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Kentlerden ve kentlerin gelecekte na-
sıl büyüyeceklerinden bahsederken ge-
nellikle 2050’ye kadar küresel nüfusun 
%70’nin kentlerde yaşayacağından bah-
sedilir. Gençler daha iyi bir eğitim ve daha 
güzel bir gelecek umuduyla kentlere akın 
ettiği halde kimse bu %70’in ne kadarının 
genç olacağından bahsetmez. Hal böyle 
olunca şu soru ortaya çıkar: 

“Eğer kentleri 
şekillendirmede 

gençlerin rolünden hiç 
bahsetmeyeceksek 
nasıl bir kent bizleri 

bekliyor? Kentlerimizin 
gelecek vizyonunu 

yaratmakta gençlerin 
rolü nedir? Ve de 
gençlerin yerel 

topluluklarına yön 
vermesini sağlamak 

için onlara nasıl araçlar 
sunabiliriz?”

Gençler her zaman toplumun can dama-
rı olmuştur. Gençlerin toplumda olanlara 
etkisi özellikle kentsel alanlarda görünür 
olmuştur. Gençlerin liderlik ettiği protes-
tolar ve de toplumsal hareketler yerelde 
ve genelde, Avrupa’da ve tarih boyunca 
büyük yankı bulmuştur. Kentsel alanlarda 
gençlik aktivizmi ile Alternatif Kentleşme 
(kamusal alanlara ihtiyacın altını çizen 
bir yaklaşım) arasındaki bağı kurmak, kü-
resel pazarlar, yatırımcılar ve liberal ta-
sarruf programlarının kentlere ve kamu-

sal alanlarına yarattığı baskı yüzünden 
bugün her zamankinden daha önemli ve 
acil.

Aynı zamanda kentlerde katılım kısıtlı. 
Doğu Avrupa ülkelerinde demokratik ol-
mayan ve yozlaşmış hükümet sistemleri 
ile güvensizlik ve hayal kırıklığı sosyal algı-
yı domine ederken gençlerin sesi çoğun-
lukla duyulmuyor ve kabul edilmiyor bu 
da onların içine kapanmasına ve apo-
litik olmasına neden oluyor. Fakat bizler 
gençlerin değişimin öncüsü olduğuna 
inanıyoruz. Gençleri yerel topluluklarının 
uzmanı olarak görüyoruz. Ve onlara ina-
nıyoruz. Bu yüzden gençlerin demokrasi 
ve katılımcılık ilkeleri ile daha sürdürüle-
bilir ve yeşil kentler yaratabilmeleri için, 
topluluklarını doğrudan eylemlerle yeni-
den şekillendirebilmeleri için onları güç-
lendirmeyi hedefliyoruz. Onlara dayatılan 
ana akım yaşam stilinin farkına varmala-
rını, eleştirebilmelerini ve de toplumları-
mızın şu an nasıl organize edildiğini yeni-
den düşünebilmelerini istiyoruz.

İşbirliği ve Gelişim Ağı Doğu Avrupa (Co-
operation and Development Network 
Eastern Europe, kısaca CDN) Alternatif 
Kentleşme çalışma grubu 2018 boyunca 
“Dirençli Gelecek için Kent Basamakları” 
(“Urban Steps for Resilient Future”) adlı 
projeyi yürüttü. Projenin amacı Doğu Av-
rupa’dan gençlerin yaşadıkları kentleri 
değerlendirebilmelerini sağlamak, onla-
rı proje yönetimi ve iletişim becerileriy-
le donatarak daha sürdürülebilir şehirler 
için demokrasi ve katılımcılık ilkelerine 
dayalı yerel faaliyetler yürütebilmelerini 
sağlamak.

Proje üç aşamadan oluşuyor. Projenin ilk 
aşaması İstanbul’da gerçekleşen ulus-
lararası eğitmenlerin eğitimi idi. 16 Doğu 
Avrupa ülkesinden (Arnavutluk, Ermenis-
tan, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, 

Sevgili
okuyucu, 
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Bulgaristan, Hırvatistan, Gürcistan, Koso-
va, Makedonya, Moldova, Karadağ, Rusya, 
Sırbistan, Türkiye, Ukrayna) 30 yaşın altın-
da katılımcı eğitime katıldı. Her ülkeden iki 
katılımcı vardı. Bir hafta boyunca alterna-
tif kentleşme konuları, proje yönetimi ve 
savunuculuk eğitimi aldılar. Eğitmenlerin 
eğitimi esnasında Doğu Avrupalı gençle-
rin politik taleplerini içeren Kent Manifes-
tosu (Urbanifesto) yazıldı. Yerel Eylemler 
Çerçevesi daha sonra bölgesel eğitim-
lerde kullanıldı.

Projenin ikinci aşaması dört adet böl-
gesel eğitimlerden oluşuyor. Bu eğitimler 
Belgrad (Sırbistan), Tirana (Arnavutluk), 
Batum (Gürcistan) ve Grodno (Belarus) 
şehirlerinde gerçekleşti. Bu eğitimler es-
nasında genç kent aktivistleri deneyimle-
rini paylaştı ve yerel toplumlarını iyileşti-
recek 12 adet yerel eylemler planladı.

Projenin üçüncü aşaması ve son aşa-
ması yerel karar vericilere ulaşmayı ve 
gençlerin taleplerini kamusal ve siyasi 
otoritelere iletmeyi amaçlayan yerel ey-
lemlerin uygulanması idi.

Bu yayında, sevgili dostumuz ve yolda-
şımız, Doğu Avrupa kentlerindeki gençlik 
aktivizmine dair içerikler, bölgesel bağ-
lam, etkin proje yönetimi için araçlar ve 
ipuçları ve projenin katılımcılarının yerel 
eylemlerinden öne çıkanları bulacaksın. 
Koordinasyon takımı olarak seni ilham al-
maya, bizimle beraber daha iyi, daha ka-
tılımcı, daha yeşil ve aktivizm dolu kentsel 
geleceğe doğru yola çıkmaya davet edi-
yoruz.

Yeşil Selamlar,

Koordinasyon Takımı

Ahmet Salih Tuna
(yerel hazırlık takımı)

Bianca Creutz
Erisa Nesimi
Justine Pantelejeva
Liudmila Gavrilenko
Luka Gudek
Masha Pashkova-Dzneladze
Nikoleta Petkovic
Özgecan Kara
(ofis)

Sopho Mchedlishvili
(ofis)
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Ortak örgütlerin yer aldığı ülkeler 
Üye örgütlerin yer aldığı ülkeler

CDN, Doğu Avrupa’daki yeşil gençlik 
sivil toplum kuruluşlarını bir araya 
getiren kapasite geliştirme ağıdır

Çalışma Grupları:

Alternatif Kentleşme, Toplumsal Cinsiyet, 
Dijital – X, Göç, RUMB*, Yeşil Eğitim Girişimi

Her sene tüm üye organizasyonların bir 
araya geldiği Genel Kurul’da CDN’in tüm 
eylemlerini CDN Sekretaryasının desteği 
ile yönetecek Yönetim Kurulu’nu seçilir.

* Rusya, Ukrayna, Moldova, Belarus

CDN yaygın eğitim metoduyla ve ulusla-
rarası seviyede faaliyetlerini düzenler.

Website: www.cdnee.org
Facebook: www.facebook.com/CDNEE

Instagram: @cdnee
Mailing list: cdn_info-l@listi.jpberlin.de

#urbansteps #CDNEE #EYFcoe



8

Eğ
itm

en
le

ri
n 

Eğ
iti

m
i 

(E
E)

• 
5 

gü
nl

ük
 e

ği
tim

• 
İs

ta
nb

ul
’d

a 
Ni

sa
n’

da
 E

E

• 
16

 ü
lk

ed
en

 3
3 

ka
tıl

ım
cı

• 
Al

te
rn

at
if 

ke
nt

le
şm

e 
ka

vr
am

ı
• 

Pr
oj

e 
yö

ne
tim

i v
e 

sa
vu

nu
cu

lu
k 

eğ
iti

m
le

ri

• 
Ke

nt
 M

an
ife

st
os

u
• 

Bö
lg

es
el

 e
ği

tim
le

r i
çi

n 
ko

nu
 

ön
er

ile
ri

• 
8 

ka
tıl

ım
cı

 b
öl

ge
se

l e
ği

tim
le

rd
 

eğ
itm

en
 o

ld
u

Kü
re

se
l b

ak
ış

 a
çı

sı
yl

a 
ul

us
la

ra
ra

sı
 

ağ
la

r k
ur

m
a

Bö
lg

es
el

 b
ak

ış
 a

çı
la

rı
yl

a 
ye

re
l 

ey
le

m
le

re
 h

az
ır

lık

Ye
re

l e
yl

em
 p

la
nl

ar
ın

ı h
ar

ek
et

e 
ge

çi
re

re
k 

ye
re

l t
op

lu
lu

kl
ar

la
 

ile
tiş

im

So
nu

çl
ar

Za
m

an
 

Ç
iz

el
ge

si
O

ca
k 

– 
M

ay
ıs

M
ay

ıs
 –

 A
ğu

st
os

Ey
lü

l –
 K

as
ım

Ki
şi

le
r v

e 
fa

al
iy

et
le

r

Et
ki

nl
ik

le
r

Ye
r v

e 
Za

m
an

1 A
şa

m
a

2 
A

şa
m

a
3 

A
şa

m
a

4 
Bö

lg
es

el
 E

ği
tim

 (B
E)

• 
3 

gü
n

• 
Ba

lk
an

 1,
 B

al
ka

n 
2,

 R
UM

B,
 

Ka
fk

as
ya

• 
He

r e
ği

tim
de

 16
 il

a 
20

 k
at

ılım
cı

• 
2 

ye
re

l d
ild

e 
eğ

iti
m

• 
EE

’d
ek

i k
on

ul
ar

 v
e 

bö
lg

el
er

e 
öz

el
 k

on
ul

ar

• 
Ye

re
l E

yl
em

 P
la

nl
ar

ı 
• 

Ye
re

l E
yl

em
le

r i
çi

n 
14

 b
aş

vu
ru

13
 Y

er
el

 E
yl

em
 (Y

E)

• 
10

 ü
lk

e

• 
Ye

re
l ç

ev
re

ye
 v

e 
ih

tiy
aç

la
ra

 e
n 

uy
gu

n 
ey

le
m

le
rin

 y
ap

ılm
as

ı

• 
2 

RU
M

B 
YE

• 
4 

Ka
fk

as
ya

 Y
E

• 
4 

Ba
lk

an
 2

 Y
E

• 
3 

Ba
lk

an
 1 

YE



9

Türkiye Ermenistan

Gürcistan

Azerbaycan

• Genç Yeşiller / Young Greens 
of Turkey*

• Bilgi Environment, Revolution & 
Nature

• The Earth Association

• Frontline Youth Network NGO
• Yeghvard Youth - Ecological NGO
• CEIPES Armenia
• Kolba lab
• The EcoLab Foundation for Sustainable 

Development and Active Citizenship
• Youth Empower Lab

• Georgian Young Greens*
• Georgia Youth Ecomovement SAEM*
• RED Fund 
• Millenium Georgia

• MIL Network*
• PİLLE 
• Nafas (Breath) LGBT 

Azerbaijan Alliance

Organizasyon haritası – 
katılımcılarımız nereden geldi?

Kafkasya
*Üye Örgütler

100’den fazla Doğu 
Avrupalı genç projenin 
eğitimlerine katıldı.

Aşağıdaki harita üniver-
siteler hariç hangi or-
ganizasyonlardan 
katılımcıların geld-
iğini göstermektedir. 
Katılımcıların 3’te 1’i 
bağımsız aktivist olarak 
eğitimlere katıldı.
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Organizasyon haritası – 
katılımcılarımız nereden geldi?

Balkanlar

Arnavutluk

Bulgaristan

Bosna Hersek

Hırvatistan

Sırbistan

Kosova

Makedonya

Karadağ

• Albanian Young Greens*
• Institute for Change and 

Leadership in Albania- 
ICLA

• Fondacija Budva
• Zeleni dom / Green home
• Zeleni um
• Asocijacija za demokrats-

ki prosperitet - ZID

• NGO 7Arte
• Let’s do it Peja

• MODOM* 
• MEDS (Meeting of 

Design Students)

• Zelena omladina Srbije / 
Serbian Green Youth*

• Inspiring Change

• Zeleni Green 
Party Youth 
Club Bulgaria

• Youth Movement 
“Revolt”*

• Dobre kote

• FORa Zeleni prozor / Green Window*
• Creative cluster Kombinat 
• Youth association of architects of Rijeka
• Sekcija mladih dar

*Üye Örgütler

Balkan 1:
Arnavutluk, Makedonya, 
Kosova, Bulgaristan

Balkan 2:
Bosna Hersek, Hırvatistan, 
Sırbistan, Karadağ
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Ukrayna

Rusya

Belarus

Moldova

• Green Youth of Ukraine*
• NGO “Center of environmen-

tal initiativs Ecoaction”
• Ray of changes

• Local Initiative “Sustainable 
Development of the Central 
District”

• City Future Imaginarium
• Institute For Street Art Explo-

ration

• “Gutta-Club”*
• Chisinau Summer Cinema
• NGO Invento
• NGO Voice of Soul
• NGO Essedis

• Belarusian Young 
Greens / Green Gener-
ation*

• Minsk Urban Platform
• Green Network

Organizasyon haritası – 
katılımcılarımız nereden geldi?

