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Dört Mevsim Derneği, 2020 yılında İzmir'de kurulmuştur. Derneğin çalışmaları  katılım, 
alternatif eğitim ve ekoloji konularında yoğunlaşmıştır.  Dernek, (1) yaşama dair her 
konuda formal ve alternatif eğitimi ve yaşam boyu, katılımcıl-barışçıl, doğayla uyumlu 
öğrenmeyi desteklemek; başta çocukların ve gençlerin kendi potansiyellerini 
keşfetmesini, yaratıcılık ve üretkenliklerinin açığa çıkmasını, duygu dağarcıklarının 
gelişmesini, bireysel ilgi ve ihtiyaçları ile bağ kurabilmelerine alan açmayı, sosyal, bilişsel, 
duygusal, dilsel ve ruhsal gelişimlerini desteklemek; (2) gençlerin ve çocukların 
katılımlarının her düzeyde artırılması ve genç insanların gelişen kapasitelerini dikkate 
alarak sürdürülebilir dünyada rol oynayabilmeleri ve karar alma mekanizmalarına 
ulaşabilmeleri için modeller, teknikler ve kaynaklar araştırmak, geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak; (3) doğa ve insan arasında barış dolu bir ilişkiyi yeniden kurmak; ekolojik 
yaşam bilincini ve duyarlılığını tanıtmak, yaygınlaştırmak ve doğayla uyumlu öğrenme 
ortamlarının ve oyun alanlarının artmasına/yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı 
amaçlar.

Kentime Değer Projesi Hakkında 

Kentime Değer Projesi, gençlerin aktif katılımı ile yenilikçi, kapsayıcı ve ihtiyaç 
temelli bir kent politikası oluşturulmasında aktif rol oynamaları, gençler ve yerel 
yönetimlerin birlikte çalışabilme pratiği geliştirmelerini amaçlar.

İzmir ve Eskişehir kentlerinin daha adil, demokratik, ekolojik birer kente dönüşmesinde 
gençlerin, kent hakkını ihlal eden sorunları “sivil izleme” yöntemiyle raporlamasını, daha 
sonrasında bu sorunlara yerel kamu çalışanları ile birlikte ortaklaşa çözümler 
üretmelerini hedefler. İzmir ve Eskişehir'den 24 genç ve 4 kamu çalışanı Kent Hakkı Okulu 
isimli, 4 aylık bir programa katılarak kente dair durumları farklı disiplinleri çalışan 
uzmanların ve akademisyenlerin perspektifinden ele alma şansı edinir (Kent Okulunun 
konu başlıkları arasında, kent ve ekoloji; kent ve barınma; kent ve erişebilirlik; kent ve 
güvenlik; kent ve cinsiyet gibi farklı konular yer almaktadır). Akabinde kent hakkının 
mekansal olarak iz-düşümünü tespit etmek için saha  çalışmaları yaparlar. Toplanan 
veriler farklı temalar altında Kentsel Haklar İzdüşüm Raporu’nda bir araya getirilir. Eş 
zamanlı olarak ortaya çıkarılan veriler ışığında eylem planı oluşturulur. Projenin diğer 
faaliyetleri arasında kent forumları, Hayalimdeki Şehir Kampı yer almaktadır. 
Ağustos 2021-Ağustos 2022 tarihleri arasında yürütülen projenin ortakları Çiğli Belediyesi, 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi (Sürdürülebilir Kentsel Gelişim 
Ağı İzmir Kurulu), Toy Gençlik Derneği'dir.

Dört Mevsim Yaşam Boyu Oyun ve 
Öğrenme Derneği Hakkında
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ÇAĞLAR YENİLMEZ

2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve State University 
of New York (Çift Diploma Programı) Küresel Siyaset ve 
Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olup, Tarih 
bölümünden yan dalını tamamladı. İstanbul Bilgi 
Üniversitesi, STK Yönetimi ve Sosyal Projeler bölümünde 
derslerini verdi fakat tezini sunamadı.  2014 yılından bu yana 
gençlik çalışmalarında çeşitli kurumlarda gönüllülük yaptı ve 
profesyonel olarak çalıştı halen de sivil alanda profesyonel olarak 
çalışmaya devam ediyor. Kelimenin tam anlamıyla toy birisi olarak 
başladığı bu yolda, deneyimsel öğrenme en büyük yoldaşı oldu. Yerelde 
gençlerin katılımı, savunuculuk, yaygın öğrenme ve yurttaşlık meseleleri üzerine 
kafa yormaya çalışıyor.

EZGİ GEDİK

2014 yılından bu yana profesyonel olarak gençlik alanında 
çalışmakta olan Ezgi Gedik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 

ve Amerika Binghamton Eyalet Üniversitesi ortaklığı ile 
yürütülen Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Lisans 
Programından mezun olmuştur. Öğrenimine  ODTÜ Medya ve 
Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans bölümünde devam etmiş, 
2014 - 2019 yılları arasında Tepebaşı Belediyesi Gençlik 
Merkezinde proje koordinatörü olarak görev almıştır. Bu süre 

zarfında yerel, ulusal ve uluslararası birçok proje yürütmüş, 
gençlik çalışmaları alanında faaliyetler yürüten Toplum 

Gönüllüleri Vakfı (TOG), Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), Tepebaşı 
Gençlik Meclisi, AB Sivil Düşün Programı, Eurodesk Türkiye gibi birçok 

kurumda eğitmenlik, mentorluk ve uzmanlık yapmıştır. 2019 ve 2021 yılları arasında 2 sene 
süre ile GIZ ve Engagement Global kuruluşlarının kardeş belediyelerin ortaklıklarını 
güçlendirmek için beraber yürüttüğü FKPW programı kapsamında yerel uzman olarak 
çalışmıştır. Günümüzde Gençlik Örgütleri Forumu’nda (GoFor) Gençlik Çalışmaları 
Uzmanı olarak gençlik alanındaki çalışmalarına devam etmektedir. 

Yayına Hazırlayanlar Hakkında

2





8 Kasım 2021 tarihinde başlayan ve 21 Şubat 2022 tarihinde sona eren Kent Hakkı Okulu 
kapsamında düzenlenen 12 ders, 11 Sivil izleme Uygulaması, 1 yüz yüze 3 tane de çevrimiçi 
buluşma gerçekleştirilmiştir. Barınmadan cinsiyete, ulaşımdan kültüre birçok farklı 
konuyu kent hakkı bağlamında ele alan sivil izleme çalışmalarını ise çalışmaya katılan 
gençlerin ve proje ortağı olan belediyelerin çalışanlarının dahil olduğu “Hayalimdeki 
Şehir Kampı” takip etmiştir. 

“Hayalimdeki Şehir Kampı” 22-24 Nisan 2022 tarihleri arasında, İzmir Selçuk'ta bulunan 
Tiyatro Medresesi’nde gerçekleştirilmiştir. Kampa, Eskişehir’den 10 ve İzmir’den 11 genç 
olmak üzere toplamda 21 proje katılımcısı ve proje ortağı olan belediyelerden 4 çalışan 
katılım göstermiştir. 

Hayalimdeki Şehir Kampında;
 Kent Hakkı Okulu kapsamında dersler çerçevesinde işlenen konular ile bunu takiben

gençler tarafından yürütülen Sivil İzleme Uygulamalarıyla elde bilgi ve çıktıların 
gözden geçirilmesi, 

 Gençlerin gözünden ve tecrübelerine dayanarak yaşadıkları şehirlerdeki sorunların
yeniden irdelenmesi,

 Gençlerin tespit ettikleri ve / veya maruz kaldıkları bu sorunlara beraberce çözüm
önerileri getirebilmeleri için alan yaratılması,

 Bu çözüm önerilerini oluştururken gençlerin ve yerel yönetimlerin birlikte çalışabilme
pratiğini deneyimlemeleri,

 En nihayetinde ise gençler tarafından ortaya koyulan somut çözüm önerilerini içeren
Öneri Belgesinin hazırlanarak ilgili paydaşlarla paylaşılması hedeflenmiştir. 

1. Hayalimdeki Şehir Kampı Hakkında
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Bu belgede yer alan tüm sorun ve çözüm önerileri, Hayalimdeki Şehir Kampı katılımcıları 
tarafından gündeme getirilmiştir. 22-24 Nisan 2022 tarihinde bir araya gelen 21 genç ve 
4 yerel yönetim çalışanı 3 gün boyunca yaygın öğrenim metotları ile kurgulanmış 
oturumlara katılmıştır. Bu öneri belgesi ile amacımız gençleri ve yerel yönetim 
çalışanlarının katılmcıl ve barışçıl bir öğrenme ortamında diyalog ortamı içerisinde 
çalışırken gündeme getirdiklerini, kampta o tarihlerde yer almayan sivil toplum örgütleri, 
yerel yönetim çalışanları ve başka gençler için ulaşılabilir yapmaktır. Böylelikle gündeme 
getirilen konular, sorunlar ve çözüm önerileri, benzer çalışmalar yapacak kurum ve kişiler 
için bir kaynak olabilecektir. 

Diğer taraftan belgenin kısıtlılığının da farkındayız. Bu belge, eğer kampa katılan 
katılımcılar farklı kişiler olsaydı bambaşka öneriler ile çıkabilirdi. Bu sebeple bu belgedeki 
önerileri okurken, o tarihlerde bu çalışmaya katılan genç ve yerel yönetim çalışanlarının, 
katılımcı olmakla birlikte getirdiği (etnik köken, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, deneyim gibi) 
birçok farklı özellik ile şekillendiğini unutmamak gerekir. Ayrıca bazı öneriler çok somut ve 
uygulanabilir, bazıları ise hayata geçmesi zaman olabilecek ya da imkansız gibi 
gözükebilir. Bizler tüm önerilerin bu belgede yer almasının konunun gençler tarafından 
nasıl algılandığının anlaşılabilmesi için de bir kaynak olabileceğini düşünüyoruz. Bununla 
birlikte günümüzde gençlerin fikirlerini dile getirebildikleri, karar alma mekanizmalarını 
etki edebilecekleri araç ve yöntemler o kadar az ki, bu çalışma bu yokluğun içerisinde 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Gençlerin doğrudan, açıkça önerilerini iletebileceği araçların geliştirilmesini oldukça 
önemli buluyoruz. Umuyoruz bu belge kent hakkı, gençlik hakkı , yerel katılım çalışan tüm 
yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, akademisyenler için ilham olur, çalışmalarına katkı 
sunar. 

Bir kez daha tüm kamp katılımcılarımıza bu öneri belgesine sundukları öneri için, 
çalışmalar boyunca gösterdikleri tüm ilgi, alaka, motivasyon ve içtenlik için teşekkür 
ederiz. Eğer onlar olmasaydı bu belge de olmazdı. 

1.1. Öneri Belgesi Hakkında
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Hayalimdeki Şehir Kampı; Dört Mevsim Derneği proje ekibi ve aynı zamanda proje 
ortağı Toy Gençlik Derneği eğitmenleri Çağlar Yenilmez ve Ezgi Gedik tarafından 
hazırlanmıştır.   Kamp programı hazırlanırken öncelikle Kent Hakkı Okulu kapsamında 
verilen dersler, gençlerin raporladığı Sivil İzleme uygulamaları ve sonuçları incelenmiştir. 
Kent hakkı bağlamında proje kapsamında da incelenen 11 başlık çerçevesinde mevcut 
durum tartışılmış, sorun ve hedef analizleri yapılarak gençlerin konulara ilişkin önerilerinin 
toplanabileceği bir program tasarlanmıştır. 

Uygulanan tüm oturumlar gençlik çalışmalarının da doğasının gereği “Yaygın Öğrenim 
Metotları” kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kamp 2 gece 3 gün süre ile gerçekleştirilmiştir. 
Bu bağlamda kampın ilk günü katılımcıların varışlarına, program içeriğinin aktarılarak 
üzerinde beraberce tartışılmasına, kamp süresince bir topluluk olarak dikkat edilmesi 
gereken noktaların belirlendiği Toplumsal Sözleşmenin yaratılmasına, tanışma ve grup 
dinamiği faaliyetlerine ayrılmıştır. 

Kampın devamında öncelikle katılımcılarla beraber yakın tarihte gençler ile yürütülmüş 
araştırmalar ışığında Türkiye’de yaşamakta olan gençlerin belirttiği sorunlar tartışılmış ve 
ilgili araştırmaların istatistiki bilgileri paylaşılmıştır. Bu noktada kullanılan birçok çeşitli 
kaynakla birlikte ana kaynaklardan biri Kentime Değer Projesi kapsamında ortaya 
konulan Sivil İzdüşüm Raporu bir diğeri ise Toy Gençlik Derneği’nin Eskişehir’de yürütmüş 
olduğu İhtiyaç Analizi Raporu olmuştur. 

Kampın devamında katılımcı gençlerin İzmir ve Eskişehir yerellerinde yaşadıkları, 
karşılaştıkları, gözlemledikleri sorunların tespiti ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin 
geliştirilmesi için ekip çalışmaları yürütülmüştür. Sorun tespitleri ve çözüm önerilerinin 
haklar bağlamında tartışılabilmesi için Kent Hakkı Okulunda da üzerinde durulan 12 konu 
belirlenmiş ve bu 12 başlık, (1) Eşitlik ve Adillik; (2) Haklara Erişim; (3) Aktif Vatandaşlık ve 
Katılımcılık  olmak üzere 3 ana ilke altında irdelenmiştir. Çalışma için oluşturulan matris 
aşağıda sunulmaktadır. 

1.2. Kamp Programı
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HİZMETLERİN NASIL
SUNULDUĞU

SUNULAN HİZMETLERİN
ERİŞİLEBİLİRLİĞİ SUNULAN HİZMETLERE ETKİ EDEBİLİRLİK

A. Farklı Grupların Güvenlik ihtiyacı E. Kentlerde Sağlık I. Ulaşım ve Dolaşım

B. Cinsiyet ve Kent F. Gıda ve Kent İ. Yerel Demokrasi ve Yerel Özerklik (Yerel 
   yönetimlerin karar alma mekanizmalarına katılmak)

C. Emek, Çalışma Hakkı ve Kent G. Barınma ve Kent J. Ekoloji ve Kent

D. Eğitime Erişim ve Kent H. Engellilik ve Kent K. Spor Yapmaya Erişim, Serbest Vakitlerin 
    Değerlendirilmesi ve Kent

EŞİTLİK / ADİLLİK HAKLARA ERİŞİM AKTİF VATANDAŞLIK / KATILIMCILIK

1. GÜN 2. GÜN 3. GÜN

22 NİSAN 2022 / CUMA 23 NİSAN 2022 / CUMARTESİ 24 NİSAN 2022 / PAZAR

Kahvaltı Kahvaltı

Türkiye'de Gençlerin Güncel Durumu Çözüm Önerilerinin Toparlanması - 2

Sorun Analizine Giriş Kent Forumu / AGORA

Öğle Yemeği Öğle Yemeği Öğle Yemeği

Program Açılışı & Tanışma Oyunu Sorun Tespitleri - 1 Değerlendirme - Kapanış

Programın Aktarımı & Teknik
Bilgilendirme & Toplumsal Sözleşme Sorun Tespitleri - 2

Beklenti & Katkı & Endişe Tespitlere İlişkin Sunumlar

ARA ARA

Hedef Analizine Giriş

ARA

Çözüm Önerilerinin Toplanması -1

Kampa Varışlar

Kamptan Ayrılışlar

İletişim & Grup Dinamiği

Kamp programına ilişkin zaman çizelgesini aşağıda bulabilirsiniz; 

Çalışma için oluşturulan matris aşağıda sunulmaktadır. 
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Hayalimdeki Şehir Kampı’nda yer alan temel çalışmalardan biri gençlerin yaşadıkları 
kentlerde tespit ettikleri, karşılaştıkları ve ya gözlemledikleri sorunların tespit edilmesine 
yönelik yürütülmüştür. Çalışma kapsamında proje planlaması ve yönetiminde de 
kullanılan yöntemlerden biri olan “Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı” temel alınmıştır.

