




İçindekiler

2016

- 

2017

Toplum'a Şenlikli Başlamak (Giriş Yerine)             

Şenlikli Toplumun Derdi Ne?                                 

Yaptıklarıyla Şenlikli Toplum Platformu                

Şenlikli Toplum'un İsim Ailesi Sakin Okul Hakkında

Sakin Okul'un Şenlik Hayali                                   

Buz Kırıcılar Hakkında                                        

Buz Kırıcılar İçin Şenliğin Anlamı                            

19 Mayıs | 29 Ekim Gençlik Merkezleri Hakkında     

19 Mayıs | 29 Ekim Gençlik Merkezleri İçin Şenlik    

Eskişehir Ekolojik Yaşam Topluluğu Hakkında          

Eskişehir Ekolojik Yaşam Topluluğu İçin Şenlik       

Eskişehir Bisiklet Derneği (VelEsbid) Hakkında       

Eskişehir Bisiklet Derneği (VelEsbid) İçin Şenlik  

Berkant Cnode Topaloglu (Cnode Graffiti Ekibi) Hakkında

Berkant Cnode Topaloglu (Cnode Graffiti Ekibi)  İçin Şenlik

Neslihan İşlek Hakkında & Neslihan İşlek İçin Şenlik

İrfan Akkaya Hakkında & İrfan Akkaya İçin Şenlik

 

Mimarlar Odası Hakkında & Eskişehir Mimarlar Odası İçin Şenlik

 
2017- 2018 Döneminde Şenlikli Toplum Platformu'nun Planları

 
Katkı Verenler

 

Osmangazi Üni. Tog Hakkında & Osmangizi Üni Tog İçin Şenlik

 



İnsan kenti inşa ederken, kendini de inşa eder. 

 

Kentler;  

Yaşam tarzımızı, insanlarla ilişkilerimizi, doğayla ilişkimizi, estetik

değerlerimizi belirler. 

 

Bu açıdan yarattığımız kentlere baktığımızda; kentlerimizin canlılara göre

değil arabalara-ranta göre oluşturulduğunu görüyoruz. Yarattığımız hastalıklı

kentler tüm yaşamımızı hatta gezegenimizin geleceğini belirliyor. Uzun yıllar

içinde oluşan toplumsal bütünleşme ağlarını yok ediyor. Ortak alanlar hızla

arabalara-ranta terk ediliyor. İnsanlar yalıtılmış ve atomize halde yaşıyor. 

 

Sokak yalnızca bir geçiş, sirkülasyon alanı değil. Arabaların sokağı işgal

etmediği dönemde sokak ortak alandı; halkın kaynaştığı, çocukların oyun

oynadığı… Bizi biz yapan bunun gibi birçok ortak kültürel alanı terk etmek

zorunda kaldık. Tüm bunların sonucunda şenlik unutulmaya, silinmeye yüz

tuttu. Şenliği kaybettik. 

 

Yukarıdaki tablo insanla birlikte kente-sokağa bakma, eyleme ihtiyacını ortaya

çıkarıyor. Şenlikli Toplum Platformu bu ihtiyaçtan ortaya çıktı. Şenlikli Toplum

Platformu, sivil toplum kuruluşları, farklı kurum ve kuruluşlar ve özerk

bireylerden oluşan, gönüllülük esasına dayalı bir oluşum.
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1.Ortak Müşterek Alanlar Oluşturmak: 

Sokağı tekrar, estetik, öğrenme, şenlik, buluşma, üretim, macera, spor ve oyun

alanı haline getirmek. Yarattığımız ortak mekânların toplumsal gruplar

tarafından beslenmesini sağlamak. Bunun sonucunda müşterek alanların toplum

yararına üretilebileceği, korunup, kollanabileceğine dair farkındalık yaratmak. 

2.Toplumsal Bütünleşme Ağları: 

Eskinin kendi dönemini yansıtan bütünleşme ağlarını yeniden canlandırmak

yerine şu anın ve geleceğin bütünleşme ağlarını   oluşturarak, kopuk ve dağınık

olanın nasıl ve nerede bir araya gelebileceğine dair araçlar ve zeminler üretmek. 

3.Kent Ütopyaları: 

Gerçekleşebilir ya da ütopik olup olmamayı dert etmeden bireysel, kolektif ve

eyleme dönük ütopyalar yaratmak. 

4.Sürekliliği Olan Kalıcı Yapılar: 

Yaşamda biriktirilenin, damıtılanın bir sonrakine aktarımının önemli olduğunu

düşünüyoruz. İnsanların bu zemin üzerinden yükselebildiği, beslenebildiği ve

besleyebildiği kamusal yapılar oluşturmak. 

5.Yaratıcılığı Teşvik Eden Yeni Tür Kentsel Alanlar Yaratmak: 

Kentin yoğunluğu ve karmaşasından çıkabildiği, insanlarla vakit geçirebileceği,

tüketme zorunluluğunun olmadığı, ortak alan eşittir ticarileşme denkleminden

uzak gayri ticari toplumsal adacıklar oluşturmak.
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Hedefler:  

• Sokağın toplumsal gruplar tarafından kullanılması, dönüştürülmesi ve

sürdürülebilir olması hedefleniyor. 

• Kent üzerine düşünmek, kente, kentin yapılanması ve şekillenmesine insanların

müdahale edebildiği bir proje olması amaçlanıyor.  

• Sokak tüm canlılar üzerinden düşünülerek, planlanarak tüm canlılarla birlikte

dönüştürülmesi hedefleniyor. 

• Projenin ilk uygulama alanı Esentepe Çocuk Sanat ve Eğitim Merkezi’nin yan

sokağında başlayacak. Daha sonra projenin giderek diğer mahallelere ve kente

yayılması hedefleniyor. 

• Her koşulda o mahallede “KALICI MEKÂNLAR” oluşturulmasının hedeflendiği

belirtildi.  

• Yapılacak işlerin tamamı mahalleli ile koordineli, iletişim halinde yapılması

planlanıyor. 

• Mayıs ayında “Dünya Oyun Günü” nde bu sokakta ve kentte trafik kapatılarak

bir etkinlik yapılması planlanıyor.
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1. Toplantılarda Alınan ve Uygulanan Kararlar

İş Bölümü: 

Yazman: Buşra ve Başak  

Whatsapp Grubu oluşturulması ve yönetimi: Sakin Okul Buz Kırıcılar Ekibi 

Facebook Kapalı grubu ve sayfasının oluşturularak yönetimi: Tepebaşı Gençlik

Meclisi (Murat ve Kübra) 

Logo tasarım ve düşünme ekibi:  

Bisiklet Eğitimi ve turu planlaması: Ümit Şen, İrfan Akkaya, Eskişehir Bisiklet

Derneği 

Ekoloji atölyeleri: Eskişehir Ekoloji Topluluğu

Esentepe Mahallesi Songül Sokak Ziyareti: 

• Sokağın fotoğraf ve videoları, diğer paydaşlarla paylaşmak üzere çekildi. 