RUMB
*Üye Örgütler
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Kent
Manifestosu:
DOĞU AVRUPA KENTLERİNDEKİ 
YEŞİL GENÇLİK

Aşağıdaki Manifesto Cooperation and 
Development Network Eastern Europe 
– CDN (Doğu Avrupa İşbirliği ve Gelişim 
Ağı) tarafından düzenlenen 16 Doğu Av-
rupa ülkesinden 33 gencin katıldığı eği-
timde yazıldı. Kent yaşamının ekonomik, 
doğal ve sosyal yönlerindeki ortak so-
runlara dikkat çekiyor. Eğitim İstanbul’da 
24-29 Nisan 2018’de “Urban steps for a 
resilient future” (Dirençli gelecek için kent 
basamakları) projesinin bir parçası ola-
rak düzenlendi. Daha fazla bilgi için: bit.
ly/urbansteps

EKONOMİ

Doğu Avrupa’da yaşayan gençler ola-
rak inanıyoruz ki neo-liberal söylemler ve 
özelleştirme ve tekelleştirme gibi pratik-
lerin topluma faydası yok. Denetlenme-
yen yatırımlar, nereden gelirse gelsin, 
ekonomiye zarar verebilir, işgücünü sö-
mürebilir, kamusal ve doğal kaynakları 
özelleştirebilir. Doğu Avrupa şehirlerin-
deki politik toplumun pek çok katmanına 
yolsuzluğun nüfuz ettiğini görüyoruz. Bu 
genç işsizliğine, ekonomik bağımsızlığın 
olmamasına ve erişilemez eğitime ne-
den oluyor. Düşük maliyetli konutları, üc-
retsiz eğitim ve sağlık hizmetlerinin temel 
insan hakkı olarak görüyoruz, bir yandan 
da kentlerin kazançlarına ve karar verme 
süreçlerine ortak olduğu endüstrilerin de 
kent yaşamının temel parçasını tem-
sil ettiğini ve de ticarileştirilmenin kabul 
edilemez olduğunu düşünüyoruz. Kent-
lerin merkezileşmenin prangalarından 
kurtulması gerektiğini ve de kent yöneti-
cilerinin kararlarının şeffaf olması gerek-
tiğini düşünüyoruz. 

Tüm bu sorunların köklerinden çözül-
mesini ve de yeni ve sağlıklı bir yapı inşa 
edilmesini talep ediyoruz. Şehirlerde sos-
yal ve ekonomik olarak sürdürülebilir iş-
ler yaratılmasını talep ediyoruz. Doğu 
Avrupa kentlerinin alternatif ekonomi-
yi taahhüt etmesini istiyoruz: yerel üre-
tim, hükümet teşviki ile kent ve ekono-
mik müşterekler ve kooperatifler ve tüm 
paydaşların katılımı. Kentlerdeki işçilerin 
hakları korunmalı ve de tüm üreticiler 
doğaya verdikleri zarar için ek vergi öde-
meli.

DOĞA

Doğu Avrupa’da yaşayan gençler olarak 
çözülmesi gereken en önemli ortak doğa 
sorunlarını tanımladık. Bu sorunların için-
de atıklar, ulaşım ve endüstrinin yarattı-
ğı kirlilik ve sağlık sorunları. Sorunu toksik 
yaşamlara yol açan tüketim çılgınlığı ve 
enerji tüketiminde görüyoruz. Doğu Avru-
pa’nın bir diğer sorunu ise yeşil alanların 
azlığı ve de şehirlerde eşit dağılmaması 
(parklar, ormanlar vs.).

Bu sorunların ana nedenlerinin kirleti-
ciler, ilgili alanlarda bilgi ve uzmanlığın 
olmaması ve de ilgili düzenlemelerin ve 
de uygulamalarının olmaması olduğunu 
düşünüyoruz. Yerel karar vericiler çoğun-
lukla kısa dönem çıkarlarını uzun dönem, 
sürdürülebilir endüstrilerin önüne koyu-
yor. Aynı zamanda doğanın temiz tutul-
masının yurttaşların ortak sorumluluğu 
olduğuna inanıyoruz. 

Yerel hükümetlerden katı doğa koruma 
düzenlemeleri talep ediyoruz. Kentlerimi-
zi küresel ve bölgesel hareketlere katıl-
masını (yatırımlarını çek hareketi gibi) ve 
de bu şekilde küresel ekoloji tartışması-
nın bir parçası olması için teşvik ediyoruz. 
İlgili yönetimlerin şehirlerdeki doğa dos-
tu altyapıyı iyileştirmesini talep ediyoruz. 
Gençleri ve toplumu katılımcı olmaya ve 
yöneticileri daha iyi düzenlemeler yürür-
lüğe koymaları ve yürürlükte olanları iyi-
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leştirmesi için baskı yapmaya çağırıyo-
ruz. Örgün ve yaygın ekoloji eğitimi talep 
ediyoruz.

Katılımcılık:
Eşit bir toplum için 
eğitim
Eğitim haktır, ayrıcalık değil.

Doğu Avrupa’da yaşayan gençler olarak 
inanıyoruz ki toplumdaki bireylerin eko-
nomik, sosyal, politik ve kültürel yaşama 
katılabilmelerini sağlayan toplumsal ka-
tılımcılık temel bir değerdir. Ne yazık ki 
şehirlerimizde hala sosyal dışlanmayı ve 
sınıflaşmayı görüyoruz. Sosyal dışlanma 
oldukça karmaşıktır ve pek çok seviyede 
yaşanır. Sosyal dışlanmanın önemli sos-
yal yönlerinden bir tanesi adil olmayan 
eğitimdir ve yaş, cinsiyet, milliyet, din, et-
nik köken, gelir adaletsizliği, farklı fiziksel 
ve öğrenme yetkinlerine göre ayrılır.

EĞİTİM

Eğitim toplumumuzun direklerinden bi-
ridir. Her yurttaşın öğrenebildiği, çalışa-
bildiği ve katılabildiği eşit bir topluma 
erişmek adına eğitimcilerin kapasitesini 
ayırımcı olmayan eğitim verebilmele-
ri için geliştirecek ve ayrımcı olmayan 
politikaların uygulanmasını gözlemle-
yecek katılımcı bir eğitim sistemi talep 
ediyoruz. Yöneticilerin engelli bireyler 
için gerekli destekleri sağlamasını ve de 
azınlıklar için dersi seçenekleri istiyoruz. 
Katılımcılık hakkında (toplumsal cinsiyet 
eşitliği, azınlık hakları, engelli bireylerin 
hakları gibi) ve farklı türde şiddet ve gü-
venlikle ilgili eğitim programları istiyoruz. 
Yetkililerin reşit olmayan öğrencileri ko-
ruması için bir sistem geliştirmesini talep 
ediyoruz.

Fiziksel olarak şehir merkezi ve banliyö 
ikilemi kentin sosyal yaşamında ayırı-
ma neden oluyor. Bu sıkıntıyı çözmek için 

daha iyi bir altyapı ve erişilebilir toplu ta-
şıma talep ediyoruz. 

KATILIM

Doğu Avrupa’da yaşayan gençler olarak 
görüyoruz ki önceki ve şimdiki kalkınma 
projelerinin planlaması ve yürütülmesin-
deki tatminsizlik toplumda güvensizliğe 
yol açıyor. Ortada bir sistem var ama o 
sisteme nasıl ulaşılacağı ve hangi araç-
larla ulaşılacağı açık değil. Sistem çok 
bürokratik ve pek çok kaynağa ihtiyaç 
duyuyor bu da insanların ya en başından 
katılımcı olmamasına ya da zaman için-
de pes etmelerine neden oluyor. Katılım-
cı demokrasinin araçları erişilebilir değil. 
Yerel yönetimler harekete geçerek risk 
almak istemedikleri için bürokrasiyi uza-
tıyorlar. Karar verme süreçleri ve veriler 
ne şeffaf ne de erişilebilir. Bu şüpheli sis-
tem yolsuzluğu saklamakla el ele gidiyor 
ve daha çok yolsuzluğa neden oluyor. Bu 
faydasızlık ve şeffaflığın olmaması in-
sanların kendi topluluklarının karar alma 
mekanizmalarına katılmaktan uzak tutu-
yor.         

Öncelikle insanların katılımcı demokrasi-
ye inançları geri verilmeli. Yerel yönetim-
leri toplumların kapsayıcı katılımcılığını 
sağlayacak araçları yaratmaya çağırı-
yoruz. Kamu bilgilendirme toplantıların-
da yerel toplulukları manipüle ediyorlar 
çünkü insanların fikirleri sadece “öneri” 
olarak görünüyor, harekete geçilmiyor. 
Yerel topluluklarda vergilerimizin nereye 
yatırıldığını takip edebilmek ve de toplu-
mumuzun ihtiyaçları doğrultusunda ya-
tırım yapılmasını talep ediyoruz.

Toplumun katılımını sağlayan açık, taraf-
sız ve etkili kamu bilgilendirme toplantı-
ları istiyoruz. Var olan dijital teknolojinin 
yurttaşları kapsamak ve onların karar 
alma süreçlerine dâhil olmasını sağla-
mak için pek çok fırsat barındırdığını bili-
yoruz. Biz gençler hükümetin her birimin-
de açık veri sağlayan açık hükümetler 
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talep ediyoruz. Hükümet verileri şeffaflı-
ğının en yerelde dahi güven ve topluluk 
inşa etmesi için tüm yerel seviyelerde 
uygulanması gerektiğine inanıyoruz. Si-
vil toplum kuruluşları, politika enstitüleri, 
akademi ve diğer üçüncü aktörleri top-
lumun söz konusu projeler hakkında bil-
giye erişebildiğinden emin olmalarını ve 
hükümetin de buna aracı olmasını talep 
ediyoruz. Yasal olarak bağlayıcı fikir birli-
ği talep ediyoruz.

Fakat en önemli hemşerilerimizden ken-
di topluluklarıyla ilgilenmelerini talep 
ediyoruz. Yerel toplulukların kendileri-
ni ilgilendiren konularda karar vermek 
hakları ve yöneticilerin sadece seçilmiş 
temsilciler olduğunu göz önünde tutarak 
insanlardan katılımcılık bekliyoruz. Ken-
diliğinden örgütlenme ile güç insanlara 
iade edilecektir. Topluluklar ve aktivistler 
arasında deneyim değişimi için uygun 
bir ortam ve işbirliği öneriyoruz.

Eğitmenlerin eğitim, İstanbul, Nisan 2018



Hangi kent 
aktivisti 
karakterine 
sahipsiniz?

4
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Hangi kent aktivisti 
karakterine sahipsiniz?
Hiç nasıl bir aktivist profiliniz olduğunu 
merak ettiniz mi?

Eyleme geçmenin bir den fazla yolu 
var. Mesela Albert Einstein Enstitüsü’ne 
göre 198 farklı şiddetsiz eylem yöntemi 
var. Hangi tarz aktivizmin size uyacağını 
“Hangi kent aktivisti karakterine sahipsi-
niz?” testimizi çözerek bulun.

Merak etmeyin, psikolog değiliz ve bu 
testle sizlerin kişilik profilinizi ortaya çı-
karacak değiliz. Bu test sizlere aktivist 
olmak için bir şey gerekmediğini göste-
recek. Aktivist olabilmenin pek çok fark-
lı yolu var. Test sonuçları sizleri bölgesel 
eğitimlerden gerçek kent aktivistlerine 
götürecek. Umarız onların hikâyeleri siz-
lere ilham verir.

1. Hangi pozitif karakteristiğe 
sahipsiniz?

A: Hevesli
B: Problem çözücü
C: Etkin
D: Sadık
E: Düzenli
F: Empatik

2. Neyden ilham alırsınız?

A: Aile 
B: Arkadaşlar
C: Aktivistler 
D: Ünlüler 

3. En çok hangi süper güce 
sahip olmak isterdiniz?

A: Telepati
B: Geleceği görebilmek
C: Zaman yolculuğu
D: Görünmezlik
E: İnanılmaz kuvvet

4. Kriz anında nasıl 
davranırsınız?

A: Önce her şeyi düşünürüm, sonra 
eyleme geçerim 
B: Önce eyleme geçerim, düşünmek 
zaman kaybettirir
C: Başkalarını eyleme geçmesi için teşvik 
ederim 
D: Herkesin ne olduğunu anladığında 
eyleme geçeceğini düşünürüm 
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5. Yaşadığınız şehrin en 
çok hangi yönü sizi rahatsız 
ediyor?