Yukarıdaki matris de belirtildiği şekilde, 12 farklı başlığın 3 ana ilke ekseninde incelendiği 
çalışma kapsamında öncelikle katılımcılardan yaşadıkları kentlere ilişkin sorunların 
tespiti için kamp süresince sunulan çeşitli kaynaklardan da faydalanarak Mevcut Durum 
ve Sorun Analizi çalışmaları yapmaları istenmiştir. 

  
Mevcut durum analizi, doğru bir proje hazırlığı için değiştirilmek istenen 
durumun ne olduğunun, diğer bir ifadeyle ihtiyacın analiz edildiği süreçtir. 
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı’nın durum analizinde ve sonrasında kullandığı 
temel prensip katılımcılıktır.

Oturum süresince analizin yapılabilmesi için ne tip, araç ve kaynaklar kullanılabileceği, 
bilgi sağlayabilecek kurumların hangileri olabileceği çeşitli örnekler katılımcılar 
tarafından  sunularak grup tartışmaları eşliğinde yürütülmüştür. 

 
Mantıksal çerçeve yaklaşımı, sorun analizinin gereken detayda ve katılımcı 
bir şekilde yapılmasını önermektedir. Sorun analizi, mevcut durumun 
olumsuz yönlerini belirler ve mevcut sorunlar arasında “neden-sonuç” 
ilişkisini kurar.

    
Oturumda mantıksal çerçeve yaklaşımı kapsamında kullanılan sorun ağacı yöntemi 
uygulanarak, tespit edilen sorunlar arasında neden-sonuç ilişkinin nasıl kurulabileceği ve 
alt nedenlerin nasıl tespit edilebileceğine ilişkin bilgi ve beceri kazanımı hedeflenmiştir.

Bir temel örnek üzerinden, sorun ağacı katılımcılarla birlikte adım adım tartışılmış 
sonrasında da “World Cafe” metodu kullanılarak gruplara bölünen katılımcılardan 
belirlenen 12 tematik başlık kapsamında karşılaştıkları, gözlemledikleri ve yaşadıkları 
sorunları belirlemeleri istemiştir.  

1.3. Metodoloji (Mevcut Durum ve Sorun Analizi) 
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Eşitlik ve adillik ilkesi altında; (1) Farklı Grupların Güvenlik İhtiyacı; (2) Cinsiyet ve Kent; (3) 
Emek, Çalışma Hakkı ve (4) Kent, Eğitime Erişim ve Kent olmak üzere 4 ana başlık üzerinde 
durulmuş, bu başlıklar çerçevesinde kentlerde sunulan hizmetlerin sunuluş biçimleri, 
nasıl sunuldukları değerlendirilmiştir. Katılımcılara bu başlıkları tartışırken 
faydalanabilecekleri yönerge sorular aşağıda verilmiştir;  

 Kentlerde sunulmakta olan hizmetler eşit ve adil bir şekilde mi sunulmakta? 
 Bu hizmetlerden faydalanamayan ve ya görece kısıtlı olarak faydalanabilen

gruplar var mı?

Kentlerde yaşamakta olan farklı grupların güvenlik ihtiyaçlarını tartışan katılımcılar 
öncelikle farklı grupları tanımlayarak çalışmaya başlamışlardır. Buna göre farklı gruplar 
gençler tarafından; Kadınlar, çocuklar, dezavantajlı gruplar (LGBTİ+ bireyler, mülteciler ve 
yerlerinden edilmişler, farklı etnisiteye, dine mensup azınlıklar), engelliler ve hayvanlar 
olarak sınıflandırılmıştır. 

Barınma ve kent başlığında da görebileceğini gibi  aslında kenti sokak hayvanları ile 
paylaşmamız gerektiğine vurgu yapan gençler, sokak hayvanları için sunulan barınak 
hizmetlerinin yetersiz ve sağlıksız olduğunu belirterek gerek sokakalarda gerekse 
barınaklarda hayvanlar için güvensiz bir ortamın varlığını yeniden dile getirmişlerdir. 

Kentte yaşamakta olan LGBTİ+’lar, mülteciler ve yerlerinden edilmişler, farklı etnisiteye, 
dine mensup azınlıkların farklı güvenlik ihtiyaçları olduğunu belirten gençler, toplumsal 
entegrasyonun sağlanması açısından uyum programlarının uygulanmamasını, farklı 
grupların birbirlerine sağlıklı ve güvenli bir şekilde temas edebilecekleri ortamların ve 
mekanların yaratılmamasını sorun olarak saptamışlar, bulunmayan bu imkanların ise 
toplumsal gerilimleri arttırdığını belirtmişlerdir. 

Kadınlar ve çocuklar bağlamında, çocuk işçiler ve kimliksiz çocuklar problemlerine işaret 
eden katılımcılar kadınlar, çocuklar ve farklı cinsiyet kimliğine ve cinsel yönelime sahip 
bireyler için yeterli koruma sağlanmadığını dile getirmişlerdir. 

1.3.1. Eşitlik Ve Adillik İlkesi 

Farklı Grupların Güvenlik İhtiyacı

Gençler tarafından belirlenen toplumsal grupların yaşadıkları güvenlik problemleri ile 
birlikte, Ulaşım ve Kent başlığında da belirtildiği gibi, kentlerde özellikle bisiklet kullanıcıları 
ve engelli bireyler için altyapının yeterli olmadığına dikkat çeken gençler, bisiklet 
yollarının yetersizliğine, kaldırımların engelli dostu imkanlar sunmadığına işaret 
etmişlerdir. 

Son olarak kentin belli bölgelerinde kamusal alanlardaki aydınlatmaları ve güvenlik 
kameralarını yeterli bulmadıklarını belirten katılımcılar bu eksikliğin güvensiz alanlar 
yarattığını söylemişlerdir. 
 
 “Acil durum butonlarının bulunmaması.”

 “Akülü tekerlekli sandalyeler için ücretsiz şarj istasyonlarının bulunmaması.”

 “Psikolojik danışma hattı eksikliği.”

 “Sığınma evlerinin yetersizliği, özellikle LGBTİ+ bireyler için imkan sunulmaması.”

Eşitlik ve Adillik ilkesi altında farklı cinsiyetlerin, cinsiyet kimliklerinin veya cinsel 
yönelimlerin kent ile olan ilişkisini masaya yatıran katılımcıların ilk vurgusu ne olursa 
olsun, tüm cinsiyetlerin, kimliklerin ve yönelimlerin eşit haklara sahip olması gerektiğidir. 
Bu bağlamda ataerkil toplum yapısının, kültürel ve geleneksel normların ayrıştırıcı roller 
oynadığını ve bu sebeple farklı cinsiyete sahip bireylerin kenti eşit bir şekilde 
deneyimleyemediklerini belirtmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için var 
olan politikaların yetersiz ve hatta kimi zaman ayrıştırıcı bir yapısı olduğunu belirten 
gençler bunun ise güvenlik, şiddet gibi önemli sorunlar yarattığını ifade etmiştir. Kentte 
sunulan ulaşım, konaklama, ve hatta kamusal alanlardaki tuvalet imkanlarının bile eşit 
bir şekilde sunulmadığını belirtmişlerdir. 

 “Güvenlik kaygısı yaratılıyor, ulaşımda kadınların belli bir saatten sonra 

  istediği yerde inmesi, erkekleri ayrımcılığa maruz bırakıyor.”

 “Kadın için sunulan yurtlar merkezi konumlarda ve sayıca fazla, erkek 

  öğrencilerin yurtları kısıtlı ve uzak mesafelerde.”

 “Hiçbir biyolojik cinsiyet ve cinsiyet kimliğine göre ayrılmayan, bütün 

  cinsiyetler için kullanılabilen cinsiyetsiz (uniseks) umumi tuvaletler

  bulunmuyor.”
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Cinsiyet ve Kent
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Emek, çalışma hakkı ve kent arasındaki ilişkiyi tartışan kamp katılımcılarının bu bağlamda 
öne çıkardıkları ilk sorunlardan biri gençlerin, öğrencilerin ve kırılgan grupların iş 
hayatında güvencesiz bir şekilde çalıştırılması olmuştur. Özellikle genç işgücünün, gerek 
stajyer gerekse yarı zamanlı işlerde emeklerinin karşılığını alamadığını, eşit işe eşit ücret 
politikalarının var olmadığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte kırsal kesimlerde yaşamakta 
olan gençlerin iş olanaklarından haberdar olmakta zorlandıklarını belirten katılımcılar, işe 
alımlarda da eşit, adil ve şeffaf bir sürecin yürütülmediğini, liyakata değer verilmediğini 
sorun tespitleri arasına yerleştirmişlerdir. 

 “Eşit işe eşit ücret verilmemesi.”

 “Kayırmacılık ve  torpilin liyakatı yok etmesi.”

 “Yeni nesil yatırımların, iş alanlarının azlığı / yokluğu.”

 “Örgütlerin genç işgücünün güvencesizliğine duyarsızlığı.”

Yine Eşitlik ve Adillik ilkesi altında kentlerde eğitime erişim ile ilgili sorun tespitleri üzerinde 
çalışan katılımcıların yaşadıkları kentlerde ilk işaret ettikleri ve ortaklaştıkları konulardan 
bir tanesi kentlerdeki kütüphanelerin sayısının yeterli olmadığı, kütüphanelerin 
kapasitesinin, erişilebilir kaynak ayısının ve çeşitliliğinin yetersiz olması ve 7/24 açık olan 
kütüphanelerin bulunmaması olmuştur. Bununla birlikte yerel yönetimler tarafından 
sağlanan kişisel gelişim ve mesleki gelişim kursları yetersiz bulan katılımcılar, özel 
gereksinimi bulunan bireyler ve yerinden edilmiş bireyler için eğitim fırsatlarının 
eşitsizliğine dikkat çekmiştir. 

 “Yerinden edilen gençler için eğitimde entegrasyonun sağlanmaması.”

 “Eğitimde dijitalleşmenin yetersiz olması.”

 “Eğitim materyallerine erişimin yetersiz olması.”

 “Örgün eğitime dahil olmayan gençlerin kütüphanelerden faydalanamaması.”

Emek, Çalışma Hakkı ve Kent

Eğitime Erişim ve Kent 

Yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarına katılımlarına ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan gençler belediyelerin sunduğu hizmetlerin toplumun her kesime 
ulaştıralamadığını düşündüklerini, bir taraftan da dijital katılım araçlarının yetersiz 
bulduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte belediye meclislerinde ve kent 
konseylerinde cinsiyet bakımından eşit temsiliyetin sağlanmadığını, yaşadıkları kentlerde 
Mahalle Meclislerinin , Gençlik Meclislerinin olmadığını ve / veya bu meclislerin aktif 
olmadığını belirterek bu nedenle karar alma mekanizmalarında genç temsiliyetinin 
sağlanmadığını belirtmişlerdir. 

 “Yeni nesil belediyecilik yok, yeni jenerasyonun ilgi ve ihtiyaçlarına duyarsızlık var.”

 “Kent konseyi gençlik meclisi yok. (Çalışma grubu yeterli değil.)”

Ekoloji ve Kent bağlamında yaşadıkları şehirlerdeki sorunların tespitine yönelik çalışmada 
katılımcılar tarımdan, geri dönüşüm faaliyetlerine, altyapı sorunlarından farkındalık 
çalışmalarına kadar birçok farklı konuya değinmişlerdir. 

Geri dönüşüm ve atık yönetimini yetersiz ve erişilebilir bulmayan gençler var olan 
çalışmaların da yaygınlaştırılması ve duyurulması konusunda da problemler yaşandığını 
belirttiler. Tarımsal üretimde ekolojik tarımın desteklenmemesi ile birlikte, bilinçsiz zirai ve 
kimyasal ilaç kullanımının yarattığı sorunlara dikkat çeken katılımcılar ekolojik 
faaliyetlerin kent ekonomisine dahil edilmemesini de sorunlardan biri olarak 
tanımladılar. 

 “Eskişehir Sevinç Mahallesindeki kömür madeni projesi 

  ve Alpu Termik  Santrali Projesi.”

 “Ekolojik okuryazarlık bilincinin topluma 

 kazandırılmaması.”

Bununla birlikte, özellikle ulaşımda toplu taşımanın yeterli olmamasını, var olan toplu 
taşıma araçlarının çevre dostu araçlara dönüştürülmemesini (elektrikli otobüs vb.), 
bisiklet ve yaya dostu kent planlamasının olmamasını sorunlar arasında belirten 
katılımcılar aynı zamanda konut yalıtımlarının yapılmaması ve konutlarda temiz enerji, 
termal su kullanımının teşvik edilmemesi maddelerini de sorunlar arasında 
belirtmişlerdir. 

 “Fabrikaların şehir merkezlerinden uzaklaştırılmaması.”

Aktif vatandaşlık ve Katılımcılık ilkesi altında “Spor Yapmaya Erişim, Serbest Vakitlerin 
Değerlendirilmesi ve Kent” başlığını tartışan katılımcılar kentte sunulmakta olan tenis 
kortu, spor salonları, stadyumlar gibi spor tesislerine erişimde sıkıntı yaşadıklarını 
belirtirken, sanat etkinliklerini de yetersiz bulduklarını, kimi etkinliklerin tanıtımının 
yeterince yapılmadığını, indirimli bilet uygulamalarının ise sadece öğrenci olan gençlere 
yönelik yapıldığını ve kapsayıcılığının kısıtlı olduğunu ifade ettiler. Kentte yürütülen sanat 
ve spor faaliyetlerinin belirlenmesi noktasında ise kendilerinin etki alanlarının oldukça 
düşük olduğuna işaret ettiler. 

 “Stadyumu maçlar dışında halka açık olmaması.”

 “Rekreasyon alanlarının yetersizliği.”

 “Grup sporlarına yönelik etkinliklerinin teşvikinin olmaması.”
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Haklara Erişim ilkesi altında; (1) Kentlerde Sağlık; (2) Gıda ve Kent; (3) Barınma ve Kent, (4) 
Engellilik ve Kent olmak üzere 4 ana başlık üzerinde durulmuş, bu başlıklar çerçevesinde 
kentlerde sunulmakta olan hizmetlerin herkes tarafından erişilebilirliği üzerine 
tartışılmıştır.  Katılımcılara bu başlıkları tartışırken faydalanabilecekleri yönerge sorular 
aşağıda verilmiştir; 

 Kentlerde sunulmakta olan hizmetlere kent sakinlerinin tamamı erişebiliyor mu? 
 Sunulmakta olan hizmetlere erişimin önündeki engeller nelerdir? 