• Proje, sokak sakinlerine anlatıldı ve ilgiyle dinlenildi. 

• Esentepe’de sokak kültürünün devam ettiği gözlemlendi. 

• Alt Gruplar, sokakta neler yapacak ve nasıl dönüştürülecek ifade edildi. 

• Mahalle ve sokak halkı projeye ve etkinliklere açık bakıyor. 

• Her sokağa geri dönüşüm kutusu tasarlanması üzerine konuşuldu. 

• Mahalleli, çocuklar için oyun alanı, park alanı yapılabileceğini önerdi. 

• Esentepe’deki yapılanmadan şikayetçiler. 

• Ekim-dikim işlemlerinin kendileri ile birlikte yapılmasını istiyorlar. 

• İyi bir ışıklandırma ve oturma sistemi, her evin farklı renk, ev önlerine farklı

çiçeklerin olması mahallelinin beklentisi. 

• Her sokakta beklentiye göre dönüştürme yapılacağı konuşuldu. 

• Neden Esentepe Mahallesinde bu sokağın seçildiği konuşuldu. 

• Mahalleli, oturdukları yerden çok memnun (hem şehir, hem köy gibi diyorlar) 

• Çocuklarla ot-bahçe temizliği yapılabilir. 

• Mart ve 15 Nisan’a kadar sokak sakinleriyle düzenli olarak atölye çalışmaları

yapılacak. 

• Şenlik Mayıs ayında yapılacak. 

• Şenlik sonrası sokak reklam olarak veya örnek olarak gösterilebilir. Bu sayede

diğer sokaklar da benzer çalışmaların yapılmasını isteyebilir.



Projenin yaygınlaştırılması ve PR'ı için facebook sayfası açıldı (Facebook/

şenliklitoplumplatformu)
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PDR Bölümü öğrencileri, Songül Sokak Sakinlerine uygulamak üzere ihtiyaç analizi

anketi hazırlayarak, değerlendirdi ve ardından sokak ile ilgili uygulamalara

başlandı. (01 Mart tarihinde anket hazırlık toplantısı yapıldı ve 06 Mart tarihinde

anketler sokak sakinlerine uygulandı.) Anket soruları aşağıda yer alıyor.

ŞENLİKLİ TOPLUM PLATFORMU ANKETİ 

Açıklama: Bu ankette Songül Sokak’ta yaşayan bireylerin ihtiyaçlarını

belirlemek ve bu ihtiyaçlara göre çalışmalar yapmak amaçlanmıştır. Ankette

bu amaca uygun olarak işaretlemeyi ve yazmayı gerektiren sorular

bulunmaktadır. Sizden istenen işaretleme gerektiren sorularda size en uygun

olduğunu düşündüğünüz seçeneğe çarpı (X) işareti koymanızdır. Yazmayı

gerektiren sorularda ise bırakılan boşluklara kendi düşüncelerinizi

yazmanızdır. Anket bireysel olarak değerlendirilmeyecek, grup olarak

değerlendirilecektir. Bu nedenle isminizi yazmanıza gerek yoktur. Anketteki

sorulara içten bir şekilde cevap vermeniz çalışmanın daha güvenilir olması

açısından önemlidir. Katılımınız için teşekkür ederiz.                          

 

                                                                                 Betül CİHANYURDU &

Melike NALBANT 

                                                                       

 

1.  Yaşınız: …… 

2. Cinsiyetiniz: (  )Kadın   (  )Erkek 

3. Eğitim Durumunuz:  

(  )Okuma-yazması yok  

(  )İlkokul  

(  )Ortaokul  

(  )Lise  

(  )Üniversite ve daha üstü 

4. Mesleğiniz: ……………………… 

Eğer çalışıyorsanız günde kaç saat çalışıyorsunuz: ……….. 

5. Çalışma saatleriniz nelerdir?:……………. 

6. Memleketiniz: ………………….. 

7. Herhangi bir engeliniz var mı? (  )Evet   (  )Hayır 

Cevabınız evetse engelinizin çeşidi:………………………….……… 

8. Evinizde yaşayan çocuk sayısı: …………………. 

9. Evinizde yaşayan çocukların yaşları: …/…/…/…/…/…/… 

10. Evinize sık gelen çocuk(torun, akraba, diğer) sayısı: ……. 

 

11. Isıtma sisteminiz nedir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

(  )Soba     (  )Merkezi sistem     (  )Doğalgaz     (  )Diğer:……….. 

12. Evinizin bahçesi var mı?  (  )Evet         (  )Hayır 

13. Evinizi müteahhite vermeyi düşünüyor musunuz?  (  )Evet     (  )Hayır 

Cevabınız evetse kaç yıl sonra düşünüyorsunuz? 

(  )0-5 yıl    (  )6-10 yıl    (  )11 yıldan fazla 

14. Evinizin dış cephesini boyatmak ister misiniz?    (  )Evet         (  )Hayır 

Cevabınız evetse; 

• Renk tercihiniz:……………. 

• Sokaktaki bütün evlerin aynı renkte mi farklı renklerde mi boyanmasını 

istersiniz? (  )Aynı renk     (  )Farklı renk 

• Evinizin dış cephe duvarında sanatsal çizimler olmasını ister misiniz? 

(  )Evet     (  )Hayır 

• Sokağınızın bir teması olsaydı bu temanın ne olmasını isterdiniz? 

(  )Odunpazarı Evleri    (  )Alaçatı Evleri     (  )Aile tarihinizden çizimler  

(  )Doğa     (  )Hayvanlar     (  )Diğer:…………………………..  

(  )Bir tema olmasını istemiyorum. 

15. Evinizin dış cephe duvarlarında ve çatılarında seramik tablo, çiçek saksısı

gibi nesnelerin monte edilmesine izin verir misiniz?  

(  )Evet   (  )Hayır
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16. Sokağınızın bir simgesi olsaydı bu simge ne olsun isterdiniz?  

(  )Çiçek      (  )Hayvan      (  )Ağaç      (  )Diğer:…………...  

(  )Bir simge olmasını istemiyorum. 

17. Sokağınızın belirli saatler arasında trafiğe kapatılmasını ister misiniz?  

(  )Evet         (  )Hayır 

Cevabınız evetse hangi saatler arasında kapatılmasını istersiniz?: 

..………………..……………………. 

18. Sokağınızın nasıl aydınlatılmasını istersiniz? 

(  )Elektrik direği (  )Özel tasarım aydınlatma 

19. Sokağınızın oturma alanının nasıl olmasını istersiniz?  

(  )Bank (  )Özel tasarım oturma düzeni 

20. Sokağınızda kedi, köpek, kuş gibi hayvanlar için yuva yapılmasını ister

misiniz? (  )Evet (  )Hayır 

21.Sokak hayvanları için başka önerileriniz nelerdir? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

22.Evinizde gıda atıklarını topluyor musunuz?   (  )Evet   (  )Hayır 

Cevabınız evetse nasıl değerlendiriyorsunuz? (Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz.) 

