edildiğini açığa çıkarmak amacıyla katılımcılara “Şimdi size sayacağım bilgi kaynaklarını
ne sıklıkla takip ettiğinizi söyler misiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Çıkan sonuçlara
göre; televizyon, internet gazetesi ve basılı gazete en çok takip edilen bilgi kaynakları olmuştur. Akademik çalışmaların yapıldığı Esenler Belediyesi Yayınları, Kültür
Sanat Bülteni (aylık) ve ESTİM Toplumsal İletişim Merkezi’nin ise, en az rağbet
gören bilgi kaynakları olduğu anlaşılmıştır. Bu yayınların büyük bir kısmının akademik çalışmalar ağırlıklı olması çıkan sonucu etkilemiştir. Televizyon en önemli
bilgi kaynağı olma özelliğini korumaktadır.
Ağırlık Verilmesi İstenen Kültürel Etkinlikler
Ağırlık verilmesi istenen kültürel etkinliklerde tüm yaş gruplarında ortak olarak
ortaya çıkan tercih sinema, tiyatro ve konserler olmuştur. Bilgilendirici sohbetler
grubunda, sağlıkla ilgili, güncel konularla ilgili pratik bilgiler verilen etkinlikler
özellikle kadınlar tarafından en çok tercih edilen etkinliklerdir.
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Tablo 28: Kullanılan Bilgi Kaynakları

Tablo 29: Ağırlık Verilmesi İstenen Kültürel Etkinlikler
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5.4. Yapılan Araştırmalardan Elde Edilen Sonuçlar
Kültürel etkinlikler, sosyal yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Kişilerin duygu
ve düşüncelerinin gelişimi, farkındalık düzeylerinin artması ve sanatsal gereksinimlerinin karşılanması için temel bir gereklilik olan kültür etkinliklerinin belediye tarafından yürütülmesi temel bir sosyal hizmetin karşılanması anlamına gelmektedir.
Sosyodemografik değişkenler ekseninde kültür ve sanat etkinlikleri incelendiğinde:
• Sinema, konser ve tiyatro etkinlikleri büyük ölçüde genç bekâr ve lise üstü
eğitime sahip kadınlar arasında ilgi görmektedir.
• Dinî sohbetler erkekler tarafından ikinci sırada ilgi çeken etkinlikler
arasında yer almaktadır.
• Şehir gezileri 50 yaş üzeri, ortaokul ve ilkokul mezunu kişiler arasında
önemli bir aktivitedir. Spor aktiviteleri 18-39 yaş arası ve bekâr kitle
arasında yüksek düzeyde ilgi çekici bulunmaktadır.
• Tarih ve edebiyat hakkında paneller özellikle 30-39 yaş arası, bekâr ve lisans
lisansüstü eğitime sahip kişiler arasında ilgi çekici bulunmaktadır.
• Eğitim kırılımında yetişkinler için sinemanın daha fazla memnuniyet
yarattığı görülmektedir. Lise mezunlarının %32’si yetişkinler için
sinemadan daha fazla memnuniyet duymaktadır. Bu oran lise altı
eğitimlilerde gittikçe azalmaktadır.
Saha araştırma sonuçları değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuçları aşağıdaki
şekilde özetlemek mümkündür.
Esenler’de oturmaktan duyulan memnuniyetten yola çıkarak burada mahalle
kültürünün hâlâ devam ettiği anlaşılmaktadır, buna karşılık saha araştırmasına yanıt
verenler; ilçenin artan kalabalıklığı, sıkışıklığı ve artan mülteci nüfusunun memnuniyetsizlik yaratan durumlar olduğuna işâret etmişlerdir. Bu iki farklı durum Esenler
halkında bir ikilem yaratmaktadır.
Esenler’de yaşamaktan duyulan mutluluk düzeyi ile Esenler’den taşınma eğilimi
arasındaki korelasyon incelendiğinde (Tablo 21) genç ve eğitimli nüfusu Esenler’de
tutmak için ihtiyaç analizi yapılmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
Genç nüfusun belirttiği ihtiyaçlar olarak sinema, tiyatro, konser etkinliklerine
ek olarak aslen gencin kendini rahat hissettiği, kendini ifâde edebildiği mekânlara
özellikle açık alanlara ve daha popüler kültürün bir parçası olan etkinliklere de ihtiyaç bulunmaktadır. Burada önemli bir diğer ihtiyaç ise çeşitli spor alanları olarak
karşımıza çıkmıştır. Gencin ilçe içerisinde vakit geçirmesi için önemli bir bulgudur.
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6. GZFT (GÜÇLÜ YANLAR, ZAYIF YANLAR, FIRSATLAR
VE TEHDİTLER) ANALİZİ
Esenler’e ilişkin güçlü ve zayıf yanları, fırsatları ve tehditleri belirlemek; diğer
bir deyişle GZFT analizi yapmak, Kültür Strateji Belgesi’nin stratejilerini ve bu
stratejilerin hedefleri ve uygulamalarını önerebilmek açısından önemlidir. Buradaki yaklaşımımız GZFT analizini sosyal, demografik, kentsel ve ekonomik açıdan
temel faktörler ile kültür-sanat üretimi ve izleyicisi açısından temel faktörler olmak
üzere iki düzlemde yapmak olmuştur. Kültür Strateji Belgesi’nin özelliği kültür-sanat sunumunu bir yerin sosyoekonomik dinamikleri ile ilişkilendirmesidir. Sosyoekonomik ve kentsel mekâna ilişkin faktörleri kültür ve sanat faktörleri ile birlikte
ele almak sûretiyle, bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine erişiminden katılımına,
kentsel çevrenin ve kültürel varlıkların yaratıcı düşünceyi ve birlikte varoluşu kuvvetlendirecek şekilde şekillenmesine yönelik bütünlüklü bir analiz imkânı ortaya
çıkmaktadır.
GZFT analizi, bugüne dek çeşitli kaynaklarda ve belediyenin stratejik planlarında yapılmış olan analizlere, Kültür Strateji Belgesi hazırlık çalışmaları sırasında
gerçekleştirilen paylaşım ve paydaş toplantılarına, odak grup toplantılarının notlarına, anket çalışmasının sonuçlarına ve gözlemlere dayanmaktadır.
GZFT analizinin sosyoekonomik boyutuna altlık oluşturan ilçenin demografik, beşerî ve sosyal dinamiklerine ilişkin temel göstergelere bakıldığında şu sonuçların altını çizmek gerekmektedir:
• Esenler nüfusunda 18-34 yaş aralığı çok önemli bir boyuttadır. Saha
araştırmamızın sonucunda bu grup, toplamın %42’si gibi yüksek bir oranda
çıkmıştır.
• Buna karşılık bu grubu tercihleri ve seçimleri, sosyal dinamikleri açısından
homojen düşünmek yanlıştır. 18 yaş grubunun tercihleri ile 34 yaş
grubunun tercihleri birbirinden çok farklıdır.
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• Saha araştırmamıza yanıt verenlerin %65’inin evli ve bunların çoğunun en
az bir çocuk sahibi olduğu ortaya çıkmıştır. Esenler’de çocuklu, genç ve evli
nüfus önemli bir sosyal olgudur.
• Esenler, önemli sayılabilecek oranda lise ve üstü okullardan mezun olmuş bir
nüfusu barındırmaktadır. Nüfusun %37’si lise mezunu ve %18’i önlisans,
lisans ve lisansüstü mezunudur. Buna karşılık, okula gitmemiş ve ilkokul
mezunu olanların oranı da yüksek bir seviyededir. Kültür Kart kullanıcıları
verilerine bakıldığında ‘hiç okula gitmemiş’ olanlar ile ‘lise mezunu’
olanların sayısının birbirine yakın çıkmış olması önemlidir.
Buradan şöyle bir sonuç çıkmaktadır: Esenler, bünyesinde birbiriyle zıt demografik niteliklere sahip grupları barındırmaktadır. Eğitim seviyesi çok düşük olanlar
ile yüksek olanlar birbirlerine benzer oranlara sahiptir ve aynı fizikî ve sosyal mekânı paylaşmaktadırlar. Bu açıdan Esenler birçok farklı toplum kesiminden ve farklı
eğitim düzeyinden insanın birlikte yaşayabildikleri güzel bir toplumsal örneklik
teşkil etmektedir.
Esenler’i anlamak açısından eğitim seviyesi düşük olanların ağırlıkla İstanbul’a
başka illerden göçen ilk kuşak ve onların bugün erişkin olan ikinci kuşak çocuklarından meydana geldiğini söyleyebiliriz.
Birinci kuşak diyebileceğimiz birinci grubun ve aynı anda ikinci kuşağın kültürel tercihleri ve tüketimi açısından nasıl davrandığı büyük önem taşımaktadır. İstanbul’a göçenlerin çocuklarının bir kısmının bugün lisans ve üstü eğitim düzeyine
sahip olduğunu unutmamak gerekir (Saha araştırmamıza cevap verenlerin %18’i
önlisans, lisans ve lisansüstü derecesine sahiptir).
Öbür taraftan bugün itibarıyla eğitim kurumlarında eğitim görmekte olan
ikinci kuşak olarak genç nüfusun oranı Esenler’de yüksektir. Bu grubun davranış
biçimleri, hayattan beklentileri, kültür ve sanata ilişkin tercihleri birinci kuşaktan
farklılaşmaktadır.
• Saha araştırma sonuçlarında Esenler’de yaşayanların yarısından fazlasının
“memleketlerine” hiç gitmemiş oldukları görülmüştür. Ankete cevap
verenlerin %15’i ilçedeki hemşehri derneklerinden birisine üye olduğunu
ifâde etmiştir.
• Yine saha çalışmamızdaki sorulara cevap verenlerin %42’sinin Esenler’de
en az yirmi seneden beri yaşadığı görülmüştür. Kendi evinde oturanların
oranı %50’den fazladır. Ve yine %50’den fazlası 4-5 kişilik hânelerde
oturmaktadır. Buradan şu sonuç çıkmaktadır: Birinci kuşak göçmenlerin
en az yarısı Esenler’de kendilerine aile odaklı bir yaşantı kurmuşlardır.
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Bu grubun önemli bir kısmı (ağırlıkla erkekler) çalışmaktadır. Kendi hesabına
iş yapanların oranı düşüktür. Bu grubun Esenler’den çok fazla dışarı
çıkmadığını, Esenler’de yaşamaktan mutlu olduğunu ve ayrılmayı
düşünmediğini görmekteyiz. Buna karşılık, lise mezunu olan kesimin (ikinci
kuşak ve sonrası) Esenler’den ayrılma potansiyelinin yüksek olduğu
görülmektedir.
Bu çalışma kapsamında yürüttüğümüz saha araştırması ve odak grup toplantılarından, belediyenin kültür hizmetleri sunumuna ilişkin verileri analiz edildiğinde
ortaya çıkan ve GZFT analizinin kültür boyutuna altlık oluşturan sonuçlar şunlardır:
• Saha anketimize yanıt verenlerin yarısından fazlası belediyenin kültür ve
sanat etkinliklerinden haberdar olmadıklarını belirtmişlerdir.
• Haberdar olunan etkinliklerin başında İBB tarafından düzenlenen İSMEK
kursları gelmektedir.
• Buna karşılık ESEV kurslarının bilinirliği de düşük çıkmaktadır.
• Esenler ilçesinde kültürel etkinliklere katılım %20-30’lar mertebesinde
kalmaktadır. Saha çalışmamıza yanıt verenlerin %70-80’i kültürel
etkinliklere katılmadıklarını belirtmişlerdir.
• Kültürel etkinliklere katılanların memnuniyet derecelerine bakıldığında,
ağırlıkla ne memnun ne memnun değil noktasında durduğu görülmektedir.
• Kültürel etkinliklere katılanların önemli bir kesiminin Esenler dışındaki
etkinliklere katıldığı anlaşılmaktadır.
• Katılım gösterilen sanat faaliyetleri içinde konser ve tiyatro en câzip etkinlik
olarak görülmektedir.
• Sinema etkinliği de câzip görülmekle birlikte, Esenler’de sinema salonu
nedeniyle talep yeterince karşılanamamaktadır.
• Çocuk tiyatrosu çok câzip bulunan bir etkinlik olarak öne çıkmaktadır.