 

Kentler sağlık kapsamında kampta yer alan genç katılımcıların ortaklaştığı en önemli 
sorunlardan bir tanesi sağlık alanında sunulmakta olan hizmetlerin kapsam eksikliği 
olmuş, bu noktada psikolojik sağlık, cinsel sağlık alanlarında yeterli desteğin 
sağlanmadığı, evde bakım ve hayvan bakım hizmetlerinin yetersizliği bulunduğu 
belirtilmiştir. Sağlık ve kent başlığı altında aynı zamanda gıda ve kent başlığında da 
belirtilen sağlıklı, temiz gıda ve suya erişimin zorluğuna değinilmiştir. Ulaşım ve Sağlık 
başlıklarının da birbirini yatay kesen başlıklar olduğunu belirten gençler yine bu başlık 
altında başta Şehir hastaneleri olmak üzere, sağlık hizmeti veren kurumlara ulaşımda 
zorlandıklarını bir taraftan da bisiklet yollarının yetersizliğine dikkat çekmiştir. 

 “Eskişehir Porsuk Çayı’nda ağır metallerin bulunması.”

 “İzmir Körfezindeki hijyen problemi.”

 “İnşaat alanlarının kentli sağlığı açısından yeterli önlemleri kapsamaması.”

Gıda ve Kent ekseninde yaşadıkları ve gözlemledikleri sorunları paylaşan gençler her ne 
kadar iki ayrı kentte yaşasalar da neredeyse ortaya koydukları tüm sorunlarda 
ortaklaşmışlardır. Kampa Eskişehir ve İzmir’den katılan gençler gıda fiyatlarının yüksek 
olmasının yanı sıra bir taraftan gıda israfının da fazlalığına, gıda atıklarının 
değerlendirilmemesine, tarım arazilerinin maksadı dışında kullanılmasına, imara 
açılmasına yönelik sorun tespitlerinde bulunmuşlardır. Temiz ve organik gıdaya erişimin 
çok zor olduğunu belirten katılımcılar bu noktada denetimleri yetersiz bulduklarını, ek 
olarak üreticiler ve tüketicilerin doğrudan temasının sağlanmamasını, üretici market 
sayısının yetersizliğini ve bilinirliğinin düşük olmasını, temiz suya erişimde de sorunlar 
olduğunu belirtmişlerdir.

1.3.2. Haklara Erişim İlkesi

Kentlerde Sağlık

Gıda ve Kent

Yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarına katılımlarına ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan gençler belediyelerin sunduğu hizmetlerin toplumun her kesime 
ulaştıralamadığını düşündüklerini, bir taraftan da dijital katılım araçlarının yetersiz 
bulduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte belediye meclislerinde ve kent 
konseylerinde cinsiyet bakımından eşit temsiliyetin sağlanmadığını, yaşadıkları kentlerde 
Mahalle Meclislerinin , Gençlik Meclislerinin olmadığını ve / veya bu meclislerin aktif 
olmadığını belirterek bu nedenle karar alma mekanizmalarında genç temsiliyetinin 
sağlanmadığını belirtmişlerdir. 

 “Yeni nesil belediyecilik yok, yeni jenerasyonun ilgi ve ihtiyaçlarına duyarsızlık var.”

 “Kent konseyi gençlik meclisi yok. (Çalışma grubu yeterli değil.)”

Ekoloji ve Kent bağlamında yaşadıkları şehirlerdeki sorunların tespitine yönelik çalışmada 
katılımcılar tarımdan, geri dönüşüm faaliyetlerine, altyapı sorunlarından farkındalık 
çalışmalarına kadar birçok farklı konuya değinmişlerdir. 

Geri dönüşüm ve atık yönetimini yetersiz ve erişilebilir bulmayan gençler var olan 
çalışmaların da yaygınlaştırılması ve duyurulması konusunda da problemler yaşandığını 
belirttiler. Tarımsal üretimde ekolojik tarımın desteklenmemesi ile birlikte, bilinçsiz zirai ve 
kimyasal ilaç kullanımının yarattığı sorunlara dikkat çeken katılımcılar ekolojik 
faaliyetlerin kent ekonomisine dahil edilmemesini de sorunlardan biri olarak 
tanımladılar. 

 “Eskişehir Sevinç Mahallesindeki kömür madeni projesi 

  ve Alpu Termik  Santrali Projesi.”

 “Ekolojik okuryazarlık bilincinin topluma 

 kazandırılmaması.”

Bununla birlikte, özellikle ulaşımda toplu taşımanın yeterli olmamasını, var olan toplu 
taşıma araçlarının çevre dostu araçlara dönüştürülmemesini (elektrikli otobüs vb.), 
bisiklet ve yaya dostu kent planlamasının olmamasını sorunlar arasında belirten 
katılımcılar aynı zamanda konut yalıtımlarının yapılmaması ve konutlarda temiz enerji, 
termal su kullanımının teşvik edilmemesi maddelerini de sorunlar arasında 
belirtmişlerdir. 

 “Fabrikaların şehir merkezlerinden uzaklaştırılmaması.”

Aktif vatandaşlık ve Katılımcılık ilkesi altında “Spor Yapmaya Erişim, Serbest Vakitlerin 
Değerlendirilmesi ve Kent” başlığını tartışan katılımcılar kentte sunulmakta olan tenis 
kortu, spor salonları, stadyumlar gibi spor tesislerine erişimde sıkıntı yaşadıklarını 
belirtirken, sanat etkinliklerini de yetersiz bulduklarını, kimi etkinliklerin tanıtımının 
yeterince yapılmadığını, indirimli bilet uygulamalarının ise sadece öğrenci olan gençlere 
yönelik yapıldığını ve kapsayıcılığının kısıtlı olduğunu ifade ettiler. Kentte yürütülen sanat 
ve spor faaliyetlerinin belirlenmesi noktasında ise kendilerinin etki alanlarının oldukça 
düşük olduğuna işaret ettiler. 

 “Stadyumu maçlar dışında halka açık olmaması.”

 “Rekreasyon alanlarının yetersizliği.”

 “Grup sporlarına yönelik etkinliklerinin teşvikinin olmaması.”
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 “Gıda kooperatiflerinin tanıtımının yeteri kadar yapılmaması ve sendikal 

  örgütlenmenin yetersiz olması”

 “Tarihi geçmiş ürünlerin denetlenmemesi” 
 “Pazarda satılan ürünlerin kalıntı analizinin yapılmaması”

 “Kamusal alanlarda su kaynaklarının bulunmaması”

Barınma ve Kent başlığı altında mevcut durumu göz önünde bulundurarak sorunlarını 
tespit eden katılımcılar konuyu bir çok boyutu ile ele alarak, toplumdaki farklı grupların 
barınmaya ilişkin problemlerine işaret etmiş ve kentlerde barınma hakkına erişimdeki 
problemleri tespit etmeye çalışmıştır.  Katılımcıların belirttikleri çeşitli problemleri, 
problemi yaşayan gruplar bakımından 3 ana sınıfa ayırmaktadır; genç öğrenciler, 
dezavantajlı gruplar ve hayvanlar.

Çoğunluğu genç öğrencilerden oluşan kamp katılımcılarının ilk işaret ettikleri 
problemlerden biri kaçınılmaz bir şekilde kendilerinin de bizzat tecrübe ettiği, öğrenciler 
için sunulan yurt, konukevi, misafirhane gibi barınma olanaklarının yetersizliği olmuştur. 
Öğrenciler için sunulmakta olan barınma olanaklarının sayıca yetersizliğinin yanı sıra 
devlet yurtları gibi var olan imkanlara erişim noktasında da adil, eşit ve şeffaf bir süreç 
yönetiminin bulunmadığı belirtilmiştir. Özellikle Covid-19 Pandemisini takip eden 
ekonomik kriz döneminde artan kira fiyatları, emlak piyasasının denetimsizliğine de vurgu 
yapılmıştır. 
 “Öğrencilerin örgütlenmesinin barınma hakkı kapsamında desteklenmemesi.”

 “Barınma hakkına ulaşım anlamında LGBTİ+, bekar, öğrenci vs. kapsayıcı bir  

  barınma imkanının olmaması”

 “Öğrenciler için yurtların yetersizliği, yurtlardan yararlanacak öğrencilerin

  seçiminde adil, eşit ve şeffaf bir sürecin bulunmaması.”

Katılımcılar aynı zamanda toplumdaki birçok dezavantajlı grubun barınma hakkına 
erişimi ile ilgili tespitlerde bulunmuştur. Yerinden edilmiş bireyler, mülteciler, mevsimlik 
işçiler ve ailelerinin ya barınma standartlarının çok düşük olduğu ya da bu imkana 
erişimlerinin olmadığı belirtilirken, LGBTİ+’lar, evsizler, korunmaya, ihtiyacı olan çocuklar 
ve kadınlar için sunulan barınma olanaklarının yetersizliği de yapılan sorun tespitleri 
arasındadır. 

Barınma ve Kent

 “Sığınma ihtiyacı olan kadınların belli bir yaşın üzerindeki erkek çocukları ile birlikte

  sığınma evinden faydalanamaması.”

 “Evsizlere yönelik geçici barınma yerlerinin standartlarının düşük olması.”

 “Mevsimlik işçilerin geçici barınabilecekleri alanları olmaması.”

Bununla birlikte, yaşadığımız kentleri beraber paylaştığımız hayvanların barınmasına 
ilişkin yeterli politikaların olmaması, bu nedenle sunulan barınak hizmetlerinin koşullarının 
da hayvanların yaşam haklarına yaraşır bir şekilde düzenlenmemesi altı çizilen bir 
problem olmuştur. 

 “Kentte başıboş gezen, barınamayan hayvanların olması ve barınakların

  imkanlarının yetersiz olması.”

 “Hayvanlar için hapishane olmayan yaşanabilir alanların tasarlanmaması.”

Gerek İzmir gerekse Eskişehir’de yaşamakta olan gençlerin Engellilik ve Kent bağlamında 
ortaklaştıkları ve vurguladıkları en önemli problem fiziksel engelli bireylerin kamusal 
alanlarda yaşadıkları ulaşım problemi olmuştur. Sit alanları da dahil olmak üzere özellikle 
fiziksel engelli bireyler tarafından şehir içerisinde yaya yolunun kullanımına ilişkin altyapı 
sorunlarına vurgu yapılmış (ağaçlar, direkler, trafik lambaları ile daralan, kesilen 
kaldırımlar, önü kapatılmış rampalar vb.), toplu taşıma araçlarınının kullanımında da yine 
fiziksel engelli bireyler için yeterli donanımın olmadığı (rampasız araçlar) belirtilmiştir. 

Aşağıda gençlerin işaret ettiği sorunlara ilişkin örnekleri bulabilirsiniz;
 
 “Sesli ikaz sistemlerinin yetersiz, bozuk olması.”

 “Engelli rampaların işgali.”

 “Sit alanlarında engellilere, yaşlılara yönelik kolay dolaşım parkuru ve araçlarının 

  bulunmaması.”

 “Kamusal açık, kapalı alanlarda engellinin bağımsız ve kesintisiz dolaşamaması.”

Yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarına katılımlarına ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan gençler belediyelerin sunduğu hizmetlerin toplumun her kesime 
ulaştıralamadığını düşündüklerini, bir taraftan da dijital katılım araçlarının yetersiz 
bulduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte belediye meclislerinde ve kent 
konseylerinde cinsiyet bakımından eşit temsiliyetin sağlanmadığını, yaşadıkları kentlerde 
Mahalle Meclislerinin , Gençlik Meclislerinin olmadığını ve / veya bu meclislerin aktif 
olmadığını belirterek bu nedenle karar alma mekanizmalarında genç temsiliyetinin 
sağlanmadığını belirtmişlerdir. 

 “Yeni nesil belediyecilik yok, yeni jenerasyonun ilgi ve ihtiyaçlarına duyarsızlık var.”

 “Kent konseyi gençlik meclisi yok. (Çalışma grubu yeterli değil.)”

Ekoloji ve Kent bağlamında yaşadıkları şehirlerdeki sorunların tespitine yönelik çalışmada 
katılımcılar tarımdan, geri dönüşüm faaliyetlerine, altyapı sorunlarından farkındalık 
çalışmalarına kadar birçok farklı konuya değinmişlerdir. 

Geri dönüşüm ve atık yönetimini yetersiz ve erişilebilir bulmayan gençler var olan 
çalışmaların da yaygınlaştırılması ve duyurulması konusunda da problemler yaşandığını 
belirttiler. Tarımsal üretimde ekolojik tarımın desteklenmemesi ile birlikte, bilinçsiz zirai ve 
kimyasal ilaç kullanımının yarattığı sorunlara dikkat çeken katılımcılar ekolojik 
faaliyetlerin kent ekonomisine dahil edilmemesini de sorunlardan biri olarak 
tanımladılar. 

 “Eskişehir Sevinç Mahallesindeki kömür madeni projesi 

  ve Alpu Termik  Santrali Projesi.”

 “Ekolojik okuryazarlık bilincinin topluma 

 kazandırılmaması.”

Bununla birlikte, özellikle ulaşımda toplu taşımanın yeterli olmamasını, var olan toplu 
taşıma araçlarının çevre dostu araçlara dönüştürülmemesini (elektrikli otobüs vb.), 
bisiklet ve yaya dostu kent planlamasının olmamasını sorunlar arasında belirten 
katılımcılar aynı zamanda konut yalıtımlarının yapılmaması ve konutlarda temiz enerji, 
termal su kullanımının teşvik edilmemesi maddelerini de sorunlar arasında 
belirtmişlerdir. 

 “Fabrikaların şehir merkezlerinden uzaklaştırılmaması.”

Aktif vatandaşlık ve Katılımcılık ilkesi altında “Spor Yapmaya Erişim, Serbest Vakitlerin 
Değerlendirilmesi ve Kent” başlığını tartışan katılımcılar kentte sunulmakta olan tenis 
kortu, spor salonları, stadyumlar gibi spor tesislerine erişimde sıkıntı yaşadıklarını 
belirtirken, sanat etkinliklerini de yetersiz bulduklarını, kimi etkinliklerin tanıtımının 
yeterince yapılmadığını, indirimli bilet uygulamalarının ise sadece öğrenci olan gençlere 
yönelik yapıldığını ve kapsayıcılığının kısıtlı olduğunu ifade ettiler. Kentte yürütülen sanat 
ve spor faaliyetlerinin belirlenmesi noktasında ise kendilerinin etki alanlarının oldukça 
düşük olduğuna işaret ettiler. 

 “Stadyumu maçlar dışında halka açık olmaması.”

 “Rekreasyon alanlarının yetersizliği.”