(  )Doğal gübre yapmak (  )Hayvanlara vermek  

(  )Diğer:…………….……. 

23. Ne gibi becerilere sahipsiniz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

(  )Tarım (  )El işi (  )Mutfak (  )Diğer:………………… 

24. Belediyenin ne gibi kurslar düzenlemesini istersiniz? (Birden fazla seçenek

işaretleyebilirsiniz.) 

(  )Doğal gübre yapımı (  )Kooperatifçilik (  )Doğal tarım  

(  )Resim (  )Tiyatro (  )Bisiklet eğitimi (  )Fotoğrafçılık  

(  )Diğer:……………………………………………………………… 

25. Edindiğiniz ve sahip olduğunuz becerileri para kazanmak için kullanmak

ister misiniz? (  )Evet (  )Hayır 

 

26. Aşağıdaki etkinliklerden yararlanma sıklığınızı işaretleyiniz. 

Tiyatro:  (  )Hiç   (  )Çok az   (  )Ara sıra   (  )Sık   (  )Çok sık 

Sinema:  (  )Hiç   (  )Çok az   (  )Ara sıra   (  )Sık   (  )Çok sık 

Piknik:  (  )Hiç   (  )Çok az   (  )Ara sıra   (  )Sık   (  )Çok sık 

Konser:  (  )Hiç   (  )Çok az    (  )Ara sıra   (  )Sık   (  )Çok sık 

Sportif faaliyet:  (  )Hiç   (  )Çok az   (  )Ara sıra   (  )Sık   (  )Çok sık 

Kafede zaman geçirmek:  (  )Hiç   (  )Çok az   (  )Ara sıra   (  )Sık   (  )Çok sık 

Müze:  (  )Hiç   (  )Çok az   (  )Ara sıra   (  )Sık   (  )Çok sık 

Sazova, Kentpark :(  )Hiç   (  )Çok az   (  )Ara sıra    (  )Sık   (  )Çok sık 

Kurslar:  (  )Hiç   (  )Çok az   (  )Ara sıra    (  )Sık   (  )Çok sık 

Sergiler:  (  )Hiç   (  )Çok az   (  )Ara sıra   (  )Sık   (  )Çok sık 

Aile buluşmaları:  (  )Hiç   (  )Çok az    (  )Ara sıra   (  )Sık   (  )Çok sık 

27.Mahallede/sokakta alınan kararlarda ne kadar söz hakkınız olduğunu

düşünüyorsunuz?  

(  )Hiç (  )Az (  )Biraz (  )Fazla 

 

 

Anket sonuçları: 

• 3 çocuk / 12 yetişkin katıldı 

• 30-60 yaş ortalaması 

• Doğa teması sokak için istenen 

• Aydınlatma ve oturma sistemleri tamamı özel tasarım istiyor 

• Hayvan barınağı 1 kişi hariç hepsi yapılabilir diyor 

• Gıda atıklarını hayvanlara veriyorlar 

• Kadınların sahip olduğu beceriler tarım, el işi, mutfak işleri 

• Yapılmasının istendiği etkinlikler değişiklik gösteriyor 

• Memleket farklılık gösteriyor (Afyon, Bilecik, vb.) 

• En sık katıldıkları iki etkinlik piknik ve aile ziyareti 

 

Anket sonuçlarına göre “Şenlikli Toplum Platformu” beş (5) farklı alt gruba

ayrıldı. Bu gruplar; Reklam ve Tanıtım Grubu, Oyun Grubu, Ekoloji Grubu,

Tasarım Grubu, Sanat Grubu.
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• 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü 19:30’da proje tanıtımı için Velesbit Derneği

tarafından “Bisiklet Şenliği” düzenlenecek.  

• 28 Mayıs 2017 Pazar günü gün boyunca “Dünya Oyun Günü” nedeni ile Songül

Sokak’ta etkinlikler düzenlenecek. 

• Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri oyun alanı, oturma alanı

üzerinde yaptıkları çalışmalarını yine 28 Mayıs 2017 tarihine kadar bitirmiş olup

sunum yapacaklar. 

• Ekoloji grubu Tepebaşı Belediyesi Şantiyesinde yapılacak ahşap

mekanizmalara tohum ve fide ekimlerini bu süreç içerisinde tamamlayacak. 

• Gençlik Merkezi Graffiti Atölyesi Ekibi yine bu süreçte evlerin duvarlarına

endemik bitkiler ve nesli tükenmekte olan hayvan figürleri çizerek sokak

sakinleri ile boyamasını yapacaklar. Bu atölyenin bir kısmı için Eskişehir Yardım

Sevenler Derneği destek oldu. (200 Tüp Boya gereken bu çalışmaya 100 tüp

boya alarak katkı sağladı; 100 tüp boya için görüşmeler devam ediyor) 

• Etkinliklerle ilgili afiş tasarımlarını Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Öğretim

Teknolojileri Eğitmenliği Bölümü Topluma Hizmet Uygulamaları Öğrencileri

yaptı. 

• Bu süreçte “Kentin Haylazı Logosu” da tasarlandı ve “Bisiklet Şenliğinde”

balonlara basılarak yaygınlaştırılacak.  

***Market, kafe, lokanta gibi alanlarada doğru geri dönüşüm yapanlara, gerekli

prosedürler tamamlandıktan sonra,“Kentin Haylazı Logosu” verilebilir.***

2. Toplantılarda Alınan Kararlar İçin Sonuç Yerine



Şenlikli Toplum Platformu’nun “yaşayan sokaklar” mottosu ile çıktıkları yolda ilk

durakları Esentepe Mahallesi Songül Sokak, namı diğer “Kanatlı Kediler Sokak”

oldu. 28 Mayıs 2017 Pazar günü Dünya Oyun Oynama Günü de şenliğe dahil

edilerek sokak sakinleri ve gönüllüler bir araya getirildi. Etkinlikte Tepebaşı

Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş ve Sakin Okul Derneği Buz Kırıcılar Ekibi

açılış konuşmasını yaptı.  

“Kanatlı Kediler Sokak” ta birçok grup, kişi, kurum ve kuruluş gönüllü olarak

“Şenlik Günü için”   çalışma yaptı. Cnode Graffiti sokaktaki evlerin duvarlarını

graffiti sanatıyla renklendirdi. Soytarı Tiyatro Ekibi animasyon ve drama

gösterileriyle, Depo Tiyatro Topluluğu “Hacivat & Karagöz” orta oyunuyla,

Toplum Gönüllüleri Vakfı ESOGÜ Topluluğu tiyatro oyunlarıyla, ESOGÜ Mimarlık

Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri oluşturdukları oyun alanlarıyla, Eskişehir

Velesbid Derneği “Bi Tur Versene!” bisiklet paylaşım etkinliğiyle, Eskişehir

Ekoloji Topluluğu tohum topu yapımı atölyesi ile, GameLAB Ekibi kutu oyunları

atölyesi ile, Küçük Yazarlar Ekibi imza günü ile, Neslihan İşlek Masal Atölyesi ile

Şenlik Günü çalışmalarını gerçekleştirdi ve sergiledi. İftar yemeği ile sona eren

etkinliğe katkı verenler; Sakin Okul Derneği, Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir

Mimarlar Odası, Eskişehir Velesbid Derneği, Eskişehir Yardım Sevenler Derneği,

Eskişehir Ekolojik Yaşam Toplululuğu, Toplum Gönüllüleri Vakfı ESOGÜ

Topluluğu, Soytarı Tiyatro Topluluğu, Üstünüze Afiyet Dönüşüm Sofraları Ekibi,

DEPO Tiyatro Topluluğu, Cnode Graffiti, ESOGÜ Mimarlık Bölümü, GameLAB

Ekibi, Neslihan İşlek.  