6.1. Sosyoekonomik Açıdan GZFT Analizi
Güçlü Yanlar
• Lokasyon,
• Şehir merkezine ulaşım kolaylığı,
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• Sosyal alanda dinamik ve çevik belediye,
• Kültür algısı ve yönetimi yüksek belediye.
Zayıf Yanlar
• Nüfus yoğunluğu çok yüksek,
• Kalabalık ve sıkışık ev içine yönelten kentsel doku,
• Yeşil alan ve kamusal alanların yetersizliği,
• Eğlence, dinlence ve sosyalleşme alanlarının yetersizliği,
• Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılım eksikliği,
• Tekstil atölyeleri ve tamirhâneler yaşama alanlarıyla iç içe geçmiş durumda,
• Mülteci sorunu,
• Ekonomi ve istihdam yaratmada zorluk,
• Belediyenin ekonomi alanında yapabileceklerinin sınırlı olması,
• Yatırım ve yeni iş sahasının yetersizliği,
• Sivil toplum kuruluşları hemşehri dernekleriyle sınırlı, STK varlığı zayıf,
• Yüksek sayıda Suriyeli göçmenlerin olmasına karşılık, Suriyelilerin Esenler
hayatına entegrasyonunun tamamlanmamış olması,
• Esenler’e âidiyet hissinin daha ziyâde ilk kuşak yerleşenlerde güçlü olması ve
nüfus gençleştikçe bu hissin zayıflaması.
Fırsatlar
• Askerî alanın tahsisi,
• Millet Bahçesi projesi,
• Genç nüfus,
• Dinamik ve gelişime hazır kadın nüfus,
• Stratejik iş birlikleri ve ortaklıklar,
• Kadınların toplumsal hayata katılmak istemesi,
• Suriyeli göçmenlerin olası kapasitesi (meslekî beceriler, eğitim vb.),
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• Lise mezunu önemli bir kesimin ilçede yaşıyor oluşu,
• Esenler Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projelerinin başlamış olmasının
fırsat olarak görülmesi,
• YTÜ Teknopark.
Tehditler
• Ülke genelinde eğitim düzeyi artışının istihdam artışıyla doğru orantılı
olmaması ve bunun Esenler’e yansıması,
• Kamusal hayatı destekleyecek boyutlar içermemesi,
• Gençler için kendilerini ifâde edebilecekleri alanların ve imkânların azlığı
ve yetersizliği,
• Yapı stoğunun depreme karşı riskli oluşu,
• Plansız kentleşmenin getirdiği düşük kamusal alan kullanım kültürünün
zayıflığı,
• Göçün devam etmesi,
• Nüfusun çok yoğun olması,
• Özellikle gençler arasında Esenler’den ayrılma isteği,
• Sanayi alanlarının ve istihdam alanlarının kısıtlı olması.
Görüldüğü üzere, sosyoekonomik ve kentsel dinamikler açısından zayıflık olarak öne çıkan olgular çoğunlukla Esenler’in nüfus yoğunluğundan, gecekondu
odaklı kentleşmeden doğan mekânsal sorunlarından, istihdam ve yatırım yaratmadaki zorluklardan kaynaklanıyor. Bu faktörler bir diğer “zayıf ” faktöre, Esenler’in
bir “geçiş bölgesi” olarak görülmesine yol açıyor; nüfusun bir kısmı Esenler’i eğitim
fırsatları, sosyal statü gibi nedenlerle bırakarak yakındaki başka ilçelere taşınmaya
hazırlıklı görünüyor. Odak grup toplantılarında geleceğe dâir umutsuzluklarını
dile getiren gençler geleneksel ve mahalle odaklı bir kimliği sürdürmenin kendilerine iş, istihdam ve zengin bir sosyal yaşantı sağlamak bağlamında ne kadar imkân
tanıdığı konusunda soru işâretleri olduğunu ifâde ediyorlar. İlçede bir sorun olarak
ifâde edilen madde bağımlılığının bir nedeninin bu umutsuzluk ve mevcut sosyal
yapının artık yeni beklentileri karşılamadaki yetersizliği ileri sürülebilir. Bütün bu
olumsuz koşullara ilçede sayıları önemli bir boyuta ulaşan Suriyeli göçmenlerin
entegrasyonu ile ilgili çalışmaların belediyenin etkinlikleri ile bir bütünlük gösterememesi, bütün bu sorunları kamusal platforma taşıyacak STK’ların eksikliği de
eklenince zayıf yönlerin neler olduğu ortaya çıkıyor. İlçede STK olarak öne çıkan
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yegâne unsur hemşehri dernekleri, ancak bu derneklerin yılda birkaç kez yöresel
etkinlikler yapmak dışında bir etkisinin bulunduğunu söylemek çok güç.
Öte yandan genç nüfus, ilçeye yenilik, değişim ve gelişim getirebilecek sosyal,
kültürel ve ekonomik potansiyeli barındırıyor. Yine odak grup toplantılarında ve
saha çalışmasının sonuçlarından gördüğümüz üzere kadınlar, kendilerini her alanda geliştirmeye ve istihdama katılmaya son derece istekliler. Devâsâ büyüklükteki
askerî alanın Esenler Belediyesi’ne tahsisi, gerek bu arazi üzerinde Millet Bahçesi’nin yapılması gerekse Esenler’in eskimiş ve çarpık konut alanlarında yaşayanlar
için yeni ve kamusal yaşama duyarlı bir konut alanına dönüşecek olması kentsel
mekâna ilişkin sorunların kısmen de olsa çözümü açısından umut verici görünüyor. Esenler’in merkezine nefes aldıracak kentsel donatılar (parklar, dinlence alanları spor alanları vb.) yapılması da planlar arasındadır.
Tüm bu faktörler kültür-sanat hayatına katılımı doğrudan etkiliyor. Çünkü
kültür-sanata katılım, çoğu zaman, en temel insanî ihtiyaçlar giderildikten sonra talep edilebilecek bir şey olarak algılanıyor. Rahat nefes alınabilecek bir çevre,
iyileştirilmiş ekonomik koşullar ve geleceğe dâir yeşertilen umut, bu temel insanî
ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Temel ihtiyaçlar her şeyden önemli olsa da belediye,
kültür-sanata katılımın sosyal hayata katılımı tetikleyen, yaşanılan çevrenin sorunlarına müdâhil olunmasını ve bu sorunlara çözümler geliştirilmesini sağlayan bir
etken olduğunu, kültür-sanata katılımın bireysel ve giderek toplumsal gelişimin ve
dönüşümün önemli bir sacayağı olduğunu fark ettirecek programlar yapmalıdır.
Bu raporun sonunda sunduğumuz Kültür Strateji Belgesi ve Ekler’de önerdiğimiz
modeller bu tür programlardan örnekler içermektedir.

6.2. Kültür-Sanat Üretimi ve İzleyici Açısından GZFT Analizi
Güçlü Yanlar
• Lokasyon,
• Ulaşım kolaylığı,
• Vizyon ve yöntem geliştirme konusunda hevesli belediye yönetimi,
• Kamu kurumları ile ilişkilerin güçlü olması,
• Kültür-sanat programlaması açısından aktif ve deneyimli belediyecilik.
Zayıf Yanlar
• Etkinliklerin sayısının çok fazla, içerik çeşitliliğinin ise az olması,
• Etkinliklerin hep aynı gruplar tarafından izlenmesi,
91

Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi

• Etkinliklerin uzak mahallelere yeteri kadar ulaştırılamaması,
• Sokak etkinliklerinin yeterli ve yaygın olmaması,
• Kültür-sanat altyapısının (salonlar, merkezler vb.) yetersiz olması,
• Etkinlik planlamasında hangi konuların kültür-sanat alanına dâhil edileceği,
hangilerinin sosyal alana bırakılacağının ayrımının yapılmaması,
• Sanat alanında faaliyet gösteren STK’ların ilçede varlık göstermemesi,
• Sanata katılımı teşvik edecek programların çok az olması,
• Kültür ve sanat alanında özellikle gençlerin yönelebileceği yeni medyalar
ve teknolojiler üzerinden gelişen tasarım, buluşçuluk, sanatsal ifâde alanları
gibi alanlarda imkânları geliştirecek yatırımların ilçede olmaması.
Fırsatlar
• Askerî alanın tahsisi,
• Millet Bahçesi projesi,
• Stratejik ortaklıklar ve iş birlikleri,
• İlgili ve ne istediğini bilen kadın ve genç izleyici,
• Toplumsal hayata katılıma ve çeşitliliğe açık kadın ve genç izleyici,
• Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nün ilçe sınırları içinde
olması.
Tehditler
• Kültür-sanat ajandasının sanat odaklı yapılamaması,
• Kültür hizmetleri alımındaki ihale mekanizmasının her zaman kalite
arayışını destekleyememesi,
• Kültür girişimciliğinin zayıf olması,
• Yaratıcı endüstrilerin kültür-sanat ajandasında olmaması,
• Kültür-sanat projelerinin istihdam oluşturma etkisinin zayıflığı.
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Esenler’in en güçlü yanı metro ağının içinde yer alan çok sayıda durağa sahip
olmasıdır. Bu, ilçeyi son derece kolay ulaşılır kılmaktadır. Uygulamaya geçirilmiş
bir Kültür Strateji Belgesi, Esenler’in bu gücünü arkasına alarak ilçeyi önemli bir
çekim merkezi hâline dönüştürme potansiyeli taşıyacaktır. Belediyenin gerek böyle
bir planın sahibi ve yürütücüsü olma konusundaki hevesi, gerekse kültür-sanat alanında son derece aktif ve üretken olması da “çekim merkezi” hedefinin en önemli
avantajıdır. Esenler Belediyesi, bünyesindeki Kültür İşleri Müdürlüğü eliyle Esenler’deki kültür-sanat hayatının neredeyse tamamının organizasyonunu yapmakta
ve bunları izleyiciye ücretsiz olarak ulaştırmaktadır.
İstanbul’un ve Türkiye’nin en kalabalık ilçelerinden biri olan Esenler’de kültür-sanat altyapısı nüfusa oranla yetersiz kalmaktadır. Sanat alanında faaliyet gösteren STK’ların ilçede olmayışı, bir rekabet, karşılaştırma ve arz-talep çeşitlenmesi
olanağını da ortadan kaldırmaktadır.
Programlar izleyiciyi çoğunlukla pasif ve “öğrenen” konumunda bırakacak şekilde tasarlanmakta, izleyicinin kültürel okuryazarlığını (sanat tarihî bilgisi, yorumlama ve karşılaştırma yeteneği, sanatla diğer alanlar arasında bağlantı kurma
becerisi) geliştirmekte yetersiz kalmaktadır.
Kültür-sanat hizmetlerinin alımında mevzûat gereği başvurulan ihâle mekanizması organizasyon süreçlerini çok uzatmakta, hantallaştırmakta ve ortaya çıkan
ürünlerin bir kısmının niteliksiz olmasına yol açmaktadır. Mahallî idârelerde sürekliliğin olmaması da uzmanlaşmayı ve odaklanmayı engelleyici bir faktör teşkil
etmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Davutpaşa Kampüsü’nün Esenler sınırları içerisinde olması büyük bir şanstır; ancak Üniversite ile Belediye arasındaki iş
birliği belli mekânların kullanımları ve karşılıklı belli imkânların sağlanması düzeyinde kalmakta, Esenler’in kültürel hayatını dönüştürecek stratejik bir ortaklığa
evrilememektedir.
Esenler’in kültür-sanat hayatı açısından önündeki en önemli fırsatlardan biri,
pek çok farklı projenin gerçekleşmesine imkân tanıyabilecek olan 15 Temmuz Millet Bahçesi’nin kurulmasıdır. Odak grup çalışmalarından ve saha araştırmasından
çıkardığımız sonuçlara göre; Esenler’deki kadınlar ve gençler kültür-sanat üretimleri açısından neye ihtiyaçlarının olduğuna ve ne izlemek istediklerine dâir son
derece net bir fikre sahiptir. Bu izleyici grupları tavırlarını çeşitlilikten, yenilikten,
farklı karşılaşmalara açık olmaktan ve kültür-sanat hayatının pasif bir katılımcısı
değil onun söz söyleyeni, yorum yapanı ve üreteni olmaktan yana koymaktadır.
Kadınlar çocuklarının kültürel gelişimlerine çok önem verdikleri için çocuklar da
bu açıdan önemli bir odak grubu olarak görülmektedir.
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7. ESENLER BELEDİYESİ KÜLTÜR STRATEJİ BELGESİ
HEDEFLERİ, STRATEJİLERİ VE EYLEMLERİ
Esenler Belediyesi Kültür Strateji Belgesi, paydaş toplantıları, odak grup toplantıları ve saha araştırmasından elde edilen veriler ve bulgular ışığında hazırlanmıştır. Belge, 2018-2023 dönemini kapsamaktadır. Planın etkinlik (verimlilik, sonuç) ölçüsü, uygulamaların hayata geçirilmiş ve sürdürülüyor olmasıdır. Bu süreç,
izleme-değerlendirme mekanizması ile değerlendirilecektir.
Bu bölümde, şu âna kadar sunulan tüm veriler ve analizler ışığında Kültür Strateji Belgesi’nin Esenler Belediyesi ve Esenler için neden gerekli olduğunun üzerinde durulacak ve Stratejik Plan’ın odaklanması gereken gruplar belirtilecektir.