 “Grup sporlarına yönelik etkinliklerinin teşvikinin olmaması.”
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 “Gıda kooperatiflerinin tanıtımının yeteri kadar yapılmaması ve sendikal 

  örgütlenmenin yetersiz olması”

 “Tarihi geçmiş ürünlerin denetlenmemesi” 
 “Pazarda satılan ürünlerin kalıntı analizinin yapılmaması”

 “Kamusal alanlarda su kaynaklarının bulunmaması”

Barınma ve Kent başlığı altında mevcut durumu göz önünde bulundurarak sorunlarını 
tespit eden katılımcılar konuyu bir çok boyutu ile ele alarak, toplumdaki farklı grupların 
barınmaya ilişkin problemlerine işaret etmiş ve kentlerde barınma hakkına erişimdeki 
problemleri tespit etmeye çalışmıştır.  Katılımcıların belirttikleri çeşitli problemleri, 
problemi yaşayan gruplar bakımından 3 ana sınıfa ayırmaktadır; genç öğrenciler, 
dezavantajlı gruplar ve hayvanlar.

Çoğunluğu genç öğrencilerden oluşan kamp katılımcılarının ilk işaret ettikleri 
problemlerden biri kaçınılmaz bir şekilde kendilerinin de bizzat tecrübe ettiği, öğrenciler 
için sunulan yurt, konukevi, misafirhane gibi barınma olanaklarının yetersizliği olmuştur. 
Öğrenciler için sunulmakta olan barınma olanaklarının sayıca yetersizliğinin yanı sıra 
devlet yurtları gibi var olan imkanlara erişim noktasında da adil, eşit ve şeffaf bir süreç 
yönetiminin bulunmadığı belirtilmiştir. Özellikle Covid-19 Pandemisini takip eden 
ekonomik kriz döneminde artan kira fiyatları, emlak piyasasının denetimsizliğine de vurgu 
yapılmıştır. 
 “Öğrencilerin örgütlenmesinin barınma hakkı kapsamında desteklenmemesi.”

 “Barınma hakkına ulaşım anlamında LGBTİ+, bekar, öğrenci vs. kapsayıcı bir  

  barınma imkanının olmaması”

 “Öğrenciler için yurtların yetersizliği, yurtlardan yararlanacak öğrencilerin

  seçiminde adil, eşit ve şeffaf bir sürecin bulunmaması.”

Katılımcılar aynı zamanda toplumdaki birçok dezavantajlı grubun barınma hakkına 
erişimi ile ilgili tespitlerde bulunmuştur. Yerinden edilmiş bireyler, mülteciler, mevsimlik 
işçiler ve ailelerinin ya barınma standartlarının çok düşük olduğu ya da bu imkana 
erişimlerinin olmadığı belirtilirken, LGBTİ+’lar, evsizler, korunmaya, ihtiyacı olan çocuklar 
ve kadınlar için sunulan barınma olanaklarının yetersizliği de yapılan sorun tespitleri 
arasındadır. 

 “Sığınma ihtiyacı olan kadınların belli bir yaşın üzerindeki erkek çocukları ile birlikte

  sığınma evinden faydalanamaması.”

 “Evsizlere yönelik geçici barınma yerlerinin standartlarının düşük olması.”

 “Mevsimlik işçilerin geçici barınabilecekleri alanları olmaması.”

Bununla birlikte, yaşadığımız kentleri beraber paylaştığımız hayvanların barınmasına 
ilişkin yeterli politikaların olmaması, bu nedenle sunulan barınak hizmetlerinin koşullarının 
da hayvanların yaşam haklarına yaraşır bir şekilde düzenlenmemesi altı çizilen bir 
problem olmuştur. 

 “Kentte başıboş gezen, barınamayan hayvanların olması ve barınakların

  imkanlarının yetersiz olması.”

 “Hayvanlar için hapishane olmayan yaşanabilir alanların tasarlanmaması.”

Gerek İzmir gerekse Eskişehir’de yaşamakta olan gençlerin Engellilik ve Kent bağlamında 
ortaklaştıkları ve vurguladıkları en önemli problem fiziksel engelli bireylerin kamusal 
alanlarda yaşadıkları ulaşım problemi olmuştur. Sit alanları da dahil olmak üzere özellikle 
fiziksel engelli bireyler tarafından şehir içerisinde yaya yolunun kullanımına ilişkin altyapı 
sorunlarına vurgu yapılmış (ağaçlar, direkler, trafik lambaları ile daralan, kesilen 
kaldırımlar, önü kapatılmış rampalar vb.), toplu taşıma araçlarınının kullanımında da yine 
fiziksel engelli bireyler için yeterli donanımın olmadığı (rampasız araçlar) belirtilmiştir. 

Aşağıda gençlerin işaret ettiği sorunlara ilişkin örnekleri bulabilirsiniz;
 
 “Sesli ikaz sistemlerinin yetersiz, bozuk olması.”

 “Engelli rampaların işgali.”

 “Sit alanlarında engellilere, yaşlılara yönelik kolay dolaşım parkuru ve araçlarının 

  bulunmaması.”

 “Kamusal açık, kapalı alanlarda engellinin bağımsız ve kesintisiz dolaşamaması.”

Engellilik ve Kent

Yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarına katılımlarına ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan gençler belediyelerin sunduğu hizmetlerin toplumun her kesime 
ulaştıralamadığını düşündüklerini, bir taraftan da dijital katılım araçlarının yetersiz 
bulduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte belediye meclislerinde ve kent 
konseylerinde cinsiyet bakımından eşit temsiliyetin sağlanmadığını, yaşadıkları kentlerde 
Mahalle Meclislerinin , Gençlik Meclislerinin olmadığını ve / veya bu meclislerin aktif 
olmadığını belirterek bu nedenle karar alma mekanizmalarında genç temsiliyetinin 
sağlanmadığını belirtmişlerdir. 

 “Yeni nesil belediyecilik yok, yeni jenerasyonun ilgi ve ihtiyaçlarına duyarsızlık var.”

 “Kent konseyi gençlik meclisi yok. (Çalışma grubu yeterli değil.)”

Ekoloji ve Kent bağlamında yaşadıkları şehirlerdeki sorunların tespitine yönelik çalışmada 
katılımcılar tarımdan, geri dönüşüm faaliyetlerine, altyapı sorunlarından farkındalık 
çalışmalarına kadar birçok farklı konuya değinmişlerdir. 

Geri dönüşüm ve atık yönetimini yetersiz ve erişilebilir bulmayan gençler var olan 
çalışmaların da yaygınlaştırılması ve duyurulması konusunda da problemler yaşandığını 
belirttiler. Tarımsal üretimde ekolojik tarımın desteklenmemesi ile birlikte, bilinçsiz zirai ve 
kimyasal ilaç kullanımının yarattığı sorunlara dikkat çeken katılımcılar ekolojik 
faaliyetlerin kent ekonomisine dahil edilmemesini de sorunlardan biri olarak 
tanımladılar. 

 “Eskişehir Sevinç Mahallesindeki kömür madeni projesi 

  ve Alpu Termik  Santrali Projesi.”

 “Ekolojik okuryazarlık bilincinin topluma 

 kazandırılmaması.”

Bununla birlikte, özellikle ulaşımda toplu taşımanın yeterli olmamasını, var olan toplu 
taşıma araçlarının çevre dostu araçlara dönüştürülmemesini (elektrikli otobüs vb.), 
bisiklet ve yaya dostu kent planlamasının olmamasını sorunlar arasında belirten 
katılımcılar aynı zamanda konut yalıtımlarının yapılmaması ve konutlarda temiz enerji, 
termal su kullanımının teşvik edilmemesi maddelerini de sorunlar arasında 
belirtmişlerdir. 

 “Fabrikaların şehir merkezlerinden uzaklaştırılmaması.”

Aktif vatandaşlık ve Katılımcılık ilkesi altında “Spor Yapmaya Erişim, Serbest Vakitlerin 
Değerlendirilmesi ve Kent” başlığını tartışan katılımcılar kentte sunulmakta olan tenis 
kortu, spor salonları, stadyumlar gibi spor tesislerine erişimde sıkıntı yaşadıklarını 
belirtirken, sanat etkinliklerini de yetersiz bulduklarını, kimi etkinliklerin tanıtımının 
yeterince yapılmadığını, indirimli bilet uygulamalarının ise sadece öğrenci olan gençlere 
yönelik yapıldığını ve kapsayıcılığının kısıtlı olduğunu ifade ettiler. Kentte yürütülen sanat 
ve spor faaliyetlerinin belirlenmesi noktasında ise kendilerinin etki alanlarının oldukça 
düşük olduğuna işaret ettiler. 

 “Stadyumu maçlar dışında halka açık olmaması.”

 “Rekreasyon alanlarının yetersizliği.”

 “Grup sporlarına yönelik etkinliklerinin teşvikinin olmaması.”
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Yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarına katılımlarına ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan gençler belediyelerin sunduğu hizmetlerin toplumun her kesime 
ulaştıralamadığını düşündüklerini, bir taraftan da dijital katılım araçlarının yetersiz 
bulduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte belediye meclislerinde ve kent 
konseylerinde cinsiyet bakımından eşit temsiliyetin sağlanmadığını, yaşadıkları kentlerde 
Mahalle Meclislerinin , Gençlik Meclislerinin olmadığını ve / veya bu meclislerin aktif 
olmadığını belirterek bu nedenle karar alma mekanizmalarında genç temsiliyetinin 
sağlanmadığını belirtmişlerdir. 

 “Yeni nesil belediyecilik yok, yeni jenerasyonun ilgi ve ihtiyaçlarına duyarsızlık var.”

 “Kent konseyi gençlik meclisi yok. (Çalışma grubu yeterli değil.)”

Ekoloji ve Kent bağlamında yaşadıkları şehirlerdeki sorunların tespitine yönelik çalışmada 
katılımcılar tarımdan, geri dönüşüm faaliyetlerine, altyapı sorunlarından farkındalık 
çalışmalarına kadar birçok farklı konuya değinmişlerdir. 

Geri dönüşüm ve atık yönetimini yetersiz ve erişilebilir bulmayan gençler var olan 
çalışmaların da yaygınlaştırılması ve duyurulması konusunda da problemler yaşandığını 
belirttiler. Tarımsal üretimde ekolojik tarımın desteklenmemesi ile birlikte, bilinçsiz zirai ve 
kimyasal ilaç kullanımının yarattığı sorunlara dikkat çeken katılımcılar ekolojik 
faaliyetlerin kent ekonomisine dahil edilmemesini de sorunlardan biri olarak 
tanımladılar. 

 “Eskişehir Sevinç Mahallesindeki kömür madeni projesi 

  ve Alpu Termik  Santrali Projesi.”

 “Ekolojik okuryazarlık bilincinin topluma 

 kazandırılmaması.”

Bununla birlikte, özellikle ulaşımda toplu taşımanın yeterli olmamasını, var olan toplu 
taşıma araçlarının çevre dostu araçlara dönüştürülmemesini (elektrikli otobüs vb.), 
bisiklet ve yaya dostu kent planlamasının olmamasını sorunlar arasında belirten 
katılımcılar aynı zamanda konut yalıtımlarının yapılmaması ve konutlarda temiz enerji, 
termal su kullanımının teşvik edilmemesi maddelerini de sorunlar arasında 
belirtmişlerdir. 

 “Fabrikaların şehir merkezlerinden uzaklaştırılmaması.”

Aktif vatandaşlık ve Katılımcılık ilkesi altında “Spor Yapmaya Erişim, Serbest Vakitlerin 
Değerlendirilmesi ve Kent” başlığını tartışan katılımcılar kentte sunulmakta olan tenis 
kortu, spor salonları, stadyumlar gibi spor tesislerine erişimde sıkıntı yaşadıklarını 
belirtirken, sanat etkinliklerini de yetersiz bulduklarını, kimi etkinliklerin tanıtımının 
yeterince yapılmadığını, indirimli bilet uygulamalarının ise sadece öğrenci olan gençlere 
yönelik yapıldığını ve kapsayıcılığının kısıtlı olduğunu ifade ettiler. Kentte yürütülen sanat 
ve spor faaliyetlerinin belirlenmesi noktasında ise kendilerinin etki alanlarının oldukça 
düşük olduğuna işaret ettiler. 

 “Stadyumu maçlar dışında halka açık olmaması.”

 “Rekreasyon alanlarının yetersizliği.”

 “Grup sporlarına yönelik etkinliklerinin teşvikinin olmaması.”
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Aktif Vatandaşlık ve Katılımcılık ilkesi altında; (1) Ulaşım ve Dolaşım; (2) Yerel Demokrasi ve 
Yerel Özerklik; (3) Ekoloji ve Kent; (4) Spor Yapmaya Erişim, Serbest Vakitlerin 
Değerlendirilmesi ve Kent  olmak üzere 4 ana başlık üzerinde durulmuş, bu başlıklar 
çerçevesinde kentlerde sunulmakta olan hizmetler konusunda karar alma 
mekanizmalarına etki edebilirlik çerçevesinde tartışmalar yürütülmüştür. Katılımcılara bu 
başlıkları tartışırken faydalanabilecekleri yönerge sorular aşağıda verilmiştir;  

 Kentlerde sunulmakta olan hizmetlerin neler olması gerektiği ve nasıl 
 sunulması gerektiği ile ilgili fikrinizi, istek ve taleplerinizi bildirebileceğiniz
 mekanizmalar mevcut mu?
 Bir kent sakini olarak sunulan hizmetler konusunda alınan kararlara
 etki edebiliyor musunuz?

 

Kentlerdeki ulaşım imkanlarını değerlendiren gençler ulaşıma erişimin uygulanan zamlar 
nedeni ile  ekonomik açıdan giderek zorlaştığını belirtmiş ve  65 yaş üzeri bireyler için 
sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının öğrenciler için sağlanamamasını eleştirmişlerdir. 

Toplu taşıma olanaklarını değerlendiren gençler saat 24:00 ve sonrasında toplu taşıma 
imkanlarının sunulmadığını (Eskişehir), İzmir’de sunulan Baykuş Gece Seferlerinin ise 
yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. 

Taşıt odaklı ulaşımdan yaya odaklı ulaşıma geçilmesi gerektiğini düşünen gençler bir 
çok başlıkta değindikleri gibi kentlerde bisiklet kullanımının arttırılması için yeterli 
imkanların sağlanmadığının altını çizmiştir. Bu noktada kentlerde bisiklet yollarının, 
parklarının, kafelerinin eksikliğine vurgu yapan katılımcılar aynı zamanda rekreasyon 
alanlarında da bisiklet yollarının bulunmadığını söylemişlerdir. 

Engelli bireyler için ulaşımda farklı sorunların yaşandığını belirten katılımcılar sesli ikaz 
sistemlerinin yeterli olmadığını, altyapının tekerlekli sandalye kullananlar için engeller 
yarattığını yeniden belirtmiş ve “Farklı Grupların Güvenlik İhtiyacı” başlığına atıfta 
bulunmuşlardır. 

 “Acil durum araçları için emniyet şeridi eksikliği var.”

 “Toplu ulaşımın kısıtlı bölgelerde sağlanması.”

 “Gece dönüşlerinde baykuşların azlığı ve metroda internet erişiminin olmaması.”

1.3.3. Aktif Vatandaşlık Ve Katılımcılık İlkesi

Ulaşım ve Dolaşım 

Yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarına katılımlarına ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan gençler belediyelerin sunduğu hizmetlerin toplumun her kesime 
ulaştıralamadığını düşündüklerini, bir taraftan da dijital katılım araçlarının yetersiz 
bulduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte belediye meclislerinde ve kent 
konseylerinde cinsiyet bakımından eşit temsiliyetin sağlanmadığını, yaşadıkları kentlerde 
Mahalle Meclislerinin , Gençlik Meclislerinin olmadığını ve / veya bu meclislerin aktif 
olmadığını belirterek bu nedenle karar alma mekanizmalarında genç temsiliyetinin 
sağlanmadığını belirtmişlerdir. 