Şenlikli Toplum Platformu, amaçlarının arabalara terk edilen sokakların yeniden

canlanmasını; buraların şenlik, macera, eğlence, spor alanlarına dönüştürülmesi

ve daha sonra oluşturulan ortak mekanların toplumsal gruplar tarafından

beslenmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Bu amaçla gerçekleştirilen “Şenlik

Günü” de gönüllüler sayesinde renkli bir gün haline geldi. 

Kanatlı Kediler Sokak sakinleri de sokağın güzel düşüncelerle başlayıp, renklerle

şekillenen yeni halini çok sevdiklerini ve kendilerini ayrıcalıklı hissettiklerini

belirtti. Sokağı ellerinden geldiği kadar koruyup, çiçeklerle canlı tutmaya

çalıştıklarını ve en önemlisi de sokak sakinleri olarak sokakta daha çok zaman

geçirip sosyalleştiklerini vurguladılar. 

Şenlikli Toplum Platformu'nun bir sonraki dönemde neler yapacağını da raporun

ilerleyen bölümlerinde bulabilirsiniz.

3. Dünya Oyun Günü Şenliği
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Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği 2014 yılında bir grup öğretmen

tarafından kuruldu. 

Derneğimizin; 

- Alternatif eğitim,  

- Yeni ders formları, 

- Yaratıcılığı teşvik eden mekanlar, 

- Sürekliliği olan kalıcı yapılar oluşturma gibi dertleri var. 

Zaman içerisinde elde edilen deneyim ve bilgilerin alternatif bir eğitim modeline

evrilmesi hedefleniyor.

Şenlikli Toplum'un İsim Ailesi

Sakin Okul Hakkında
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2011 yılında 3. sınıf öğrencilerine Gianni Roderi'nin Düş Kurma Kuralları

kitabından   Roma şehrinin sokaklarının, meydanlarının, caddelerinin arabalarla

kaplandığı ve bu rahatsız edici sorunun çözümüne yönelik adımların anlatıldığı bir

öykü okundu. Daha sonra biz de öğrencilerle birlikte kendi fantastik

çözümlerimizi ürettik. 

Sınıftan Dervişhan adlı öğrencinin "keşke bir günde olsa sokaklarda özgürce

oynayabilsek" cümlesinden hareketle meydanları olmayan kentlerimizde

sokakların meydanlara dönüştürülmesi için bir günlüğüne trafiğe kapatılmasının

hayali kuruldu. 

İlerleyen süreçte çocuklarla yapılan deneysel çalışmada Eskişehir kentinin trafik

sorununa çözüm bulmak için SAĞALTMA MAKİNESİ adlı bir proje geliştirildi. Bu

projede ise amaç; insanların trafikteki saldırgan tavırlarını, sürekli hataları

başkalarında arayan davranışlarını, şiddet dilini engellemekti. Bunun için

navigasyon aletine benzeyen bir alet tasarlandı. Bu alet sürücünün yaptığı her

hatayı ona tekrar bildiren ve uyarıcı cümleler söyleyen, vazgeçmemesi halinde

dördüncü hatada arabayı kilitleyerek sağaltma merkezine götüren bir makinedir.

Sürücü belli aşamalardan geçtikten sonra rehabilite olup HAYATA KARIŞABİLİR

BELGESİNİ alıp topluma tekrar dönebiliyordu. 

Sakin Okul Derneği bünyesinde kurulan Haksızlık Savarcılar Atölyesinin (2015)

Buzkırıcılar grubu tarafından tüm bu birikim ve deneyimler kullanılarak Şenlikli

Toplum Projesi ortaya çıkarıldı. 

2016 yılında bu proje Tepebaşı Belediyesi ve Sağlıklı Kent Konseyine sunuldu.

Projenin kabulünden sonra platform oluşturma çabaları başladı. 

2017 yılında Şenlikli Toplum Platformu bu hayali gerçeğe dönüştürdü.

Sakin Okul'un Şenlik Hayali
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"Buz kırıcılar" Şenlikli Toplum platformunda oluşturulması hedeflenen kalıcı alt

gruplarından biridir. Biz çocukların yer aldığı bu grupta, günlük hayatta bizlere

dayatılan sistemin dışına çıkarak fikir ya da bilgi almanın yanı sıra kendi

fikirlerimizi de özgürce ifade edebilmekteyiz. Yani hepimiz söz sahibiyiz. Kimse

farklı düşündüğü için yargılanamaz. Zaten asıl hedeflenen günlük hayattaki

kalıpların dışına çıkarak farklı düşünebilmeyi sağlamak.

Buz Kırıcılar Hakkında
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Şenlikli toplum projesi ile aynı amaç uğruna çalışmalar yaptığımızdan

bahsedebiliriz. İşte bu bizim şenlikli topluma katılmamızın önemli bir sebebi. 

Buz Kırıcılar "çocuklardan" oluşan bir grup. Bizim, büyüklerden isteğimiz olan

konuşma hakkını Şenlikli Toplum Platformunda bulduk. Bizim varlığımızı

tanıyarak toplantılara çağırıp fikirlerimizi belirtmemizi istemeleri oldukça nazik

ve mutluluk verici bir hareketti. Bu bize mutlulukla birlikte ilham da verdi. Biz

de olabildiğince her toplantıya gelmeye, her fikrimizi söylemeye çalıştık. 

Arabaların değil, canlıların egemen olduğu bir şehir; dahası bir ülke kurmak adına

biz de bu projeye katıldık ve tabi ki Şenlikli Toplum Platformuyla büyük

etkileşimimiz oldu. 

Çocukların beyinlerine bilgi yığılır okullarda.   Okullar bizlerin hayatları için

bulundurmaları gereken (en azından bize böyle söylenir) bilgileri bize temin

etmek üzerine yapılanmış. Peki ne işe yarıyor bunlar? Çocuklar doldurulması

gereken bir defter mi? Sakin okul derneği ve Buz Kırıcılar atölyesi ise bir yenilik

gerçekleştirerek bizim fikirlerinizin dile getirilmesi gerektiğini savundu. Işte bu

yüzden Şenlikli Toplum, atölyemiz için çok değerli. Buz Kırıcılar atölyesinde

fikirlerimizi dile getirmeyi öğrenen biz çocuklar, Şenlikli Toplum sayesinde bu

düşüncelerin hayallerimizi gerçekleştirebileceğini öğrendik. Biz Şenlikli Toplum'a

fikirlerimizi sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Şenlikli Toplum ise bize bu

fikirlerin hayalimizdekileri gerçekleştirmeye nasıl katkı sağladığını gösteriyor.