A: Sosyal 
B: Çevresel 
C: Kültürel 
D: Politik 
E: Ekonomik

6. Dünyayı değiştirmek için 
neye inanıyorsunuz?

A: Şiddetsiz direniş 
B: Açık yüzleşme 
C: Kitlesel örgütlenme 
D: Halk hareketi 

7. Aşağıdakilerden hangisi 
düşüncelerini savunmak 
ve şehrini daha yaşanabilir 
hale getirmek için en etkin 
yöntem?

A: Şiddetsiz eylem ya da sivil itaatsizlik 
örgütlemek 
B: Festival düzenlemek 
C: Sosyal medyada kampanya 
başlatmak 
D: Bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü 
olmak 
E: Halk forumu düzenlemek 
F: Araştırma projesi başlatmak

Sonuçlar

Şimdi verdiğiniz cevapları aşağıdaki tabloyla karşılaştırın. Hangi mahlas çoğunluktay-
sa o sizin kent aktivisti kişiliğinize işaret ediyor. Mahlaslar Ad, Al, Il, Ir, Ks ve Yu tablonun 
devamında göreceğiniz aktivistlerin isimleri yerine geçiyor.

A B C D E F
1 Ir Yu Ks Il Ad Al
2 Ir Ad, Al Il, Ks Yu - -
3 Yu Il, Al Ks Ad Ir -
4 Il Ir, Al Ad, Ks Yu - -
5 Ks Yu, Il Ir Ad Al -
6 Ir Ad Il Ks, Yu, Al - -
7 Ir Al Ks Yu Il Ad

Tebrikler! Kent aktivisti karakteriniz:

Açıklama: Ad = Adi | Al = Allem | Il = Ilya | Ir = Irdi | Ks = Ksenija | Yu = Yuri

Kent aktivisti karakterinizi okuyun
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Yuri,
Belarus, Grodno

Yuri, Belarus’un Grodno şehrinde yaşa-
yan bir kent aktivisti. Yuri yaşadığı şehir-
de pek çok şeye sinir oluyordu ve “tüm 
bunları göz ardı edip her şey yolunday-
mış gibi davranamam” diyordu. Yuri’ye 
göre Grodno kentinin ana sorunları iş-
levsiz toplu taşıma, kamusal alanların 
erişilebilirliği ve de konut alanlarının akla 
mantığa sığmayan bir şekilde büyüme-
si. Post-Sovyet kentlerinin şehircilik bakış 
açısına göre niye bu kadar zayıf planlan-
dığını anlatan video blogger Ilya Varla-
mov’un videosu ona ilham verdi ve ha-
rekete geçmesini tetikledi. Yuri, “Yeşil Ağ” 
(Green Network) isimli ekoloji alanların-
da çalışan bir sivil toplum kuruluşunun 
gönüllüsü oldu.
Yuri’nin aktivistlere öğüdü: İyi bir ekip bu-
lun ve küçük projelerden büyük projelere 
geçin.

Ksenija,
Podgorica,
Karadağ

Kseniya, Karadağlı bir kent aktivisti. Top-
lumun kırılgan kesimleriyle çalışan ZID 
kurumunun aktif bir üyesi. Bu kurum di-
ğer pek çok projenin yansıra Doğu Avru-
pa’da genç istihdamı için bir platforma 
öncülük ediyor. Erasmus+ projeleri yü-
rütüyor ve Avrupa Gönüllü Hizmeti’nden 
gönüllülerle çalışıyor. Ksenija yeni insan-
larla tanışmayı çok seviyor ve ağ kurma 
becerileri oldukça iyi. Bu yüzden üye ol-
duğu kurumda ona “müdür” demeyi se-

viyorlar çünkü kendi deyimiyle tüm top-
lantı ve eğitim çağrılarını falan paylaşan 
tek kişi o. En sevdiği eylem farklı sosyal 
gruplardan (emekliler, beyaz yakalılar, 
aktivistler) insanları Skadarsko Gölü’nde 
bir araya getirip gönüllülüğü teşvik et-
tikleri zaman. Yerel halk ile birlikte tamir 
işlerini yapmışlar. “Patikaları işaretledik, 
bankları tamir ettik ve sonra hep beraber 
gölde kano yaptık”.
Ksenija’nın aktivistlere öğüdü: Gönüllü 
olmak için her nedenin geçerli olduğu-
nun farkına varın. Sonuçta topluma katkı 
sağlamış olacaksınız.

Ilya,
Rusya,
St. Petersburg 

Ilya, St. Petersbug’da yaşayan bir kent 
aktivisti. Boş bir alanı Belediye’nin plan-
ladığı gibi yeni binalarla donatmak ye-
rine parka dönüştürmeyi amaçlayan bir 
harekete katıldı. Sonuçta “boş alanda 
yapılması planlanan imarın durdurul-
masını sağladık ve önümüzdeki günler-
de durum belli olacak”. Kendisiyle benzer 
fikirde olan insanlar ona ilham veriyor. 
Ilya ITMO Üniversitesi’nde okuyor ve kent 
projelerinin bilimsel desteklenmesiyle il-
gili çalışıyor. Ilya kent aktivistliğine giden 
basamakları hızla tırmandı. Yaşadığı şe-
hirdeki endüstriyel alanda çokça zaman 
geçirdikten sonra bu mekanların şehir-
deki anlamını nasıl dönüştürebileceğini 
düşünmeye başladı. 
Ilya’nın aktivistlere öğüdü: Dostlarınızı ve 
“düşmanlarınızı” bulun. Herkesle konu-
şun. Bir şehirde dost veya düşman yok-
tur, sadece yaşadığı şehri farklı yollardan 
iyileştirmek isteyen insanlar vardır. Size 
göre bir şeyin niye iyi ya da kötü oldu-
ğunu açıklayın, taviz verin, anlaşmaya 
varın. Hükümetle iletişime geçmekten de 
çekinmeyin, neticede vampir değiller :)
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Irdi,
Arnavutluk,
Tirana

Irdi aktivizmle ilk defa hayvan haklarını 
savunan bir örgütle iletişime geçtiği za-
man tanıştı. Facebook üzerinden tanıştı-
ğı bu örgütün sokak kedileri için barınak 
bulmasına yardımcı oldu. Öğrenciy-
ken okuduğu üniversitedeki öğrencilerin 
şartlarını iyileştirmek için çabalıyordu. 
Hep beraber yolsuzluk karşıtı bir araç 
üzerinde çalışıyorlardı. Bu araç sayesin-
de kullara uymayan bir öğretmen uzak-
laştırıldı. Kent aktivisti olarak Ecovolis 
adında bir örgütün üyesiydi. Bu örgütle 
beraber pek çok diğer şeyin yansıra top-
lumsal müdahaleler yapıyorlardı. “Eco-
volis ile birlikte sokakları arabalardan 
özgürleştirmek, şehre yeni bisiklet hatla-
rı kazandırmak için eyleme geçtik ve bu 
da kamusal alanlara sahip çıkmam için 
bana ilham verdi.” Irdi’nin en çok ilgilen-
diği konular LGBT+ ve toplumsal cinsiyet 
eşitliği, öğrenci dayanışması ve ücretsiz 
devlet üniversiteleri. Ona en çok kız arka-
daşı ilham veriyor.
İrdi’nin aktivistlere öğüdü: Yeterince çalı-
şırsanız her şey mümkündür.

Adi,
Bulgaristan, Sofia

Adi kent çalışmaları öğrencisi. Bulgaris-
tan siyasilerine ve de çevresel yok oluşa 
karşı protestolarda yer aldı. Adi aktivizme 
yaratıcı bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Bul-
garistan’da bağımsız oyuncuların tiyat-
ro derneğinin bir parçası. Zor durumlar 
Adi’nin aktivizmde motivasyon kaynağı. 

“Çözmesi kolay olmayan zor durumlar 
genelde tektipçilikten ve cahillikten kay-
naklanıyor.” Adi cinsiyet, etnik kimlik, çev-
re ve ekonomik kalkınma gibi kavramla-
rın birbirleriyle ilintili olduğuna inanıyor. 
Kent aktivizminde sokak aktivistinden zi-
yade araştırma projelerine odaklanıyor. 
Mahalleler, kamusal alanlar, enerji tüke-
timi, göç ve kent politikaları ile ilgili araş-
tırmalar yapıyor.
Adi’nin aktivistlere öğüdü: Zor durumlar 
karşısında çok endişelenmeyin. Bırakın o 
zor durumlar size yaratıcılığınızın ve ey-
lemliğin kaynağı olsun.

Allem,
Kosova, Mitrovica 

“Çocukken yokluğunu çektiğim şeyler 
beni aktivist yaptı, diğer çocuklara daha 
iyi bir gelecek sağlamak için savaşmak 
istedim”. Allem başka konularda akti-
vistlik yaptıktan sonra kent aktivisti oldu. 
Şimdi 7arte adlı organizasyonun bir par-
çası olarak Yeşil Festival’de gönüllülük 
yapıyor. Allem için bir kuruma üye olmak 
öncelik değil. Bazen arkadaşlarıyla birlik-
te resmi olmayan gruplarla eylemler dü-
zenliyorlar. Uzun zamandır ailesi Mitrovi-
ca’da yaşıyor. Allem evini kötü durumda 
görmek istemiyor ve şehrini daha iyi bir 
yer haline getirmek istiyor.  “Mitrovica’da 
çok fazla yeşil alan ya da kamusal alan 
yok ama pek çok kullanılmamış, eski 
nesneler var.” Allem ve arkadaşları son 
zamanlarda bazı kamusal duvarları bo-
yuyorlar. 
Allem’in aktivistlere öğüdü: Şehrinizde 
değişiklik yapmak için bir grubun üyesi 
olmanıza gerek yok. Sadece arkadaşları-
nızı toplayın ve küçük bir projeyle başla-
yın. Gelecekte deneyiminiz arttıkça pro-
jeleriniz büyüyecek.



Cinematograful Buiucani:

A Kentte gençlik 
aktivizmin başarı 
öyküsü
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Kişinev, 
Moldova Cumhuriyeti Cinematograful 

Buiucani
Kişinev’de yaz sineması

Sovyet zamanlarında pek çok yeşil alan, 
kamusal parklar ve “yaz tiyatrosu” inşa 
edilmişi, bu da mahallelerde kültür ve 
eğitimin tanıtılmasında büyük rol oynadı. 
Yerel toplulukların dans edebilmesi, şarkı 
söylemesi ve tiyatro yapabilmesi için bir 
sahneleri vardı. Kişinev şehrin bölgeleri-
ni ayıran bol yeşil alanlarıyla meşhurdu. 
Sovyetler Birliğinin yıkılmasından sonra 
bu tiyatroların tek edilmiş olması şaşırtıcı 
değil.

2010 senesinde okumak için Kişinev’e gel-
diğimde bu terk edilmiş yaz tiyatrolarının 
bulunduğu alanlardan birine yakın bir 
yerde yaşıyordum. 2013’te aklıma yaz si-
nemasını yeniden açma fikri geldi. Bu fik-
rimi arkadaşlarımla paylaştım ve onlar 
da hemen destek oldular. Yakın bir za-
man içinde harekete geçmeye hazır kü-
çük bir grup oluşturduk. Şahsen ben sine-
mayla çok ilgiliyim ve böyle bir yaz 
sinemasının mahallemizde yaratacağı 
olumlu etkiyi hayal edebiliyordum. Mol-
dova’da mahalleler çoğunlukla Rusça 
konuşan ve Moldova’ca konuşan toplu-
luklar olarak çok bölünmüş.

Dünyanın her yerinden farklı dillerde-
ki filmleri göstererek dünyanın çok daha 
büyük ve farklı olduğunu ve de kendi di-
limizi konuşan çevrenin dışına çıkmakta 
pek çok avantaj olduğunu göstermek is-
tedik. Ek olarak gösterdiğimiz filmler sa-
yesinde gençlerin toplumun aktif bireyleri 
olmaları için yüreklendirmeyi planlıyor-
duk.

Bu vizyon ve heyecanla harekete geç-
tik. Öncelikle belediyeyle iletişime geçip 
fikrimizi anlattık. Çok büyük bir yatırıma 
gerek yoktu sadece film göstermek için 
1300 Euroluk ekipmana ihtiyacımız vardı. 
Sovyet tiyatrosunun altyapısı çok iyiydi, 
renövasyona gerek yoktu. Maalesef bele-
diyeden gelen yanıtlar heves kırıcıydı. Bir 
kaç bölüm fikrimizi desteklediğini söyledi 
ama bize finansal destek vermeye niyetli 
değillerdi. Sonuçta büyük Moldovalı ku-
rumsal firmalarla iletişime geçtim, o da 
pek işe yaramadı. 2 sene sonra Avrupa 
Kültür Vakfının proje fonu verdiğine dair 
bir makale okudum.  Avrupa Kültür Vakfı 
yerel topluluklarla ilgili projeler için 10.000 
Euroya kadar fon vermeye hazırdı. Başa-
rılı bir şekilde yaz sineması fikriyle baş-
vurdum ve 2016 yılında 7730 Euroluk bir 
fon kazandım. Moldova kanunlarına göre 
belgelerin farklı bölümlerden 5 ya da 6 
görevli tarafından imzalanması gereki-
yordu. 3 aydan uzun sürmemesi gereken 
süreç neredeyse iki sene sürdü. Temmuz 
2017’de son onayı da aldık ve üç hafta 
içinde sinemanın onarımını yaptık. So-
nuçta Temmuz 2017’de fikrin çıkışından 
dört sene sonra “Cinematograful Buiu-
cani” açılışını yapabildik. 2013’te planladı-
ğımız gibi dünyanın her yerinden filmleri 
tamamen ücretsiz olarak gösteriyoruz. 
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2016 ile 2018 arasında Hollywood filmle-
rinden genç Moldovalı film yönetmenle-
rinin başyapıtlarına kadar 200’den fazla 
film gösterdik. Birkaç Ulusal Film Festivali 
ve müzik konseri sahneledik. 2019’da yaz 
sinemamız devam edecek. Bugün park 
daha da modern görünüyor. Belediye 
gece ışıklandırması, çocuk oyun alanı ve 
spor alanları kurdu.

