
Aktif Vatandaşlık
İçerik Klavuzu

Bu klavuz Sivil Düşün fikirfeza gençlik hackathonu kapsamında Aktif Vatandaşlık konusu
hakkında genel bilgi edinmenin yanı sıra öne çıkan kurum, girişim ve kaynakları takip etmek
isteyenler için imeceLAB tarafından hazırlanmıştır.



Merhaba! 

Bildiğiniz gibi, aktif vatandaşlar, mahalleden ülkeye her ölçekte, toplumsal
sorunların bilincinde olanlardır ve bu sorunların çözümü için söz söylemek ya
da harekete geçmek noktasında sorumlu davranırlar. Haksızlıklarla
karşılaştıklarında, kendileri veya başkalarının mağduriyetini azaltmak için
çaba gösterir, katılımcı olur, eylemde bulunurlar. 

Bu rehberde; izleyerek, okuyarak, dinleyerek, takip ederek ya da deneyerek
ilham alabileceğin kaynakları derledik. Umarız incelerken keyif alır ve aktif
vatandaşlığı canlandırmak yolunda üreteceğin çalışmalar için fayda
sağlayabilirsiniz.



Podcast'lerin hızla yayılması ile öğrenmek
istediklerimizi, canlı insanların sesi ve sohbetleri ile mikro
içerikler halinde dinleyebiliyoruz. Aktif Vatandaşlık üzerine
çalışan kişilerin veya kurumların podcast ve konuşmalarının
derlemesine 'Dinle' bölümünden ulaşabilirsiniz.

Kısa videolar ve TEDX konuşmaları çoğunlukla güvenilir
kaynaklar olarak hızlı ve eğlenceli içerik tüketimimizin
vazgeçilmez parçalarıdır.Aktif Vatandaşlık üzerine  podcast
ve konuşmaların  derlemesine 'Dinle' bölümünden
ulaşabilirsiniz. 

Hem yerelde hem de globalde aktif vatandaşlıkla ilgili pek çok
kurum, kişi ve girişim bulunuyor.Aktif vatandaşlıkla ilişkili kişi
ve oluşumların, web siteleri ve sosyal medya hesaplarını
‘Takip Et’ bölümünde derledik. Bu bölüme göz atarak, konu
özelinde gündemde yer alan son gelişmelerden haberdar
olabilirsiniz. 

Klavuz boyunca farklı bölümler altında ele aldığumuz aktif
Vatandaşlık konusunda harekete geçmek ister misin?
O halde bu son kısım tam size göre. Aktif Vatandaşlık konusunda
harekete geçmek isteyenler için önerdiğimiz eğitimlere 'Yap'
bölümünde yer verdik.

Klavuzda Bulabilecekleriniz

Her geçen gün blog sayfaları artıyor. aktif vatandaşlık gibi
gündemde olan konularda yazılan makale, rapor ve kitap
derlemesine 'Oku' bölümü üzerinden ulaşabilirsiniz.



Oku Takip Et YapİzleDinle

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA),
diğer bir deyişle Küresel Amaçlar,
yoksulluğu ortadan kaldırmak,
gezegenimizi korumak ve tüm insanların
barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak
için evrensel eylem çağrısı. Devents ise
UNDP Türkiye'nin seçkin konuşmacılarla
düzenlediği, sürdürülebilir kalkınma
amaçları odağındaki konferans ve
festivalleriyle ilgili olarak sunduğu bir
podcast servisi. 

Devents - UNDP Türkiye

Podcasti dinle.

Farklı alanlarda uzman isimlerle bir
araya gelerek gündemdeki konuların
irdelendiği bu podcast serisinin "global
vatandaşlık" kavramı üzerine
odaklandığı bu bölümünde bir
organizasyonel gelişim danışmanının
yorumlarını dinleyebilirsiniz. Aktif bir
vatandaş olurken aynı zamanda global
bir vatandaş olmanın öneminin de
vurgulandığı bu bölümü ilgisi olanlara
özellikle öneriyoruz!

Setting the Ground Work:
A Critical Exploration of
"Global Citizenship"

Podcast'i dinle. Podcast'i dinle.

Bu yarı blog yarı podcast serisi halindeki
içerikte kentlerin insanlar, doğa,
hayvanlar ve iklim gibi bir çok farklı
alandaki etkisi üzerine konuşuluyor.
Günümüzde de birçok meselenin
çözümünde kilit rol oynadığı düşünülen
kentlerin etkisini daha derinden
keşfetmek için oldukça yoğun ve öğretici
bir seri.