Buz Kırıcılar İçin Şenliğin Anlamı
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Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri 19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik Merkezleri

adı altında iki ayrı binada çalışmalarına devam ediyor. 2010’da 19 Mayıs Gençlik

Merkezi açıldı, ancak kısa bir zaman sonra gençlerin yoğun talebini karşısında,

2014’te de 29 Ekim Gençlik Merkezi faaliyete girdi. Birbirine beş dakikalık

yürüme mesafesinde bulunan bu iki gençlik merkezi, farklı lokasyonlarda

“Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezi” adı altında gençlere yönelik faaliyetlerini

sürdürüyor. Bu iki merkezde tam zamanlı çalışan ve gönüllülerden oluşan bir ekip

olarak gerçekleştirilen temelde dört iş mevcut. Bu işlerden ilki gençlerin

istihdam edilebilirliklerini desteklemek için çoğunu gönüllü akranlarının

yürüttüğü kişisel gelişim kurslarını planlamak ve yürütmek. Bu doğrultuda

İngilizce speaking, gitar, ney, yan flüt, bağlama, ritim, taş boyama, kağıt takı

tasarımı, işaret dili, Fransızca, Almanca, şan, pilates, wing tsun, zumba, senaryo

yazarlığı, kısa film yazarlığı, öykü yazarlığı, kısa film atölyeleri, illustrator,

photoshop, c sharp, autodesk maya, 3d max, web tasarımı, yaratıcı drama,

drama ve animatörlük, diksiyon, hızlı okuma, yabancılar için Türkçe gibi

eğitimler ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. 

Yapılan işlerden ikincisi, Avrupa Birliği projeleriyle gençlerin yurtdışı

hareketliliğini desteklemek. Avrupa Gönüllü Hizmeti(AGH) Ev sahibi kuruluş ve

Eurodesk Temas Noktası akreditasyonuna sahip olan merkez, yüzlerce gencin

fırsatlardan haberdar olmasına onlarcasının da hareketliliğine destek oluyor.

Üçüncü iş de yine gönüllü gençlerle aktif katılım göstererek yönettiği, yürüttüğü

yereldeki sorunları ve dezavantajlı grupları temel alan sosyal sorumluluk

projeleri. Dördüncü iş ise, Sivil Lab, GençBank gibi farklı kurumlarla

gerçekleştirilen ortaklıklarla yürütülen projeler. Tüm bu çalışmaların amacı,

gençlerin okul dışı yeterlilikler olarak tanımlanan organizasyon yapma yeteneği,

kendine güven, takım çalışması, yabancı dil becerisinin geliştirilmesi ve karar

alma becerisi gibi yeterliliklerine katkı sağlayıp, mutlu ve özgür bir birey olarak

kendini gerçekleştirmesine destek vermek. Ayrıca 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde 3

- 4 - 5 yaşındaki çocuklar için iki tane okul öncesi eğitmeni ile oyun ve beceri

grupları, çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla hizmet veriyor.

19 Mayıs | 29 Ekim Gençlik Merkezleri

Hakkında
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Gençlik Merkezleri ve Şenlikli Toplum Platformu arasındaki bağ da gönüllülük ile

başlıyor. Hiç durmayan enerjileri ile Gençlik Merkezlerine destek veren

gönüllüler, “Şenlikli bir toplum için ne yapılabilir” diye oturup düşününce onlarca

fikir sunabiliyor. Bir projeye başlarken nelere ihtiyaç olduğunun belirlenmesi

gerektiğini hatırlatabiliyor. Bu anlamda da işe, Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık Bölümü okuyan üç güzel kalpli genç ile Esentepe Mahallesi “Kanatlı

Kediler Sokakta” ihtiyaç analiz anketi yapılarak başlandı. Sonra yapılacak

tasarımlar, atölyeler, etkinlik içerikleri belirlenmeye başlandı.  

Eskişehir Mimarlar Odası ile de yine gönüllüler aracılığı ile bağlantı kuruldu ve

sokağın değişimine bir tık daha destek olundu. Merkezlerde Graffiti gönüllüsü

olarak destek veren Cnode Graffiti, sokaktaki evlerin duvarlarını graffiti sanatıyla

renklendirdi. Yine merkezlerde hem eğitimleri devam eden hem farklı bir sosyal

sorumluluğa da kalbi atan Soytarı Tiyatro Ekibi animasyon ve drama gösterileriyle

28 Mayıs Dünya Oyun ve Şenlik Gününü renklendirdi. Sosyal sorumluluk denince

Gençlik Merkezlerinden yardımlarını esirgemeyen Depo Tiyatro Topluluğu da yine

Şenlik günü sahneledikleri orta oyunla mahalleliye ve çocuklara eğlenceyi

yaşattılar.   Toplum Gönüllüleri Vakfı ESOGÜ Topluluğu tiyatro oyunlarıyla ve

graffiti çalışmalarına destekleriyle projenin bu ayağında büyük destek oldular.

Yine Gençlik Merkezlerinde devam eden GameLAB Eğitim Ekibi, ellerindeki kutu

oyunlarını ve bilgilerini paylaşarak Şenliğe destek verdi.  

Tüm bu anlatılanlar 2017 yılının ilk yarısında gerçekleşen Şenlik dönemine ait

bilgilerdi. Tabi ki Gençlik Merkezleri ekibi, tüm kalbi ve elinden geldiği kadarıyla

Platforma, bundan sonraki süreçte de destek olmaya devam edecek. Zira bir

toplumun gülümsemesi için önce çocuklara, sonra gençlere ve nihayetinde

şenliğe ihtiyaç var.

19 Mayıs | 29 Ekim Gençlik Merkezleri

İçin Şenlik
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Eskişehir Ekolojik Yaşam Topluluğu, 2016 Haziran ayında Eskişehir’de düzenlenen

Permakültür Tasarım Kursu sonrası öğrendiklerini uygulamaya geçirmek ve yeni

projeler geliştirmek üzere kuruldu. Yerele dönüş hareketi sloganıyla yola çıkan

topluluğun misyonu, toplumda ekolojik yaşam bilinci oluşturmak ve bunu

gündelik hayata uyumlu hale getirmek ve ulaşılabilir kılmak. Topluluğun çalışma

alanları; atıkların geri dönüşümü, permakültür uygulamaları, yerel ürün ve

tohum, zehirsiz ev uygulamaları, adil ticaret, ev yapımı doğal ve organik gıdaları

gibi sürdürülebilir yaşamı hedefleyen konular. Bu bağlamda topluluk, hedeflerini

gerçekleştirmek için aynı doğrultuda hareket eden sivil toplum kuruluşlarıyla

birlikte faaliyet yaparak paydaş oluyor.