 “Yeni nesil belediyecilik yok, yeni jenerasyonun ilgi ve ihtiyaçlarına duyarsızlık var.”

 “Kent konseyi gençlik meclisi yok. (Çalışma grubu yeterli değil.)”

Ekoloji ve Kent bağlamında yaşadıkları şehirlerdeki sorunların tespitine yönelik çalışmada 
katılımcılar tarımdan, geri dönüşüm faaliyetlerine, altyapı sorunlarından farkındalık 
çalışmalarına kadar birçok farklı konuya değinmişlerdir. 

Geri dönüşüm ve atık yönetimini yetersiz ve erişilebilir bulmayan gençler var olan 
çalışmaların da yaygınlaştırılması ve duyurulması konusunda da problemler yaşandığını 
belirttiler. Tarımsal üretimde ekolojik tarımın desteklenmemesi ile birlikte, bilinçsiz zirai ve 
kimyasal ilaç kullanımının yarattığı sorunlara dikkat çeken katılımcılar ekolojik 
faaliyetlerin kent ekonomisine dahil edilmemesini de sorunlardan biri olarak 
tanımladılar. 

 “Eskişehir Sevinç Mahallesindeki kömür madeni projesi 

  ve Alpu Termik  Santrali Projesi.”

 “Ekolojik okuryazarlık bilincinin topluma 

 kazandırılmaması.”

Bununla birlikte, özellikle ulaşımda toplu taşımanın yeterli olmamasını, var olan toplu 
taşıma araçlarının çevre dostu araçlara dönüştürülmemesini (elektrikli otobüs vb.), 
bisiklet ve yaya dostu kent planlamasının olmamasını sorunlar arasında belirten 
katılımcılar aynı zamanda konut yalıtımlarının yapılmaması ve konutlarda temiz enerji, 
termal su kullanımının teşvik edilmemesi maddelerini de sorunlar arasında 
belirtmişlerdir. 

 “Fabrikaların şehir merkezlerinden uzaklaştırılmaması.”

Aktif vatandaşlık ve Katılımcılık ilkesi altında “Spor Yapmaya Erişim, Serbest Vakitlerin 
Değerlendirilmesi ve Kent” başlığını tartışan katılımcılar kentte sunulmakta olan tenis 
kortu, spor salonları, stadyumlar gibi spor tesislerine erişimde sıkıntı yaşadıklarını 
belirtirken, sanat etkinliklerini de yetersiz bulduklarını, kimi etkinliklerin tanıtımının 
yeterince yapılmadığını, indirimli bilet uygulamalarının ise sadece öğrenci olan gençlere 
yönelik yapıldığını ve kapsayıcılığının kısıtlı olduğunu ifade ettiler. Kentte yürütülen sanat 
ve spor faaliyetlerinin belirlenmesi noktasında ise kendilerinin etki alanlarının oldukça 
düşük olduğuna işaret ettiler. 

 “Stadyumu maçlar dışında halka açık olmaması.”

 “Rekreasyon alanlarının yetersizliği.”

 “Grup sporlarına yönelik etkinliklerinin teşvikinin olmaması.”
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Yerel Demokrasi ve Yerel Özerklik

Ekoloji ve Kent

Yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarına katılımlarına ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan gençler belediyelerin sunduğu hizmetlerin toplumun her kesime 
ulaştıralamadığını düşündüklerini, bir taraftan da dijital katılım araçlarının yetersiz 
bulduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte belediye meclislerinde ve kent 
konseylerinde cinsiyet bakımından eşit temsiliyetin sağlanmadığını, yaşadıkları kentlerde 
Mahalle Meclislerinin , Gençlik Meclislerinin olmadığını ve / veya bu meclislerin aktif 
olmadığını belirterek bu nedenle karar alma mekanizmalarında genç temsiliyetinin 
sağlanmadığını belirtmişlerdir. 

 “Yeni nesil belediyecilik yok, yeni jenerasyonun ilgi ve ihtiyaçlarına duyarsızlık var.”

 “Kent konseyi gençlik meclisi yok. (Çalışma grubu yeterli değil.)”

Ekoloji ve Kent bağlamında yaşadıkları şehirlerdeki sorunların tespitine yönelik çalışmada 
katılımcılar tarımdan, geri dönüşüm faaliyetlerine, altyapı sorunlarından farkındalık 
çalışmalarına kadar birçok farklı konuya değinmişlerdir. 

Geri dönüşüm ve atık yönetimini yetersiz ve erişilebilir bulmayan gençler var olan 
çalışmaların da yaygınlaştırılması ve duyurulması konusunda da problemler yaşandığını 
belirttiler. Tarımsal üretimde ekolojik tarımın desteklenmemesi ile birlikte, bilinçsiz zirai ve 
kimyasal ilaç kullanımının yarattığı sorunlara dikkat çeken katılımcılar ekolojik 
faaliyetlerin kent ekonomisine dahil edilmemesini de sorunlardan biri olarak 
tanımladılar. 

 “Eskişehir Sevinç Mahallesindeki kömür madeni projesi 

  ve Alpu Termik  Santrali Projesi.”

 “Ekolojik okuryazarlık bilincinin topluma 

 kazandırılmaması.”

Bununla birlikte, özellikle ulaşımda toplu taşımanın yeterli olmamasını, var olan toplu 
taşıma araçlarının çevre dostu araçlara dönüştürülmemesini (elektrikli otobüs vb.), 
bisiklet ve yaya dostu kent planlamasının olmamasını sorunlar arasında belirten 
katılımcılar aynı zamanda konut yalıtımlarının yapılmaması ve konutlarda temiz enerji, 
termal su kullanımının teşvik edilmemesi maddelerini de sorunlar arasında 
belirtmişlerdir. 

 “Fabrikaların şehir merkezlerinden uzaklaştırılmaması.”

Aktif vatandaşlık ve Katılımcılık ilkesi altında “Spor Yapmaya Erişim, Serbest Vakitlerin 
Değerlendirilmesi ve Kent” başlığını tartışan katılımcılar kentte sunulmakta olan tenis 
kortu, spor salonları, stadyumlar gibi spor tesislerine erişimde sıkıntı yaşadıklarını 
belirtirken, sanat etkinliklerini de yetersiz bulduklarını, kimi etkinliklerin tanıtımının 
yeterince yapılmadığını, indirimli bilet uygulamalarının ise sadece öğrenci olan gençlere 
yönelik yapıldığını ve kapsayıcılığının kısıtlı olduğunu ifade ettiler. Kentte yürütülen sanat 
ve spor faaliyetlerinin belirlenmesi noktasında ise kendilerinin etki alanlarının oldukça 
düşük olduğuna işaret ettiler. 

 “Stadyumu maçlar dışında halka açık olmaması.”

 “Rekreasyon alanlarının yetersizliği.”

 “Grup sporlarına yönelik etkinliklerinin teşvikinin olmaması.”
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Yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarına katılımlarına ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan gençler belediyelerin sunduğu hizmetlerin toplumun her kesime 
ulaştıralamadığını düşündüklerini, bir taraftan da dijital katılım araçlarının yetersiz 
bulduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte belediye meclislerinde ve kent 
konseylerinde cinsiyet bakımından eşit temsiliyetin sağlanmadığını, yaşadıkları kentlerde 
Mahalle Meclislerinin , Gençlik Meclislerinin olmadığını ve / veya bu meclislerin aktif 
olmadığını belirterek bu nedenle karar alma mekanizmalarında genç temsiliyetinin 
sağlanmadığını belirtmişlerdir. 

 “Yeni nesil belediyecilik yok, yeni jenerasyonun ilgi ve ihtiyaçlarına duyarsızlık var.”

 “Kent konseyi gençlik meclisi yok. (Çalışma grubu yeterli değil.)”

Ekoloji ve Kent bağlamında yaşadıkları şehirlerdeki sorunların tespitine yönelik çalışmada 
katılımcılar tarımdan, geri dönüşüm faaliyetlerine, altyapı sorunlarından farkındalık 
çalışmalarına kadar birçok farklı konuya değinmişlerdir. 

Geri dönüşüm ve atık yönetimini yetersiz ve erişilebilir bulmayan gençler var olan 
çalışmaların da yaygınlaştırılması ve duyurulması konusunda da problemler yaşandığını 
belirttiler. Tarımsal üretimde ekolojik tarımın desteklenmemesi ile birlikte, bilinçsiz zirai ve 
kimyasal ilaç kullanımının yarattığı sorunlara dikkat çeken katılımcılar ekolojik 
faaliyetlerin kent ekonomisine dahil edilmemesini de sorunlardan biri olarak 
tanımladılar. 

 “Eskişehir Sevinç Mahallesindeki kömür madeni projesi 

  ve Alpu Termik  Santrali Projesi.”

 “Ekolojik okuryazarlık bilincinin topluma 

 kazandırılmaması.”

Bununla birlikte, özellikle ulaşımda toplu taşımanın yeterli olmamasını, var olan toplu 
taşıma araçlarının çevre dostu araçlara dönüştürülmemesini (elektrikli otobüs vb.), 
bisiklet ve yaya dostu kent planlamasının olmamasını sorunlar arasında belirten 
katılımcılar aynı zamanda konut yalıtımlarının yapılmaması ve konutlarda temiz enerji, 
termal su kullanımının teşvik edilmemesi maddelerini de sorunlar arasında 
belirtmişlerdir. 

 “Fabrikaların şehir merkezlerinden uzaklaştırılmaması.”

Aktif vatandaşlık ve Katılımcılık ilkesi altında “Spor Yapmaya Erişim, Serbest Vakitlerin 
Değerlendirilmesi ve Kent” başlığını tartışan katılımcılar kentte sunulmakta olan tenis 
kortu, spor salonları, stadyumlar gibi spor tesislerine erişimde sıkıntı yaşadıklarını 
belirtirken, sanat etkinliklerini de yetersiz bulduklarını, kimi etkinliklerin tanıtımının 
yeterince yapılmadığını, indirimli bilet uygulamalarının ise sadece öğrenci olan gençlere 
yönelik yapıldığını ve kapsayıcılığının kısıtlı olduğunu ifade ettiler. Kentte yürütülen sanat 
ve spor faaliyetlerinin belirlenmesi noktasında ise kendilerinin etki alanlarının oldukça 
düşük olduğuna işaret ettiler. 

 “Stadyumu maçlar dışında halka açık olmaması.”

 “Rekreasyon alanlarının yetersizliği.”

 “Grup sporlarına yönelik etkinliklerinin teşvikinin olmaması.”

Spor Yapmaya Erişim, Serbest Vakitlerin 
Değerlendirilmesi ve Kent
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Yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarına katılımlarına ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan gençler belediyelerin sunduğu hizmetlerin toplumun her kesime 
ulaştıralamadığını düşündüklerini, bir taraftan da dijital katılım araçlarının yetersiz 
bulduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte belediye meclislerinde ve kent 
konseylerinde cinsiyet bakımından eşit temsiliyetin sağlanmadığını, yaşadıkları kentlerde 
Mahalle Meclislerinin , Gençlik Meclislerinin olmadığını ve / veya bu meclislerin aktif 
olmadığını belirterek bu nedenle karar alma mekanizmalarında genç temsiliyetinin 
sağlanmadığını belirtmişlerdir. 

 “Yeni nesil belediyecilik yok, yeni jenerasyonun ilgi ve ihtiyaçlarına duyarsızlık var.”

 “Kent konseyi gençlik meclisi yok. (Çalışma grubu yeterli değil.)”

Ekoloji ve Kent bağlamında yaşadıkları şehirlerdeki sorunların tespitine yönelik çalışmada 
katılımcılar tarımdan, geri dönüşüm faaliyetlerine, altyapı sorunlarından farkındalık 
çalışmalarına kadar birçok farklı konuya değinmişlerdir. 

Geri dönüşüm ve atık yönetimini yetersiz ve erişilebilir bulmayan gençler var olan 
çalışmaların da yaygınlaştırılması ve duyurulması konusunda da problemler yaşandığını 
belirttiler. Tarımsal üretimde ekolojik tarımın desteklenmemesi ile birlikte, bilinçsiz zirai ve 
kimyasal ilaç kullanımının yarattığı sorunlara dikkat çeken katılımcılar ekolojik 
faaliyetlerin kent ekonomisine dahil edilmemesini de sorunlardan biri olarak 
tanımladılar. 

 “Eskişehir Sevinç Mahallesindeki kömür madeni projesi 

  ve Alpu Termik  Santrali Projesi.”

 “Ekolojik okuryazarlık bilincinin topluma 

 kazandırılmaması.”

Bununla birlikte, özellikle ulaşımda toplu taşımanın yeterli olmamasını, var olan toplu 
taşıma araçlarının çevre dostu araçlara dönüştürülmemesini (elektrikli otobüs vb.), 
bisiklet ve yaya dostu kent planlamasının olmamasını sorunlar arasında belirten 
katılımcılar aynı zamanda konut yalıtımlarının yapılmaması ve konutlarda temiz enerji, 
termal su kullanımının teşvik edilmemesi maddelerini de sorunlar arasında 
belirtmişlerdir. 

 “Fabrikaların şehir merkezlerinden uzaklaştırılmaması.”

Aktif vatandaşlık ve Katılımcılık ilkesi altında “Spor Yapmaya Erişim, Serbest Vakitlerin 
Değerlendirilmesi ve Kent” başlığını tartışan katılımcılar kentte sunulmakta olan tenis 
kortu, spor salonları, stadyumlar gibi spor tesislerine erişimde sıkıntı yaşadıklarını 
belirtirken, sanat etkinliklerini de yetersiz bulduklarını, kimi etkinliklerin tanıtımının 
yeterince yapılmadığını, indirimli bilet uygulamalarının ise sadece öğrenci olan gençlere 
yönelik yapıldığını ve kapsayıcılığının kısıtlı olduğunu ifade ettiler. Kentte yürütülen sanat 
ve spor faaliyetlerinin belirlenmesi noktasında ise kendilerinin etki alanlarının oldukça 
düşük olduğuna işaret ettiler. 

 “Stadyumu maçlar dışında halka açık olmaması.”

 “Rekreasyon alanlarının yetersizliği.”

 “Grup sporlarına yönelik etkinliklerinin teşvikinin olmaması.”