Şehir Hepimizin -
Medyascope

2

https://open.spotify.com/episode/0qYTp27WtrKEUjNRpNigDg?si=4TDmdrMGQbe4-fUBJcPcog&utm_source=native-share-menu
https://medyascope.tv/videolar/toplum/sehir-hepimizin/


Oku Takip Et YapİzleDinle

Genç bir kadının ait hissettiği komüniteyi
desteklemek ve kendi yolculuğunu
keşfetmek için çıktığı yolda aktif bir
vatandaş olma gücünü kendinde nasıl
bulduğuna dair bir şarkı-klip!

We The People - Netflix

Serdar Paktin kendisini "anlamlandırıcı"
olarak tanımlıyor. Paktin, 2013 yılında
yaptığı konuşmasında, her birimizin
birbiriyle nasıl bağlı olduğunu, dünyada bir
değişim yaratabilmek için bütüncül ve
sistematik düşünme kaslarımızı nasıl
canlandırabileceğimizi anlatıyor.

Orada Olmayan Kavşaklar:
Merak Etme Yalnız Değilsin -
Serdar Paktin TEDX

Hugh Evans, kendilerini her şeyden önce
bir devletin veya ulusun üyeleri olarak
değil, insan ırkının üyeleri olarak
tanımlayan küresel vatandaşların harekete
geçiren bir hareket başlattı. Bu canlandırıcı
konuşmada, dünyadaki yerimize dair bu
yeni anlayışın insanları aşırı yoksulluk,
iklim değişikliği, cinsiyet eşitsizliği ve daha
fazlasıyla mücadelede harekete geçmeye
nasıl teşvik ettiği hakkında daha fazla bilgi
edinebilirsiniz.

Dünya Vatandaşı Olmanın
Manası Nedir? - Hugh Evans  
TEDX

Videoyu izle. Videoyu izle. Videoyu izle.

https://www.youtube.com/watch?v=C3IRW4zH18A
http://tedxreset.com/content/orada-olmayan-kavsaklar-merak-etme-yalniz-degilsin/
https://www.ted.com/talks/hugh_evans_what_does_it_mean_to_be_a_citizen_of_the_world?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare


Oku Takip Et YapİzleDinle

İlk çalışmalarında insan algısını tersyüz
etme denemeleri yapan Bager, bu kez
robot hakları üzerine yoğunlaştı ve bir
robotun hakkını alabilmesi için Posta
Gazetesi'nin Yurdumun Şairleri
bölümünde şiirinin yayınlanması
gerektiğini düşündü. Posta
Gazetesi'ndeki şair yüzlerinden ortak ve
cinsiyetsiz bir yüz yaratıp ona, Deniz
Yılmaz ismini verdi. Tüm hikayeyi Bager
Akbay'dan dinleyin.

Yapay Zeka Şair Deniz
Yılmaz - Bager Akbay 

Merhaba! Bu Ayşe Teyze. Ona iyi bakın.
Hemşehri değilsiniz belki ama onunla
aynı ülkede yaşıyorsunuz. Ona verilen
haklar size de verildi, onun
sorumlulukları sizin de sorumluluğunuz.
O zaman #HadiTanışalım

Denge Denetleme Ağı
Anlatıyor: Vatandaş
Kimdir?

KaleTalks, Mayıs ayında İbrahim
Bodur’dan miras kalan ‘Öngörü,
Cesaret, Yenilikçilik, Mücadele ve
Güven’ değerleri ışığında geleceğe ışık
tutuyor.

 Öngörü | Fazıl Oral, Bekir
Ağırdır, Evren Balta - Kale
Talks

Videoyu izle. Videoyu izle. Videoyu izle.

https://www.youtube.com/watch?v=C3IRW4zH18A
https://www.youtube.com/watch?v=cTEo912xWOg
https://www.youtube.com/watch?v=C3IRW4zH18A


Oku Takip Et YapİzleDinle

Aktif vatandaşlık ve vatandaş talepleri
çerçevesinde derin ve kapsamlı bir rapor
olan "Türkiye'de Demokrasi Talebi
Raporu" eşitlik, demokrasi, aktif
vatandaşlık gibi kavramlar üzerinde
duruyor. Türkiye'de toplanan veriler
üzerinden bireylerin taleplerini inceliyor
ve alanda derinlemesine bilgi edinmek
isteyenlere öncüllük yapıyor.

