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PROGRAM AKIġI VE ĠÇERĠĞĠ 

 Açılış konuşmaları yapıldı. 

 Kentime Değer Projesi‟nin ne olduğu, bu zamana kadar neler yapıldığı aktarıldı. 

 Toy Gençlik Derneği‟nden ve çalışmalarından bahsedildi. 

 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi‟nden ve çalışmalarından bahsedildi.  

 Toy Gençlik Derneği tarafından yapılan “Eskişehir‟de Yaşayan Gençlerin İhtiyacı 

Araştırması” nın anket sonuçları aktarıldı. 

 Tanışma etkinliği yapıldı.  

─ Eskişehir‟de olmak size neyi ifade ediyor? 

─ Eskişehirli olmak size neyi ifade ediyor? 

─ Eskişehir‟e gelirken neler düşündünüz, neler bekliyordunuz? 

─ Eskişehir‟e neden geldiniz? soruları yanıtlandı. 

Katılımcılardan gelen cevaplar şu şekildeydi; 

─ İstanbul‟un kalabalığından kaçıp geldim.  

─ Eskişehir‟den sıkıldım. 

─ Üniversite için geldim, gitmek istiyorum.  

─ Her yere yürümek güzel ama istihdam olanakları düşük.  

─ Eskişehir pandemi öncesinde öğrenci şehriydi ama artık değil.  

─ Festival bile iptal edildi.  

─ Kampüste 8 yıldır bahar şenliklerinde konser olmuyor.  

─ Gıda fiyatları/barınma sıkıntılı. 

Kentime Değer Projesi kapsamında verilen eğitim başlıklarından gençleri yakından 

ilgilendiren 8 konu başlığı seçildi. Bu konu başlıkları altında gençlerin karşılaştığı  sorunlar 

dile getirildi ve çözüm önerileri neler olabilir, neler yapılabilir şeklinde tartışıldı.  

TARTIġILAN KONU BAġLIKLARI 

1. Engellilerin İhtiyaçları 

2. Eğitime Erişim  

3. Ulaşım  

4. Gıda  

5. Barınma  

6. Genç İstihdam ve İşsizlik 

7. Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere Erişim 

8. Toplumsal Cinsiyet 



1. Engellilerin Ġhtiyaçları 

Sorunlar; 

─ Engellilerin şehirde ulaşımının kısıtlı olması 

─ Engelli rampalarının arabalar tarafından kapatılması 

─ Engelli rampalarının olduğu kaldırımlarda çevre düzenlemesinin sorunlu 

olması 

─ Engellilerin erişiminde kolaylık sağlayan sarı şeritlerin bozuk olması 

─ Engellilerin sokağa çıkması dışında, hayata karışabilmesi, sosyal ve kültürel 

hayata katılımda sorun yaşaması 

─ Müzelerin vs. düzenlemelerinin eksik olması (erişim ve eserlerin sesli 

betimlemesinin yapılması gibi konularda) 

Çözüm Önerileri;  

─ Mevcut rampaların değiştirilebilir, düzenlenebilir 

─ Rotalarda iyileştirme yapılabilir 

─ Engellilere yönelik düzenlemelerin takibinin yapılabilir 

─ Görme engelliler için sesli sistemlerin yapılabilir 

─ Profesyonel bir çalışma yapılması için STK‟lar engellilik alanında harekete 

geçebilir. 

 

2. Eğitime EriĢim 

Sorunlar; 

─ Ücretsiz eğitime erişimin kısıtlı olması 

─ ESMEK ve gençlik merkezlerinde verilen eğitimlerin çeşitliliğinin az olması / 

kapsamlı olmaması 

─ Şehir genelinde internete erişimin kısıtlı olması, erişimin olduğu yerlerde ise 

internetin kötü olması.  

─ Kamusal alanlarda internete erişimin tam olarak olmaması. 

─ Bilgisayarlara erişimin az olması. 

Ġstekler; 

- Eğitimlerin ve kursların olanaklarının arttırılması.  

3.  UlaĢım – DolaĢım 

      Sorunlar; 

- Eskişehir‟de Google haritalarda ulaşım uygulamasının olmaması. Duraklar 

nelerdir, bir yere nasıl gidilir, hangi otobüs/tramvay hattı kullanılır, bunları 

içeren bir uygulamanın eksik olması.  

- Ulaşımın pahalı olması.  

- Ulaşımda öğrenci fiyatlandırmasının pahalı olması.  



- Gece 12 sonrasında ulaşımın erişilebilir olmaması.  

- Ulaşımda (Garanti Bankası haricinde) kredi/banka kartlarının kullanılamaması. 

- Abonman uygulamasının olmaması.  

Çözüm Önerileri; 

- Şehrin ulaşım sistemsi (rotalar, duraklar, sefer saatleri vb.) Google haritalara 

adapte edilebilir. 

- Ulaşımda diğer bankalarla anlaşmalar yapılabilir. 

- Öğrenciler için abonman uygulaması getirilebilir.  

- Eskişehir‟de öğrencilere ulaşım desteği getirilebilir.  

4. Gıda  

Sorunlar;  

- Erişilen, alınan gıdaya güvenin olmaması.  

- Çölyak gibi özel durumlarda gıdaya erişimin az olması ve pahalı olması. 