Eskişehir Ekolojik Yaşam Topluluğu

Hakkında
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Şenlikli Toplum Platformunda bir çok bileşen ile bir araya gelen Eskişehir Ekolojik

Yaşam Topluluğu, bu proje ile sokaklarda ekolojik dönüşümü hedefleyen

çalışmaları üstlendi. Dikey bahçe, kompost ve tohum topu yapımı gibi faaliyetler

ve ekolojik yaşam konulu bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları ile

Kanatlı Kediler Sokağının canlanmasına katkı sağladı ve projenin sürdürülebilirliği

konusunda paydaşlığa devam edeceğini teyit etti.

Eskişehir Ekolojik Yaşam Topluluğu İçin

Şenlik
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Eskişehir Bisiklet Derneği (VelEsbid) 2014 yılının Ocak ayında Eskişehirli bisiklet

dostları tarafından kuruldu. Kurulduğu günden bu yana derneğimiz; ulaşım, spor

ve serbest zaman değerlendirme biçimlerini kapsayan bisiklet hareketi’nin

geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor ve bisiklet severlerin bir araya

gelebileceği bir platform vazifesi görüyor.

Eskişehir Bisiklet Derneği (VelEsbid)

Hakkında
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Bisikletsiz, özgür ve neşeli sokaklar düşünülemez fikriyle Şenlikli Toplum

platformunun bir parçası olduk. İlk olarak bu güzel oluşumu insanlara tanıtmak

ve yaşadığımız bisiklet deneyimini onlarla paylaşmak için 15 Mayıs 2016 günü,

şehir merkezinden platformun ilk uygulama alanı olan Songül Sokak’a bir bisiklet

turu organize ettik. Bisikletlerimizi balonlarla ve insanları sokakta oyun

oynamaya çağıran sloganların olduğu pankartlarla süsledik, turumuzu

tamamladık.   28 Mayıs günü Dünya Oyun Oynama Gününde ise "bi tur versene"

adında atölye çalışması kapsamında Songül Sokak’ta yerimizi aldık ve

bisikletlerimizi insanlarla paylaştık.  

Neşeli, sağlıklı ve mutlu sokaklar ve şenlikli toplum için, 

Bisikletle kalın.

Eskişehir Bisiklet Derneği (VelEsbid) İçin

Şenlik
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1995 yilinda Mugla/Merkez'de dogdum. Esogü Maden Mühendisliği bölümünü

bitirdim. 2005 yilinda kağit üstünde basladiğim graffiti sanatina 2009 yilinda

duvarlara gecerek devam ettim. Her ne kadar bazi zamanlar ara vermek

durumunda kalsam da yaklasik 12 senedir  bu sanati en iyi sekilde icra etmeye

calismaktayim. Graffitinin gerçek tarihi aslında ilk duvar yazıtlarına kadar

uzansada , bilinen tarihi hep siyasi yada bir baş kaldırı olarak anıldığı için

günümüzde sanattan çok uzakta bir yere sahiptir. Amacım , graffitinin bu kara

lekesinden arınarak , daha temiz şekilde anılması , bir sanat dalı olarak

görülmesidir. Bunun için uzun zamandır gönüllülük esasında eğitimler veriyor ,

projelere katılıyor , ulaşabildiğim yerlere demeçler sunuyorum. Asıl mesleğim bu

olamasa da bu çalışmalarıma devam edecek , günün birinde graffitinin sanat

olarak anılmasını elimden geldiğince sağlamaya çalışacagım. Graffitinin yanında

bir çok sanat dalıyla da ilgilenmekte ve çalışmalaırıma devam etmekteyim.

 

Berkant "Cnode" Topaloglu

(Cnode Graffiti Ekibi) Hakkında
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Yer aldığımız son projede "Şenlikli Toplum" çatısı altında binaların ele geçirdiği bir sokağı

yeniden çocuklara ve halka hediye etmeyi amaçladık. Bunun için belirlenen bir mahallede,

hane halkı ile toplantılar ve atölyeler yapıp binalarını endemik bitkiler ve nesli tükenmiş

olan hayvanlardan oluşan bir kompozisyon ile birlikte graffitlilerle süsledik. Proje sonunda

mahalle , gri duvarlar yerine renkli ve nefes alan bir tabloya dönüştü. 

  Şenlikli Toplum sayesinde hayalimiz olan, graffitinin kötü bilinen yazgısını değiştirmiş ,     

7 den 70 ‘e (bu gerçek bir yaş aralığıdır)  bir çok kişiye grafitinin sanat olduğu ve bunun

herkesin yapabileceğini göstermiş olduk. Mahalle halkı ve mahallede bulunan çocuklar için

ayrılan duvarlara birer sanatçı gibi duvar resimleri ve graffitiler yaptırdık. Uzun zamandır 

amaçladığımız bu düşü gerçekleştirmiş olduk ve mahalleliye “Yaşayan bir Sokak” hediye

ettik. 

  Şenlikli Toplumun yeni projeleriyle , gri duvarlar daha çok renklenmeye , sokaklar ve

mahalleler daha nefes almaya devam 

edecek. 

 

Berkant Cnode Topaloglu 

(Cnode Graffiti Ekibi)  İçin Şenlik

@cnode_
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Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Yaratıcı Drama Eğitmeni ve Hikâye

Anlatıcısıyım.  

Neslihan İşlek Hakkında

Şenlikli topluma masal ve hikâye

performanslarım ile katkı

sunuyorum. 

İçinde yaşadığımız çağda kendi

hakikatlerimizle yüzleşmediğimiz,

birbirimizi dinlemeyi ve anlamayı

unuttuğumuz için insanlara

özellikle de çocuklara masallar

kanalıyla bunları hatırlatmak ve

onlarla bu kanaldan bağ kurmak

istediğimden masallar ve hikâyeler

anlatıyorum. Masalların, insanların

içine iyilik tohumları serpeceğine

ve dünyayı daha güzel, barış ve

sevgi dolu bir hale

dönüştüreceğine inanıyorum.

Şenlikli toplumda bulunma

sebebim de masallarımla bu

tohumları daha fazla insana

dağıtabilmek. Eski zamanlardaki

gibi “yaşayan sokaklar” yaratmayı

hedefleyen bu platformda ben de

kadim bir gelenek olan Hikâye

Anlatıcılığı ile katkıda bulunarak

unuttuğumuz değerleri

hatırlatmayı ümit ediyorum.

Neslihan İşlek İçin

Şenlik
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İki çocuk babası, lise felsefe grubu dersleri öğretmeni, toplumbilimci (sosyolog),

dağcı, bisiklet gezgini, bisiklet blog ve web sayfası yazarı başlıca toplumsal

kimliklerim.