7.1. Esenler Kültür Strateji Belgesi İle Neler Hedeflenmektedir?
• Mevcut kültürel kaynakların etkin biçimde kullanılması
Bir Kültür Strateji Belgesi, Esenler’in hâlihazırdaki kültür ve sanat altyapılarının, belediye bünyesindeki sanat, düşünce ve üretim merkezlerinin, yerel derneklerin, kültürel etkinlik alanlarının, mevcut festivallerin, yerel yiyecekler sunan
restoranların, halkın en çok bir araya geldiği şehir merkezlerinin tüm kapasitesiyle
kullanılmasını, birbiriyle ilişkiye geçirilmesini, sanat ve kültür üreticilerinin ve izleyicilerinin buralara çağrılmasını, canlı bir toplum oluşturulmasını sağlar. Belediyenin düzenlediği tüm sanat ve kültür etkinliklerini kavramsal bir (ya da birkaç)
çerçevede analiz ederek, çeşitlendirir, zenginleştirir, birbiriyle iletişime geçirir ve
böylece, bu etkinliklerin yönetimine ve tanıtımına ilişkin stratejik bir hareket alanı
yaratır. Mevcut kültürel kaynakların etkin biçimde kullanılması, Esenler’in Esenlerliler ve tüm İstanbul için çekim merkezi hâline gelmesine hizmet edecektir.
• Kültürel kaynakları çeşitlendirmek
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Toplumun farklı kesimlerinin farklı kültürel beğenileri ve gereksinimleri vardır. Cinsiyet, yaş, eğitim, sosyal arka plan, etnik köken, dinsel inançlar, ekonomik koşullar gibi parametreler bu bakımdan önem taşır. Kültür Strateji Belgesi,
mevcut kaynakların hangi gereksinimleri karşılamakta yetersiz kaldığını çok iyi
tespit etmeli ve bu gereksinimlere uygun yatırım, mekân ve program geliştirilmesine dönük öneriler sunmalıdır. Esenler, tüm bu parametreler açısından üst düzeyde
çeşitlilik arz eden bir bölgedir ve bu çeşitliliğin kültürel alana yansıtılması önemli
bir hedeftir. Belediyenin Kültür Strateji Belgesi beklentilerinden biri olan “toplumsal yaşamda birbirine saygılı bireyler yetiştirme” hedefi, Kültür Strateji Belgesi’nin
çeşitliliğe verdiği yanıtla doğrudan ilgilidir; çünkü bireyler ve topluluklar kendi
gereksinimlerine kulak verildiğini gördüğü ölçüde kendini duyarlı bir çevrede yaşayan değerli bir birey olarak hisseder ve kendinden farklı olanların kültürleriyle
karşılaştıkça onları tanır ve onlarla iletişime geçer. Toplum yaşamında, çevreye ve
başkalarına saygının artması bu his ve etkileşimden doğar.
• Kültürel okuryazarlığı geliştirmek, kültüre erişimi ve izleyici sayısını
artırmak
Esenler’in yüksek orandaki çocuk ve genç nüfusuna, kültür ve sanata ilişkin
genel kavramların, belli başlı terimlerin ve sembollerin, sanat eserleri üzerine yorum yapabilme becerisinin erken yaşlardan itibaren öğretilmesi, çocuk ve gençlerin
bireysel yaşamlarında kültür ve sanatın ne kadar yer tutacağını belirleyen, onları
kültürel yaşama katılım yönünde yüreklendiren en önemli faktörlerdendir. Bir kültür planlaması, çocuk, genç ve yetişkinliklere yönelik sanat eğitimini çeşitlendirip
kolay ulaşılır kılarak kültürel okuryazarlığın artmasını ve gelişmesini sağlar. Bireylerin sanata temas etmesini kolaylaştıracak bir başka kritik strateji ise sanata erişimi artırmaktır. Sanata erişimi artırmak, daha çok toplumun ekonomik, sosyal ve
fiziksel olarak tüm kesimlerinin kültür ve sanat hayatına katılımını kolaylaştıracak
ve teşvik edecek uygulamaları kapsar. Sanat etkinliklerinin merkezdeki mekânlarla
sınırlanmayıp çepere doğru yayılmasından, mekânların fiziksel şartlarının ve sunulan hizmetlerin fiziksel engelli vatandaşların ihtiyaçlarına uygun hâle getirilmesine
kadar bir dizi stratejik eylem bunlara örnek gösterilebilir. Kültürel okuryazarlık ve
erişim kolaylığı, toplumun sanat ve kültürle olan temasını sağlayarak yaşam kalitesini yükseltir. Bütün bunlar, Esenler Belediyesi’nin Kültür Strateji Belgesi’nden
beklentilerinin birçoğuna, özellikle gençlerle ilgili hedeflerine karşılık gelmektedir.
• Kültürel girişimciliği desteklemek
Kültürel girişimcilik, kişinin kendisini ifâde etmesinin, iş kurmasının, ortak iş
yapmasının, hayat kalitesini artıracak projeler geliştirmesinin önünü açacak faaliyetleri konu edinir. Kültürel girişimcilik kültür ekonomisinin gelişmesini sağlar.
Kültürel girişimcilik sadece sanat ve kültürel alanla sınırlı değildir; bilim, teknoloji,
sınâî üretim alanlarının katma değeri yüksek faaliyetler hâline gelmesini destekler.
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Bugünün dünyasındaki ekonomik gelişimi ateşleyen faktörlerden birisi kültürel
girişimciliğin mertebesidir. Bir Kültür Strateji Belgesi, bir topluluğun kültürel girişimcilik kapasitesini artıracak yolları belirlemeye yarar. Esenler gibi, iş gücüne katılmaya hazır genç nüfusun yoğun olduğu yerlerde, kültürel girişimcilik ekolojisine
yatırım, bireysel ve toplumsal katma değer yaratacaktır. Gençlerin özgür ve yaratıcı
düşünme becerilerinin gerek kültür alanında gerekse farklı alanlarda (tasarım, endüstri, girişimcilik, e-işletmeler, vb.) proje geliştirme, tasarlama ve problem çözme
becerilerine dönüştürülmesi için gerekli eğitsel desteğin sunulması gerekmektedir.
Bu tür destekler, Tekstilkent ve Giyimkent gibi iki büyük ticâret merkezinin gelecekte yaratıcı sermayeyi besleyecek tasarım merkezine dönüştürülmesi amacına da
çok değerli bir yerel ve yaratıcı insan kaynağı katkısı sunacaktır.
• Esenler’in kimliğinin anlaşılmasına, Esenler’in “değerlerinin” ortaya
çıkarılmasına, kültürel mirasının korunmasına ve sahiplenilmesine katkıda
bulunmak
Esenler’in somut kültürel miras (tarihî eserler vb.) açısından çok zengin olmadığı belediyenin çeşitli yayınlarında dile getirilmiş bulunuyor. Ancak, yine de Atışalanı Su Kemeri, Davutpaşa Kışlası, Davutpaşa Kışla Fırını, Hünkâr Kasrı, Litros
Ayazması gibi somut kültürel miras varlıkları ele alınmalı ve görünürlükleri sağlanmalıdır. Bu yapıların hangi kısımlarının nasıl korunacağına da karar vermek, buraları gündelik yaşama müzeler, kültür rotaları yoluyla dâhil etmek halkın kültüre ve
tarihe ilişkin kavrayışında kalıcı etkiler yaratacaktır. Belediyenin kilise kalıntısını
restore ettirerek dijital kütüphâneye dönüştürmüş olması buna olumlu bir örnek
teşkil etmektedir. Bölgenin eskiden kırsal bir alan olması, Osmanlı’nın Rum nüfusunun köylerine ev sahipliği yapmış olması, yerin bir kültürel peyzaj anlayışıyla
düşünülmesine yardımcı olacak önemli verilerdir. Somut ve somut olmayan mirasın her yönden işlenmesine yönelik projeler geliştirmek, tarihin ön yargısız ve bir
bütün olarak anlaşılmasına ve tarihsel katmanların bir zenginlik olduğuna vurgu
yapılmasına katkıda bulunacaktır.
Esenler, Türkiye’nin neredeyse 81 ilinin tamamını temsil eden bir nüfus barındırmaktadır. Bu, olağanüstü çeşitlilikte farklı yerel âdetler, yaşam tarzları, iletişim
biçimleri, yemek kültürü vb. anlamına gelir. Bütüncül bir Kültür Strateji Belgesi çok kültürlü perspektiften hareketle, herkesin bir arada barış içinde yaşayarak
birbirleriyle etkileşime girmesini teşvik eder nitelikte olmalıdır. Bugün Esenler’de
süregiden kentsel dönüşüm sürecinin toplumsal karşılaşmaları ve iletişimi yok etmemesi için bu konu üzerinde düşünmeye ve plan yapılmaya ihtiyaç vardır. Kültür
Strateji Belgesi, bu noktalardaki mevcut ve olası sorunlara çözümler önerirken gerek belediyenin çeşitli müdürlükleriyle gerekse dış paydaşlarla birlikte geliştirilecek
çözümlere önayak olmalıdır.
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• Ekonomik refaha katkıda bulunmak
Yaratıcı endüstriler küçük ya da büyük pek çok bölge, kent, ilçe veya semt için
büyük olanaklar sunmaktadır. Yaratıcı endüstrilere ev sahipliği yapan yerleşim yerleri; iş alanları ve istihdam yaratma, yatırımlar, yaratıcı genç yetenekler, turistler,
ziyâretçiler ve müşteriler açısından diğer yaratıcı yerlerle verimli bir rekabet içine
girerler. Bu ekonomik faydaların yanı sıra yaratıcı endüstriler, konumlandıkları
yerleri o yerlerin halkı açısından daha yaşanabilir yerler hâline getirirler ve kültürel
çeşitliliği açığa çıkarırlar; bu, sosyal barış ve eşitliğe de bir kapı aralar.
Başarılı bir yaratıcı kent (bölge, ilçe ya da semt) orada yaşayan topluluğun enerjisini ve yenilikçi potansiyelini sonuna kadar kullanır; yönetim-iş dünyası, eğitim
kurumları ve sanat dünyası arasında iş birlikçi ortaklıklar kurar. Artık biliyoruz ki
kültürel gelişim yalnızca sanatı ve sanatçıyı desteklemekle sınırlanamaz; sinerjiye
dayalı ortaklıklar canlı ve dinamik bir toplumu da ateşler. Hazırlanacak kültürel
plan, bu tip ortaklıkların hangi kaynaklarla ve nasıl oluşturulacağı konusuna büyük
önem atfetmelidir. Bugün Esenler’deki Tekstilkent ve Giyimkent adlı iki büyük ticâret bölgesi, tasarım alanında dünyadaki yaratıcı şehirler arasında kendine bir yer
arayan İstanbul için olağanüstü bir potansiyel barındırmaktadır. Bu potansiyelin
değerlendirilebilmesi için bu iki sektörde ihtiyacı hissedilen katma değer getirecek
yaratıcı faaliyetlerin neler olduğu tespit edilmeli, bu faaliyetleri geliştirmek üzere
Esenler’de gençlere yönelik eğitim programları ve staj imkânları açılmalıdır.
• Kültürü sürdürülebilirliğin bir parçası olarak kullanabilmek
Kültür, yerel halkın yerel ekonomiyle, doğal çevreyle ve toplumsal gelişmeyle ilgili hedeflerini gerçekleştirebilmesine yardımcı olabilecek bir araçtır. Ekolojik çevre
ve kent peyzajı, belli bir yerde yaşayan topluluğun kültürünün hem bir parçası hem
de bu kültürü üreten bir kaynak olarak karşımıza çıkar. Bütüncül bir kültürel planlama anlayışı, kültürel vizyon ve hedeflerin, çevresel/kentsel vizyon ve hedeflerle
uzlaştığı, örtüştüğü, onlarla yaratıcı ve yapıcı ilişkiye geçtiği noktada başlar. Esenler örneğinde, bir yandan devâsâ bir kentsel dönüşüm süreci, diğer yanda devâsâ
bir şehir parkı karşımıza çıkmaktadır. Esenler’deki kentsel yaşamı değiştirecek ve
dönüştürecek, bireysel ya da toplumsal ifâde biçimlerini etkileyecek bir güce sahip
olan bu iki dev projenin kültürel planın konuları olması kaçınılmazdır. Kültür
Strateji Belgesi bu iki projeyi Esenler’deki kültürel gelişmenin ve sürdürülebilir
yaşamın unsurları olarak dikkate almalıdır.
• Bir arada yaşama kültürüne katkıda bulunmak
Kültür, bir kenti yaşamak için harika bir yere, sâkinleri için bir gurur kaynağına
dönüştürürken toplulukta bir âidiyet hissi yaratır. Eğer bu topluluk farklı açılardan
çeşitlilik arz ediyorsa, kültürel ifâde biçimleri bu kez kültürler arası diyaloğu ve
anlayışı da mümkün kılar. Esenler çok kültürlülük ve çeşitlilik açısından muaz97
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zam bir çalışma alanıdır. Öngörülen plan, kültürel üretimlerden sanat mekânlarına, ekolojik varlıklardan kentsel dönüşüme, yaratıcı endüstrilerden eğitime kadar
kültürün her unsurunda çok kültürlülük ve çeşitliliğin ifâdelerinin yer bulmasına
hizmet etmektedir. Kültür Strateji Belgesi, kentsel mekânların tasarımının iyileştirilmesini bir arada yaşam kültürünün geliştirilmesi için birincil öneme sahip bir
başlık olarak ele almıştır. Ek 1’de Esenler kamusal alanlarının birlikte yaşamayı
kolaylaştıracak ve karşılaşmaları teşvik edecek şekilde nasıl ele alınabileceğine dâir
öneriler sunulmuştur.

7.2. Esenler Belediyesi Kültür Strateji Belgesi’nin Hedef Kitlesi
Kimlerdir?
Gerek odak grup toplantılarından gerek saha araştırmasından ve gerekse kültüre katılım analizinden ortaya çıkan sonuç; gençlerin ve kadınların kültüre ve sanata
katılım konusunda diğer gruplara göre daha hevesli, yeniliklere ve çeşitliliğe daha
açık olduğudur. Genç nüfus oranının çok yüksek olduğu Esenler’de gençler kendilerini ifâde edebilecekleri, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, yaratıcılıklarını
ve üretkenliklerini harekete geçirebilecekleri olanakları bulmakta zorlanmaktadır.
Bir araya gelebilecekleri ve deneyimlerini paylaşabilecekleri kamusal alanlar da azdır. Bütün bu ihtiyaçları dikkate alan bir kültür planlaması gençlerin kendilerini
ait hissettikleri, geliştirmek istedikleri, sorunların çözümünde aktif rol almaya hevesli oldukları bir sosyal ve kültürel çevre yaratmaya katkıda bulunacaktır.
Kadınlar ise gerek sosyal ve kültürel hayata gerekse istihdama katılımı talep etmektedirler. Kültür etkinliklerinin çeşitlendirilmesi ve farklı bakış açılarını yansıtması gerektiğini düşünmektedirler. Kültür Kart verileri göstemektedir ki, kadınlar
Kültür Kart’ın kullanıcıları arasında en yüksek orana sahip grubu teşkil etmektedir.
Çocuk etkinliklerine gösterilen ilginin büyüklüğü -çocukları bu etkinliklere götürenlerin daha çok anneler olduğu öngörüsünden hareketle- kadınların çocuklarının kültürel gelişimine de büyük önem verdiğini göstermektedir. Bu tespitler doğrultusunda, Esenler Belediyesi Kültür Strateji Belgesi odağına gençleri, çocukları ve
kadınları alacak, ancak diğer alanları ve grupları da kapsayacaktır.