Bu proje deneyimimle genç aktivistlere 
şu öğüdü vermek isterim: Öncelikle fikri-
nizin uygulamaya değer olduğuna inanı-
yorsanız asla pes etmeyin (karşılaştığınız 
tüm zorluklara rağmen her zaman size 
yardım edecek biri olacaktır). İkinci büyük 
beklentileriniz olmasın. Son olarak doğru 
kişilere bakmaya devam edin ve onların 
tamamen projeye dâhil olmasına izin ve-
rin.

   

Nicolai Chirnev

“Cinematografol Buiucani” kurucu

Kent aktivisiti ve İstanbul’daki eğitmenlerin 
eğitimi katılımcısı



Kent aktivizminin basamakları:

Öğrenciden 
öğretmene

6
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Lusine
Berd, Ermenistan

Kent Basamakları (Urban Steps) projesinin uluslararası ve bölgesel aşamalarından 
sonra üç katılımcı ile iletişime geçtik: Ermenistan’dan Lusine, Rusya’dan Daria ve Bosna 
Hersek’ten Merisa. Üçü de İstanbul’daki Eğitmenlerin Eğitimi’ne katıldı ve sonrasında 
kendi bölgelerindeki eğitimlerde eğitmen oldu (hazırlık takımı üyesi). Bu mülakatta-
ki amacımız onların aktivizm ve bilgiyi aktarma deneyimlerini öğrenmekti. Bu nedenle 
öğrenciden öğretmene geçişlerindeki deneyimleri üzerine konuşmalarını istedik.

Daria
St. Petersburg, Rusya

Merisa
Tuzla, Bosna Hersek

Lütfen kendinizi tanıtır 
mısınız?

Lusine: Ben Ermenistan’ın kuzeydoğu-
sundaki Berd isimli küçük bir şehirden 
geliyorum. İnsan Hakları ve Demokrasi 
okuyorum ve de kadın hakları savunucu-
su olarak çalışıyorum. Toplumsal cinsi-
yet, feminizm (hem küresel bir fenomen 
olarak hem de İslami feminizm üzerine) 
ve de barış üzerine çalıştığım için Ermeni 
barış inşası girişimi Women in Black (Si-
yahlar içinde Kadınlar) dahil oldum ve de 
Frontline Youth Network’ (Önsaf Gençlik 
Ağı) kurucu üyelerinden biriyim. Frontli-
ne Youth Network’ün amacı sınırlardaki 
ve kırsaldaki gençleri güçlendirerek de-
mokrasi, güçlü sivil toplum ve eşit hakları 
savunan liderler olmalarını sağlamak.

Daria: Rusya’nın kültür başkenti ve be-
yaz gecelerin şehri St. Petersburg’dan 
geliyorum. Uluslararası kalkınma şirke-

tinde yaptığım iş günlük olarak şehir ve 
bölge planlama ve peyzaj düzenlemeyle 
haşır neşir olmamı sağlıyor. Zaman içeri-
sinde kentin diğer katmanlarındaki deği-
şikliklerin de bir parçası olmak istediğimi 
fark ettim. Kentsel Planlama ve Mekânsal 
Gelişme yüksek lisansım ilgili konularda 
gönüllülük yapmamı sağladı. Mahalle-
lerde kültür merkezleri açma, eski şehir-
deki yapıların restorasyonu, Bisikletle Bir 
Gün geçidi, çöpleri ayrıştırma, yerel fe-
minist toplumları destekleme ve pek çok 
kapsayıcı hikâyelerle ilgili projeler oldu.

Merisa: Bosna Hersek’in Tuzla kentin-
den geliyorum. Youth Movement Revolt 
(Revolt Gençlik Harekâtı) adında Tuz-
la’daki bir grup öğrenci tarafından ku-
rulmuş tarafsız sivil toplum örgütünün bir 
üyesi olarak aktivizm yapıyorum. Bu sivil 
toplum kuruluşu kurulduğundan bu yana 
Tuzla Bölgesinde pek çok yenilikçi yerel 
eylemleri ve de savunuculuk kampan-
yalarını koordine etti ve yürüttü. Revolt’un 
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amacı daha çok gençlerin katılımıy-
la güçlü ve aktif bir sivil toplum kurmak 
ve de ülkedeki önemli konular hakkında 
farkındalık yaratmak. Revolt demokra-
tik değerleri ve idealleri, sosyal adaleti, 
barış ve şiddetsizlik, adil eğitim ve sağlık 
hizmetlerini, toplumsal cinsiyet eşitliğini 
ve ekolojik farkındalığı teşvik eder. Revolt 
gençlerin milliyetçilik, adaletsizlik, sınıfsal 
eşitsizlik, yolsuzluk, ayırımcılık, şiddet, ırk-
çılık, sorumsuz ve kötü yönetimlere karşı 
savaşında onlara destek olur.

Aktivizm yapmanız için sizi 
ne motive eder? Sizleri ne 
cesaretlendirir?

Lusine: Üniversitedeki ilk yıllarımda ye-
rel bir kadın hakları STK’sında gönüllülük 
yapmaya başladım. Cinsel ve üreme 
sağlığı, haklar, cinsiyet temelli ve aile içi 
şiddet, cinsiyet tercihli kürtaj gibi hassas 
konuları öğrenmeye ve keşfetmeye baş-
ladım. Kamusal etkinliklere ve farkındalık 
yaratan eğitimlere katılarak ve de dü-
zenleyerek bu alanda daha aktif oldum. 
Kadın hakları konusunda aktif olmak bu 
alandaki bilgi ve deneyimimi paylaşmak 
konusunda daha bilinçli ve sorumlu ol-
mamı sağladı ve de bana ilham verdi.

Daria: Aslında gerçekle karşılaşınca ak-
tivizmin ne kadar zor olabileceğini fark 
ettik. Benim ülkemde herhangi bir ey-
lem için herhangi bir izni alabilmek için 
çabalamak gerekiyor çünkü sayfalarca 
imza ve kâğıt toplamanız lazım. Bazen 
de muhalefette sinirli ve kuşkucu kişiler 
olabiliyor. Herkesin dâhil olduğu, pek çok 
adımın sonunda ortaya çıkan kolektif bir 
proje her zaman beni heveslendirir.

"Aktivizmin ortak 
fikirleri olan 
insanları daha iyi 

bir yaşam için bir 
araya getirdiğini 
düşünüyorum."

Merisa: Faşist, heteronormatif, ataerkil 
bir toplumda yaşıyoruz ve de hem özel 
hem de kamusal yaşamımda

"yaşadığım ve 
savunduğum 
değerler için 
savaşmak 
benim hem 
görevim hem de 
zorunluluğum."

İstanbul’daki uluslararası 
eğitimde katılımcıydınız. 
Bölgesel eğitimlerde hazırlık 
takımı içerisinde yer almaya 
sizi ne itti?

Lusine:

"İstanbul’daki 
eğitim, yeni 
keşfettiğim yeşil 
ve kent aktivizmi 
dünyasına ilk 
adımımdı."

Bu meselenin hepimizin ilgilenmesi ge-
reken bir mesele olduğuna ve insan ve 
doğa arasında daha iyi bir uyum yarat-
mak için harekete geçmemiz gerektiğine 
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inanıyorum. Bu eğitim sayesinde edin-
diğim bilgi ve deneyimi arkadaşlarım ve 
yoldaşlarım ile paylaşma gereğini his-
settim. Bölgesel eğitimlerde hazırlık takı-
mında olmak yaşadığım en keyifli dene-
yimlerden biriydi.

Daria: Yaşadıkları toplumlara kentsel 
aktivizm, savunuculuk ve proje yönetimi 
alanlarında liderlik eden pek çok enerjik, 
yaratıcı ve deneyimli insanla tanıştım. İs-
tanbul’daki eğitim benim için inanılmaz 
bilgilendiriciydi ve tam o anda fark ettim 
ki eğitmenlerin eğitiminde edindiğim bu 
bilgiyi başkalarıyla da paylaşmak istiyo-
rum (her ne kadar o anda eğitmen ola-
cak kadar kendime güvenmesem de).

Merisa: Eğitmenlerin Eğitimi’ne katıl-
madan önce Alternatif Kentleşme kon-
septini araştırıyordum, bu konuyla ilgili 
ve alternatif kentleşmenin uğraştığı so-
runlarla alakalı yerel eylemler yapıyor-
dum. Beni hazırlık takımına katılmaya 
heveslendiren Eğitmenlerin Eğitiminde 
gördüğüm hava ve tanıştığım kişiler, on-
ların bu konuya bağlılığı ve de bu bilgiyi 
katılımcılara aktarmak için hevesleri ve 
çabalarıydı. Bende de bu takımın bir par-
çası olma ve de tüm bu enerji ve bilgiyi 
katılımcılara aktarma isteğini uyandırdı.

İstanbul’daki Eğitmenlerin 
Eğitimi kent aktivisti olarak ilk 
deneyiminiz miydi?

Lusine: Evet, Eğitmenlerim Eğitimi kent 
aktivisti olarak ilk deneyimimdi. Şim-
di CDN’in Alternatif Kentleşme Çalışma 
grubuna üyeyim.

Daria: Kent Basamakları projesine dâ-
hil olmadan önce kent aktivizmi ya da 
mekânsal planlama üzerine birkaç araş-
tırma projesinde yer almıştım ve gönül-
lülük deneyimlerim olmuştu. Bu projelerin 
bazılarının çok büyük sonuçları olmadı 

ama bazı küçük, anlamlı değişimlere ne-
den oldu. Eğitmenlerin Eğitimi’ne katıl-
dıktan sonra benzer fikirdeki kişilerle yeni 
iletişimler kurdum ve de St. Petersburg 
ve çevre şehirlerdeki kent aktivistleri ağı 
oluşturdum.

Merisa: İstanbul’daki eğitim bu seviye-
de bir kent aktivizmiyle ilk deneyimimdi. 
Ondan önce kent aktivizmiyle alakalı kü-
çük faaliyetler üzerine çalışmıştım.

Katılımcıdan hazırlık takımı 
üyesine geçiş nasıldı?

Lusine: Hazırlık takımı üyesi olmak ilk 
kültürlerarası deneyimimdi. Sonuç ola-
rak uluslararası bir etkinlik ki bu örnekte 
bölgesel bir eğitimdi, planlama, organize 
etme ve değerlendirme üzerine pek çok 
yetkinlik kazandım. Gerçekten çok güzel 
bir deneyimdi.

Daria: Hazırlık takımına başvurup baş-
vurmamak konusunda kafa yormamın 
ana nedeni çekincelerimdi. Doğruyu 
söylemek gerekirse en başından beri he-
pimizin acemi olduğunu biliyordum ama 
ne derece “yardımcı” rolünde başarılı 
olabileceğimi kestiremiyordum. Kendi-
me bir şans verdim ve başvurdum. So-
nuç olarak uluslararası hazırlık takımına 
çağırıldım ve bu macera böyle devam 
etti.

Merisa: Benim için bu geçiş bir kaç ay 
sürdü. Bir noktada gerçekten hazırlık ta-
kımı üyesi olduğumu hissettim ve müt-
hiş bir mutluluk duydum. Bu geçiş süre-
cinde sadece kentsel aktivizme tutkulu 
değil kapitalizm ya da tüketim karşıtlığı 
gibi yeşil değerleri de paylaşan insanlar-
la fikirlerimi, tecrübelerimi ve değerlerimi 
paylaşabildim.
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Bölgesel eğitimlerde hazırlık 
takımı olmanın en büyük 
zorluğu neydi?

Lusine: En büyük zorluk vermek istediğin 
mesajı verememe ve bazı oturumlarda 
kontrolü kaybetme endişesiydi. Neyse ki 
şansıma bu endişelerim gerçek olmadı. 