İrfan Akkaya Hakkında

Görüldüğü gibi yeni bir toplumsal

yaşam tasarımı olarak Şenlikli

Toplumun yaşam hedeflerimle

neredeyse bütünüyle örtüşmesi ilk

günden beri beni hep çok

heyecanlandırdı. Bu yüzden

projedeki bir çok süreçte severek

yer aldım, pek çok şey paylaştım,

öğrettiklerimden daha çok

öğrendim. Bunun için tüm katılımcı

dostlarıma teşekkür ediyorum. En

çok da çocuklarımıza.  

Birlikte gerçekleştirdiğimiz bisiklet

çalışmasında bisikleti, sağlıklı,

ekonomik ve ekolojik bir ulaşım

aracı olarak yeniden keşfetmek

benim için çok kıymetliydi çocuklar.

İrfan Akkaya İçin Şenlik
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Toplum Gönülleri Osmangazi

Üniversitesi (TOGÜ) Hakkında
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    Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi

amaçlayan bir değişim ve dönüşüm projesidir. Aralık 2002’de kurulan TOG, gençlerin

öncülüğünde ve yetişkinlerin 

rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi amaçlamaktadır.Toplum Gönüllüsü

gençler, üniversitelerinde kulüp, topluluk veya grup olarak örgütlenmekte, belirledikleri

ihtiyaçlara göre sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmektedir.Bu projeler,

sadece topluma katkı sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda gençlerin sorumluluk sahibi aktif

bireyler olmalarına yardımcı olmakta ve kişisel gelişimlerini desteklemektedir. Bu yılki verilere

göre Türkiye’de 80 ilde, 129 toplulukta,409.199 genç proje gönüllüsüyle, 9164 projeyle

faaliyetlerine devam etmektedir.       

   Farklılıklara saygı, yaşam boyu öğrenme, şeffaflık ve hesap  verebilirlik,ekip çalışması, yerel

katılım ve girişimcilik TOG’un ilkelerini oluşturmaktadır.

 Osmangazi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri (TOGÜ) de bu çatı altında daha çok Eskişehir 

yerelinde sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten topluluktur. Eskişehir’de 

birçok platform,dernek, topluluk,bireylerle ve belediyelerle ortak etkinlik, 

projelerde iş birliği gerçekleştirdik. 

 

          Şimdi de Şenlikli Toplum’la birlikte güzel projelere imza

 atmaktan mutluluk duyuyoruz. Şenlikli Toplum’la gerçekleştirdiğimiz ilk proje olan

‘Yaşayan Sokaklar’a gönüllümüz Berkant Topaloğlu(Cnode) aracılığıyla dahil olduk. Önce

mahallenin gri,bakımsız, soğuk,cansız duvarlarına renklendirmelerle tohumu ektik. Daha

sonra bu duvarlara Eskişehir’e özgü endemik bitkileri filizlendirdik. Ardından nesli

tükenmekte olan hayvanları bu duvarlarda çizimleyerek yaşattık. Berkant arkadaşımız

öncülüğünde graffiti sanatını tanıdık ve duvarlardaki sanatın bir dokunuşunda bile yer

almanın mutluluğun tattık.  Bunları yaparken de çocukların gözlerindeki ışık, teyzelerin

açtığı böreklerin kokusu, getirdikleri çayın deminden kuvvet aldık. Biz bir sokak dolusu

insan kazandık. Biz değil , mahallelinin bize yardımları, sohbetleri, gülücükleri,

çocuklarla oynadığımız oyunlar renklendirdi aslında o sokağı…Ve geçirdiğimiz bu

dolu dolu,renkli, bize güzel anılar kazandıran bu iki haftanın ardından mutlu sona

  ulaştık. ŞENLİK… Biz Togü olarak şenlikte çocuklara bazı sorular yöneltip cevaplarını

onlardan resim çizdirerek aldık, diğer etkinliklere şenlik boyunca yardım ettik ve bir tiyatro

gösterisi sunduk. Tiyatro gösterisini gönüllü arkadaşlarımız yazıp canlandırdılar. Teması

‘Geri Dönüşüm’ dü. Çocuklara hem eğlenip hem öğrenebilecekleri bir ortam yarattık. Daha

sonra Togü olarak iftara 

katıldık. Karagöz- Hacıvat  oyununu halkla birlikte neşeyle izledik. Günün sonunda

ağızlardan tek bir cümle döküldü...

                                ‘Biz bu sokağı bugün yaşattık ve bundan sonra da yaşatacağız’ 

  

 

TOGÜ İçin Şenlik

 



Platformun çalışma konusu kent ve mekan olunca Mimarlar Odası ve Şenlikli

Toplum Platformu'nun yolları kesişmiş oldu. Mimarlar Odası'nın bulunduğu

kente ve kentliye saygılı mekanlar üretilmesine destek olması gerekliliğinden

hareketle platformun çalışmalarına katılmaya karar verildi. Çocukların kendi

yaşadıkları kent içindeki mekanların oluşmasında fikir ve söz sahibi olmasını,

ve hayalleri ile yaşadıkları çevrenin iyileştirilmesi için katkı verebileceklerini

düşünen, dolayısıyla çocuklarla ilgili çalışmalara önem veren Eskişehir

Mimarlar Odası, Şenlikli Toplum Platformu'nun düzenlediği Şenlik Günü için

çalışmalara destek oldu. Toplantılarda fikir alışverişi ile Şenlik Günü

hazırlıklarına katıldı. Ayrıca Esogu Mimarlık Bölümü öğrencilerinin

tasarımının hayata gecmesi icin verilen maddi destek ile şenlik gününde

Kanatlı Kediler Sokak'ta çocuklar için oyun alanı oluşturulmasına yardımcı

oldu. Şenlikli Toplum Platformu'nun bir parçası olarak proje hedeflerinin

gerçekleşmesi için küçük de olsa bir katkımız olduğu için çok mutluyuz. Bu

kent hepimizin...

Eskişehir Mimarlar Odasi için Şenlik
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Mimarlar Odası diğer meslek kuruluşları ve aydın çevrelerle birlikte ülke

siyasal yaşantısının etkin bir öğesi olmuştur, 

kendisine yasalarla verilen görevleri toplumsal sorumluluk açısından en geniş

biçimde yorumlamış ve toplumsal gelişmeler içinde etkin bir konum

kazanmıştır.

Mimarlar Odası Hakkında
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Nerede: Eskişehir, Bahçelievler Mahallesinde 

 

Kimler dahil olacak: Geçen dönem Şenliğe katılan paydaşların yanı sıra yeni

dönemde Eskişehir Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, GameLab Eskişehir Ekibi,

Özgür Dönüşüm Ekibi, Solar Team, 3D Tasarım Yazıcı için Ulaş Tigin, engelli

bireyleri dahil eden dernekler vb. kişi ve kurumlar ile görüşmeler yapılacak. 

Ne zaman: Ekim 2017’de planlama için toplantılar ve çalışmalar başlayacak;

Nisan 2018’de Sokak’ta Şenlik ile dönem sonlandırılacak. 