7.3. Kültür Programlaması İlkeleri ve Kültür Yönetimi Modeli Önerisi
• III. Millî Kültür Şûrası Yerel Yönetimler ve Kültür Komisyonu Sonuç
Raporu’nda tespit edilen sorunlar ve öneriler Esenler Belediyesi Kültür
Strateji Belgesi çalışmasında değerlendirilmiştir.
“Kültür” kavramı çok geniş anlamlıdır. Ancak kurumların kültür-sanat
etkinliklerinin ilgi çekmesi ve etki yaratabilmesi için odaklanmış bir
misyon ve sınırlandırılmış programlar çerçevesinde sunulmaları gerekir.
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Hedef, gençlerin yaratıcılığını ve üretkenliğini tetiklemek olduğunda,
didaktiklikten uzak, katılımcılığı teşvik eden, katılımcıların ifâde alanını
genişleten tarzda etkinlikler tercih edilmelidir. Esenler Belediyesi çok geniş
yelpazedeki etkinlikleri kültür-sanat ajandasında toplamaktadır.
Bu kapsamda kaliteli ve çeşitlilik arz eden, düzenli yürütülen sanat etkinlikleri
ve kültür girişimciliğini destekleyen faaliyetler ve eğitimler hedef kitlenin
katılımını artırmaktadır.
• Yerel halkı oluşturan bireylerin çok çeşitli kültürel gereksinim ve ilgileri
vardır. Öne çıkan talepler, her zaman bu çeşitliliği yansıtmayabilir. Bu
nedenle, kültür programlaması yapılırken “halk bunu talep ediyor” anlayışı
yerine, taleplerin ve ilgi alanlarının çeşitliliğini yansıtan etkinliklere yer
verme anlayışı öne çıkmalıdır. Bu etkinlikler, bireylerin kültür-sanat
okuryazarlığına katkıda bulunan, beğeni düzeyini artıran, gerek geleneksel
alanın gerekse çağdaş sanat alanının nitelikli örnekleri olan ürünlere yer
vermelidir.
• Tüm büyük ve öncü kültür kurumlarının yaptığı gibi, yılda en fazla iki büyük
sergi düzenlenmeli, bunların iyi düşünülmüş bir kavramsal çerçeveye,
nitelikli/kapsamlı bir içeriğe ve iyi birer tasarıma sahip olmalarına dikkat
edilmelidir. Bu sergiler etkinliklerle desteklenmelidir.
• Aylık etkinliklerin sayısı azaltılmalı; amaç yüzlerce proje tasarlamak ve
binlerce etkinlik düzenlemek yerine mevcut insan, zaman ve finans
kaynaklarını niteliği artırmaya odaklı planlama ve uygulama süreçleri için
kullanılmak olmalıdır.
• Etkinlik broşürü tasarımı sadeleştirilmeli, ancak açıklayıcı bilgiler
artırılmalıdır. “Tarihe Yolculuk”, “İstanbul Dersleri” gibi genel başlıklardan
kaçınılmalı, etkinliğin içeriği hakkında bilgi verilmelidir.
• Gerek program başlıkları gerekse içerikleri tasarlanırken, ‘öğretici’
tonlamadan kaçınılmalı, “deneyimleme”, “paylaşma”, “katılma” vurguları
öne çıkarılmalıdır.
• III. Millî Kültür Şûrası Yerel Yönetimler ve Kültür Komisyonu Sonuç
Raporu’nda belirtildiği gibi, “medya ve halkla ilişkilerin kültür
politikalarının oluşmasında önemsenmesinin gerektiği, ancak sadece ‘ses
getirsin’ veya ‘haber olsun’ yaklaşımlarından vazgeçilmesi” kültürel
hizmetlere kurumsal iletişim perspektifinden değil, tamamen kültür ve
sanat odağından bakılması yerinde olacaktır.
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• Kültür hizmetlerinin alımına ilişkin ihâle mekanizması, kültür
programlarının içeriğine ve nitelikli organizasyona olumsuz etki etmektedir.
İhâle mekanizmasının değiştirilmesine/dönüştürülmesine yönelik çözüm
önerileri üzerine düşünülmeli, bu konuda diğer belediyelerle iş birliği
yapılmalıdır.
• Kültür etkinliklerinin planlanması ve içerik oluşturulması mutlaka bir
Danışma Kurulu mekanizmasıyla gerçekleştirilmelidir. Kurul; kültür
alanında çalışan STK’lar, özel kurumlar, üniversitelerin ilgili bölümleri,
bağımsız kültür aktörleri vb. grupların temsilcilerinden oluşmalı ve yılın
belli dönemlerinde periyodik olarak bir araya gelmelidir.
• Danışma Kurulu, Kültür İşleri Müdürlüğü ile birlikte düzenli olarak
toplanarak senelik kültür ve sanat etkinlikleri programını ortaya çıkarır ve
her bir programın hangi küratör ve yönetici tarafından uygulamaya
geçirileceğine karar verir.
• Kültür İşleri Müdürlüğü, Danışma Kurulu ile birlikte, hangi kültür ve sanat
etkinliklerinin ücretsiz olacağına, hangilerinin biletli olacağına ve bilet
politikasının ne olacağına karar verir.
• Prodüksiyon gerektiren etkinliklerde sembolik bir ücret karşılığında da olsa
bilet satışı uygulamasına gidilmeli ve böylece, kültür-sanatın da bir
ekonomisinin olduğu, kültür-sanatla ekonomi yaratılabileceği ve sektörde
çalışanların (sanatçılar, tasarımcılar vb.) ortaya koydukları emeğin
ekonomik bir bedeli olması gerektiğine ilişkin bilinç yerleştirilmeye
çalışılmalıdır. Bilet karşılığında etkinliğe katılım, izleyicinin beklentisi
ve taleplerinde bilinçli bir değişikliğin oluşmasına olduğu kadar kültür
sanat mekânlarındaki davranış alışkanlıklarının olumlu yönde dönüşümüne
de etki edecektir. EK 2, bu türde bir programlama örneğini içermektedir.
• Kültür ve sanat projeleri bağımsız küratör ve kültür yöneticisi tarafından
hayata geçirilmelidir. Her bir kültür ve sanat projesinin bütçesi Kültür İşleri
Müdürlüğü tarafından gerekli araştırmalar yapılarak belirlenir, küratör ve
kültür yöneticisinden bu bütçe içinde çalışmaları istenir.
• Kültür merkezinde düzenlenen büyük sergilerin tamamı, danışma
kurulunun kararıyla ya da yönlendirmeleriyle belirlenen, kendi alanında
uzman küratör ve tasarım firmaları tarafından tasarlanmalıdır. Küçük
sergiler için sürekli iş birliği yapılacak bir sanat danışmanı, küratör vb.
uzman kişiden destek alınmalıdır. EK 2’de örnek olarak verilen sergiler, bu
türde bir programlama anlayışını sunmaktadır.
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• Kültür İşleri Müdürlüğü ve Danışma Kurulu, bazı kültür ve sanat
projelerinin mevcut bütçelerine ek olarak sponsor desteği alması gerektiğine
karar vererek sponsorluk çalışması için ayrı bir uzmanlık desteği alabilir.
• Kültür İşleri Müdürlüğü, ilçenin kültür ve sanat okuryazarlığını
geliştirmenin önemine atfen Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nin
ilçenin kültür ve sanat için bir câzibe merkezi hâline gelmesini sağlayacak
erişim, katılım, amatör sanat atölyeleri, kamusal sanat atölyeleri, çocuk
atölyeleri gibi bir kültür merkezi işletme stratejisi geliştirir ve uygular.
• Kültür İşleri Müdürlüğü her bir sanat ve kültür projesi için izleyici
geliştirme ve iletişim çalışmalarını yapacak yetkin uzmanlardan destek alır.
Bu uzmanların Kültür İşleri Müdürlüğü’nde tam zamanlı çalışmaları söz
konusu olabilir.
• Etkinliklerin planlanması ve uygulanmasında kültür alanında niteliğini
ispatlamış kurumlarla iş birliği yapma yoluna gidilmelidir. Söz konusu iş
birliklerine ilişkin fikirlerin önemli bir bölümü Danışma Kurulu
toplantılarında ortaya çıkacaktır.
• Kültür İşleri Müdürlüğü, ilçe bünyesindeki Halk Eğitim Merkezleri, Prof.
Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi gibi önemli iç paydaşları ile
koordinasyonlu çalışmayı geliştirerek, kültür-sanat faaliyetlerinin ve eğitim
faaliyetlerinin ilçenin tüm kesimlerine erişimini sağlamaya çalışmalıdır.
• Kültür İşleri Müdürlüğü, Danışma Kurulu’nun desteğini alarak ve belediye
bünyesindeki diğer ilgili müdürlüklerini de sürece dâhil ederek, ilçenin
kamusal alanlarının yaşam kalitesini artırıcı tasarımlara kavuşabilmesi için
yarışma programları açmalıdır. Bu konudaki önerilerimiz için Ek-1’e
bakınız.
• Kültür İşleri Müdürlüğü, her yıl sonunda o yıl uygulamaya konulan
kültür-sanat etkinliklerinin etkisini ve performansını ölçmek için iki ayrı
anket düzenlemelidir; bunlardan birincisi izleyici ve katılımcılarladır.
İkincisi kültür-sanat işlerini yapan sanatçılar, kurumlar ve yöneticilerledir.
Bu anketlerden elde edilen sonuçlar gelecek senenin kültür planlaması
için kullanılır. Kültür girişimciliği alanında Esenler ilçesinde ne tür
ilerlemeler kaydedildiği ayrı bir anket ile tespit edilmelidir.
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11.2.PLAN

HEDEF 1

AMAÇ

• Kültür-sanatın
yönetimi için bir
yönetim modeli
oluşturmak.

• Vizyona dayalı, kapsayıcı, sürdürülebilir, tutarlı, çok sesli bir kütür
yönetimi stratejisi izlemek.

STRATEJİ

• Kültür-sanat programlarının niteliğini artırmak,
kentteki nitelikli kültür-sanat programlarından
haberdar olmak ve bunlarla etkileşim içinde
bulunmak.

• Stratejik ortaklıklar ve iş birlikleri kurmak.
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UYGULAMALAR

YÜRÜTÜCÜ

• Kültür-sanat programlarının nicelik, nitelik, çeşitlilik ilke ve esaslarını, Esenler
Belediyesi’nin III. Millî Kültür Şûrası Sonuç Raporu önerileri doğrultusunda kaleme
aldığı değerlendirme çalışması kapsamında ele almak,
• Çeşitli çevrelerden (kültür alanında çalışan STK’lar, özel kurumlar, üniversitelerin
ilgili bölümleri, bağımsız kültür aktörleri vb.) seçilen kişilerden bir danışma kurulu
oluşturmak ve programın genel niteliği ve vizyonunun, yılda en az dört kez toplanan bu kurul tarafından belirlenmesini sağlamak,
• Kültür hizmetlerinin alımına ilişkin ihâle mekanizmasının kültür programlarının
içeriğine ve nitelikli organizasyona olumsuz etkilerini en aza indirilebilmek için
çözümler üretmek,

Kültür
İşleri Müdürlüğü

• Aylık etkinliklerin sayısını büyük ölçüde azaltmak,
• Küratör, tasarımcı, sanat yönetmeni gibi sergileme ve sahnelemede uzmanlaşmış ve her biri alanında tanınmış kişilerle yılda belli sayılarda büyük etkinlikler
düzenlemek.

• İstanbul’un en önemli kültür-sanat kurumlarıyla iletişim kurarak programların
içeriğine, uygulanmasına ve tanıtımına ilişkin destek sağlamak,
• Ortaklık ve iş birliklerini proje ya da etkinlik bazlı olmaktan çıkarıp uzun soluklu
hâle getirmek.
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HEDEF 2

AMAÇ

STRATEJİ

• Esenlerli kültür-sanat izleyicisini,
özellikle gençleri ve çocukları kültür-sanat ürünleriyle
yakınlaştırmak; kültüre ve sanata
ilişkin temel bilgileri edinmelerini
sağlamak.

• Eğitimi eğlenceyle desteklemek; Esenler’i
İstanbul’un diğer kültür-sanat etkinlikleri ile
buluşturmak; kültür ve sanat alanındaki eğitim
programlarında diğer sanat kurumlarınca başvurulan eğitim tekniklerine ve eğitici uzmanlara
başvurmak.

HEDEF 3

AMAÇ

STRATEJİ

• Mevcut kültürel
kaynakları etkin
biçimde kullanmak.

• Kentin önde gelen kültür-sanat
kurumlarıyla ve STK’larıyla stratejik ortaklıklar kurmak.

• Kültürel
okuryazarlığı
geliştirmek.

• Kentin önde gelen kültür-sanat kurumlarıyla ve
STK’larıyla stratejik ortaklıklar kurmak.

• Kendi alanlarında isim yapmış sanatçıların Esenler’deki kültür-sanat programlarına katılmalarını
sağlamak.

• Sergilerin kavramsal çerçevesinin ve tasarımının oluşturulmasında profesyonel bir yaklaşım
sergilemek.

• Programların niteliğini, etkisini ve akılda kalıcılığını artırmak, izleyicinin programları daha kolay
algılayabilmesini ve ayırt edebilmesini sağlamak.

• Esenler’in kültür mirası değerlerine ilişkin amatör
ve profesyonel sözlü tarih çalışmaları yoluyla somut ve somut olmayan miras değerlerine ilişkin
envanter yapmak, bilgi toplamak ve arşivlemek.

• Kütüphânelere yeni fonskiyonlar yükleyerek buraların daha uğrak mekânlar olmasını sağlamak,
kütüphânelere daha önce hiç gelmemiş olanları
farklı bir yolla da olsa buralara çekmek.
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UYGULAMALAR
• Tüm yaş gruplarına yönelik ama özellikle gençleri ve çocukları odağa alan, kültür
sanata ilişkin temel kavram, terim ve sembollerin öğretildiği, sanat üzerine yorum
yapabilme becerisini geliştiren eğitici programlar hazırlamak. Çocuklar için hazırlanan programları oyunlarla desteklemek, gençler için düzenlenen programlara
geziler ve tanınmış sanatçılarla birebir konuşabilecekleri söyleşiler eklemek,

YÜRÜTÜCÜ

Kültür İşleri Müdürlüğü

• Atölye çalışmalarıyla öğrenilen bilgilerin uygulanmasını sağlamak.

UYGULAMALAR

YÜRÜTÜCÜ

• Önde gelen kültür sanat kurumlarının Esenler için proje üretmeleri, kendi üretimlerini periyodik olarak Esenler’de sergilemeleri.
• Sosyal alanla kültürel alanın iç içe geçtiği sorunlarda, kentin önde gelen STK’larla
iletişime geçerek onlarla birlikte Esenler için projeler üretmek (Örneğin; İstanbul
Goethe-Institut’un STK’larla birlikte Suriyeli çocuklar için tasarladığı eğitim ve
kültür projelerinden birinin Esenler’de uygulanması).

Kültür İşleri Müdürlüğü
Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü (iç paydaş)

• Kültür Kart’ı önde gelen kurumların düzenlediği etkinliklerle (Örneğin; İKSV’nin
festivalleriyle) entegre hâle getirmek.
• İstanbul’un en önemli kültür-sanat kurumlarıyla iletişim kurarak programların
içeriğine, uygulanmasına ve tanıtımına ilişkin destek sağlamak.
• Ortaklık ve iş birliklerini proje ya da etkinlik bazlı olmaktan çıkarıp uzun soluklu
hâle getirmek.

• Büyük sergilerde alanının önde gelen küratör ve tasarım şirketleriyle çalışmak.

• Yıla yayılan proje ve program sayısını azaltmak.
• Yılda en çok iki-dört adet büyük ve geniş kapsamlı, dört-altı adet küçük ve yerel
amatör sanatçıların eserlerinin sergilendiği sergiler düzenlemek.
• Farklı disiplinleri bir araya getiren tematik programlar hazırlamak.

• Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphânesî’nde ilçenin tarihiyle ilgili belgelerin arşivinin
tutularak, etkileşimli ve güncellenebilir şekilde erişime açmak.

• “Anneler Çocuklarına Okuyor”, “Oyun ve Kitap” gibi pojelerle annelerin çocuklarıyla birlikte kütüphânelerde nitelikli vakit geçirmelerini sağlayacak programlar
yapmak, kitap okuyamamaktan şikâyetçi anneler için kısa süreli de olsa kitap
okuma zamanları yaratmak.
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HEDEF 4

AMAÇ

• Kültüre katılımı
ve izleyici sayısını artırmak.

• Kültür ve sanatın bireysel ve
toplumsal dönüştürücü gücünü
harekete geçirmek ve artırmak;
kültür ve sanatı bireyler için
vazgeçilmez kılmak; bireylerin
yaratıcılık, özgür düşünme ve
yorumlama kapasitelerini geliştirmelerini sağlamak.

STRATEJİ

• Kültüre erişimi artırmak ve kolaylaştırmak.

• Bireylerin, gündelik hayatlarında ve diğer etkinliklerinde daha çok kültür ve sanatla karşılaşmalarını sağlamak.

• Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi için bir
“İzleyici Geliştirme Planı” hazırlamak.

• Gönüllülük içeren kültür-sanat projeleri üretmek.
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UYGULAMALAR

YÜRÜTÜCÜ

• Kültür ve sanatı sokağa ve meydanlara daha çok taşımak (Çeperde kalan mahalleleri hedefleyen sokak festivalleri, sokak tiyatroları, gezici sanat otobüsleri vb.). Bu
etkinlikleri yalnızca çocuklar ve gençler için değil, kültür-sanata hiç katılmayan ya
da katılamayan çalışan erkekleri de gözeterek tasarlamak. Millî Eğitim Müdürlüğü
ile iş birliği yaparak okullardaki öğrencilerin her yıl İstanbul’un önemli kültür-sanat
kurumlarını ziyâret etmelerini sağlamak.
• Kültür Kart uygulamasını kentin diğer yerlerindeki etkinliklerle entegre hâle getirmek. Kadınlara yönelik programlarda annelere kreş hizmeti vermek. Kültür sanata
hiç katılamayan grupları (bu gruplar için bkz. Saha Araştırması) odak noktasına
alacak bir “İzleyici Geliştirme Planı” yapmak.
• Metro istasyonlarını küçük sergi ve konser mekânları olarak kullanmak, burada
sergilenen ürünlerin çeşitliliğini artırmak (geleneksel, çağdaş, genç, çocuk, yetişkin
vb.).
• Bireylerin katıldıkları sosyal içerikli etkinliklere (Örneğin; Huzurlu Aile Sohbetleri,
Gençlerle Başbaşa, İstanbul Dersleri) eklemlenen sanat etkinlikleri düzenlemek
(konserler, Esenler’in içinde ya da dışında sergi gezileri, sanatçılarla buluşmalar,
atölyeler vb.).

Kültür İşleri Müdürlüğü
Esenler Belediyesi
Kültür Kurulu
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü (iç paydaş)
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü (iç paydaş)

• İzleyici Geliştirme Planı komitesi kurmak.

Millî Eğitim Müdürlüğü
(dış paydaş)

• Hâlihazırdaki sosyal ve kültürel içerikli projeleri inceleyerek bunların uygun olanlarını Esenler’e taşımak.
• Sosyal Yardım ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri’yle iş birliği içerisinde bu projelerin
duyurusunun ve tanıtımının yapılmasını sağlamak.
• Gençler, kadınlar ve daha önce sanat etkinliklerine katılmamış kişilerle (Örneğin;
çalışan erkekler) doğrudan iletişime geçerek onların bu projelerde yer almalarını
sağlayacak koşulları oluşturmak.
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HEDEF 5

AMAÇ

• Esenler’e âidiyet
artırmak.

• Esenler’in bir “geçiş bölgesi”
değil, “yaşamak için seçilebilecek
bir yer” olduğu vurgusunu yaratmak; bir arada yaşama kültürünü
geliştirmek, Esenlerlilerin Esenler’e ilişkin sorunların çözümünde
aktif rol almalarını sağlamak.

STRATEJİ

• Esenler’in kimliğinin anlaşılmasını ve tarihinin
öğrenilmesini sağlamak.

• Esenler’in çok kültürlülüğünü vurgulamak ve her
kültürün değerli olduğu algısını yerleştirmek.

• Kültür, tasarım, kentsel peyzaj, mimarlık atölyeleriyle Esenlerlilerin ilçenin sorunlarını tartışmalarını ve bu sorunlar üzerinde fikir üretmelerini
sağlamak.
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UYGULAMALAR

YÜRÜTÜCÜ

• Esenler içinde bir “tarih rotası” hazırlamak ve Esenler’in tarihî ve kültürel mirasını
anlatan ve farklı kesimleri hedefleyen (öğrenciler, gençler, kadınlar, çalışan erkekler,
çocuklar vb.) turlar düzenlemek. Bu turların rehberlik hizmetlerinin, turların düzenlendiği kesime göre özelleşmesini sağlamak (Örneğin; çocuklara yönelik turlarda
rehberin yanı sıra küçük bir tiyatro grubu da katılarak tur sırasında canlandırmalar
yapabilir).

Kültür İşleri Müdürlüğü
• Esenler içinde bir “kültür rotası” hazırlamak ve bu rotada farklı kesimlere yönelik
(öğrenciler, gençler, kadınlar, çalışan erkekler, çocuklar vb.) turlar düzenlemek. Bu
turlarda Esenler’in sosyokültürel tarihini, göç olgusunu, farklı kökenlerden gelen
toplulukların yerleştikleri mahallelerdeki kültürel işâretlerini, Suriyeli göçmenlerin
de aslında benzer insanî sebeplerle buraya göç ettiklerini anlatmak. Tura katılanların da kendi kişisel tarihini anlatmasına olanak tanımak. “Esenler Kültür Gönüllüleri” adı altında bir grup oluşturarak kadınları ve gençleri “kültür rotası” gezilerinde
rehberlik dâhil çeşitli görevler almaya teşvik etmek.
• Esenler’in farklı mekânlarında (kültür merkezleri, açık hava mekânları, metro
istasyonları) Esenler’e ilişkin fotoğraf sergileri düzenlemek, sergilerin Esenler’e
ilişkin çok kültürlülüğü yansıtmasına özen göstermek. Örneğin; “Esenler’e Geldim”
başlıklı bir sergide Esenler’e başka illerden göç ederek gelenlerin yanlarında getirdikleri nesnelerin, belgelerin vb. sergilenmesiyle bir “Göç Müzesi”nin tohumları
atılabilir. Bu konuda Tarih Vakfı’yla iş birliği yapılabilir.

Kültür Kurulu
Kentsel Dönüşüm
Şefliği
(iç paydaş)
Fen İşleri Müdürlüğü (iç
paydaş)
İmar ve Şehir
Müdürlüğü (iç paydaş)

• Kentlilerin, yaşadıkları kente ilişkin fikir üretmelerini sağlayan girişimler ve projelerin yürütücüleriyle aktif iş birlikleri yapılarak bunları Esenler’e uyarlamak.
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HEDEF 6

AMAÇ

• Kültürün ekonomi yaratmasının
mekanizmalarını
harekete geçirmek.

• Esenler’de yaşayan gençlerin
ve kadınların yaratıcılıklarını ve
yeteneklerini ekonomik fayda ve
istihdam sağlamak üzere üretime
çevirmek; kültürün soyut faydalarının yanı sıra somut faydalarının da olduğunu Esenlerlilere
göstermek; Esenler’i sanatçılar,
tasarımcılar ve endüstri açısından
câzip kılacak adımları atmak.

110

STRATEJİ

• Tekstilkent ve Giyimkent’le stratejik projeler
üretip gençlere ve kadınlara yönelik projeler
geliştirmek; kültür girişimciliğini desteklemek.

Kültür Strateji Belgesi: Kültür Yoluyla Kalkınma

UYGULAMALAR

• Moda tasarımı dünyasındaki aktörlere (dernekler, vakıflar, şahıslar) danışarak ilçenin tekstil alanında fason ve merdiven altı üretim yapan bir merkezden tasarımcıların üreticilerle iş birliği hâlinde üretim yapılan bir merkeze nasıl evrileceği üzerine
fikirler geliştirmek.
• Tekstilkent ve Giyimkent’te gençlere ve kadınlara yönelik tekstil tasarımı ve moda
eğitimleri ve atölyeleri düzenlemek; İSMEK şubelerinde ve Halk Eğitim Merkezi’nde
düzenlenen dikiş kurslarına tasarım kurslarını da eklemek.

YÜRÜTÜCÜ

Kültür İşleri Müdürlüğü
Tekstilkent Yönetimi
(dış paydaş)

• Yarışmalarla tekstil tasarımını teşvik etmek; başarılı olan gençlere tekstil tasarımı
ve moda alanlarında lisans eğitimi almalarını sağlayacak burslar vermek.

Giyimkent Yönetimi
(dış paydaş)

• Yerel kültür endüstrilerine destek veren uluslararası fonlara başvurmak, bu başvuruları yapmak isteyecek kültür girişimcilerini eğitim programları ve çalışabilecekleri
mekânları sağlayarak destek olmak.

Esenler Halk Eğitim
Merkezi
(dış paydaş)

• Moda tasarımı dünyasındaki aktörlerle iş birliği yaparak Tekstilkent ve Giyimkent’in
içinde pilot bir tekstil ve moda tasarım merkezi kurmak ve burada, alanla ilgili
meslekî eğitim almış Esenlerli gençlerin staj yapmalarını sağlamak; çıkan ürünleri
profesyonel koşullarda hazırlanmış sergilerle tanıtmak.

İSMEK
(dış paydaş)

• Tekstilkent ve Giyimkent’i ulaşım açısından kolay erişilebilir hâle getirmek; boş
alanlarındaki mekânsal düzenlemelerle gençlerin ve diğer Esenlerlilerin vakit
geçirmek isteyecekleri alanlara dönüştürmek.

YTÜ
(dış paydaş)

111

Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi

HEDEF 7

AMAÇ

STRATEJİ

• Kadınların
kültüre erişimini
ve katılımını
artırmak.

• Esenlerli kadınların kültür-sanata
katılıma, kültür-sanat etkinliklerinde çeşitliliğe, gelişmeye
olan talep ve heveslerine karşılık
vermek, kadınları kültür-sanat
aracılığıyla toplumsal hayatın
içine almak.

• Kadınların etkinliklere katılımını azaltacak faktörleri en aza indirmek.

• Kadınları pasif izleyici değil,
etkin katılımcı olarak görmek.

• Kadınların kültürel okuryazarlığını artıracak nitelikte ve çeşitlilikte etkinlikler düzenlemek.

• Kadınları girişimcilikle tanıştıracak ve kolektif
üretim yapmak konusunda bilgilendirecek etkinlikler düzenlemek.
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UYGULAMALAR

YÜRÜTÜCÜ

• Kadınlara yönelik etkinliklerin takvimlerini ev kadınlarının, çalışan kadınların olası
uygun zamanlarına göre düzenlemek.
• Küçük çocuğu olan annelere etkinlik süresince kreş hizmeti sağlamak.

• Sosyal içerikli söyleşilerde didaktik konuşmalar yerine kadınların kendi seslerini
duyuracakları, başkalarının seslerini duyup onlarla iletişime geçecekleri etkileşimli
etkinlikler düzenlemek (Örneğin; Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) Yapı Kredi
Kültür Sanat’la ortak düzenlediği Yaşayan Kadınlar Kütüphânesi, farklı biçimlerde
etiketlenen kadınların birbirleriyle konuşarak birbirlerine karşı ön yargılarını kırmalarına yönelik, performans niteliği de olan sosyal bir etkinliktir).
• Kadınların sanatsal üretime katılımlarını kurslarla sınırlamayıp, alanının önde gelen
sanatçılarıyla birlikte yapacakları, rezervasyon sistemiyle katılım sağlanan atölye
çalışmaları gerçekleştirmek; kentin büyük ve öncü kültür-sanat merkezlerinde
düzenlenen atölye çalışmalarına katılmalarını sağlamak.

Kültür İşleri Müdürlüğü
Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü (iç paydaş)

• Geleneksel ve çağdaş sanatlar alanında kadınlara yönelik seminerler düzenlemek,
bu seminerleri müzelere, sergilere, sanatçı atölyelerine yapılan sergilerle pekiştirmek.

• Kültür-sanat alanında kadınların ön ayak olduğu girişimler belirleyip, bu girişimlerle iş birlikleri geliştirerek Esenlerli kadınları seminerler, söyleşiler, atölyeler ve
gezilerde bir araya getirmek (Örneğin; Tarihî Eyüp Oyuncakları Kadın Kültür ve
İşletme Kooperatifi’nin çalışmaları izlenebilir).
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HEDEF 8

AMAÇ

• Gençlerin
kültür-sanata,
sosyal hayata katılımını artırmak.

• Gençlerin Esenler’e âidiyet duygularını pekiştirmek, yaratıcılık
ve sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine katkıda bulunmak, kültür-sanatla ve sporla uğraşmanın
boş zamanı değerlendirmenin
yapıcı ve dönüştürücü bir yolu
olduğunu hissettirmek, kültür ve
sanat aracılığıyla onları başka
dünyalarla tanıştırıp hayallerini
genişletmelerini sağlamak; özgür
ve eleştirel düşünme kapasitelerini geliştirmek, yaşadıkları çevre
hakkında çözüm üretme becerisi
kazandırmak.

STRATEJİ

• Esenler’i gençler için daha câzip bir fiziksel ve
sosyal çevre hâline getirmek.

• Sporu kişisel gelişimi destekleyen, özgüveni
artırıcı ve dolaylı olarak toplumsal hayata ve
kültür-sanata katılımı da teşvik eden bir alan
olarak görmek.

• Eleştirel ve özgür düşünceyi desteklemek.