Sivil Toplum 
Örgütlerine Öneriler

Yerel Yönetimlere 
Öneriler

Gençlere
Öneriler

EŞİTLİK ve ADİLLİK A. Farklı Grupların Güvenlik ihtiyacı

B. Cinsiyet ve Kent

HİZMETLERİN NASIL 
SUNULDUĞU C. Emek, Çalışma Hakkı ve Kent

D. Eğitime Erişim ve Kent

HAKLARA ERİŞİM E. Kentlerde Sağlık

F. Gıda ve Kent

SUNULAN HİZMETLERİN 
ERİŞİLEBİLİRLİĞİ G. Barınma ve Kent

H. Engellilik ve Kent

AKTİF VATANDAŞLIK ve 
KATILIMCILIK

I. Ulaşım ve Dolaşım

İ. Yerel Demokrasi ve Yerel Özerklik

SUNULAN HİZMETLERE 
ETKİ EDEBİLİRLİK J. Ekoloji ve Kent

K. Spor Yapmaya Erişim, Serbest 
Vakitlerin Değerlendirilmesi ve Kent

Yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarına katılımlarına ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan gençler belediyelerin sunduğu hizmetlerin toplumun her kesime 
ulaştıralamadığını düşündüklerini, bir taraftan da dijital katılım araçlarının yetersiz 
bulduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte belediye meclislerinde ve kent 
konseylerinde cinsiyet bakımından eşit temsiliyetin sağlanmadığını, yaşadıkları kentlerde 
Mahalle Meclislerinin , Gençlik Meclislerinin olmadığını ve / veya bu meclislerin aktif 
olmadığını belirterek bu nedenle karar alma mekanizmalarında genç temsiliyetinin 
sağlanmadığını belirtmişlerdir. 

 “Yeni nesil belediyecilik yok, yeni jenerasyonun ilgi ve ihtiyaçlarına duyarsızlık var.”

 “Kent konseyi gençlik meclisi yok. (Çalışma grubu yeterli değil.)”

Ekoloji ve Kent bağlamında yaşadıkları şehirlerdeki sorunların tespitine yönelik çalışmada 
katılımcılar tarımdan, geri dönüşüm faaliyetlerine, altyapı sorunlarından farkındalık 
çalışmalarına kadar birçok farklı konuya değinmişlerdir. 

Geri dönüşüm ve atık yönetimini yetersiz ve erişilebilir bulmayan gençler var olan 
çalışmaların da yaygınlaştırılması ve duyurulması konusunda da problemler yaşandığını 
belirttiler. Tarımsal üretimde ekolojik tarımın desteklenmemesi ile birlikte, bilinçsiz zirai ve 
kimyasal ilaç kullanımının yarattığı sorunlara dikkat çeken katılımcılar ekolojik 
faaliyetlerin kent ekonomisine dahil edilmemesini de sorunlardan biri olarak 
tanımladılar. 

 “Eskişehir Sevinç Mahallesindeki kömür madeni projesi 

  ve Alpu Termik  Santrali Projesi.”

 “Ekolojik okuryazarlık bilincinin topluma 

 kazandırılmaması.”

Bununla birlikte, özellikle ulaşımda toplu taşımanın yeterli olmamasını, var olan toplu 
taşıma araçlarının çevre dostu araçlara dönüştürülmemesini (elektrikli otobüs vb.), 
bisiklet ve yaya dostu kent planlamasının olmamasını sorunlar arasında belirten 
katılımcılar aynı zamanda konut yalıtımlarının yapılmaması ve konutlarda temiz enerji, 
termal su kullanımının teşvik edilmemesi maddelerini de sorunlar arasında 
belirtmişlerdir. 

 “Fabrikaların şehir merkezlerinden uzaklaştırılmaması.”

Aktif vatandaşlık ve Katılımcılık ilkesi altında “Spor Yapmaya Erişim, Serbest Vakitlerin 
Değerlendirilmesi ve Kent” başlığını tartışan katılımcılar kentte sunulmakta olan tenis 
kortu, spor salonları, stadyumlar gibi spor tesislerine erişimde sıkıntı yaşadıklarını 
belirtirken, sanat etkinliklerini de yetersiz bulduklarını, kimi etkinliklerin tanıtımının 
yeterince yapılmadığını, indirimli bilet uygulamalarının ise sadece öğrenci olan gençlere 
yönelik yapıldığını ve kapsayıcılığının kısıtlı olduğunu ifade ettiler. Kentte yürütülen sanat 
ve spor faaliyetlerinin belirlenmesi noktasında ise kendilerinin etki alanlarının oldukça 
düşük olduğuna işaret ettiler. 

 “Stadyumu maçlar dışında halka açık olmaması.”

 “Rekreasyon alanlarının yetersizliği.”

 “Grup sporlarına yönelik etkinliklerinin teşvikinin olmaması.”

Hayalimdeki Şehir Kampı kapsamında yürütülen Mevcut Durum ve sorun Analizlerini 
takiben gençlerin tespit ettikleri sorunlara yönelik talep ve önerilerini ifade edebilecekleri 
Çözüm Analizi çalışması yürütülmüştür. 

Gençlerden gelen çözüm önerileri sadece yerel yönetimlere yönelik değil aynı zamanda 
Sivil Toplum Örgütlerine ve gençlere yani kendi akranlarına dair önerileri de içermektedir. 
Çalışmanın bu kısmında katılımcıları tek taraflı bir talep sürecine girmemeleri ve yerel 
yönetimlerle işbirliği içerisinde çözüm önerileri geliştirebilmeleri için yine grup çalışmaları 
düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra çözümlerin tek taraflı eylemlerle değil, sivil toplum 
aktörleri, yerel yönetimler ve gençler arasında kurulacak çok yönlü bir işbirliği içerisinde 
hayata geçirilmesi gerekliliğine vurgu yapılmıştır. 

Çalışma kapsamında mevcut durum ve sorun analizinde de incelenen 12 ana başlık yine; 
(1) Eşitlik ve Adillik; (2) Haklara Erişim; (3) Aktif Vatandaşlık ve Katılımcılık  olmak üzere  3 
ana ilke ekseninde irdelenmiştir. Çözüm önerileri kapsamında (1) Sivil Toplum Örgütlerine; 
(2) Yerel Yönetimlere ve (3) Gençlere ilişkin önerilerin ve taleplerin toparlanabilmesi için 
aşağıdaki matris tablo kullanılmıştır. 

1.4. Çözüm Analizi

1.4.1. Metodoloji
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D. Eğitime Erişim 
     ve Kent

EŞİTLİK ve ADİLLİK / HİZMETLERİN NASIL SUNULDUĞU

A. Farklı Grupların 
    Güvenlik ihtiyacı

B. Cinsiyet ve Kent

C. Emek, Çalışma 
    Hakkı ve Kent

Farklı grupların güvenlik ihtiyacını ele alan projelerin geliştirilebileceği, bu süreçte yerel
bağlamın da göz önünde bulundurulması gerektiği;

Kamusal alanlarda farklı grupların birbirlerinin farklılıklarını güvenli ve sağlıklı bir sosyalleşme
alanında deneyimleyebileceği ve birbirinden öğrenebileceği "Karşılaşma Alanları" 
yaratılabileceği;

Toplumsal Cinsiyete duyarlı istihdam politikaları izlenebileceği;
Kamu idaresi ile kurulan ilişkilerde yöneticilerin yanı sıra hizmet sağlayan kamu çalışanları

ile de daha aktif işbirliği halinde olabileceği ifade edilmiştir...

Bireylerin kendi kendilerine uyguladıkları cinsiyet ayrımları ve baskıları hakkında
değişime yönelik pratik uygulamaların üretilebileceği;

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Eşitsizliklerin azaltılması noktasında mekanların
düzenlenmesi için gençler ile projeler geliştirilebileceği ifade edilmiştir...

Güvencesiz çalıştırılan, istihdam fırsatlarından haberdar olmayan gençler için
çalışmalar yapılabileceği;

Sendikalar, odalar, meslek örgütlerinin genç dostu yapılar, mekanizmalar inşa
edebileceği;

Kent sorunları ile tematik atölye, kamp, beyin fırtınası etkinlikleri düzenlenebileceği
"Örn. Düşüntay" ifade edilmiştir...

Gençlere yönelik çalışma alanlarının yaratılması için destek verebilecekleri;
Gençlerin istihdamını desteklemek adına özellikle mesleki eğitimler konusunda gerek

kendilerinin gerekse İŞKUR ve Mesleki Gelişim Merkezleri ile kurulacak işbirlikleri 
kapsamında eğitimler sağlanabileceği;

Toplumsal grupların uyum süreçlerine destek verecek eğitimlerin tasarlanabileceği
ifade edilmiştir... 

Yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarına katılımlarına ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan gençler belediyelerin sunduğu hizmetlerin toplumun her kesime 
ulaştıralamadığını düşündüklerini, bir taraftan da dijital katılım araçlarının yetersiz 
bulduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte belediye meclislerinde ve kent 
konseylerinde cinsiyet bakımından eşit temsiliyetin sağlanmadığını, yaşadıkları kentlerde 
Mahalle Meclislerinin , Gençlik Meclislerinin olmadığını ve / veya bu meclislerin aktif 
olmadığını belirterek bu nedenle karar alma mekanizmalarında genç temsiliyetinin 
sağlanmadığını belirtmişlerdir. 

 “Yeni nesil belediyecilik yok, yeni jenerasyonun ilgi ve ihtiyaçlarına duyarsızlık var.”

 “Kent konseyi gençlik meclisi yok. (Çalışma grubu yeterli değil.)”

Ekoloji ve Kent bağlamında yaşadıkları şehirlerdeki sorunların tespitine yönelik çalışmada 
katılımcılar tarımdan, geri dönüşüm faaliyetlerine, altyapı sorunlarından farkındalık 
çalışmalarına kadar birçok farklı konuya değinmişlerdir. 

Geri dönüşüm ve atık yönetimini yetersiz ve erişilebilir bulmayan gençler var olan 
çalışmaların da yaygınlaştırılması ve duyurulması konusunda da problemler yaşandığını 
belirttiler. Tarımsal üretimde ekolojik tarımın desteklenmemesi ile birlikte, bilinçsiz zirai ve 
kimyasal ilaç kullanımının yarattığı sorunlara dikkat çeken katılımcılar ekolojik 
faaliyetlerin kent ekonomisine dahil edilmemesini de sorunlardan biri olarak 
tanımladılar. 

 “Eskişehir Sevinç Mahallesindeki kömür madeni projesi 

  ve Alpu Termik  Santrali Projesi.”

 “Ekolojik okuryazarlık bilincinin topluma 

 kazandırılmaması.”

Bununla birlikte, özellikle ulaşımda toplu taşımanın yeterli olmamasını, var olan toplu 
taşıma araçlarının çevre dostu araçlara dönüştürülmemesini (elektrikli otobüs vb.), 
bisiklet ve yaya dostu kent planlamasının olmamasını sorunlar arasında belirten 
katılımcılar aynı zamanda konut yalıtımlarının yapılmaması ve konutlarda temiz enerji, 
termal su kullanımının teşvik edilmemesi maddelerini de sorunlar arasında 
belirtmişlerdir. 

 “Fabrikaların şehir merkezlerinden uzaklaştırılmaması.”

Aktif vatandaşlık ve Katılımcılık ilkesi altında “Spor Yapmaya Erişim, Serbest Vakitlerin 
Değerlendirilmesi ve Kent” başlığını tartışan katılımcılar kentte sunulmakta olan tenis 
kortu, spor salonları, stadyumlar gibi spor tesislerine erişimde sıkıntı yaşadıklarını 
belirtirken, sanat etkinliklerini de yetersiz bulduklarını, kimi etkinliklerin tanıtımının 
yeterince yapılmadığını, indirimli bilet uygulamalarının ise sadece öğrenci olan gençlere 
yönelik yapıldığını ve kapsayıcılığının kısıtlı olduğunu ifade ettiler. Kentte yürütülen sanat 
ve spor faaliyetlerinin belirlenmesi noktasında ise kendilerinin etki alanlarının oldukça 
düşük olduğuna işaret ettiler. 

 “Stadyumu maçlar dışında halka açık olmaması.”

 “Rekreasyon alanlarının yetersizliği.”

 “Grup sporlarına yönelik etkinliklerinin teşvikinin olmaması.”

Gençlere "Hizmetlerin Nasıl Sunulduğu" ile ilgili "Eşitlik ve Adillik" ilkesi üzerinden ele alırken 
ilgili Sivil Toplum Örgütüne dair talepleri ve sunmak istedikleri önerilerini sorduğumuzda: 

1.5. Öneriler

1.5.1. Eşitlik ve Adillik

Sivil Toplum Örgütlerine Öneriler 
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EŞİTLİK ve ADİLLİK / HİZMETLERİN NASIL SUNULDUĞU

A. Farklı Grupların 
    Güvenlik ihtiyacı

B. Cinsiyet ve Kent

C. Emek, Çalışma 
    Hakkı ve Kent

Stratejik Plan'ın muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri ve yurttaşların katılımıyla 
hazırlanabileceği,  bütçe planlaması yapılırken de yine kent içerisinde bulunan bütün 
öznelerin görüşünün alınabileceği;

Kentte yaşayan tüm canlılar ile yaşanabilir alanların teşvik edilebileceği;
Meslek Edindirme, Eğitim, Beceri Geliştirme gibi kursların sadece öğrenci olarak ifade 

edilen makbul gençler için değil herkes için erişilebilir olabileceği (Örn. Kimlik kartı ile 
kayıt uygulamasının kaldırılması, saat düzenlemeleri); 

Özellikle toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele kapsamında güvenlik 
kameralarının artırılabileceği ve parklar gibi kamusal alanlarda panik butonu 
olabileceği;

Kamusal alanlardaki özellikle hizmet binalarında bakım veren bireyler (belki açıklama 
gerekir) için imkanların artırılabileceği;

Kentte yaşayan farklı grupların ihtiyaçlarının tespiti için saha çalışması yapılabileceği, 
şeffaf ve erişilebilir bir biçimde açık kaynak olarak kamuoyuna sunulabileceği ifade 
edilmiştir..

Korku mekanlarını tespit etmeye yönelik analiz çalışmalarının yapılması gerektiği. 
Mekanların tespiti aşamasında Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte çalışabileceği veya bir 
platform ile çevrimiçi harita oluşturulabileceği;

Kentte sunulan hizmet ve uygulamaların cinsiyetçi olmaması ve ayrımcılık 
yaratmaması için özenli çalışmalar yürütülmesi (bakım verenler için cinsiyetsiz tuvalet 
ve emzirme odaları, toplu taşıma araçlarında bakım verenler için alanların 
oluşturulabileceği vb.);

Özellikle geceleri güvenlik açısından yeterli ışıklandırmanın sağlanabileceği ve benzeri 
altyapı çalışmalarının yapılabileceği;

Belediye meclis üyelerinin seçiminde fermuar sisteminin uygulanabileceği;
İnternetsiz çalışan güvenlik uygulamaları ya da acil durumlarda kullanılabilecek 

butonların yaygınlaştırılabileceği ifade edilmiştir.. 

Kırılgan grupların eğitime erişimini desteklenip, üretim ve istihdam süreçlerine dahil 
edilmelerinin teşvik edilebileceği;

Sadece kentlerde değil, kırsalda da eğitime erişim olanaklarının artırılabileceği, güncel 
teknolojik gelişmelerin de göz önünde bulundurulabileceği (örn. STEM, Robotik, 
Kodlama);

Yeni nesil iş kollarına dair Meslek Edindirme, İşkur, Halk Eğitim gibi eğitim fırsatlarının 
çoğaltılabileceği;

Sanayi Odalarının yeni nesil yatırımları teşvik etmek adına politikalar geliştirilebileceği 
ifade edilmiştir...