Daria: Belarus’taki eğitimi düzenleme-
nin benim için kolay olduğunu söyleye-
meyeceğim. Öncelikle takım üyelerinin 
online toplantılarda düzeni olarak buluş-
ması gerekiyordu. Yapılacak işleri grup-
ta bölüştürdük ve ne zaman bir sorum 
olsa ya da yol haritasına ihtiyacım olsa 
danışabildim. Yine de en büyük soru-
nu bölgesel eğitimin ilk gününde ilk (ve 
umarım son) defa katılımcılardan eleş-
tiri aldığımda yaşadım. Bazı katılımcılar 
verilen görevlerden tatmin olmamışlardı 
ve ben panikledim. Yine de dedikleri gibi 
“durgun deniz hiçbir zaman iyi bir gemi-
ci yetiştirmez”. Bir şekilde doğru yanıtlar 
aklıma geldi ve katılımcılarla ortak bir dil 
bulabildik.

Merisa: Bölgesel eğitimlerdeki en büyük 
zorluk diğerlerine deneyimimi nasıl akta-
rabileceğim ve de deneyimimin yeterli 
olabileceğim sorusuydu. Kent aktivizmi 
benim özellikle ilgilendiğim bir eylemlilik 
değil ama bölgesel eğitim kent aktiviz-
miyle pratik olarak ilgilenmem için beni 
motive etti.

Her bölgesel eğitimin ayrı 
bir odak konusu vardı? Sizin 
bölgesel eğitiminizin odak 
konusu neydi ve niye sizin 
bölgeniz için önemli?

Lusine: Kafkasya ve Türkiye bölgesel 
eğitimi Batum, Gürcistan’da yapıldı ve 
odak konusu “Kapsayıcı Toplu Taşıma 
ile Kamusal Yaşama Katılabilmek” idi. 

Bu konu Eğitmenlerin Eğitimi’nde yapılan 
derinlemesine analizlerle bağlantılı ola-
rak geliştirildi. Bölgemizde yeşil, katılım-
cı ve güvenlikli toplu taşıma daha yeşil 
bir kentleşme için izlememiz gereken bir 
yol”.

Daria: “Topluluk Oluşturmada Kamusal 
Alanların Rolü” Grodno, Belarus’ta yapı-
lan eğitimin konusuydu. Rusya, Ukrayna, 
Moldova ve Belarus’tan katılımcılarımız 
vardı. Her katılımcının kent aktivizminin 
ne olduğu konusunda kendi görüşü var-
dı. Şehirlerindeki durumları incelemek ve 
ortak bir karara varmayı ve mahallerin-
deki yaşamı iyileştirecekler yerel eylem-
leri planladık. Katılımcılardan CDN ve üye 
örgütlerinin desteğiyle yaşadıkları kent-
lerde bu sorunlarla ilgilenen kişilerle be-
raber yaşadıkları ülkede ortak eylemler 
yapmaları bekleniyordu.

Merisa: Belgrad’da yapılan bölgesel 
eğitimin konusu “Kamusal Alanlar ve 
Sosyal Politika” idi. Benim bölgemde bu 
konu çok önemli çünkü kamusal alanla-
ra gençlerin katılımı kısıtlı ve gençler kent 
yönetiminin işleri ve kararlarıyla ilgilen-
miyor. Ek olarak toplu taşıma, kamusal 
binaların erişilebilirliği ve kent çeperleri-
ne itilen insanlarla ilgili sorunlar var.

Kentsel aktivizm için gelecek 
planlarınız neler?

Lusine: Bu projenin sonunda CDN’in 
Alternatif Kentleşme Çalışma Grubu’na 
katılabilmek için yeterince ilham buldum.

Daria: Kentleşme alanına ilgimle alakalı 
kendime hedef koyduğum hayalimdeki 
meslek olan şehir planlayıcısı olma yo-
lunda ilerliyorum. Bununla birlikte yerel ve 
uluslararası projelerde gönüllülük yapa-
rak, “Nasıl...” öğrenerek zihnimi genişlete-
ceğim. Ayrıca gelecekte projelerde yar-
dıma ihtiyaç duyarsam CDN ile iletişime 
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geçmekte çekincem olmayacak. Gele-
cekteki projelerden biri St. Petersbug’daki 
kordon bölgeleri ve gelişimleriyle alaka-
lı. Heyecanla katılmayı beklediğim diğer 
etkinlik ise CDN ve FYEG’in Budapeşte’de 
düzenlediği cinsiyet eşitsizliği ve sonuç-
ları hakkında “Glass Ceiling Is Not Your 
Limit” (“Camdan Tavan Senin Limitin De-
ğil)” çalışma oturumu. Bana göre her iki 
etkinlik de ait olduğumuz kent toplulukla-
rının sosyal ve mekânsal değişimine ne-
den olacak.

Merisa: Benim kentsel aktivizm alanın-
daki gelecek planlarım stratejik olarak 
çözülebilecek ana sorunları belirlemek, 
benzer sorunlar üzerinde çalışan büyük 
çalışma gruplarını dâhil etmek, onlarla 
ve benzer grup ve organizasyonlarla bir 
ağ kurmak. Ek olarak yaşadığım yerdeki 
yerel toplumla, kendi örgütümle ve beni 
çevreleyen insanlarla daha ilgilenmeyi 
düşünüyorum. Bu hedeflere ve amaçlara 
ulaşabilmek için CDN’in Alternatif Kent-
leşme çalışma grubuna katılmayı düşü-
nüyorum.

Bu kurs genç öğrenenleri kent topluluk-
larıyla tanıştırıyor, onları bu toplulukları 
şekillendirmek ve iyileştirmek için yetkin-
leştiriyor ve de nihayetinde katılımcılık ve 
demokrasi prensiplerine dayalı daha sür-
dürülebilir, yeşil şehirler yaratıyor. Kursun 
içeriğinde kamusal alanlar ve kent müş-
terekleri gibi farklı kavramlara giriş, kent 
aktivizminin farklı örnekleri, tabandan ve 
yenilikçi girişimler örnekler, kent sorunları 
ve iyi pratik önerileri var.

Yeşil Kentler 
ve Alternatif 

Kentleşme 
üzerinde daha 

fazla şey 
öğrenmek ister 

misiniz?

CDN ve Green 
European Foundation 
tarafından hazırlanan 

URBAN STEPS FOR 
RESILIENT FUTURE 
çevrimiçi kursuna 

katılın.

Link’i tıklayın:
www.mygreenlearning.eu



Yerel Eylemler
RUMB

Balkan 1
Balkan 2

Kafkasya

7
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“Grodno’nun merkezinde 
taşınabilir rampalar”
Kim: Yuri Puchko
Nerede: Grodno, Belarus
Tür: ulaşım, katılımcılık, sosyal

Yuri bu projesiyle Grodno’nun şehir mer-
kezindeki pek çok kamusal alanın (örne-
ğin kamu binaları, kafeler, restoranlar) 
hareketi kısıtlı kişiler (engelli bireyler, ço-
cuk arabalı anneler, bavullu turistler) için 
erişilebilir olmamasıyla uğraşıyor. Hedef, 
Grodno şehir merkezinin özel ihtiyaçla-
rı olan kişiler için engelsiz hale getirilerek 
kamusal yaşama katılımın kolaylaştırıl-
ması ve zenginleştirilmesi için mücade-
le etmek. Yuri küçük esnafla pazarlık ya-
parak ve farkındalık arttırmak için küçük 
bir kampanyayla şehir merkezinde mobil 
rampalar için lobi yapıyor.

“Yaratıcı Şehircilik”
Kim: “Ray of Change” STK
Nerede: Lviv, Ukrayna
Tür: eğitsel, yaratıcı, çevreci

Grup diğer yerel gruplarla birlikte Lviv ’in 
yerel mahallesi Syhiv’de terkedilmiş bir 
nesneyi ilk ekoloji konuları için yaratıcı 
sanat bölgesine dönüştürmeyi planlıyor. 
Mahalledeki gençlerin de sürece dâhil 
olması planlanıyor. Ray of Change onları 
yaratıcı olmaya cesaretlendirmeyi ve de 
terkedilmiş bir nesneyi dönüştürmenin 
çevreci yönlerini de düşündürmeyi istiyor. 
Böylelikle proje Shyiv’deki gençler arasın-
da topluluk oluşturmaya da katkıda bulu-
nacak. Yakın gelecekte yerel toplumun ve 
Üniversite’nin de desteğiyle başka sanat 
bölgeleri de planlanıyor.

Yerel Eylemler:

RUMB

Grodno

Lviv
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“Vakit Nakittir”

Kim: Irdi Ismaili
Nerede: Tirana, Arnavutluk
Tür: ulaşım, katılımcılık, yaratıcı

Arnavutluk’tan bir grup genç Tirana’nın 
en önde gelen ulaşım sorunlarından bi-
riyle mücadele ediyor: Otobüslerin ha-
reket saatleriyle ilgili bilgi olmaması. Bu 
Tirana’daki ulaşım sisteminde yaygın bir 
sorun. Bilginin olmaması ulaşım şirketle-
rinin de bu durumu suiistimal etmesine 
neden oluyor ve düzgün ulaşım hizmeti 
sağlamamaları için mazeret oluyor. Bu 
nedenle grup otobüslerin hareket saatle-
rini çalıştı ve Tirana’nın ana otobüs hat-
tındaki her istasyona hat güzergâhı ve 
hareket saatlerinin yer aldığı çizelgeleri 
asarak yurttaşlara doğru bilgiyi ulaştırdı.

Yerel Eylemler:

Balkan 1

Tirana
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Tirana

“Tr Geçitleri 1.0”

Kim: Alba Kuci ve Reada Lemnusha
Nerede: Tirana, Arnavutluk
Tür: çevreci, kentsel dönüşüm

Tirana’nın çeperinde genç aktivistler bu 
alanı hayata döndürmek için bir müda-
hale yapacaklar. Müdahale Tirana’nın 
mahallelerinden birine aydınlatma yer-
leştirilmesinden ibaret. Fikir, florasan 
taşları yer döşemesi materyali olarak 
kullanarak mekânı canlandırmak. Bu ay-
dınlatmayı yerleştirme sürecinde yerel 
topluluk da dâhil edilecek. Organizatör 
takımın yardımıyla yerel halk enstalasyo-
nu yerleştirecek. Ana amaç mekânı hava 
karardıktan sonra da kullanılmasını sağ-
lamak, sosyal yaşamı teşvik etmek ve de 
diğer mahallelerde de uygulanabilecek 
ucuz bir çözüm üretmek.

“Doğa Hakkında Her Şey”

Kim: Arnavutluk Genç Yeşilleri
Nerede: Tirana, Arnavutluk
Tür: çevreci, farkındalık arttırma, eğitsel

Tirana’da bir grup genç kentin banliyö-
lerindeki çevresel olarak zarar görmüş 
mahallelerine 15 ağaç dikerek Tirana’yı 
etkileyen çevresel sorunlara dikkat çeke-
cekler. Bu faaliyet kentlerde çevre konu-
ma hakkında farkındalık uyandırma he-
definin bir parçası olarak gerçekleşecek. 
Faaliyeti Arnavutluk’taki gençler ve doğu 
korumayla ilgili farklı paydaşların bir ara-
ya geldiği bir toplantı takip edecek. Ağaç 
dikim süreci Arnavutluk Genç Yeşilleri ile 
birlikte gönüllülerin desteğiyle gerçekle-
şecek. Dolaylı olarak bu eylem Arnavut-
luk’ta gönüllülüğün ve gençlerin katılım-
cılığının da teşvik edilmesini amaçlıyor.

Yerel Eylemler:

Balkan 1
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“Kuprom Fabrikası, 
Kültürel Müdahale”

Kim: Uluslararası Sivil Dernek “Cultural 
Echoes’ Üsküp
Nerede: Üsküp, Makedonya
Tür: festival, mekânı yeniden kullanma, 
farkındalık arttırma, kültürel teşvik

Yerel eylem bir günlük bir etkinlik olacak, 
eğitsel, kültürel-sanatsal ve de çevresel 
farkındalık faaliyetlerinin yer aldığı sivil 
buluşma. Tüm faaliyet terkedilmiş bir bina 
olan Kuprom fabrikasında gerçekleşecek. 
Eylemin amacı yerel halka bu binanın 
farklı kullanım alanlarını gösterebilmek ve 
farkındalık yaratma. Gün içeresinde bu 
mekânda pek çok faaliyet gerçekleşe-
cek: binanın içinin ve dışının gönüller ta-
rafından temizlenmesi, çok disiplinli sergi 
alanının açılması, bu fabrikada çekilmiş 
filmlerin gösterilmesi, yerel panayır, artis-
tik performanslar, söyleşiler ve de müzik 
festivalleri. Bu eylem 40 günlük bir kam-
panya ile tanıtılacak.

Yerel Eylemler:

Balkan 1

Üsküp
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“Bizim kentlerimiz, biz 
alanlarımız”

Kim: Revolt Tuzla Gençlik Hareketi ve 
Dobre Kote Sarajevo
Nerede: Tuzla, Bosna Hersek
Tür: katılımcılık, kentsel müdahale

Bu eylem terkedilmiş bir mekânın çardak 
biçiminde etrafındaki manzarayı görür 
şekilde eğlence ya da etkinlikler için kulla-
nılabilecek hale getirilmesi ve de bölgenin 
canlandırılmasından oluşuyordu. Sonuç-
ta gençlerin ve diğer tüm yurttaşların bir 
araya gelerek içerik üretebileceği, kendi 
meydanlarını oluşturacakları, gençlerin 
yerel hükümet, kamu hizmet ve de sokak 
ışıklandırma hizmetlerine katılabileceği 
bir Gençlik için Açık Mekân yaratıldı. Ka-
musal alandaki gençler için güvenli bir 
oluşturduğundan sokak aydınlatması 
projenin önemli bir parçasıydı.