• Gençlerin dünyanın bütün renklerini ve seslerini
tanımalarına yardımcı olmak.
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UYGULAMALAR

YÜRÜTÜCÜ

• Gençlerin birbirleriyle buluşup sohbet edebilecekleri, dinlenebilecekleri, yürüyüş
yapabilecekleri; kaykay, paten gibi eğlenceli sporlar yapabilecekleri kentsel
mekânlar yaratmak.
• Kendilerini daha özgür ve sosyal hissedebilecekleri, içlerinde hem kitabevi ve
okuma salonu hem de kafe işlevlerini barındıran mekânların Esenler’de açılmasını
teşvik etmek.

• Spor salonlarının ve açık hava spor sahalarının sayılarını artırmak.
• Diğer ilçelerin projelerini inceleyerek madde bağımlısı gençler için spor odaklı
projeler üretmek.

Kültür İşleri Müdürlüğü
Gençlik ve Bilgi Evleri
(iç paydaş)
Millî Eğitim Müdürlüğü
(dış paydaş)

• Alanında uzman yaratıcı drama eğitmenleriyle uzun soluklu projeler geliştirerek
gençlerin okuduklarına, gördüklerine ve tanık olduklarına eleştirel gözle bakmalarını sağlayacak yaratıcı drama atölyeleri düzenlemek.
• Etkinliklerdeki eğitmek, değer aşılamak, önderlik etmek vb. vurguları azaltarak
konuşmak, tartışmak, açık olmak vb. vurguları güçlendirmek.
• Eğitim durumuna bakılmaksızın belli yaş aralığındaki gençlere özel kültür-sanat
turları (müze, konser, tiyatro vb.) düzenlemek. Bunlar için önde gelen kurumlarla iş
birlikleri yapmak.
• Lise öğrencileri için sık sık kentin farklı kültürel bölgelerine turlar düzenlemek.
• Esenlerli gençleri, sanat çevrelerince kabul görmüş genç sanatçılarla (ressamlar,
müzisyenler, tiyatrocular vb.) ve sporcularla bir araya getirerek onlarla yüz yüze
konuşmalarını sağlamak.
• İlçede tüm kentte oynayan filmlerin en azından bir kısmının gösterildiği sinema
salonlarının kurulmasını teşvik etmek.
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HEDEF 9

AMAÇ

• Suriyeli göçmenlerin sosyal ve
kültürel hayata
katılımını sağlamak.

• Farklı kültürel ifâdelere yer
açmak, “kültürel çeşitlilik”
vurgusunu somutlaştırmak, ön
yargıları kırmak ve bir arada
yaşamı destelemek.

STRATEJİ

• Suriyeli göçmenlerin kendilerini kültürel ve
sanatsal açıdan ifâde etmelerini sağlamak.

• Esenlerlilerin Suriyelilerle kültür-sanat aracılığıyla tanışmalarını sağlamak.

• Gönüllülük bilincini yerleştirmek.
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UYGULAMALAR

YÜRÜTÜCÜ

• Stratejik ortaklıklar yoluyla, Suriyeli göçmenlerin kendi sanatsal ve kültürel geleneklerini, üretimlerini sergileyebilecekleri programlar yapmak.

Kültür İşleri Müdürlüğü
Sosyal Yarım İşleri
Müdürlüğü (iç paydaş)
• Suriyeli göçmenler ve Esenlerlileri (özellikle gençleri ve çocukları) bir araya getirecek ve birbirlerinin kültürlerini tanımalarına fırsat verecek etkinlikler tasarlamak.

Halkla İlişkiler
Müdürlüğü (iç paydaş)

• Her yaştan ve gruptan insana Suriyeli göçmenlere yönelik projelerde gönüllü
olarak çalışmalarını sağlamak için eğitimler vermek, onları teşvik etmek.
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HEDEF 10

AMAÇ

STRATEJİ

• Kamusal alanları sosyokültürel
gelişimin taşıyıcısı hâline getirmek. Yaşam kalitesini artırmak.
Âidiyeti ve etkileşimi artırmak.
• Kültür programlarının sokağa
dokunmasını sağlamak.

• Kamusal alanları
kentsel peyzaj
öğeleri ile zenginleştirmek (1) .

• Çocuklar için oyun ve eğitim
birlikteliğini sağlamak. Sokak
yaşamı ve güvenlik ilişkisini
dengelemek.
• Kursların üretimlerinin satışına
yönelik pazarlar kurarak üretim-tüketim etkileşimini sağlamak, böylece üretime yönelik
kültür hizmetlerinin artırılmasını
teşvik etmek.
• Kamusal alana yönelik etkinliklerin tasarlanmasını olanaklı kılarak
yenilikçi öğrenme stratejileri
ve sosyokültürel programlar
oluşturmak.

• İlçe halkının sokak âidiyetini güçlendirici mekânsal düzenlemeler yapmak.
• Yapım çalışmalarına ilçe halkının katılımını sağlayarak âidiyeti güçlendirmeye katkı sağlamak.
• İlçe halkının yer alacağı katılımcı senaryolar
geliştirmek.
• Oyun ve eğitim temalı sokak atölyeleri düzenleyerek bu atölyelerde kentlilerin fikirlerini almak
ve bu fikirleri geliştirmek.

• Sivil toplumun programlara
katkısını pekiştirmek.

(1) Kentsel Peyzaj öğelerini şöyle sıralayabiliriz:
1. Fiziksel elemanlar (Yaya geçitleri, parklet, yönlendirmeler, kaldırım, aydınlatma, kent mobilyası,
kamusal sanat vb.)
2. Ekoloji (Gün ışığı/gölge, kaplamalar, bitki çeşitliliği, gürültü ve aydınlatma kirliliği, kentli
sporcular)
3. Teknoloji ve yenilik (Açık veri, su elemanları, mobil uygulamalar, yenilikçi altyapı sistemleri)
4. Sosyoekonomi (Yerel kimlik, kentsel markalaşma, endüstriyel sinerji, festivaller, oyun platformları
vb.)
5. Yönetişim (Herkes için erişilebilirlik, bölgesel protokoller, yaya emniyeti, çöp kontrolü vb.)
6. Canlılık ve etkileşim (Mekânsal çeşitlilik, kentsel geçirgenlik, görsel zıtlık, sokak karakteristikleri,
kentli katılımı, sokak sanatı vb.)
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UYGULAMALAR (EK 1’e bakınız)

YÜRÜTÜCÜ

Kültür İşleri Müdürlüğü

• Meydanlarda teknolojik yenilik, ekoloji ve tasarım unsurlarını gözeten oturma,
dinlenme ve bir araya gelme alanları oluşturmak.
• Trafiğe kapalı sokak sayısını artırarak bu sokakları çocukların yanı sıra gençlere ve
yetişkinlere yönelik kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesine olanaklı hâle
getirmek.
• Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi ile Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi
arasındaki alanları ve aksları birleştirerek burayı hem bir kültür meydanı hâline
getirmek hem de ilçe halkının kültürel etkinlikler dışında da vakit geçirmek isteyebilecekleri bir alan olarak düzenlemek.

Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
(iç paydaş)
İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
(iç paydaş)
Kentsel Dönüşüm
Müdürlüğü
(iç paydaş)
Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü
(iç paydaş)
Fen İşleri Müdürlüğü
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HEDEF 11

• Kentsel dönüşüm projeleriyle
ve askerî alanın
tahsisiyle ortaya
çıkacak rekreasyon alanlarının
bir bölümünü
hâlihazırda
Esenler’de
eskiden kalmış
olan bahçecilik,
çiftlik geleneğini
kentsel tarım
şeklinde devam
ettirmek üzere
kullanıma açmak,
kültür ve spor
etkinlikleri için
düzenlemek.
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AMAÇ

• Esenlerlileri “üretim”, “birlikte
üretim”, “ortak değer yaratmak”
fikirleri üzerine düşünmeye teşvik
etmek.
• İnsanların birlikte ve zaman içinde oluşturdukları ortak alanların
birer kültür, miras ve ortak hâfıza
mekânları olmasından hareketle,
Esenler halkının, korunmasını
değerli buldukları ortak bir hâfızayı paylaşmalarına ve âidiyet
duygusunu artırmalarına zemin
oluşturacak bir adım atmak.
• Kamusal alanda düzenlenen toplu, sportif ve kültürel faaliyetlerle
âidiyet duygusunu pekiştirmek.

STRATEJİ

• Kamuya açık bir tarımsal üretim alanı oluşturarak tüm Esenlerlilerin, özellikle kadınların burada
sürdürülebilir üretim yapmalarını sağlamak;
Esenler’de hâlihazırda bulunan bahçelerin korunarak gelişimini sağlamak; çocuklara bu bahçelerde sebze ve meyve yetiştiriciliğini öğretmek.
• Tüm Esenlerliler, özellikle çocuklar ve gençler
için açık havada fiziksel egzersiz imkânı oluşturmak.
• Açık havada Esenlerlilerin bir arada keyif alarak
katılabilecekleri, eğlendirici kültürel etkinlikler
düzenlemek.
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UYGULAMALAR

YÜRÜTÜCÜ

Kültür İşleri Müdürlüğü
Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
(iç paydaş)
• 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde “Esenler Bahçeleri” adı altında başlatılacak
projede, yörenin iklimine ve toprağına uygun bitkilerin, kültür bitkilerinin, sebze
ve meyvelerin ekimi-dikimi ve hasadının Esenlerliler, özellikle kadınlar ve işsiz
gençler tarafından yapılmasını teşvik etmek. Bunun için YTÜ ve İSMEK’lerle iş
birliği yaparak gerekli eğitim modülleri hazırlamak. Bu üretimin ekonomik girdi
yaratmasını sağlayacak pazarlama stratejileri geliştirmek ve kazancı çalışanlar
arasında bölüştürmek.
• Millet Bahçesi’nde “Esenler’de Pedal Çeviriyoruz” başlığı altında bisiklet eğitimleri
vermek, kiralık bisiklet uygulaması başlatmak ve bisiklet yarışmaları düzenlemek.
• “Park’ta Sinema” başlığı altında açık hava sinema seansları düzenlemek.

İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
(iç paydaş)
Kentsel Dönüşüm
Müdürlüğü
(iç paydaş)
Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü
(iç paydaş)
Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü (iç paydaş)
YTÜ Teknopark (dış
paydaş)
İSMEK
(dış paydaş)
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7.5. Kültür Strateji Belgesi’nin İletişimi ve Uygulama Süreci
Belgenin yazımının tamamlanması ve belediye tarafından ilk kontrollerin yapılıp onaylanma sürecinin bitmesinden sonra kamuoyuna duyurulma süreci başlar. Önce tüm iç paydaşlarla bir araya gelinerek plana yönelik fikirleri ve önerileri alınır. Daha sonra, tüm dış paydaşlarla bir araya gelinerek Stratejik Plan’ın bir
etkinlik ile kamuoyuyla paylaşılması önerilir. Dış paydaşlardan, Stratejik Plan’ın
uygulanmasına yönelik önerileri alınır. Stratejik Plan’ın son hâlinin duyurulması
için çeşitli mecralar (basın, web sitesi, sosyal medya vb.) kullanılabilir.
Stratejik Plan’ın hayata geçirilmesi için hedeflere, stratejilere ve uygulamalara
yönelik bir zaman çizelgesi hazırlanır. Stratejik Plan’ın uygulanmasında kilit rol üstelenecek çekirdek ekip belirlenir ve zaman çizelgesine göre Stratejik Plan’ın uygulanmasına başlanır. Bu noktadan sonra, Stratejik Plan’ın hedeflerine sâdık kalınması, Stratejik Plan’ı uygulayacak ekibin bir arada ve eş güdümlü çalışması, uygulama
sürecinin liderliğini üstlenen belediye yetkilisinin bu eş güdümlü sağlama ve olası
bürokratik engelleri aşma konusunda inisiyatif alabilmesi, Stratejik Plan’ın arka
planındaki araştırma sürecinde saptanan nicel ve nitel verilere göre oluşturulan
göstergelerin dikkatle izlenmesi gerekmektedir. Söz konusu göstergeler, Stratejik
Plan’ın hazırlık aşamasında yapılan ve bu raporda yer alan araştırmalara dayanmalıdır. Gerek Danışmanlık Ekibi’nin araştırmaları, gerekse kültürel planlamaya ilişkin
güncel eğilimler, göstergeleri belirlerken düzenlenen etkinlik veya kültür merkezi
sayısından ziyâde, hedefler doğrultusunda yüksek öneme sahip alan ve mekânların
saptanmasına, bu mekânlarda düzenlenen etkinliklerde farklı kültürlerden insanların paylaşım ve etkileşimlerine, katılımcıların bu kamusal mekânlara ait hissedip
hissetmediklerine, yine hedefler doğrultusunda öncelikli grupların ihtiyaç ve taleplerinin yeterince karşılanıp karşılanmadığına odaklanmalıdır.
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7.6. İzleme ve Değerlendirme
İzleme ve değerlendirme süreci, gerek Stratejik Plan’ın uygulanma süreçlerinde
karşılaşılan kısıtlar ve engellerin tespit edilmesi, gerekse Stratejik Plan’daki olası
eksikliklerin giderilmesi açısından önemlidir. Kültür Strateji Belgesi hazırlamak
isteyen diğer belediyelere de değerli bir deneyimin aktarımını sağlar. Belirlenen
göstergeler doğrultusunda Stratejik Plan’ın yıllara göre gelişiminin değerlendirilmesi önerilir. Hedeflerle uygulamaların birbiriyle uyuşup uyuşmadığı, sapmalar
varsa bunların neler olduğu belirlenmelidir. Bu noktada, şunlara benzer sorular
sorulabilir:
• Esenler halkının uygulamalara tepkileri nasıl?
• Katılımcı süreçlerden beklenen etki elde edildi mi?
• Uygulamalar Esenler’de bir fark yaratıyor mu?
• Uygulamaların olumsuz etkileri oldu mu?
• Esenlerlilere ihtiyaç duydukları, erişilebilir ve sürdürülebilir kültürel ve
kamusal alan sunulabildi mi?
• Kültür kurumlarıyla stratejik iş birlikleri sağlandı mı?
• Belediyenin farklı birimleri arasında iş birliği ve eş güdüm sağlandı mı?
• Esenler’deki kentsel projelerde kültürün stratejik önemi tartışılıyor ve
benimseniyor mu?
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EK 1: ESENLER BELEDİYESİ KENTSEL PEYZAJ
UYGULAMALARI ÖNERİSİ
Kamusal alanlar, kentsel peyzaj ögeleri ile zenginleştirilerek sosyokültürel gelişimin taşıyıcısı olabilir.