“Türkiye’de Demokrasi
Talebi Raporu" - Sabancı
Üniversitesi İstanbul
Politikalar Merkezi ve
Konda Araştırma

Vatandaşlık kavramını vatandaşlar nasıl
algılıyor? Türkiye’de insanları ortak bir
vatandaşlık bağıyla bağlayan nedir? 5-6
Mat 2016 tarihinde, KONDA, İstanbul
Politikalar Merkezi ve Denge Denetleme
Ağı ortaklığında yapılan araştırma, bu
sorulara yanıt arıyor.

 “Türkiye’de Vatandaşlık
Algısı: Eşit Vatandaşlık ve
Aktif Vatandaşlık” 

Günümüzde hemen hemen herkes
kendisini harekete geçeceği bir alan
bulmakta zorunlu hissediyor. Ancak
kendinizi nasıl aksiyon alacağınız
konusunda kayıp hissetmemeniz oldukça
normal! April Rinne'in bu medium
yazısında kendi yolunu bulma macerasına
ve aktif bir vatandaş olma adımlarına
tanıklık edebilirsiniz!

Global Citizenship: Leveling
Up

Yazıyı oku.Yazıyı oku.Raporu oku.

https://medium.com/@aprilrinne/global-citizenship-leveling-up-d9a74180e927
https://konda.com.tr/tr/rapor/vatandaslik-arastirmasi/
https://dengedenetleme.org/wp-content/uploads/2020/12/TU_RKI_YE_NI_N_DEMOKRASI_TALEBI_RAPORU_04062020_.pdf


Oku Takip Et YapİzleDinle

Aylin Gezgüç’ün kaleme aldığı Dünyayı Ben
mi Kurtaracağım kitabının bize teklifi şu:
Çocukluğumuzdaki merakı bugüne taşıyalım.
“Ben nasıl olursam dünya da istediğim gibi bir
yer olur?” sorusunu sorarak statükoyu yeni bir
bakış açısıyla mercek altına alalım. Kitap;
İçinde bulunduğumuz ağlarda etki çemberleri
oluşturarak etki alanımızda yaratacağımız
değişimden başlayarak, kolektif dönüşüme
giden süreçte kendimizi nereye
konumlandıracağımıza birlikte göz atmayı
vadediyor.

Dünyayı Ben mi Kurtaracağım -
 Aylin Gezgüç

Bu kitapta 21. yüzyılın ekonomik, siyasi ve
kültürel çok sayıda meselesine müşterekçi
bir anlayışla getirilen çözümler bulacaksınız.
Dünyanın dört bir yanından derlenmiş bu
başarı öyküleri “yapmak için düşünmek
isteyen” herkese esin ve umut veriyor.
Müştereklerin felsefesi çok yalın:
Paylaştığımız her şey, aynı zamanda
dünyayı iyi yönde değiştirebilmek için
ihtiyacımız olan her şey demek.

Müştereklerimiz,
Paylaştığımız Her Şey -  Jay
Walljasper

Sennett’e göre, işbirliği bir beceri işidir ve
başarılı bir işbirliğinin temelinde
çekişmeden çok dinlemeyi ve tartışmayı
öğrenmek yatar. Sennett, Beraber’de,
insanların sokak köşelerinde, okullarda,
işyerlerinde ve yerel politikada ya da
sanal dünyada nasıl işbirliği
yapabileceğini keşfe çıkıyor. 

Beraber - Richard Sennet



Oku Takip Et YapİzleDinle

İklim krizini odağa alan Yasemin
Akyüz'ün çizimlerini ve tasarımlarını
paylaştığı bu sayfada çevrenizde bir fark
yaratmanın ve aktif birer vatandaş
olmanın bir çok farklı yolu olduğunu
görebilirsiniz. Aktivizmi sanat ile bir
araya getirerek çevre için harekete
geçen Akyüz'ün tasarımları çevresel
meseleleri aktivizm perspektifi ile gözler
önüne seriyor.

Yasemin Akyüz - 
Aktivist Tasarımcı

Farklılıklarıyla bir arada yaşamak,
üretmek isteyen gençler için kurulan bu
sosyal girişimde amaç kendini özgürce
ifade etmek isteyen kişileri bir araya
getirmek. Kendisini bir ortak yaşam olanı
olarak tanıtan Roof Coliving, insanların
birlikte yaşama ve üretme yetilerini
geliştirerek yeni bir birlikte yaşama
kültürü oluşturmayı umuyor.