Yerel Eylemler:

Balkan 2

Tuzla
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“Beton gibi kokuyor”

Kim: NGO Green Home, ADP-Zid, 
Foundation Budva, Montenegrin 
Organisation of Biology Students 
Association
Nerede: Budva ve Podgorica, Karadağ
Tür: katılımcılık, farkındalık arttırma

Yerel eylem Karadağ’daki bazı şehirler-
deki kamusal alanlara duvar resimle-
ri yapılmasından oluşuyordu. Ana tema 
doğa koruma ve özellikle aşırı kentleşme 
idi. Duvar boyaları için sanatçı çağrısı 
herkese açıktı ama genç sanatçılar he-
defleniyordu. Eylemin hedefi sanatçıları 
ve destekçileri doğa koruma tartışmala-
rına dâhil etmek ve de yurttaşlara bu ko-
nunun önemli olduğunu göstermek ve rol 
almalarını sağlamaktı.

Yerel Eylemler:

Balkan 2

Podgorica

Budva
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“Etik vs. Hızlı Moda”

Kim: Sırbistan Genç Yeşilleri
Nerede: Belgrad, Sırbistan
Tür: eğitim, farkındalık arttırma

Bu projenin hedefi günümüzün moda 
endüstrisine ama en çok hızlı moda ko-
nusuna ışık tutmaktı. Üç günlük bir etkin-
lik düzenlendi. Bu üç günde hızlı moda-
nın farklı yönleriyle ilgili eğitimler, moda 
endüstrisinin yarattığı sosyal ve çevresel 
sorunları anlatan belgeseller gösterildi ve 
de bez çantaların farklı sloganlarla tasar-
landığı bir atölye düzenlendi. Üçüncü ve 
son günde kamusal bir alanda ikinci el 
kıyafet takası yapılarak sürdürülebilir alış-
veriş yöntemleri tanıtıldı.

Yerel Eylemler:

Balkan 2

Belgrad
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“MIL Urban”

Kim: Mil Network
Nerede: Bakü, Azerbaycan
Tür: eğitim, kentsel müdahale

MIL Network tarafından düzenlenen yerel 
eylem 20 katılımcıdan oluşan iki günlük 
alternatif kentleşme eğitimiydi. Eğitim-
de CDN’in Alternatif Kentleşme çalışma 
grubu üyelerinin de katıldığı “Alternatif 
Kentleşmeye Giriş” webinarı, “Kent için 
sürdürülebilir ulaşım sistemleri”, “Kent in-
şası atölyesi”, “Bakü’nün tasarım ve çev-
resel çözümler”, “Kentleşme ve Cinsiyet”, 
“Kent Bahçeciliği” oturumları yer aldı. Pro-
jenin ana başarıları ve etkileri alternatif 
kentleşme konusunda gençleri aydınlat-
mak, tartışmalarla farkındalık yaratmak, 
önemli bilgileri aktarmak ve de gelecekte 
daha iyi bir şehir planlaması için beraber 
çalışmaya motive etmek oldu.

Yerel Eylemler:

Kafkasya

Bakü
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“Tramvayla iki hafta”

Kim: Gürcistan Genç Yeşilleri
Nerede: Tiflis, Gürcistan
Tür: ulaşım, sürdürülebilir mobilite, 
ekoloji

Bu projenin önceliği ulaşım ve ekolojiydi. 
Yeni yollar için yapılacak bütçeyi tramvay 
hatları döşemek için kullanmak mümkün 
olduğundan kampanyamızı bu konu-
da yapmaya karar verdik. Tramvayların 
şehrin uzak noktalarını bağlamak, kirliliği 
azaltmak ve de engelli bireylere daha ra-
hat bir ulaşım sağlamak gibi avantajları 
var. Tiflis bölgedeki kardeş şehirleri gibi 
ciddi ekolojik sorunlar yaşıyor. Salınan 

sera gazlarının %70’inden fazlası ulaşım-
dan kaynaklanıyor. Hızlı kentleşmeden 
dolayı kent sakinlerinin sayısı arttıkça artı-
yor. Bununla birlikte yerel hükümet yolları 
motorlu araçlar için genişletmek gibi akla 
mantığa sığmayan yatırımlar yapıyor.

Yerel eylem Tiflis halkının farkındalığını 
arttırmak için yoğun bir tramvay kam-
panyası yapmaktan oluşuyordu. Amacı-
mız ulaşım kaynaklı kent problemlerine bir 
çözüm olarak tramvay ihtiyacını göster-
mekti. Bununla birlikte siyasileri ve diğer 
hissedarları başkanlık seçimleri süresince 
yurttaş seviyesinde yaptığımız lobi çalış-
malarıyla etkilemeyi başardık. Komisyon 
bölge belirleme çalışmaları yaparken 
Tiflis Belediye Konağı internet sayfasında 
imza toplayarak bu konunun acil olduğu-
nu hatırlattık.

Tiflis

Yerel eylemler:

Kafkasya
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“Zaman çizelgesi 
prototipleri”

Kim: Yerevand Abrahamyan
Nerede: Yerevan, Ermenistan
Tür: mobilite

Eylemin başlangıç noktası öğrenciler ta-
rafından kullanılan otobüs hatlarını be-
lirlemekti. Buna göre bilgi toplamak için 
Yerevan Belediyesi temsilcileri ve seçili 
otobüs firmaları ile toplantılar ve müza-
kereler ayarlandı. Bu toplantılardan son-
ra eyleme geçildi. Plana göre çevrim içi 
ve çevrim dışı otobüslerin sefer güzer-
gâhları oluşturulacak. Seçilen otobüsle-
rin çevrimdışı zaman çizelgelerinde sefer 
saatleri, safer güzergâhı gibi bilgiler yer 
alacak. Projenin ikinci aşamasında bu 
çevrimdışı zaman çizelgelerinin çevrimiçi 
sürümleri üretilecek.

“Toplu taşıma kullanıcısı 
görgü kuralları”

Kim: Frontline Youth Network
Nerede: Yerevan, Ermenistan
Tür: toplu taşıma, katılımcılık

Yerel eylemin bir parçası olarak insanla-
rın toplu taşıma kullanırken karşılaştıkları 
gerçek sorunlar ve onlara alternatif çö-
zümler komedi kullanarak ve gerçeğin 
mizahi yorumuyla sunuldu. Konular cinsel 
taciz, kişisel alan, diğerlerine saygı zaman 
yöntemi vs. idi. Mesela “Merhaba! Bu Ar-
men. Armen her gün toplu taşıma kulla-
nıyor. Binerken önce diğerlerinin inmesine 
izin veriyor. Acele edip insanların üzerine 
atlamıyor. Armen akıllı ve kibar. Armen 
gibi olun”. Projenin amacı daha katılım-
cı ve kapsayıcı toplu taşımaya sahip ol-
maktı. Bu da toplu taşıma kullanımı ve 
katılım ile ilgili sorunlar hakkında farkın-
dalık yaratarak, pozitif değişimi destekle-
yerek ve mizahı kullanarak ulaşım hakkı, 
ayrıcımı olmayan kapsayıcı ulaşım, toplu 
taşımada cinsel taciz gibi konulara dikkat 
çekerek oldu.

Yerevan

Yerel eylemler:

Kafkasya



Sizlerin şahane 
projesi için alet 
çantası
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Dünyayı ya da arka 
bahçenizi nasıl değiş-
tireceğinize dair bir 
fikriniz mi var? Ya da 
mahallenizde, sokak-
larınızda ya da şehri-
nizde canınızı sıkan ve 
uğraşıp düzeltebilece-
ğiniz bir soruna mı denk 
geldiniz? Gözlemlerinizi 
ya da gelişmemiş proje 
fikrinizi alın ve gerçek, 
yerel ve uygulanabi-
lir projeye dönüştür-
menize yardım edecek 
bu bölümü okumadan 
geçmeyin!
Eğer yolun başındaysanız ve neyi değiş-
tirmek istediğinize dair genel bir fikriniz 
varsa “Problem ve Çözüm Ağacı” bölü-
münden başlayın. Bu bölüm değişim ya-
ratmanın muhtemel kapsamı ve de na-
sıl ulaşabileceğinizi anlamınıza yardımcı 
olacak. Eğer fikrinizi ya da projenizi gözü-
nüzde canlandırabiliyorsanız, “Amaçlar 
ve Hedefler” bölümüne geçin. Bu bölüm-
de anlatılan araçlar proje fikrinize farklı 
katmanlar eklemenizi ve de daha başka 
neler düşünebileceğinizin farkına var-
manızı sağlayacak. Hangi araçların si-
zin ve projeniz için en uygun olduğunun 
kararını siz vermelisiniz. Bu araçlar bir iki 
kere okumakla proje yönetimi uzmanı 
olmayı beklemeyin. Kimse sizin hemen 
uzmanız olmanızı beklemiyor ve bazen 
hüsran amacınıza giden sürecin bir par-
çasıdır. Sadece bir ya da tüm araçları 
seçip uygulamanız gerekli. İnanız uzun 
vadede işinize yarayacak!

Problem ve Çözüm 
Ağacı 

Problem ağacı metodunun ana fikri NİYE 
diye sormak. Niye bu oluyor, niye bu so-
run tekrarlanıyor. Önceden belirlenmiş 
bir probleme NİYE diye sormak daha de-
rine inmenize ve de problem ekosistemi-
ni görmenize yardımcı olacak. 
Problem Ağacı oluşturmanın en kolay 
yolu var olan problemi bir ifadeye dö-
nüştürüp bir kâğıda ya da flipcharta yaz-
mak ve de alt alta “Niye bu oluyor?” so-
rusunun cevaplarını yazmak. Eğer geniş 
bir konu gibi duruyorsa endişelenmeyin 
çünkü Problem Ağacı onu küçük parça-
lara ayırmanıza yardımcı olacak. Flip-
chartın ortasına yazdığınız sorun ya da 
problem ağacınızın gövdesini oluştura-
cak. Nasıl ifade ettiğinizin çok önemi yok 
çünkü kökler ve dallar onu detaylandıra-
cak ama hararetle ilgilendiğiniz gerçek 
bir sorunu anlatması olması önemli.
Sonra ana sorunun nedenlerini belirleyin, 
bunlar kökleri oluşturacak. Sonra da so-
nuçları belirleyin, bunlar da dalları ola-
cak. Bu nedenler ve sonuçlar post-itlere 
ya da kartlara ayrı ayrı yazılabilir ve de 
neden-sonuç ilişkisini kurmaya yardımcı 
olacak şekilde gruplandırılabilir. Egzersi-
zin amacı bu etkenler düzenlendiğinde 
ve yeniden düzenlendiğinde ortaya çı-
kan tartışma, münazara ve diyalog – ki 
çoğu zaman köklerin ve dalların da kök-
lenip dallanmasına neden olabilir. 
Gövde ana problem. Kökler ana proble-
min nedeni, dallar ise etkileri.
Çözüm (aynı zamanda hedef de dene-
bilir) Ağacı ise problem ağacını oluştu-
ran olumsuz ifadeleri terse çevirerek elde 
edilebilir. Örneğin “bu konuda bilginin ol-
maması” gibi bir neden (problem ağacı) 
“bilginin artması” gibi bir sonuca dönü-
şür. Hedefler ağacı hedefler arasındaki 
neden-sonuç ilişkisini gösterir.
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Problem
Doğu Avrupa’da 

kentsel alanlarda 
faal olmayan 

gençler

Niye?

Niye?

Niye?

Niye?

Niye?

Niye?

Gençler kentin kamusal yaşamına 
aktif olarak katılmaya hevesli 

değiller.

Gençler sistemi değiştirmeye güven 
duymuyor ve de belirli bir zümreye 

kendini ait hissetmiyor.

Değişim yapmaya güçleri yok 
gibi hissediyorlar ya da nasıl 

yapılacağını bilmiyorlar.

Aktivistlerin başarılı eylemleri 
hakkında yeterli bilgi yok.

Medya aktivist grupların ve de 
faaliyetlerinin rolünü yansıtmıyor.
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Amaçlar ve hedefler 

Bir düşünce egzersizi yapalım:

Mesela önünüzde bir masa var ve de size 
masanın tepesine ellerinizi kullanmadan 
tırmanma görevi verildi. Nasıl yapacağı-
nızı düşünmeye başlayın. Ne yapacaksı-
nız?

Biraz düşündükten sonra sonuca ulaşı-
lacak: ya yakınınızdaki kişiler masanın 
tepesine çıkmanıza yardımcı olacak ya 
da siz masanın yanına bir sandalye ko-
yarak masanın üzerine tırmanacaksınız. 
Düşünme zamanı: Ne oldu? Bunun bir 
görev olduğunu unutun. Bunu yapmanız 
gerektiğini düşündüğünüz andan başla-
yarak analiz edin. Düşünce süreçleriniz 
neydi ve hangi fikirler aklınıza geldi?