Kentsel Peyzaj Ögeleri
• Fiziksel Elemanlar (Yaya geçitleri, parklet, yönlendirme, kaldırım,
aydınlatma, kent mobilyası, kamusal sanat vb.)
• Ekoloji (Gün ışığı/gölge, kaplamalar, bitki çeşitliliği, gürültü ve
aydınlatma kirliliği, kentli sporcular)
• Teknoloji ve Yenilik (Açık veri, su elemanları, mobil uygulamalar, yenilik,
altyapı sistemleri)
• Sosyoekonomi (Yerel kimlik, kentsel markalaşma, endüstriyel sinerji,
festivaller, oyun platformları vb.)
• Yönetişim (Herkes için erişilebilirlik, bölgesel protokoller, kentsel taşma,
yaya emniyeti, çöp kontrolü vb.)
• Canlılık/Etkileşim (Mekânsal çeşitlilik, kentsel gerginlik, görsel zıtlık,
sokak karakteristikleri, kentli kalıtımı, sokak sanatı vb.)
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Esenler’de Potansiyel Kentsel Peyzaj Alanları Rotalama

Kentsel Peyzaj Uygulamaları Örnekleri
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Kentsel Peyzaj Uygulamalarındaki Hedefler
1. Yaşam kalitesini artırmak,
2. Âidiyeti ve etkileşimi fazlalaştırmak,
3. Kültür programlarının sokağa dokunmasını sağlamak,
4. Oyun ve eğitim birlikteliğini sağlamak,
5. Sokak ve güvenlik ilişkisini dengelemek,
6. Sosyokültürel ortamı zenginleştirmek,
7. Üretime yönelik/aktif kılan kültür hizmetlerine yönelmek,
8. Kursların üretimlerinden pazarlar kurarak üretim/tüketim
etkileşimini sağlamak,
9. Yenilikçi öğrenme stratejileri ve sosyokültürel programlar oluşturmak,
sivil toplumun programlara katkısını pekiştirmek.

ÖNERİ 1: YAYALAŞTIRILMIŞ SOKAKLAR VE ÇOCUK SOKAĞI
Okullar, kültür merkezi, park kesişiminde ana arterlere kolay erişilebilir uzaklıkta
sokak düzenlemeleri yapmak.
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Öneri Çocuk Sokağı/Güncel Durum
*Google Maps’teki fotoğraflardan elde edilmiştir.

Öneri Çocuk Sokağı/Yayalaştırma ve Oyun
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Öneri Çocuk Sokağı/Güncel Durum
*Google Maps’teki fotoğraflardan elde edilmiştir.

Öneri Çocuk Sokağı/Yayalaştırma ve Oyun
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Güncel Okul Girişi Örneği
*Google Maps’teki fotoğraflardan elde edilmiştir.

Öneri Okul Girişi Örneği
129

Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi

Güncel Tip Park Tasarımları
*Google Maps’teki fotoğraflardan elde edilmiştir.

Öneri Tip Park Tasarımları/Yüzey Çeşitliliği ve Özgür Oyun Biçimleri
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ÖNERİ 2: ÇİNÇİN DERESİ–PARK BAĞLANTILARI
Park geçişleri, ana cadde, okullar ve kesişimlerinde sokak ve park yenilenme ve
canlandırma çalışmaları yapmak.

Park, Belediye
Hizmet Binası, Okul
Sokağında Mevcut
Köşe Kullanımı
* Google Maps’teki
fotoğraflardan
elde edilmiştir.

Park, Belediye
Hizmet Binası,
Okul Sokağında
Mevcut Köşe
Kullanımı
Canlandırma
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Güncel Çinçin Deresi Yolu/Park Kesişimi
*Google Maps’teki fotoğraflardan elde edilmiştir.

Öneri Çinçin Deresi Yolu/Park Kesişimi
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Güncel Çinçin Deresi Yolu/Halı Saha Kesişimi
*Google Maps’teki fotoğraflardan elde edilmiştir.

Öneri Çinçin Deresi Yolu/Halı Saha Kesişimi
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Güncel Çinçin Deresi Yolu, Spor Alanları Rotasında Park Kesişimi

Öneri Çinçin Deresi Yolu, Su Elemanları Önerileri
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Öneri Çinçin Deresi Yolu, Spor Alanları Rotasında Park Kesişimi

Öneri Çinçin Deresi Yolu, Spor Alanları Rotasında Park Kesişimi
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ÖNERİ 3: DR. KADİR TOPBAŞ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ VE
ÇEVRESİ ALAN DÜZENLEME
Mevcut kullanışsız ve âtıl alanların kullanıma kazandırılarak, kültür merkezini
halkın her zaman faydalanabileceği bir yer hâline getirmek.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi ve Çevresi İşlevlendirme Önerileri
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Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi ve Çevresi İşlevlendirme Önerileri

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi ve Çevresi İşlevlendirme Önerileri
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Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Bahçesi Güncel Kullanım

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Bahçesi Öneri Kullanım
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Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat
Merkezi Bahçesi Güncel Kullanım

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi
Bahçesi Ramazan Ayında Kullanım

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Öneri Sürekli Kullanım
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Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Bahçesi Yanı Güncel Kullanım

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Bahçesi Yanı Öneri Kullanım
140

Kültür Strateji Belgesi: Kültür Yoluyla Kalkınma

Esenler Sokaklar
Genelinde Modüler
Yeşil Ünite Önerisi
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Esenler Sokakları Genelinde Âtıl Köşe ve Boşluklar

Esenler Sokakları Genelinde Grafiti/Mural Art Önerileri
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Kentsel Peyzaj Uygulamalarında Önerilen Yöntemler
1. Kent ile katılımcı senaryolar geliştirerek,
2. Oyun ve eğitim temalı sokak atölyeleri ile kentlinin fikirlerini
alıp geliştirerek,
3. Yapım aşamalarına kentlinin katkısını sağlayarak âidiyeti güçlendirilip
çalışmaların hayata geçirilmesidir.
Önerilen odak alanlar çoğaltılabilir. Uygulamaların bu alanda deneyimli tasarımcılar tarafından ve/veya danışmanlarla yapılması mekân üretimlerinde önemli
rol oynayacaktır.
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EK 2: ESENLER KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR ALGI,
BEKLENTİ VE EĞİLİM ARAŞTIRMA SORULARI
PROJE ADI: Esenler Kültürel
Çalışmalar Algı, Beklenti ve
Eğilimler Araştırması

ANKET NO:
……………………

Aralık 2017

Merhaba, ismim ............................................................................................. Bağımsız bir araştırma
şirketi olan Virtua Araştırma Şirketi adına, Esenler ile ilgili olarak bir anket çalışması yürütmekteyim. Sizin de değerli görüşlerinizi almak istiyoruz. Yaklaşık 15
dakika sürecek görüşmemiz için bize zaman ayırarak araştırmamıza katılmanızı
rica ediyoruz. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

FİLTRE SORULARI
F1. Görüşme yapılan mahalle
Birlik Mah.

1

Menderes Mah.

9

Çiftehavuzlar Mah.

2

Mimar Sinan Mah.

10

Davutpaşa Mah.

3

Namık Kemal Mah.

11

Fatih Mah.

4

Nenehatun Mah.

12

Fevziçakmak Mah.

5

Oruçreis Mah.

13

Havaalanı Mah.

6

Tuna Mah.

14

Kazım Karabekir Mah.

7

Turgutreis Mah.

15

Kemer Mah.

8

Yavuzselim Mah.

16
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F3. Yaşınızı öğrenebilir miyim? (…………)

F2. Cinsiyet
Kadın

1

18-24

1

Erkek

2

25-34

2

35-44

3

45-54

4

55-64

5

65+

6

Evli ( )

Bekâr ( )

Boşanmış ( )

SOSYODEMOGRAFİK PROFİL SORULARI
A1. Okulda en son hangi sınıfı bitirdiniz?
Okumadım, eğitimsizim

İlkokul

Ortaokul

Lise

Ön lisans (2 senelik)

Lisans

Lisansüstü

0

0

1.Sınıf

1

2. Sınıf

2

3. Sınıf

3

4. Sınıf

4

5. Sınıf

5

1.Sınıf

6

2. Sınıf

7

3. Sınıf

8

4. Sınıf

9

1.Sınıf

10

2. Sınıf

11

3. Sınıf

12

4. Sınıf

13

1.Sınıf

14

2. Sınıf

15

1.Sınıf

16

2. Sınıf

17

3. Sınıf

18

4. Sınıf

19

5.Sınıf

20

6. Sınıf

21

Master-Dr.

22
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A2. Şimdi size sayacağım ifâdelerden hangisi çalışma durumunuzu belirtir?
Kendi hesabına

1

Ücretli çalışan

2

Emekli

3

Ev Kadını

4

İşsiz

5

A3. Mesleğiniz nedir?
Yazınız .............................................................................................
Dikkat! Meslek bilgisini detaylı olarak alınız. Lise öğretmeni, yanında 10 kişi
çalıştıran dükkân sahibi, yazıhânesi olan avukat, bir şirkette çalışan mühendis,
subay-korgeneral vb. meslekler formundaki gibi detaylı öğrenip aşağıya mutlaka
yazınız.
A4. Eve en çok gelir getiren kişi siz misiniz?
Evet, benim

1

Hayır, bir başkası

2

A5. Eve en çok gelir getiren kişinin eğitim durumu nedir?
Okur yazar/İlkokul terk

1

İlkokul

2

Ortaokul

3

Lise

4

Ön lisans (2 senelik)

5

Lisans

6

Lisansüstü

7

A6. Eve en çok gelir getiren kişinin çalışma durumu nedir?
Kendi hesabına

1

Ücretli çalışan

2

Emekli

3

Ev Kadını

4

İşsiz

5
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A7. Eve en çok gelir getiren kişinin mesleği nedir?
Yazınız .............................................................................................
Dikkat! Meslek bilgisini detaylı olarak alınız. Lise öğretmeni, yanında 10 kişi
çalıştıran dükkân sahibi, yazıhânesi olan avukat, bir şirkette çalışan mühendis,
subay-korgeneral vb., meslekler formundaki gibi detaylı öğrenip aşağıya mutlaka
yazınız.

DİKKAT: A8 Sadece Çalışanlara sorulacak.
A8. İş yeriniz hangi ilçe sınırları içindedir?
Esenler

1

Bayrampaşa

2

Gaziosmanpaşa

3

Bağcılar

4

Zeytinburnu

5

Güngören

6

Başakşehir

7

Sultangazi

8

Eyüp

9

Diğer…..

10

A9. Aslen nerelisiniz? Memleket Neresi?
Açık Yaz……………………………………………………….
A10. Memleketinize gidip gelme sıklığınızı öğrenebilir miyim?
Hiç

Sık değil

Ne sık
ne değil

Sık

Çok sık

1

2

3

4

5
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A11. Bir hemşehri derneğine üye misiniz?
A12. Hemşehri derneklerinin etkinliklerine katılır mısınız?
A11

A12

Evet

1

1

Hayır

2

2

A13. Kaç senedir İstanbul’da yaşadığınızı öğrenebilir miyim?
A14. Kaç senedir Esenler’de yaşadığınızı öğrenebilir miyim?
A13

A14

1-4 senedir

1

1

5-9 senedir

2

2

10-14 senedir

3

3

15-19 senedir

4

4

20 ve daha fazla senedir

5

5

A15. İstanbul’a geldiğinizde ilk ikamet ettiğiniz semt neresiydi?
Esenler

1

Bayrampaşa

2

Gaziosmanpaşa

3

Bağcılar

4

Zeytinburnu

5

Güngören

6

Başakşehir

7

Sultangazi

8

Eyüp

9

Diğer…..

10

A16. Yaşadığınız ev size mi ait, kira mı?
Bana ait

1

Kira

2

Diğer…..

3
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A17. Siz de dâhil olmak üzere yaşadığınız evin nüfusu kaç kişidir?
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8 ve daha fazla

8

A18. Çocuğunuz var mı?
Var

1

Yok

2

A19. 18 yaş altı kaç çocuğunuz var?
A20. 18 yaş üstü kaç çocuğunuz var?
A19

A20

Yok

9

9

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5 ve daha fazla

5

5

DİKKAT: A21 sorusu A20’de 18 yaş üstü çocuğu olanlara sorulacak.
A21. 18 yaş üstü çocuğunuz sizinle mi yaşıyor?
Evet

1

Hayır

2

149

Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi

DİKKAT: A22 sorusu A21’de Hayır diyenlere sorulacak.
A22. 18 yaş üstü çocuğunuz nerede yaşıyor?
Açık Cevap: .............................................................................................
(UYGUN ŞIKKI TABLOYA KODLAYINIZ)
Askerde, askerlik yaptığı şehirde

1

Öğrenci, öğrenci olduğu şehirde

2

İş amacıyla bir başka şehirde

3

İstanbul’da bir başka semtte

4

Yurt dışında

5

DİĞER

6
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İLÇE ALGISI VE KÜLTÜREL AKTİVİTE
ALIŞKANLIKLARI
B1. Esenler’de yaşamaktan duyduğunuz mutluluk düzeyini nasıl ifâde edersiniz?
KART GÖSTERİN
Hiç mutlu
değilim

Mutlu
değilim

Ne mutlu ne
değilim

Mutluyum

Çok
mutluyum

1

2

3

4

5

B2. Esenler’den bir başka ilçeye taşınmayı, Esenler’den ayrılmayı düşünür müsünüz? KART GÖSTERİN
Kesinlikle
ayrılacağım

Muhtemelen
ayrılabilirim

Kararsızım

Muhtemelen
ayrılmam

Kesinlikle
ayrılmam

1

2

3

4

5

B3. Şimdi size sayacağım AŞAĞIDAKİ OLANAKLAR AÇISINDAN Esenler ile
ilgili memnuniyetinizi nasıl ifâde edersiniz? KART GÖSTERİN
Ekle: Gençlik Merkezi ve Bilgi Evleri
Hiç

Memnun
değil

Ne memnun
ne değil

Memnun

Çok
memnun

Toplu ulaşım olanakları

1

2

3

4

5

Kültürel aktiviteler

1

2

3

4

5

Spor olanakları

1

2

3

4

5

Eğitim olanakları

1

2

3

4

5

Park alanları

1

2

3

4

5

Alışveriş olanakları

1

2

3

4

5

Sanat ve
meslek kursları

1

2

3

4

5
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B4. İşe gitmek dışında evden dışarı ne sıklıkla çıkıyorsunuz?
Hiç

Nâdiren

Ne sık ne
değil

Sık

Çok sık

1

2

3

4

5

B5. İşe gitmek dışında hangi amaçlarla evden dışarı çıkıyorsunuz?
Alışveriş yapmak

1

Gezmek

2

Parka gitmek

3

Kafe veya restorana gitmek

4

Dışarı çıkmıyorum

5

Ders çalışmak

6

Kursa gitmek

7

Kültür-Sanat aktiviteleri

8

DİĞER

9

B6. Geçtiğimiz 1 ay içinde iş hâricî Esenler dışında hangi ilçelere gittiniz?
Esenler dışına çıkmadım

1

Bayrampaşa

2

Gaziosmanpaşa

3

Bağcılar

4

Zeytinburnu

5

Güngören

6

Başakşehir

7

Sultangazi

8

Eyüp

9

Fatih

10

Bakırköy

11

Diğer…..