Hali hazırda sunulmakta olan eğitim faaliyetlerinin gençlerin talep ve ihtiyaçları 
doğrultusunda sayısının, çeşitliliğinin ve bilinirliğinin arttırılabileceği;

Yerel yönetimler tarafından planlanacak eğitim faaliyetlerinin günümüz ihtiyaçları 
doğrultusunda gençlerin bilgiye dijital erişimini sağlayacak bir şekilde 
tasarlanabileceği;

Kentlerdeki kütüphane sayısının ve gerek fiziksel alan gerekse kaynak bakımından var 
olan kapasitelerinin arttırılabileceği;

Nüfus oranları gözetilerek çocuklar ve özel gereksinimli bireyler için sunulan eğitim 
imkanlarının çoğaltılabileceği ifade edilmiştir...

Yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarına katılımlarına ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan gençler belediyelerin sunduğu hizmetlerin toplumun her kesime 
ulaştıralamadığını düşündüklerini, bir taraftan da dijital katılım araçlarının yetersiz 
bulduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte belediye meclislerinde ve kent 
konseylerinde cinsiyet bakımından eşit temsiliyetin sağlanmadığını, yaşadıkları kentlerde 
Mahalle Meclislerinin , Gençlik Meclislerinin olmadığını ve / veya bu meclislerin aktif 
olmadığını belirterek bu nedenle karar alma mekanizmalarında genç temsiliyetinin 
sağlanmadığını belirtmişlerdir. 

 “Yeni nesil belediyecilik yok, yeni jenerasyonun ilgi ve ihtiyaçlarına duyarsızlık var.”

 “Kent konseyi gençlik meclisi yok. (Çalışma grubu yeterli değil.)”

Ekoloji ve Kent bağlamında yaşadıkları şehirlerdeki sorunların tespitine yönelik çalışmada 
katılımcılar tarımdan, geri dönüşüm faaliyetlerine, altyapı sorunlarından farkındalık 
çalışmalarına kadar birçok farklı konuya değinmişlerdir. 

Geri dönüşüm ve atık yönetimini yetersiz ve erişilebilir bulmayan gençler var olan 
çalışmaların da yaygınlaştırılması ve duyurulması konusunda da problemler yaşandığını 
belirttiler. Tarımsal üretimde ekolojik tarımın desteklenmemesi ile birlikte, bilinçsiz zirai ve 
kimyasal ilaç kullanımının yarattığı sorunlara dikkat çeken katılımcılar ekolojik 
faaliyetlerin kent ekonomisine dahil edilmemesini de sorunlardan biri olarak 
tanımladılar. 

 “Eskişehir Sevinç Mahallesindeki kömür madeni projesi 

  ve Alpu Termik  Santrali Projesi.”

 “Ekolojik okuryazarlık bilincinin topluma 

 kazandırılmaması.”

Bununla birlikte, özellikle ulaşımda toplu taşımanın yeterli olmamasını, var olan toplu 
taşıma araçlarının çevre dostu araçlara dönüştürülmemesini (elektrikli otobüs vb.), 
bisiklet ve yaya dostu kent planlamasının olmamasını sorunlar arasında belirten 
katılımcılar aynı zamanda konut yalıtımlarının yapılmaması ve konutlarda temiz enerji, 
termal su kullanımının teşvik edilmemesi maddelerini de sorunlar arasında 
belirtmişlerdir. 

 “Fabrikaların şehir merkezlerinden uzaklaştırılmaması.”

Aktif vatandaşlık ve Katılımcılık ilkesi altında “Spor Yapmaya Erişim, Serbest Vakitlerin 
Değerlendirilmesi ve Kent” başlığını tartışan katılımcılar kentte sunulmakta olan tenis 
kortu, spor salonları, stadyumlar gibi spor tesislerine erişimde sıkıntı yaşadıklarını 
belirtirken, sanat etkinliklerini de yetersiz bulduklarını, kimi etkinliklerin tanıtımının 
yeterince yapılmadığını, indirimli bilet uygulamalarının ise sadece öğrenci olan gençlere 
yönelik yapıldığını ve kapsayıcılığının kısıtlı olduğunu ifade ettiler. Kentte yürütülen sanat 
ve spor faaliyetlerinin belirlenmesi noktasında ise kendilerinin etki alanlarının oldukça 
düşük olduğuna işaret ettiler. 

 “Stadyumu maçlar dışında halka açık olmaması.”

 “Rekreasyon alanlarının yetersizliği.”

 “Grup sporlarına yönelik etkinliklerinin teşvikinin olmaması.”

Yerel Yönetimlere Öneriler 
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    Güvenlik ihtiyacı
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Farklı grupların bir araya gelebileceği ortamları araştırıp, buralarda etkinlikler 
düzenlebileceği;

Güvensiz alanların dönüştürülmesi adına o alanların etkinlik mekanı olarak kullanılabileceği 
ifade edilmiştir.

Çevrimiçi bir platformdan haritalama ile etaplama yapılması konusunda destek 
olunabileceği;

Toplumsal cinsiyet ile ilgil bireysel araştırmaların artabileceği;
Ayrımcı dil kullanmamaya özen gösterilebileceği;
Yapılan çalışmaların farkında olunmadığı, özellikle yerel yönetimlerin sunduğu 

hizmetler hakkında daha fazla araştırma yapılabileceği ifade edilmiştir.

Gençler tarafından yürütülmekte olan "Kardeş Okul" gibi projelerin 
yaygınlaştırılabileceği;

Gençler tarafından ihtiyaç duyulan eğitimler konusunda taleplerini iletmek için yerel 
yönetim ve STÖ'ler ile iletişime geçilebileceği ifade edilmiştir...

Yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarına katılımlarına ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan gençler belediyelerin sunduğu hizmetlerin toplumun her kesime 
ulaştıralamadığını düşündüklerini, bir taraftan da dijital katılım araçlarının yetersiz 
bulduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte belediye meclislerinde ve kent 
konseylerinde cinsiyet bakımından eşit temsiliyetin sağlanmadığını, yaşadıkları kentlerde 
Mahalle Meclislerinin , Gençlik Meclislerinin olmadığını ve / veya bu meclislerin aktif 
olmadığını belirterek bu nedenle karar alma mekanizmalarında genç temsiliyetinin 
sağlanmadığını belirtmişlerdir. 

 “Yeni nesil belediyecilik yok, yeni jenerasyonun ilgi ve ihtiyaçlarına duyarsızlık var.”

 “Kent konseyi gençlik meclisi yok. (Çalışma grubu yeterli değil.)”

Ekoloji ve Kent bağlamında yaşadıkları şehirlerdeki sorunların tespitine yönelik çalışmada 
katılımcılar tarımdan, geri dönüşüm faaliyetlerine, altyapı sorunlarından farkındalık 
çalışmalarına kadar birçok farklı konuya değinmişlerdir. 

Geri dönüşüm ve atık yönetimini yetersiz ve erişilebilir bulmayan gençler var olan 
çalışmaların da yaygınlaştırılması ve duyurulması konusunda da problemler yaşandığını 
belirttiler. Tarımsal üretimde ekolojik tarımın desteklenmemesi ile birlikte, bilinçsiz zirai ve 
kimyasal ilaç kullanımının yarattığı sorunlara dikkat çeken katılımcılar ekolojik 
faaliyetlerin kent ekonomisine dahil edilmemesini de sorunlardan biri olarak 
tanımladılar. 

 “Eskişehir Sevinç Mahallesindeki kömür madeni projesi 

  ve Alpu Termik  Santrali Projesi.”

 “Ekolojik okuryazarlık bilincinin topluma 

 kazandırılmaması.”

Bununla birlikte, özellikle ulaşımda toplu taşımanın yeterli olmamasını, var olan toplu 
taşıma araçlarının çevre dostu araçlara dönüştürülmemesini (elektrikli otobüs vb.), 
bisiklet ve yaya dostu kent planlamasının olmamasını sorunlar arasında belirten 
katılımcılar aynı zamanda konut yalıtımlarının yapılmaması ve konutlarda temiz enerji, 
termal su kullanımının teşvik edilmemesi maddelerini de sorunlar arasında 
belirtmişlerdir. 

 “Fabrikaların şehir merkezlerinden uzaklaştırılmaması.”

Aktif vatandaşlık ve Katılımcılık ilkesi altında “Spor Yapmaya Erişim, Serbest Vakitlerin 
Değerlendirilmesi ve Kent” başlığını tartışan katılımcılar kentte sunulmakta olan tenis 
kortu, spor salonları, stadyumlar gibi spor tesislerine erişimde sıkıntı yaşadıklarını 
belirtirken, sanat etkinliklerini de yetersiz bulduklarını, kimi etkinliklerin tanıtımının 
yeterince yapılmadığını, indirimli bilet uygulamalarının ise sadece öğrenci olan gençlere 
yönelik yapıldığını ve kapsayıcılığının kısıtlı olduğunu ifade ettiler. Kentte yürütülen sanat 
ve spor faaliyetlerinin belirlenmesi noktasında ise kendilerinin etki alanlarının oldukça 
düşük olduğuna işaret ettiler. 

 “Stadyumu maçlar dışında halka açık olmaması.”

 “Rekreasyon alanlarının yetersizliği.”

 “Grup sporlarına yönelik etkinliklerinin teşvikinin olmaması.”

Gençlere Öneriler 
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HAKLARA ERİŞİM / SUNULAN HİZMETLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ

F. Gıda ve Kent

H. Engellilik ve Kent

Balkon bahçeciliğinin teşvik edilmesi adına etkinlikler düzenlenebileceği;
Gıdaya erişimi yetersiz olan gruplara yönelik faaliyetler düzenlenebileceği;
Ufukta görünen gıda krizine dair farkındalığı arttırıcı etkinlik düzenlenebileceği (israfın 

azaltılması gibi) bu süreçte de yerel yönetimlerle işbirliği yapılabileceği;
Sağlıklı gıda üreten ve gıda hizmeti sağlayan yerel işletmeler arasında köprü görevi 

görebileceği;
Gıda toplululukları ile işbirliği yaparak üretici ve türeticiyi birleştirecek projeler 

geliştirilebileceği ( Örn. Gıda Takas Şenliği, Gezici Pazar, Çevrimiçi Satış gibi) 
    ifade edilmiştir...

Psikolojik destek ve cinsel eğitimlerin (cinsel kimlik, yönelim ve yaş sınırlaması 
olmadan) herkes için erişilebilir bir şekilde verilebileceği;

Varolan psikolojik danışmanlık hizmetlerinin daha etkin duyurulabileceği (Örn. 
Muhtarlıklar, Billboardlar, Kent Konseyleri aracılığı ile);

"Herkes için" mekan ve etkinlik tasarımı atölyeleri düzenleyebileceklerini, engelli 
bireylerin toplumdaki görünürlüklerini ve engellere dair farkındalık çalışmaları 
yapılabileceği;

Etkniliklerinde ve faaliyetlerine engelli bireylerin dahil olabilmesi için ekstra çaba 
harcamaları gerektiği ifade edilmiştir...

Yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarına katılımlarına ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan gençler belediyelerin sunduğu hizmetlerin toplumun her kesime 
ulaştıralamadığını düşündüklerini, bir taraftan da dijital katılım araçlarının yetersiz 
bulduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte belediye meclislerinde ve kent 
konseylerinde cinsiyet bakımından eşit temsiliyetin sağlanmadığını, yaşadıkları kentlerde 
Mahalle Meclislerinin , Gençlik Meclislerinin olmadığını ve / veya bu meclislerin aktif 
olmadığını belirterek bu nedenle karar alma mekanizmalarında genç temsiliyetinin 
sağlanmadığını belirtmişlerdir. 

 “Yeni nesil belediyecilik yok, yeni jenerasyonun ilgi ve ihtiyaçlarına duyarsızlık var.”

 “Kent konseyi gençlik meclisi yok. (Çalışma grubu yeterli değil.)”

Ekoloji ve Kent bağlamında yaşadıkları şehirlerdeki sorunların tespitine yönelik çalışmada 
katılımcılar tarımdan, geri dönüşüm faaliyetlerine, altyapı sorunlarından farkındalık 
çalışmalarına kadar birçok farklı konuya değinmişlerdir. 

Geri dönüşüm ve atık yönetimini yetersiz ve erişilebilir bulmayan gençler var olan 
çalışmaların da yaygınlaştırılması ve duyurulması konusunda da problemler yaşandığını 
belirttiler. Tarımsal üretimde ekolojik tarımın desteklenmemesi ile birlikte, bilinçsiz zirai ve 
kimyasal ilaç kullanımının yarattığı sorunlara dikkat çeken katılımcılar ekolojik 
faaliyetlerin kent ekonomisine dahil edilmemesini de sorunlardan biri olarak 
tanımladılar. 

 “Eskişehir Sevinç Mahallesindeki kömür madeni projesi 

  ve Alpu Termik  Santrali Projesi.”

 “Ekolojik okuryazarlık bilincinin topluma 

 kazandırılmaması.”

Bununla birlikte, özellikle ulaşımda toplu taşımanın yeterli olmamasını, var olan toplu 
taşıma araçlarının çevre dostu araçlara dönüştürülmemesini (elektrikli otobüs vb.), 
bisiklet ve yaya dostu kent planlamasının olmamasını sorunlar arasında belirten 
katılımcılar aynı zamanda konut yalıtımlarının yapılmaması ve konutlarda temiz enerji, 
termal su kullanımının teşvik edilmemesi maddelerini de sorunlar arasında 
belirtmişlerdir. 

 “Fabrikaların şehir merkezlerinden uzaklaştırılmaması.”

Aktif vatandaşlık ve Katılımcılık ilkesi altında “Spor Yapmaya Erişim, Serbest Vakitlerin 
Değerlendirilmesi ve Kent” başlığını tartışan katılımcılar kentte sunulmakta olan tenis 
kortu, spor salonları, stadyumlar gibi spor tesislerine erişimde sıkıntı yaşadıklarını 
belirtirken, sanat etkinliklerini de yetersiz bulduklarını, kimi etkinliklerin tanıtımının 
yeterince yapılmadığını, indirimli bilet uygulamalarının ise sadece öğrenci olan gençlere 
yönelik yapıldığını ve kapsayıcılığının kısıtlı olduğunu ifade ettiler. Kentte yürütülen sanat 
ve spor faaliyetlerinin belirlenmesi noktasında ise kendilerinin etki alanlarının oldukça 
düşük olduğuna işaret ettiler. 

 “Stadyumu maçlar dışında halka açık olmaması.”

 “Rekreasyon alanlarının yetersizliği.”

 “Grup sporlarına yönelik etkinliklerinin teşvikinin olmaması.”

1.5.2. Haklara Erişim

Sivil Toplum Örgütlerine Öneriler 
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H. Engellilik ve Kent

HAKLARA ERİŞİM / SUNULAN HİZMETLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ

E. Kentlerde Sağlık

F. Gıda ve Kent

G. Barınma ve Kent

Sağlanan hizmetlere dair daha etkin ve yaygın bilgilendirme yapılabileceği;
Üreme sağlığı ve cinsel sağlık üzerine farkındalık çalışmaları yapılabileceği, hijyenik ped, 

kondom vb. ürünlerin ücretsiz temin edilebileceği ifade edilmiştir...