Amacınız vardı:
Masanın üzerine ellerinizi 

kullanmadan çıkmak

Hedefleriniz vardı:
1. Durumu 

gözlemlemek ve 
değerlendirmek

2. Masanın üzerine 
çıkmak

Bir faaliyet yaptınız:
1. Odayı size yardımcı 

olabilecek bir şey 
ya da birisi için 
araştırdınız

2. Odadaki birinden 
yardım istediniz

3. Masanın yanına bir 
sandalye koydunuz
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Genelde amacımız nedir?
Genel kural:
• Amaç faaliyetin nedenidir.
• Hedefler birden fazla olabilir. Hedefler 

amaca giden yollardır.
• Faaliyetler birden fazla olabilir ve her 

faaliyet bir amaca cevap verir.

Her proje DEĞİŞİM hedefler:
Susuzluğu sevmiyorum bu yüzden bir 
bardak su içeceğim. Mahallemde yeşil 
alan olmaması hoşuma gitmiyor bu yüz-
den ağaç dikeceğim. Kamusal alanların 
cinsiyetinin olması hoşuma gitmiyor bu 
yüzden telefon kulübelerine toplumsal 
cinsiyetle ilgili sanat yapacağım. Peki, 
bunlarla hangi amaca hizmet edece-
ğim?

Her proje faaliyetle DEĞİL amaç ve he-
deflerle başlar.
Formül çok basit:

Problem + Kişi + Mekân.

Örneğin:
Bu projenin amacı Doğu Avrupa şehir-
lerindeki genç, yeşil, kent aktivizmini 
arttırmayı amaçlıyor. 

Hedefler.
Hedefleriniz projenizin ya da etkinliğinizin 
amacınıza nasıl ulaşacağını anlatacak. 
Hedefler pratik, ulaşılabilir öncelikleriniz-
dir ve kolayca listelenebilir.

Örneğin:
Bu projenin amacı Doğu Avrupa şehir-
lerindeki genç, yeşil, kent aktivizmini 
arttırmayı amaçlıyor.

Hedeflerimiz:
• Yeşil kent aktivizmi hakkında kaliteli, 

akredite eğitimler vermek
• Gençleri proje yönetimi ve savunucu-

luk konularında eğitmek
• Benzer alanlarda çalışan yerel kent 

aktivisti/örgütü/girişimi bulmak ve 
aralarında işbirliği kurmak.

Sadece amacınıza uygun hedefler değil 
aynı zamanda gerçekçi hedefler koymak 
istiyorsanız hedeflerinizin SMART olması 
tavsiye edilir. Bu şu anlama gelir:
1. Spesifik – Amacınızı belirlerken yap-

tığınız gibi kim, ne, ne zaman, nerede, 
niye ve nasıl sorularının cevaplarını 
düşünün. 

2. Ölçülebilir – Sayısal ya da betim-
sel ölçüler koyun. Örneğin: bir eğitim, 
haftada üç kere.

3. Erişilebilir – Kaynaklarınızı düşünün 
ve gerçekçi düşünün.

4. Konu ile alakalı – Hedeflerinizin 
amaçla tutarlı olduğundan emin 
olun. Hedefleriniz amacınızı tamam-
lamıyorsa yeniden yazmaktan kork-
mayın. 

5. Zamana bağlı – Gerçekçi bir takvimle 
çalışın.

Unutmayın proje süresince hedefleriniz 
değişebilir. Eğer bir şeyin tam işe yara-
madığını hissederseniz amacınıza daha 
iyi varmak için hedeflerinizi değiştirebilir-
siniz.

Her projenin amaçları, hedefleri 
ve faaliyetleri olur. 
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PESTEL Analizi

PESTEL, kent aktivistlerinin proje ya da ey-
lemlerini etkileyebilecek etmenleri belir-
lemek için kullanışlı bir araçtır. PESTEL’in 
açılımı Politik, Ekonomik, Sosyal, Tekno-
lojik, Çevresel ve Legal idir. Bir eylem ya 
da faaliyet düzenlemeyi düşündüğümüz 
zaman bu altı etmen çoğunlukla bizim 
kontrolümüzde değildir. Ancak sonuçları 
ciddi biçimde etkileme potansiyeline sa-
hiptir. PESTEL analizi her kategoride plan-
lanan projeyi ya da eylemi etkileyebile-
cek tüm faktörleri listeleyerek yapılır. Tüm 
kategoriler birbirleriyle bağlantılıdır ve 
aralarındaki ayrım pek net değildir. Şimdi 
her kategorinin pratik anlamda ne ifade 
ettiğine biraz daha ayrıntılı bakarım.

1. POLİTİK FAKTÖRLER devletin aktivizme, 
eylemlere, protestolara ve toplanmalara 
karşı politikalarını içerebilir. Yerel eylem 
yaparken kendinize yerel hükümet poli-
tikalarının hangilerinin kentsel planlama 
ve de kent sakinlerinin süreçlere katılımı-
na yönelik olduğun sorabilirsiniz. En ba-
sit haliyle hükümetin öne sürdüğü poli-
tikalarla hâkim konumdaki politik gücün 
yurttaş mücadelesine nasıl baktığını göz 
önüne almak önemli. Dikkate almanız 
gereken bazı sorular:

• Yetkililer yurttaşların ifade ettiği dert-
leri dikkate alıyor mu yoksa onları 
bastırmaya mı eğimli?

• Yerel hükümetler önceden belirlen-
miş kalkınma planlarını mu uygulu-
yor yoksa iyi örgütlenmiş bir girişime 
ayak uydurmaya gönüllü olurlar mı?

• Hükümet ne kadar istikrarlı yerel ya 
da genel seçimler ne kadar yakın?

• Eyleminiz başka bir siyasi etkinlikle 
çakışıyor mu? Ya da siyasilerin yaz 
tatili yaptığı zamana mı denk geliyor?

• Herhangi karar-verici bir girişimi des-
teklemeye eğilimli olur mu?

Örneğin şehir yönetimindekilerin iyi ör-
gütlenmiş girişimlerle iletişim kurmaya 
daha yatkın olduğunu biliyorsanız şe-
hir kanalını ağaçlandırma fikriniz için 
kamusal münazara düzenleyip yerel 
hükümet temsilcilerini çağırmak man-
tıklı olabilir. Eğer durum böyle değilse 
belki de belediye konağının önünde bir 
eylem organize etmek daha iyi bir fikir 
olabilir.

2. EKONOMİK FAKTÖRLER yerel hüküme-
tin vergi politikalarını, hayat giderlerini ve 
standartlarını ve de yasamayı fonlayan 
girişimleri içerebilir. Ekonomik faktörleri 
düşünürken vergi ödemeden edinebi-
leceğiniz bağış miktarını, projeniz ya da 
eyleminiz için özel ya da kamusal fon im-
kânlarını göz önüne almak önemli olabi-
lir. Ayrıca nüfusun ekonomik refah sevi-
yesini de düşünmelisiniz.

• Yerel topluluğunuzun üyeleri proje ya 
da eyleminizi vergilerin boşa harcan-
ması olarak mı görür (eğer kamusal 
fonlanıyorsa) yoksa yaşamlarına ya-
kın mı bulur?

• Ne tür fonlara başvurabilirsiniz? Eş fi-
nansmana ihtiyacınız olacak?

• Projeyi gerçekleştireceğiniz ülkede 
kurlar ne kadar istikrarlı?

Örneğin belediyenizin yurttaş giri-
şimlerine yönelik destekleri olduğu-
nu biliyorsanız bu fonlara başvurmak 
mantıklı ı olacaktır. Eğer belediyenizin 
borcu varsa ya da bütçede açık veri-
yorsa muhtemelen fon için başka yer-
lere başvurmak projeniz için daha iyi 
olacaktır.
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3. SOSYAL FAKTÖRLER demografi, refah 
dağılımı, lobi gruplarının varlığı, hareket-
lilik ya da dini inançlar gibi geniş kap-
samda pek çok faktörü içerebilir.

• Projenizi ya da eyleminizi geliştirirken 
kendinize şunu sorun: Toplumun ço-
ğunluğu genç mi yaşlı mı?

• İyi eğitimliler mi yoksa çoğunluğu en-
düstriyel sektörde çalışan mavi yaka-
lılardan mı oluşuyor?

• Bir toplumun demografisini incele-
mek eyleminiz ya da projenizle etkile-
yeceğiniz kitlenin karakteristiğini an-
lamak konusunda ipuçları verebilir. 
Yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, gelir se-
viyesi, medeni durum, iş durumu, din, 
doğum hızı, ölüm hızı vs. gibi

• Sizin gündeminizi destekleyecek han-
gi lobi grupları olabilir? Kimler mütte-
fikiniz kimler karşıtınız olabilir?

• Kendinize toplumunuzda gündeme 
hangi konuların geldiğini sormalısınız, 
günlük yerel gazeteler hangi konuları 
takip ediyor? Bu sosyal faktör analizi-
nizde çok belirleyici olabilir.

• Çevresel sorunlar ne kadar önemli? 

Örneğin çoğunluğunu yaşlıların oluş-
turduğu yerel toplumunuzda gençlik 
merkezi açmak istiyorsanız toplulu-
ğun yaşlı üyelerinin de faydalanacağı 
programlara dâhil ederek onların fikri-
nizi desteklemesini sağlayabilirsiniz.

4. TEKNOLOJİK FAKTÖRLER hedeflerini-
ze ulaşmanız için kullanabileceğiniz tüm 
teknolojik yöntemleri içeriyor. Bu faktör-
leri düşünürken kendinize projenizi ya da 
eyleminizi hayata geçirirken size yardım-
cı olacak başka platformlar var mı diye 
düşünmelisiniz. Bunlar farklı toplumlarda 
popüler olan farklı sosyal medya ağları 
olabilir. Hedef kitlenize ulaşmanın farklı 
yollarını sağlamaktan öte teknolojik fak-

törler takım çalışmasına en yatkın araç-
ları da içerebilir.

• İletişim ve dağıtım operasyonu yeni 
teknolojilerden nasıl etkileniyor?

Örneğin genç sanat öğrencilerini he-
defleyen bir duvar boyama eylemi 
planlıyorsanız Instagram’da reklam 
vermek Fecebook’ta etkinliği paylaş-
maktan çok hedef grubunuza ulaşma-
nıza yardımcı olabilir.

5. EKOLOJİK FAKTÖRLER Eyleminizin ya 
da projenizin çevreyi nasıl ve ne kadar 
çok etkilediğini dikkate almalısınız. 

• Eylem sırasında tek kullanımlık ma-
teryal dağıtacak mısınız ve bu çevreyi 
nasıl etkileyecek?

• Eylemi yaptığınız belediyenin çevre 
kurallarına uygun bir şekilde ve en az 
çevreye zarar verecek şekilde kay-
naklarınızı ve çıktılarınızı planladınız 
mı?

Örneğin yürüyüş düzenliyorsanız ve 
de katılımcılara dağıtılmak üzere gü-
venlikle ilgili el ilanları hazırladıysanız 
mutlaka yürüyüşten sonra yerlere atı-
lan el ilanlarını toplayacak ve de çev-
reye saygılı biçimde geri dönüştürecek 
gönüllülerin olduğundan da emin olun.

6. LEGAL FAKTÖRLER hükümetlerin sü-
rekli yarattığı ya da sürekli değiştirdiği 
dinamik yasamayı kapsamaktadır. Ön-
ceki faktörlerde nasıl hepsinin birbiriyle 
bağlı olduğuna değinmiştik. Yurttaş gi-
rişimlerinin, toplanmaların etrafındaki ve 
de projeniz ya da eyleminizle gündeme 
aldığınız konunun etrafındaki yasaları 
dikkatlice incelemelisiniz. Böylelikle ka-
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nunların sizi yavaşlatmasındansa size 
yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz.

• Eylem için bir izne ihtiyaç var mı? Bu 
izni çıkarmak ne kadar sürecek?

Örneğin bazı ülkeler eylem organize 
eden protestocuların aynı zamanda 
güvenlikten de sorumlu olmasını ta-
lep ederken bazı ülkelerde sadece polis 
güvenlikten sorumlu oluyor.

MÜTTEFİK YELPAZESİ

“Müttefikler Yelpazesi”, çevrenizi ve kar-
şıtınızı nasıl tanıyabileceğinizi anlamak 
için kullanılan bir araçtır. Müttefikler yel-
pazesi yöntemi bir konunun paydaşlarını 
tanımlamak için kullanışlıdır. Müttefikler 
yelpazesi şöyle çalışır: her dilime farklı 
kişileri, grupları ya da kurumları yerleşti-
rebilirsiniz. Detaycı olun ve onları adlan-
dırın! Soldan sağa doğru önce aktif müt-
tefiklerinizi belirleyin: sizinle aynı fikirde 
olan ve sizinle beraber mücadeleye ka-
tılanlar; pasif müttefikleriniz: sizinle aynı 
fikirde olan ama harekete geçmeyenler; 
tarafsızlar: isminden belli, pasif karşıtlar: 
sizinle karşıt görüşte olan ama sizi dur-
durmaya çalışmayanlar ve son olarak 
aktif karşıtlar.