12
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B7. Geçtiğimiz 1 ay içinde iş hâricî Esenler dışına çıkma nedenleriniz neydi?
Alışveriş yapmak

1

Gezmek

2

Parka gitmek

3

Kafe veya restorana gitmek

4

Dışarı çıkmıyorum

5

Ders çalışmak

6

Kursa gitmek

7

Kültür-Sanat aktiviteleri

8

DİĞER

9

B8. Şimdi size okuyacağım ifâdelere katılım düzeyinizi öğrenebilir miyim?

Hiç
katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Çok
katılıyorum

İş/okul/ev işleri dışında kendime ayıracak
zaman bulamıyorum

1

2

3

4

5

Fırsat buldukça Esenler
dışına çıkarım

1

2

3

4

5

Esenler’de canlı bir
sosyal hayat var

1

2

3

4

5

Yaşadığım mahallede
güvenlik sorunları olduğunu düşünüyorum

1

2

3

4

5

Ekonomik yetersizlikler
nedeniyle kültürel aktivitelere katılamıyorum

1

2

3

4

5

Esenler’de yaşamaya
devam edeceğim

1

2

3

4

5

Geleceğim için
umutluyum

1

2

3

4

5

Esenler’in gelecekte
daha iyi bir yer olacağını düşünüyorum

1

2

3

4

5

Sokaklar çok kalabalık,
yürüyemiyorum.

1

2

3

4

5
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Apartman önlerinden
başka bir yere gidemiyorum

1

2

3

4

5

Sokakta tek başıma yürürken güvenlik endişesi
taşımıyorum

1

2

3

4

5

Esenler’deki komşuluk
ilişkileri çok güçlüdür

1

2

3

4

5

Ramazan aktivitelerine
her yıl katılırım

1

2

3

4

5

Beni Esenler’de aile
ilişkilerim tutuyor

1

2

3

4

5

Yaşadığım mahallede
istediğim gibi hareket
edemiyorum

1

2

3

4

5

TEK CEVAP

B9. Şimdi size bazı kültürel aktiviteler sayacağım. Bu kültürel aktivitelerin ne
derece ilginizi çektiğini öğrenebilir miyim? KART GÖSTERİN
Hiç ilgimi
çekmiyor

Pek ilgimi
çekmiyor

Ne çekici
ne değil

Çekici

Çok çekici

Sinema

1

2

3

4

5

Tiyatro

1

2

3

4

5

Konser

1

2

3

4

5

Dinî sohbetler

1

2

3

4

5

Şehir gezileri

1

2

3

4

5

Tarih hakkında
paneller

1

2

3

4

5

Edebiyatla ilgili
paneller

1

2

3

4

5
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Yarışmalar

1

2

3

4

5

Yemek kursları

1

2

3

4

5

Sağlıkla ilgili
paneller

1

2

3

4

5

Yabancı dil
kursları

1

2

3

4

5

Kişisel gelişimle
ilgili paneller

1

2

3

4

5

Sanat ve zanaat
atölyeleri

1

2

3

4

5

Spor aktiviteleri

1

2

3

4

5

Resim–fotoğraf
sergileri

1

2

3

4

5

Ramazan
Sohbetleri

1

2

3

4

5

Ramazan
Etkinlikleri

1

2

3

4

5

Huzurlu Aile
Sohbetleri

1

2

3

4

5

Kütüphânede
çalışmak

1

2

3

4

5

İSMEK Kursları

1

2

3

4

5
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B10. Şimdi size bazı kültürel aktiviteler sayacağım. Bu kültürel aktivitelere son 3
sene içinde kaç kere katıldığınızı öğrenebilir miyim?
DİKKAT: B11 sorusu, B10’da gidildiği söylenen aktiviteler için sorulacaktır.
B11. Katıldığınızı söylediğiniz bu aktivitelerden hangileri Esenler içindeydi?
B10

B11

Hiç

1-2
kere

3-5
kere

6-9
kere

10’dan
fazla

Esenler
içindeydi

Esenler’de
değildi

Sinema

1

2

3

4

5

1

2

Tiyatro

1

2

3

4

5

1

2

Konser

1

2

3

4

5

1

2

Dinî Sohbetler

1

2

3

4

5

1

2

Şehir Gezileri

1

2

3

4

5

1

2

Tarih hakkında
paneller

1

2

3

4

5

1

2

Edebiyatla ilgili
paneller

1

2

3

4

5

1

2

Yarışmalar

1

2

3

4

5

1

2

Yemek kursları

1

2

3

4

5

1

2

Sağlıkla ilgili
paneller

1

2

3

4

5

1

2

Yabancı
dil kursları

1

2

3

4

5

1

2

Kişisel gelişimle
ilgili paneller

1

2

3

4

5

1

2

Sanat ve zanaat
atölyeleri

1

2

3

4

5

1

2

Spor aktiviteleri

1

2

3

4

5

1

2

Resim–fotoğraf
sergileri

1

2

3

4

5

1

2

156

Kültür Strateji Belgesi: Kültür Yoluyla Kalkınma
İSMEK sanat ve
hobi kursları

1

2

3

4

5

1

2

Çocuklar için
sinema

1

2

3

4

5

1

2

Çocuklar için
tiyatro

1

2

3

4

5

1

2

B12. Esenler Belediyesi bünyesinde düzenlenen kültürel aktivitelerden haberdar
mısınız?
Evet

1

Hayır

2

B13. Şimdi size sayacağım etkinlik, kurs ve sanat merkezlerini daha önce duydunuz mu?
B14. Şimdi sayacağım etkinlik, kurs ve sanat merkezlerinin düzenlediği etkinlik
ve kurslara son bir yıl içerisinde katıldınız mı?

B13

B14

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Şehir Düşünce Merkezi Etkinlikleri

1

2

ESEV: Esenler Sanat Evi Sanat Kursları

1

2

1

2

Esenler Bilgi Evleri

1

2

1

2

İSMEK Kursları

1

2

1

2

Halk Eğitim Kursları

1

2

1

2

Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi

1

2

1

2

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi

1

2

1

2

Çocuk Sokağı

1

2
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Üniversite’deki Etkinlikler

1

2

Anne ve Çocuk Üniversitesi

1

2

Bilim Parkı

1

2

Gençlik Merkezleri

B15. Bildiğiniz bir ESEV kursu var mı? Varsa hangi ESEV kurslarını bildiğinizi
öğrenebilir miyim?
B16. Bugüne kadar hiç ESEV kursuna katıldınız mı? Hangi ESEV kurslarına
katıldığınızı öğrenebilir miyim?
B15

B16

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Ahşap Rölyef

1

2

1

2

Bağlama

1

2

1

2

Çello

1

2

1

2

Diksiyon

1

2

1

2

Drama

1

2

1

2

Ebru

1

2

1

2

Filografi

1

2

1

2

Fotoğrafçılık

1

2

1

2

Gitar

1

2

1

2

Grafiti

1

2

1

2

Halk Oyunları

1

2

1

2

Horon

1

2

1

2

Hüsn-i Hat

1

2

1

2
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Kâğıt Rölyef

1

2

1

2

Karadeniz Kemençe

1

2

1

2

Karakalem

1

2

1

2

Karikatür

1

2

1

2

Keman

1

2

1

2

Kısa Film Atölyesi

1

2

1

2

Klarnet

1

2

1

2

Müzik Teorisi ve Solfej Eğitimi

1

2

1

2

Ney

1

2

1

2

Piyano

1

2

1

2

Radyo Programcılığı ve Sunuculuk

1

2

1

2

Radyo Programcılığı ve Teknikleri

1

2

1

2

Şan

1

2

1

2

Şiir

1

2

1

2

Tezhip

1

2

1

2

THM Koro

1

2

1

2

Tiyatro

1

2

1

2

TSM Koro

1

2

1

2

Ud

1

2

1

2

Yağlı Boya

1

2

1

2
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B17. Şimdi size Esenler’de düzenlenen bazı kültürel etkinlikler sayacağım. Bu
etkinlikleri ne derece ilgi çekici bulduğunuzu öğrenebilir miyim?
KART GÖSTERİN
Hiç ilgi
çekiçi
değil

Pek ilgi
çekici
değil

Kararsızım

İlgi çekici

Çok ilgi
çekici

Çocuklar için Tiyatro

1

2

3

4

5

Yetişkinler için Tiyatro

1

2

3

4

5

Çocuklar için Sinema

1

2

3

4

5

Yetişkinler için Sinema

1

2

3

4

5

Konser

1

2

3

4

5

Seminer–Söyleşi

1

2

3

4

5

Kültür Turları

1

2

3

4

5

Sohbet

1

2

3

4

5

Panel-Sempozyum

1

2

3

4

5

Festivaller

1

2

3

4

5

Anma ve Yaşayan
Değerlere Saygı
Programı

1

2

3

4

5

Atölyeler

1

2

3

4

5

Sanat Kursları

1

2

3

4

5

Eğitimler

1

2

3

4

5

ETKİNLİKLER

Bu etkinlikler kim/kimler tarafından düzenleniyor?

• İBB
• Esenler Belediyesi
• Özel kuruluşlar
• Hemşehri dernekleri
• Bilmiyorum
Bu etkinliklerin ÜCRETSİZ OLDUĞUNUN FARKINDALAR MI?
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B18. Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen kültürel aktiviteler sizce yeterli
midir?
B19. Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen ESEV kursları sizce yeterli midir?
B18

B19

Evet yeterlidir

1

1

Hayır yeterli değildir

2

2

Fikrim Yok/Cevap Yok

3

3

B20. İlginizi çekmesi ve katılımınız için Esenler Belediyesi sizce hangi kültürel
aktivitelere ağırlık vermelidir? ÇOK CEVAP
Sinema

1

Tiyatro

2

Konser

3

Dinî Sohbetler

4

Şehir Gezileri

5

Tarih Hakkında Paneller

6

Edebiyatla İlgili Paneller

7

Yarışmalar

8

Yemek kursları

9

Sağlıkla ilgili paneller

10

Yabancı dil kursları

11

Kişisel gelişimle ilgili paneller

12

Sanat ve zanaat atölyeleri

13

Spor aktiviteleri

14

Resim–fotoğraf sergileri

15

Ramazan Sohbetleri

16

Ramazan Şenlikleri

17

Huzurlu Aile Sohbetleri

18

Kütüphânede çalışmak

19

İSMEK Kursları

20
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B21. Geçtiğimiz son 3 ay içinde Esenler Belediyesi tarafından tertip edilen etkinliklerden hangilerine katıldınız?
LİSTE GÖSTERİNİZ
DİKKAT: B22 ve B23, B21’de etkinliğe katıldığını söyleyenlere sorulacaktır.
B22. Katıldığınızı söylediğiniz bu etkinliklerden en çok hangisi sizi memnun etti?
TEK CEVAP
B23. Katıldığınızı söylediğiniz bu etkinliklerden en çok hangisi sizi memnun
etmedi? TEK CEVAP

ETKİNLİKLER

B19

B20

B21

Hiçbir etkinliğe katılmadım

1

Çocuklar için Tiyatro

2

2

2

Yetişkinler için Tiyatro

3

3

3

Çocuklar için Sinema

4

4

4

Yetişkinler için Sinema

5

5

5

Konser

6

6

6

Seminer–Söyleşi

7

7

7

Kültür Turları

8

8

8

Sohbet

9

9

9

Panel-Sempozyum

10

10

10

Festivaller

11

11

11

Anma Geceleri

12

12

12

Atölyeler

13

13

13

ESEV Sanat Kursları

14

14

14

Eğitimler

15

15

15

Diğer.....

16

16

16

17

17

Fikrim Yok/Cevap Yok
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İLÇE ALGISI VE KÜLTÜREL AKTİVİTE
ALIŞKANLIKLARI
Q1. Şimdi size sayacağım bilgi kaynaklarını ne sıklıkla tâkip ettiğinizi söyler
misiniz? TEK CEVAP
Hiçbir
zaman

Pek sık
değil

Ne sık
ne değil

Sık

Çok
sık

Basılı gazete

1

2

3

4

5

İnternet gazetesi

1

2

3

4

5

Televizyon

1

2

3

4

5

Esenler Belediyesi Facebook
Sayfaları

1

2

3

4

5

Esenler Belediyesi Twitter

1

2

3

4

5

EsenIer Belediyesi Instagram

1

2

3

4

5

Esenler Belediyesi İnternet Sitesi

1

2

3

4

5

Esenler Belediyesi Kültür Sanat
İnternet Sitesi

1

2

3

4

5

Esenler Belediyesi Yayınları

1

2

3

4

5

Esenler Belediyesi Aylık Kültür
Sanat Bülteni

1

2

3

4

5

ESEV İnternet Sitesi

1

2

3

4

5

ESTİM Toplumsal İletişim Merkezi

1

2

3

4

5

Esenler Kariyer Merkezi ESKAM

1

2

3

4

5

Reklam ve Duyuru Panoları

1

2

3

4

5

Duyuru Merkezleri

1

2

3

4

5

Q2. Kültür Karttan Haberi Var Mı? Kullanıyor Mu?
1

2

Evet
Hayır
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