 

Ne yapılacak: Süreç başlangıcında yeni katılması planlanan paydaşlarla görüşme

yapılarak geçen dönem yapılanlar ve yapılacaklar ile ilgili bilgi verilecek.  

Oyun hakkı ile ilgili Baro ile görüşüldükten sonra akademik ve uygulamalı

çalışmalar yapılacak. 

 

Mahallede yer alan apartmanlardan birkaçında bulunan, Subasman olarak ifade

edilen bodrum katlar “sosyal dairelere” (BiBisiklet’in kullandığı adıyla)

dönüştürülerek, insanların sosyal faaliyetler, atölyeler gerçekleştirdiği, aktif

alanların oluşturulması planlanıyor. 

 

Engelli bireylerin haklarını, toplumsal süreçte yaşadıkları sorunları ele alarak

farkındalık sağlamak amacıyla çeşitli görüşmeler, atölyeler yapılması planlanıyor.

 

Solar Team (Güneş Arabası Ekibi) ile farklı sürdürülebilir enerji çalışmaları

yapılması planlanıyor.  

 

Endüstriyel Tasarımcı Ulaş Tigin ile farklı 3D tasarımların yazıcı, vb. yöntemlerle

yapılması ve uygulanması üzerine atölyeler yapılması planlanıyor.  

GameLab Eskişehir Ekibi ile oyun oynama ve oyun tasarım atölyeleri yapılması

planlanıyor. 

 

İngiltere’de “Home Zone”, Hollanda’da “Woonerf” olarak bilinen Çocuk dostu

kent ile ilgili çalışmalar yine bu dönemde başlatılması planlanıyor. 

 

Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede özellikle sokakların

çocuklar için önemi fark edilmiş ve çocuklar için daha yaşanılır kentler

oluşturmak üzere farklı isimler altında bir takım düzenlemelere gidilmiş. Bu

düzenlemeler “Woonerf”, “Home Zone” gibi farklı isimlerde, genel olarak sokak

trafiğinin ya da trafik hızının azaltılmasıyla sokakta çocuklar için oyun mekânları

geliştirilmesini, dinlenme, oturma mekânlarının oluşturulmasını içeriyor. (1) 

2017- 2018 Döneminde Şenlikli Toplum

Platformu'nun Planları

Yaşayan Sokaklar - 2
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Sivil Düşün AB Programı’na   yapılacak başvuru sonucuna göre taraflarından

hibelenmesi planlanan çalıştay, Şenlikli Toplum Platformunun görünürlüğünü

artırmak ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla Eskişehir’de yapılacak. 20, 21,

22 Ocak 2018 tarihlerinde üç gün yapılması planlanan çalıştayın üç ana başlığı

olacak. (2)  

3.1. Oyun Hakkı: Oturumun moderatörü Buz Kırıcılar Ekibi olacak ve konu ile ilgili

“Haksızlık Savaşçıları Atölyesinde” Ekim-Aralık 2017 aralığında çalışmalarını

gerçekleştirecekler. Eskişehir Barosu ile hukuksal temellendirme, Cem

Kaptanoğlu ile Psikolojik temellendirme konusunda görüşülecek. Bu kişi ve

kurumların yanı sıra sosyolojik ve felsefi temellendirme üzerine de durulacak.  

Aynı zamanda GameLAb Eskişehir Ekibi ve Ulaş Tigin de bu süreçte oyun oynama

ve oyun geliştirme atölyelerini gerçekleştirecekler. Oyun geliştirme sürecinde,

gönüllü bir arkeolog da sokakta kazı alanı oyununun oluşturulmasında destek

sağlayacak.  

3.2. Erişim ve Müdahale Hakkı: Toplumsal kullanım alanlarında, erişim

olanaklarından kimler, ne kadar, nasıl faydalanabiliyor konularında sorgulamalar

yapılacak. Avantajları ve dezavatajları ile kentin erişim ve müdahale hakkına

engelli bireylerin gözünden bakılarak bu bölümün gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Engelli hakları ile ilgili yine hukuki, psikolojik, sosyolojik temellendirme

yapılarak; sosyal hayata dahil olan bireylerin katılacağı atölyeler yapılması

planlanıyor.

2017- 2018 Döneminde Şenlikli Toplum

Platformu'nun Planları

Şenlik Toplum Çalıştayı
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İşte Asi Şehirler, neoliberal iktisat tarafından kurgulanan kriz anlatısı ile krizin

kendi üzerlerinden telafi edildiği kitlelerin konumu arasındaki makasın giderek

açıldığı bu zaman kesitini tahlil ediyor. Bir ayağı sokakta olan kitap, doğrudan

eylem lehine uzun vadeli bir kavramsal analiz de sunuyor. Harvey, 1980'lerin

ikinci yarısından bu yana olgunlaştırmakta olduğu kentsel iktisat anlayışını burada

özlü bir biçimde ortaya koyarken, bir yandan da kavramsal soru ve

çözümlemelerin kentsel toplumsal hareketler açısından ne gibi yeni doğrultulara

işaret edebileceğini irdeliyor. 

Sokaktaki antikapitalist eylemliliğe yaslanan Asi Şehirler, dil ve üslubuyla da

akademi dışından okuru başköşeye buyur ediyor.  

David Harvey’in yukarıda özeti yazılan Asi Şehirler adlı kitabından esinlenerek

yapılacak çalışmada kent ütopyaları üzerine deneyimsel aktarımlar ve çalışmalar

yapılması planlanıyor. Kent üzerinde ütopik değişimlerin yapılması planlanan

çalışmada öncelikli grupların çocuklar ve dezavantajlı bireyler olması planlanıyor.

2017- 2018 Döneminde Şenlikli Toplum

Platformu'nun Planları

Şenlikli Toplum Çalıştayı

ABD'de 2001'den beri spekülatif bir biçimde şişirilmekte olan gayrimenkul ve ona

bağlı finans sektöründe 2008'de iktisadi bir kriz patlak verdi ve kısa sürede tüm

Avrupa'yı girdabına aldı. Krizin nedenlerini çözmeye çalıştığımız sırada,

spekülatif sermayenin sözcüleri kendi içine kapalı bir jargonu tedavüle sokuyor,

meselenin bizlere izah edilemeyecek kadar karmaşık olduğunu göstermeye

çalışıyorlardı. Bu nedenle sorunun ne olduğu açıklığa kavuşmasa da, maddiyatın

çarpmasını doğrudan yaşamlarında hisseden kitlelerin, oturduğu eve haciz konan,

işinden çıkarılan, kemer sıkma politikaları ve özelleştirmeler sonucunda kamu

hizmetlerinden mahrum edilen kitlelerin sokağa inmesi uzun sürmedi.(3)

 

3.3. Asi Planlar:
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Katkı Verenler
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ESKİŞEHİR ŞUBESİ
 

Cnode Graffiti
 

ŞENLİKLİ TOPLUM
 

TOGÜ 
 Osmangazi Üniversitesi
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