Roof Coliving - 
Sosyal Girişim

Bireylerin küçüklüklerinden itibaren
çevrelerine, kendilerine ve gezegene karşı
bilinçli ve duyarlı olmalarını; barış, eşitlik,
adalet gibi kavramlarla iç içe büyümelerini
desteklemek için kurulan Başka Bir Okul
Mümkün, Türkiye’nin kültürel, tarihsel,
toplumsal ihtiyaçlarına uyan bir erken
çocukluk ve ilkokul çerçevesi olarak varlığını
devam ettiriyor Eğitimin genç yaşta verilmesi
gerektiği fikrini destekleyerek geleceğe
umutla bakan çocuklar yetiştirmeyi hedefler.

Başka Bir Okul Mümkün -
Dernek

Takip et. Takip et.Takip et.

https://www.instagram.com/yasemins.akyuz/?hl=tr
http://www.baskabirokulmumkun.org/
https://www.roofcoliving.com/


Oku Takip Et YapİzleDinle

Her küçük adımın çarpan etkisi ile
büyüdüğünün ve global bir harekete
dönüşebildiğinin en güzel kanıtlarından biri
olan Fridays for Future hareketi, 15
yaşındaki Greta Thunberg'in iklim için okul
grevine başladığı Ağustos 2018'de ortaya
çıktı. Greta'nın yaşadığı ülkeyi iklim krizi için
harekete geçmeye çağıran protestosu kısa
bir süre içerisinde tüm dünyaya yayıldı ve
her yaştan gencin katılım gösterdiği global
bir harekete dönüştü.

Fridays For Future -
İklim Grev Hareketi

Sivil Düşün destekleriyle hayata geçen
çalışmaların ilham veren hikayelerinin
anlatıldığı sayfa ,farklı konulara dikkat
çekerek zihinlerde yeni pencereler
açıyor. Yürüdüğümüz yolda yalnız
olmadığımızı hissedecek ve ilham veren
projelerden cesaretle yeni projeler
üretmek isteyeceksiniz.

Sivil Düşün İlham Veren
Örnekler - Web Sayfası

YouTube'un Creators for Change
programı, Kaliforniya'daki bir güzellik
vlogger'ından Sudan'daki bir rapçiye,
Almanya'daki bir ressamdan Hindistan'daki
bir komedi kolektifine kadar, dünyanın dört
bir yanından hikaye anlatıcılarını umut,
insanlık ve kabul anlarını paylaşmak için
bir araya getiriyor.

Every view can create
change: Introducing the 50+
new Creators for Change
Impact Films - 
Youtube Official Blog 

Takip et. Takip et. Takip et.

https://fridaysforfuture.org/
https://www.sivildusun.net/ilham-al/calisma-hikayeleri/soz-devri/
https://blog.youtube/creator-and-artist-stories/every-view-can-create-change/


Oku Takip Et YapİzleDinle

Aylin Gezgüç’ün kaleme aldığı Dünyayı Ben
mi Kurtaracağım kitabının bize teklifi şu:
Çocukluğumuzdaki merakı bugüne taşıyalım.
“Ben nasıl olursam dünya da istediğim gibi bir
yer olur?” sorusunu sorarak statükoyu yeni
bir bakış açısıyla mercek altına alalım. Kitap;
İçinde bulunduğumuz ağlarda etki çemberleri
oluşturarak etki alanımızda yaratacağımız
değişimden başlayarak, kolektif dönüşüme
giden süreçte kendimizi nereye
konumlandıracağımıza birlikte göz atmayı
vadediyor.

Aktif Vatandaşlık Eğitimi -
Sivil Yaşam Derneği

"Vatandaşlık" kelimesinin anlamı üzerinden
yola çıkarak bireylerin vatandaşı oldukları
ülkeye karşı sorumluluklarını nasıl yerine
getirebileceklerinin ve eşit ve aktif
vatandaşlık kavramlarının incelendiği
raporda, bireylerin karar alma süreçlerinde
nasıl daha aktif olabilecekleri yapılan
analizler ve veriler üzerinden anlatılıyor.

Sosyal Etki Eğitimleri - 
The Forage

İncele. İncele.

https://siyamder.org.tr/ne-yapiyoruz/egitim-modullerimiz/aktif-vatandaslik-egitimi/
https://www.theforage.com/course-catalog/Social%20Impact


Aktif Vatandaşlık kaynak havuzunda bir araya getirdiğimiz
içeriklerin toplanması, derlenmesi ve sizlerle buluşması
aşamalarında emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

T E Ş E K K Ü R L E R  !