Yerel üretici marketlerin kamusal alanlarda etkin tanıtımlarının yapılabileceği; 
Sadece Üniversite öğrencisi gençler için değil, bütün gençler için (örn. gelişim 

çağındaki çocuklar, liseliler, okumayanlar gibi) düşük maliyetli gıdaya erişim 
projelerinin arttırılabileceğini, günlerin ve öğünlerin çoğaltılabileceğini, vejeteryan ve 
vegan menülerin arttırılabileceği;

Yerel yönetimlerin ve bağlı iştiraklarine ait kullanılmayan arazilerde tarım yapılmasının 
desteklenebileceği, üretici kooperatiflerinin desteklenebileceği, yine aynı zamanda 
mahallelerde, okullarda kullanılmayan arsaların tohum depolama yahut yetiştirme 
alanları olarak kullanılabileceği (Örn. Kent Bostancılığı);

Mahallelerin sokak karakteristik özellikleri dikkate alınarak saksıda bitki yetiştirme 
uygulamalarının yapılabileceği;

Vegan, Vejetaryen, Glutensiz ürünlerin satılması için teşvik politikalarının 
geliştirilebileceği ifade edilmiştir...

Yerel yönetimlerin öğrenciler için kar amacı gütmeyen yurtlar, konukevleri açabileceği;
Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin ve imar planı revizyonlarının genç dostu olarak 

yapılabileceği;
Yerel yönetimlere ait eski konaklama birimlerinde iyileştirme çalışması yapılması 

gerektiği;
Kadın ve LGBTQI+ bireyler için sığınma evleri açılabileceği, buralarda psikolojik destek 

sağlanabileceği;
Sosyal konaklama birimlerinde ortak yaşam alanları kurgulanabileceği, müşterek ve 

mahremiyet gerektiren alanların ayrı ayrı tasarlanabileceği, böylelikle daha fazla 
barınma imkanı sağlanabileceği ifade edilmiştir...

Erişilebilir olmayan toplu taşıma araçlarının yenilenebileceği, kullanımının 
bırakılabileceği;

Kültür/Sanat aktivitelerinde özel alanların ayırılabileceği;
Parklar gibi kamusal alanların erişilebilirliğinin arttılabileceği;
Kamusal alanlardaki engelli rampası gibi alanların denetimlerinin arttırılabileceği;
Sesli ikaz sistemlerinin arttırlabileceği ifade edilmiştir...

Yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarına katılımlarına ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan gençler belediyelerin sunduğu hizmetlerin toplumun her kesime 
ulaştıralamadığını düşündüklerini, bir taraftan da dijital katılım araçlarının yetersiz 
bulduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte belediye meclislerinde ve kent 
konseylerinde cinsiyet bakımından eşit temsiliyetin sağlanmadığını, yaşadıkları kentlerde 
Mahalle Meclislerinin , Gençlik Meclislerinin olmadığını ve / veya bu meclislerin aktif 
olmadığını belirterek bu nedenle karar alma mekanizmalarında genç temsiliyetinin 
sağlanmadığını belirtmişlerdir. 

 “Yeni nesil belediyecilik yok, yeni jenerasyonun ilgi ve ihtiyaçlarına duyarsızlık var.”

 “Kent konseyi gençlik meclisi yok. (Çalışma grubu yeterli değil.)”

Ekoloji ve Kent bağlamında yaşadıkları şehirlerdeki sorunların tespitine yönelik çalışmada 
katılımcılar tarımdan, geri dönüşüm faaliyetlerine, altyapı sorunlarından farkındalık 
çalışmalarına kadar birçok farklı konuya değinmişlerdir. 

Geri dönüşüm ve atık yönetimini yetersiz ve erişilebilir bulmayan gençler var olan 
çalışmaların da yaygınlaştırılması ve duyurulması konusunda da problemler yaşandığını 
belirttiler. Tarımsal üretimde ekolojik tarımın desteklenmemesi ile birlikte, bilinçsiz zirai ve 
kimyasal ilaç kullanımının yarattığı sorunlara dikkat çeken katılımcılar ekolojik 
faaliyetlerin kent ekonomisine dahil edilmemesini de sorunlardan biri olarak 
tanımladılar. 

 “Eskişehir Sevinç Mahallesindeki kömür madeni projesi 

  ve Alpu Termik  Santrali Projesi.”

 “Ekolojik okuryazarlık bilincinin topluma 

 kazandırılmaması.”

Bununla birlikte, özellikle ulaşımda toplu taşımanın yeterli olmamasını, var olan toplu 
taşıma araçlarının çevre dostu araçlara dönüştürülmemesini (elektrikli otobüs vb.), 
bisiklet ve yaya dostu kent planlamasının olmamasını sorunlar arasında belirten 
katılımcılar aynı zamanda konut yalıtımlarının yapılmaması ve konutlarda temiz enerji, 
termal su kullanımının teşvik edilmemesi maddelerini de sorunlar arasında 
belirtmişlerdir. 

 “Fabrikaların şehir merkezlerinden uzaklaştırılmaması.”

Aktif vatandaşlık ve Katılımcılık ilkesi altında “Spor Yapmaya Erişim, Serbest Vakitlerin 
Değerlendirilmesi ve Kent” başlığını tartışan katılımcılar kentte sunulmakta olan tenis 
kortu, spor salonları, stadyumlar gibi spor tesislerine erişimde sıkıntı yaşadıklarını 
belirtirken, sanat etkinliklerini de yetersiz bulduklarını, kimi etkinliklerin tanıtımının 
yeterince yapılmadığını, indirimli bilet uygulamalarının ise sadece öğrenci olan gençlere 
yönelik yapıldığını ve kapsayıcılığının kısıtlı olduğunu ifade ettiler. Kentte yürütülen sanat 
ve spor faaliyetlerinin belirlenmesi noktasında ise kendilerinin etki alanlarının oldukça 
düşük olduğuna işaret ettiler. 

 “Stadyumu maçlar dışında halka açık olmaması.”

 “Rekreasyon alanlarının yetersizliği.”

 “Grup sporlarına yönelik etkinliklerinin teşvikinin olmaması.”

Yerel Yönetimlere Öneriler 
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HAKLARA ERİŞİM / SUNULAN HİZMETLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ

E. Kentlerde Sağlık

F. Gıda ve Kent

Sağlanan hizmetlere dair daha etkin ve yaygın bilgilendirme yapılabileceği ifade edilmiştir...

Tarım ve tohum ile ilgili bilgilerini arttırabilecekleri;
Gıda toplulukları ve tüketim kooperatiflerine dahil olabilecekleri;
Balkon bahçeciliği yaparak kendi üretimlerini yapabilecekleri ifade edilmiştir...

Gençlere Öneriler 
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K. Spor Yapmaya 
    Erişim, Serbest 
    Vakitlerin 
    Değerlendirilmesi 
    ve Kent

AKTİF VATANDAŞLIK ve KATILIMCILIK / SUNULAN HİZMETLERE ETKİ EDEBİLİRLİK

J. Ekoloji ve Kent

Aşırı tüketimin zararları ve kaynakların kullanımı konusunda farkındalığı arttırmak adına 
daha önce yapılmış çalışmaların açık kaynak olarak yerel yönetimlerle 
paylaşılabileceği, yeni işbirliklerinin geliştirilebileceği;

Atık toplamanın oyunlaştırılarak yaygınlaştırılabileceği;
Atıkların ayrıştırılabileceği alanların arttırılabileceğini ve yeniden kullanılabilirliğini teşvik 

etmek adına kompost alanları kurulabileceği ifade edilmiştir.

Spor etkinliklerinin açık alanlara taşınabileceği;
Etkinlikler için daha büyük alanların talep edilebileceği;
Yaşlılar, kırılgan gruplar gibi özel ihtiyaç sahiplerine, spor ve serbest zaman aktiviteleri 

etrafında kaynaştırma etkinlikleri düzenlenebileceği;
Jenerasyonlar arası etkileşimin bu tarz aktivitilerle desteklenebileceğini ifade edilmiştir.

1.5.3. Aktif Vatandaşlık Ve Katılımcılık

Sivil Toplum Örgütlerine Öneriler 
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K. Spor Yapmaya 
    Erişim, Serbest 
    Vakitlerin 
    Değerlendirilmesi 
    ve Kent

AKTİF VATANDAŞLIK ve KATILIMCILIK / SUNULAN HİZMETLERE ETKİ EDEBİLİRLİK

I. Ulaşım ve Dolaşım

İ. Yerel Demokrasi 
   ve Yerel Özerklik

J. Ekoloji ve Kent

Geceleri de seferlerin devam edebileceği, özellikle gece seferleri olmak üzere elektri 
toplu taşıma araçlarının kullanılabileceğini,

Toplu taşıma ücretlerindeki fiyatlandırmasının iniş ve biniş noktaları arası km'ye göre 
yapılacabileceğini,

Özellikle kent merkezindeki özel araç kullanımını azaltmak adına, paylaşımlı yolların 
tasarlanabileceğini, bisiklet, toplu taşıma gibi alternatiflerin tevşvik edilebileceğini, 

Bisiklet yollarının özellikle kent içinde yapılmasının gerektiğini,
Askıda bilet uygulaması yapılabileceğini,
2. el ve takas pazarlarının arttırılabileceğini, 
Kentlerin insanların yaşaması için alanlar olduğunun hatırlanması, yaya kaldırımlarının 

daha geniş yapılabileceğini, 
Akıllı kavşak sistemine geçilebileceğini,
Kent içi ulaşımda toplu taşıma araçlarında daha erişilebilir alternatiflerin, kullanıcılar ile 

birlikte tasarlanarak, hizmete sunulabileceği (özellikle bisiklet yollarının şehrin ana 
ulaşım arterlerinde de yer alabileceği, park istasyonalarının artırılabileceği ve diğer 
toplu taşıma istasyonları ve araçları ile entegrasyonlarının sağlanabileceği ve 
işletmelerin bisikletli kurye kullanması adına teşvik sunulabileceği, güncel uygulamalar 
ve mobil aplikasyonlarla güncel verilerin paylaşılması gerektiği;

Ulaşım ana planı yapılabileceğini/uygulanabileceğini ifade etmişlerdir.

Dijital katılım araçlarının yaygınlaştırılabileceğini, Kent Konseyleri bünyesinde gençlik 
meclisleri kurulabileceğini

Kamusal alanlarda vatandaşın o mekanla ilgili fikir/önerilerini belirtebilmeleri için fikir 
panoları kullanılabileceğini,

Sunulan hizmedtlerin daha iyi tanıtımı ve bilgilendirmesinin yapılabileceğini
Sivil toplum kuruluşları ile birlikte gençleri önceleyen "Düşüntay" ve " Serbest Kürsü " 

atölyeleri düzenelenebileceğini ifade etmişlerdir. 

Atıkların ayrıştırılmış bir biçimde toplanması, depolanması, dönüştürülmesi ve yok 
edilmesi için bir çöp sistemi oluşturulabileceğini, 

2. el eşya satış ve takas alanlarının yaratılabileceğini,
Temel ekoloji ve doğa koruma eğitimlerinin yapılabileceğini,
İzcilik faaliyetlerinin arttırılabileceği, gençlerin ve çocukların doğa ile daha fazla vakit 

geçirmesinin sağlanabileceğini,
Kent içi flora - fauna haritalarının çıkarılabileceğini, doğal yaşama alanlarının 

tanıtılabileceğini,
Yaşlı ağaçların belirlenip koruma altına alınabileceğini, 
Çocuk, genç ve yaşlılara yönelik bitki yetiştirme ve botanik eğitimleri verilebileceğini 

ifade etmişlerdir.

Daha fazla kişinin yararlanabilmesi için spor salonları, aletlerini kapasitelerinin 
arttırılabileceğini,

Açık alanların rant üzerinden değil, yerelin ihtiyaçları tespit edilerek oluşturulabileceğini,
Stadyum vb gibi tesislerin halkın kullanımına açılması için aksiyon alınabileceğini,
Lunapark, Fuar alanı gibi kamusal alanların herkes için erişilebilir hale getirilebileceğini,
Kültür / Sanat aktivitelerinin kent sakinleri ile birlikte planlanabileceğini, sadece 

merkezlerde değil, bütün kent/kır sakinleri ile aksiyon alınabileceğini,
Kentte olan kültür sanat aktivitelerinin yaygınlaştırılmasında yerel yönetimlerin rol 

alabileceğini,
Periyodik üretim etkinlikleri yapılabileceğini (Sanay, Gastronomi vb.) ifade etmişlerdir.

Yerel Yönetimlere Öneriler 
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K. Spor Yapmaya 
    Erişim, Serbest 
    Vakitlerin 
    Değerlendirilmesi 
    ve Kent

AKTİF VATANDAŞLIK ve KATILIMCILIK / SUNULAN HİZMETLERE ETKİ EDEBİLİRLİK

İ. Yerel Demokrasi 
   ve Yerel Özerklik

J. Ekoloji ve Kent

Halihazırda var olan karar alma mekanizmalarında (Kent Konseyleri gibi) daha aktif 
olabilecekleri;

Mekanizmaların güçlenmesi için görev alabilecekleri ifade edilmiştir...

İhtiyaçlarını karşılarken doğaya zarar vermeyen malzemeleri tercih edebilecekleri;
Öncelikle kendi yaşamlarında ve etrafındaki akranlarının yaşamlarında çevreye ve 

doğaya zarar verecek ürünlerin tüketimin azaltabilecekleri ifade edilmiştir.

Varolan tesislerin adil ve eşit kullanımı için birlikte talep oluşturulabileceği;
Serbest zamanlarda yapmak istedikleri aktiviteleri ilgili talep mekanizmalarına 

iletilebileceği (Örn. Gençlik Merkezleri);
Forum, kitap günleri gibi aktiviteler üzerinden bir araya gelinebileceği, 

örgütlenebileceği ifade edilmiştir.

Gençlere Öneriler 
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Ahmet Sağlık
Ali Taha Tokmak
Alpayhan Düven 
Ayşegül Yarış
Barış El
Berna Karabacak
Büşra Üstündağ 
Çağdaş Varol
Deniz Kabasakal
Dilan Kara
Doğa Eymirli 
Elif İnce
Emre Kaan Kocaman

Gökhan Demirkıran
Hakan Özalkan
Hale Kargın 
İsmail Ferhat Kaplan
Melek Kosif 
Onur Ocak
Raziye Peker
Selin Pınarbaşı
Sude Akça
Şule Ercan 
Zeynep Öksüz 
Zümrüt Çalışkan

Kamp Katılımcı Listesi 
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“Ne tür bir kent istediğimiz sorusu ne tür toplumsal 
bağlar, doğa ile ilişki, yaşam biçimleri, teknolojiler ve 
güzel duyu değerleri arzuladığımız sorusundan 
ayrılamaz. Kent hakkı kent kaynaklarına ulaşma bireysel 
özgürlüğünden çok öte bir şeydir: Kenti değiştirerek 
kendimizi değiştirme hakkıdır. Ayrıca bireyselden çok 
ortak bir haktır çünkü bu dönüşüm kaçınılmaz olarak 
kentleşme süreçlerini yeniden şekillendirmek üzere 
ortaklaşa bir gücün kullanımına dayanır.”

David Harvey