- Suya erişimin bir sorun olması. Kartlı sistemin sorun yaratması. Karta internet 

üzerinden yükleme yapılamaması.  

Çözüm Önerileri; 

- Belediye gıdaları denetlemeli.  

- Glütensiz vb. gıdalar belediyenin üretici marketlerinde satılabilir.  

5.  Barınma  

Sorunlar;  

- Kira fiyatlarının denetlenmemesi.  

6. Genç Ġstihdam  

Sorunlar;  

- Staj ve staj ücretleri konusunda öğrencilerin maddi olarak sömürülmesi.  

- Meslek odalarının, meslek derneklerinin gençleri dinlememesi, bu gibi 

oluşumlarda karar alıcıların orta yaş ve üstü olması, gençlere anlayışlı 

olmamaları.  

Çözüm Önerileri; 

- Eskişehir genelinde staj havuzunun oluşturulması.  



- Belediye gençlerin istihdamı konusunda STK‟larla, firmalarla iletişime 

geçmeli, köprü görevi görmeli.  

- Stajda denetleme yapılması, staj ücretlerinin denetlenmesi 

- Öğrenci istihdamı için üniversiteler ve belediyeler firmalarla, işverenlerle, 

STK‟larla anlaşma yapmalı.  

Bir Öneri: Katılımcılardan biri Eskişehir‟deki etkinliklerden gençlerin haberdar olmadığını 

ifade etti. Sadece etkinlik duyurusu için telegram kanalı kurulmasını ve gençlerin bu şekilde 

şehirdeki tüm etkinliklerden haberdar olabilmesini önerdi.  

 

FORUM SONRASI KATILIMCILARIN GERĠBĠLDĠRĠMLERĠ  

Forum sonrasında katılımcılardan anonim olarak alınan geribildirimler şu şekildeydi:  

 „‟Hoparlöre uzak bir yerde yapılabilirdi.‟‟ 

 „‟Az katılım olmasına rağmen akıcı ve umut verici bir programdı.‟‟ 

 „‟Program süresi, akış ve sunum başarılıydı. Daha fazla katılımcıya ulaşma şansı olsa 

daha başarılı olabilirdi.‟‟ 

 „‟Keyifli bir etkinlikti; gençlerin dinlediği ve söz hakkı olduğu. Tekrarı olmasını 

dilerim.‟‟ 

 „‟Yargılanmadan, önceliklendirilmeden sorunların konuşulduğu verimli bir gündü.‟‟  

 „‟ Akranlarımla bir arada olmak ve sorunlarımız üzerine konuşmak gayet keyifliydi. 

Fakat sesin iletimi konusunda biraz sorunluydu. Daha kapalı bir alanda yapılabilir bu 

tarz etkinlikler.‟‟ 

 „‟ Eskişehir hakkında sorunlar ile ilgili oyunlar oynayıp akabinde anket çıktılar görsel 

olarak paylaşılabilirdi. Katılım arttırılıp daha çok ses duyabilirdik. Sorun ve akabinde 

çözüm konuşulması bağlamdan kopmadan özgürce dahil olabilmeyi sağladı.‟‟ 

 „‟ İnsanların samimiyeti ve cana yakınlığı ile konuşmak ve fikir belirtmek çok kolaydı. 

Belirtilen fikir ve görüşleri nasıl ve hangi yolla gidileceği konusunda yalın bir 

açıklama yaparak …. ( son kelime okunamadı).‟‟ 

 „‟ Öncelikle bu forumu düzenlediğiniz için çok teşekkürler. Bütün sorunların 

çözümleri için gerçekten yaratıcı fikirler ortaya atıldığını düşünüyorum. Ve bu foruma 

katılanlar olarak hemen hemen ortak sorunlarımız olduğunu fark ettim. Çok yararlı 

olduğunu düşünüyorum.‟‟ 

 „‟ Duyurulara çıkılmasına rağmen genç katılımın bu kadar az olması beni hayal 

kırıklığına uğrattı.‟‟ 

 „‟ Belirlenen ana sorunlar kapsamında yerelde daha önce bu sorunlara nasıl çözümler 

bulunmuş, neler önerilmiş ve biz hangi noktada yeni çözümler getirebiliriz buralardan 

başlayabilirdik.‟‟ 

 „‟ Bu samimi ortamda böylesine rahat bir şekilde fikirlerimizi ifade edebilme olanağı 

sunduğunuz için teşekkürler. Harikaydı.‟‟  

 



 

DEĞERLENDĠRME 

Kentime Değer Projesinin bir parçası olan Eskişehir Kent Forumu‟na İzmir‟de 

gerçekleştirilen Hayalimdeki Kamp katılımcıları dışında 9 kişi katıldı, toplamda 19 kişi ile 

konu başlıkları tartışıldı. Belirlenen konu başlıkları altında kampta dile getirilen sorunlar 

Eskişehir Kent Forumu‟nda da benzer veya aynı şekilde sorun olarak belirtildi. Gençlerin 

Eskişehir ile sınırlı kalmayan ortak sorunları dert ettiği ve bu sorunların herkese adil şekilde 

hakların sağlanmasıyla, çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi konusunda bireyden topluma, 

yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına herkesin harekete geçmesiyle çözüleceği 

belirtildi. Bu tarz forumların daha sık ve düzenli şekilde yapılması gerektiği ifade edildi. 