Müttefik yelpazesi analizi etrafınızdaki 
ağları belirlemenize ve de harekete ge-
çirmenize yardımcı olabilir. 

Müttefik yelpazesi analizi bir kampanya-
nın haritasını çıkarırken ya da bir sosyal 
hareket için strateji geliştirirken kullanı-
labilir.

Müttefik yelpazesi tanımının 
hedefleri:

• Konuyla ilgilenen paydaşları, kişileri, 
grupları, örgütleri ve kurumları belir-
lemek (potansiyel müttefikler)

• Karşıt olması en muhtemel kişileri be-
lirlemek

• Ana müttefiklerin ilgisini daha çok çe-
kebilmek için taktik geliştirmek

• Herhangi bir konuda başarı yakala-
mak için karşıtları kazanmanın gerekli 
olmadığının farkına varmak.

Paydaşları tanımlayın:

• Öncü ve Aktif Müttefikler: İşbirliği yap-
tığımız kişiler, eylemlere gelen kişiler, 
eylemlere liderlik eden kişiler

• Pasif Müttefikler: Fikirlerimize yakın 
olan ama eylemlerimize, etkinlikleri-
mize, toplantılarımıza gelmeyen kişi-
ler

• Tarafsızlar: Bizim farkımızda olma-
yanlar

• Pasif Karşıtlar: Bizimle aynı fikirde ol-
mayan ama bize karşı harekete geç-
meyenler

• Aktif ve Öncü Karşıtlar: Bizim görüşle-
rimizle tamamen karşıt görüşe sahip 
ve de sivil toplum ya da siyasette ak-
tif olan kişiler.
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Hedef kitle:

Hedef kitle bir politikanın ya da kampan-
yanın etkilemeyi umduğu kişilere denir. 
Hedef kitle analizi hedef kitleleri ve ihti-
yaçlarını belirleme sürecidir. Proje hedef 
kitlesi, proje paydaşlarının alt kümesidir. 
Bu analizi yapmanın amacı hedef kitle-
nin ihtiyaçlarını ve uğraştıkları sorunla-
rı anlamak. Bu analiz projenin ne kadar 
anlamlı olduğunu kanıtlayacak. Hedef 
kitle analizini hazırlamak hedef kitlenin 
ihtiyaçlarına en uygun faaliyetleri plan-
lamamızı sağlayacak. Detaylı bir analiz 
projenin kalitesini arttırır ve hedef kitlenin 
projeyle ilgilenmeme olasılığını düşürür.

Ana hedef: 
Eylemimizin başarılı olabilmesi için 
harekete geçirmemiz gereken bir ya 
da iki öncelikli paydaşlar.

Ana sorular:
Hedef kim? Hedef kitlenin varmak is-
tediğimiz sonuçlar üzerinde nasıl bir 
etkisi var? Kimi dinlerler? Kim onların 
fikrini değiştirebilir?

Sormamız gereken sorular: Bu kişiler in-
ternet ya da sosyal medya kullanıyor 
mu? Evetse, hangileri? Ne kadar etkin? 
Boş zamanlarında neler yapıyorlar? Ne 
ilgilerini çeker, ne ilgilerini çekmez? Hare-
kete giriş noktaları nedir?

Örnek: Mahalledeki kamusal parkı yeni 
bir park yeri için yıkımdan kurtarmak 
istiyoruz. Hedefimiz yerel belediye. On-
lar seçmenlerini dinlerler. Parkın ya-
kınlarında yaşayan pek çok anane ve 
dede torunlarını parka götürüyor ve 
yakında belediyenin parkı yıkacağın-
dan haberleri yok. Ananeler ve dedeler 
çoğunlukla internet ya da sosyal med-
ya kullanmıyorlar ama apartmana ası-
lan duyuruları çok dikkatlice okuyorlar. 
Bize karşı tarafsızlar ama parkın yıkıl-
masını istemiyorlar. Onları eylemimize 
evlerine broşür bırakarak ya da apart-
mana ve parka yakın yerlere duyuru 
asarak davet edebiliriz.



50

Proje hazırlarken hedef kitle 
belirleme süreci:

Projenin hedef kitlesini belirleyin: projenin 
çıktılarından direkt faydalanacak kişiler 
ya da örgütler. Bu hedef kitlenin her biri 
için tipik sorunları ve ihtiyaçları belirleyin.

1

2

3

4

5

6

7

8

Grubun ihtiyaçları ve sorunlarını nasıl in-
celeyeceğinizi bulun. Anket mi, mülakat 
mı, fokus grupla mı.

Hedef kitleyi tanımlayın: ne kadar büyük, 
demografik özellikleri nedir, hedef kitlede 
kaç kişi var ve projeye hedef kitleden kaç 
kişinin dâhil olmasını hedefliyorsun.

Hedef kitlenin asıl ihtiyaçlarını ve yaşa-
dığı problemleri tanımlayın. Projenin bu 
ihtiyaçların ve sorunların hangilerini çö-
zeceğine karar verin.

Anket için taslak bir anket, mülakat için 
bir yapı ve de fokus grup için gündem 
oluşturun. Hedef kitleden kaç kişinin bu 
analize katılacağına, analizin kim tara-
fından ve ne zaman yapılacağına karar 
verin.

Araştırmanızı yürütün ve değerlendi-
rin.

Her bir hedef kitlenin projeye dâhil olma-
sı için nasıl motive edeceğinizi betimle-
yin.

Her hedef kitleyi incelemek için bir metot 
belirleyin. Hedef kitle üzerine daha önce-
den yapılmış araştırmaları bulmaya ça-
lışın. Örneğin: yüksek lisans, doktora tez-
leri, bakanlıklar ya da STK’lar tarafından 
yapılmış araştırmalar vs.

SOSYAL MEDYA 

Projenizin görünür olması için en çok kul-
lanılan araç sosyal medyadır. Bu şekilde 
müttefiklerinizi, paydaşlarınızı, katılım-
cılarınızı arayabilir ya da içerik yaratıp 
paylaşabilirsiniz.

İşte değerli bulabileceğiniz bir kaç fikir: 

• Sosyal medyanın iki yönlü bir konuş-
madır ve zaman vermeniz gerekir,

• Her zaman webinarlara dikkat edin, 
webinarın kendisi ve de katılımcıların 
sorduğu sorular webinarları değerli 
yapar,

• Gelişmeleri takip etmek için en az iki, 
en fazla dört tekno-sosyal medya 
web sitesi belirleyin,

• İçeriğinizi sürekli güncelleyebilmek, 
zaman ve emekten tasarruf etmek 
için içeriklerinizi yayınlarken zaman-
lama araçları kullanın;

• Her zaman ücretsiz (ve açık kaynaklı 
platform, uygulama, sunucuları) kul-
lanın, eğer başka bir seçeneğiniz kal-
mazsa ödeme yapmayı düşünün;

• İçeriğiniz için bir takvim yapın

• İlgilendiğiniz içeriğe ulaşmak için Go-
ogle Alerts, Twitter Search, IFTTT kul-
lanın;

• Sosyal medya içeriği kısa ve hedef 
kitlenizin ilgisini çekecek şekilde yazın.
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BÜTÇE

Finansal yönetimin ilk adımı öncelikle yö-
netecek finansmanı bulabilmektir: fonla-
yıcıları bulmak, onları projenizin finanse 
etmeye değer olduğuna ikna etmek ve 
de net, kendinden açıklayıcı, gerçek-
çi ve dengeli bütçe! Finansal planınızı 
oluşturmanın ve sunmanın pek çok fark-
lı yolu var (farklı formlar, başka hesap 
yöntemleri, fonlayıcılara özel kurallar vs.), 
fakat her türlü etkinlik hatta pek çok sivil 
toplum çalışmaları için birkaç tane ben-
zer bölümün eklenmesi gerekir. 

Genel olarak harcama bütçenizi üç ana 
kategori üzerine kurmanız gerekir: hazır-
lık, faaliyet ve takip. Her birinde nasıl gi-
derler bekliyorsanız onları ekleyerek de-
taylandırmanız lazım. Muhtemelen bu 
bütçe başlıklarını seyahat/konaklama, 
ücretler, materyal/idari giderler, iletişim/
görünürlük ve diğer giderler: 

Seyahat/Konaklama

• Katılımcılar/Takım/Eğitmenler 
seyahat

• Katılımcılar/Takım/Eğitmenler 
konaklama ve yiyecekler

• Vize giderleri
• Yerel ulaşım

Ücretler

• Eğitmenler/uzmanlar
• Tercümanlar/Çevirmenler
• Diğer katkı verenler

Materyal/İdari Giderler

• Ekipman/toplantı salonu kirası/
ofis materyalleri

• Tercüman/Çeviri teçhizatı

İletişim/Görünürlük

• Basım
• Broşür, poster, yayın (kavram ve 

tasarım)
• Web sitesi
• Telefon faturaları

Diğer giderler

• Banka ücretleri
• VTR*

Bütçe hesaplaması için 
ipuçları

Öncelikle hazırlık takımının seyahat gi-
derlerini hesaplamakla başlayabilirsiniz 
(aynı hesaplama katılımcıların seyahat 
veya konaklama giderlerini hesaplamak 
için de kullanılabilir) Genellikler hazırlık 
takımı etkin olabilmesi için 3 kişiden kü-
çük, 10 kişiden büyük olmamalı. Seyahat 
giderleri tahmini yapmak genellikle çok 
zordur çünkü seyahat giderleri çoğun-
lukla hazırlık takımının nereden geleceği 
ile alakalıdır (ki genellikle bütçe yapar-
ken bu bilgi elimizde yoktur, eğer varsa 
direkt onlara sorun). Genellikle herkese 
uyabilecek ortak bir miktar bulunur, bu 
karar verilen tutarı tüm hazırlık takımı 
üyeleriyle çarparsınız. Şu iki yöntemden 
birini deneyebilirsiniz:

• Skyscanner gibi bir web sayfasın-
da ya da büyük havayolu şirketi-
nin sayfasında etkinlik yerinden en 
uzak noktaya uçak biletinin fiyatı-
na bakın

• Farklı ülkelerdeki arkadaşlarınıza 
etkinliğe gelmenin ne kadar tuta-

* VTR - Voluntary time recognition (Tanı-
nan gönüllü zamanı) Gençlik STK’larının yürüttüğü 
gençlik faaliyetlerin faydası için insanların kendi 
özgür iradeleri ile zamanlarını ve emekleri ile mali 
destek almadan, sundukları katkı (Avrupa Gençlik 
Vakfı)
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cağını sorabilirsiniz. Uluslararası 
örgütler için ulusal üye örgütleri-
nizdeki kontaklarınızı kullanabilir-
siniz.

Ortalama tutarı bulduktan sonra en ya-
kın yuvarlak sayıya yuvarlamalısınız (or-
talama 274 ise 300, ortalama 332 ise 350 
gibi) ve hazırlık takımının kişi sayısı ile 
çarpmalısınız. Vize giderlerini ve de yerel 
ulaşım giderlerini (mesela havalimanına 
gidiş-geliş) eklemeyi unutmayın.

Konaklama giderleri hesabı söz konu-
su etkinlik için elinizde bulunan paraya 
bağlıdır. Öncelikle ne tür bir konaklama 
aradığınızı belirleyin (4 yıldızlı otel, yurt, 
hostel vs.) Seçeneğiniz ne olursa olsun 
sonrasında tam bütçeyi yansıtması için 
yeniden hesaplayabilirsiniz. Telefonu alın 
ve etkinliğin yapılacağı ülkedeki bir kaç 
yere fiyatlarını sorun ya da daha iyisi ye-
rel ortağınızdan gecelik konaklama fi-
yatlarını araştırmasını isteyin.

Yiyecek ve içeceklerin hesabı da aynı 
şekilde yapılabilir. Varılacak ülkede stan-
dart bir yemeğin ne kadar olduğunu öğ-
renebilir ve buna göre hesap yapabilirsi-
niz. Yeşil bir proje yapıyorsanız vejetaryen 
ya da vegan yemekler planlamak daha 
mantıklı olabilir!

İletişim giderlerinde internet, telefon, 
cep telefonu ve posta giderlerini he-
saplamalısınız. Muhtemelen başka ile-
tişim yöntemleri de vardır ama size 
masraf olmayacaktır. İletişim giderlerini 
hesaplarken öncelikle uluslararası örgü-
tün sekretaryasını düşünmelisiniz (eğer 
uluslararası koordine edilen bir projeyse) 
sonra da yerel örgütün.

Diğer giderler hazırlık takımın toplantıla-
rında ihtiyaç duyacağı herhangi bir şey 
olabilir. Banka masrafları, VTR (tanınan 
gönüllü zamanı gider olarak eklense de 
gelir olarak da eklenmesi gerekir çünkü 
gönüllülere bir ödeme yapılmayacaktır 

ama proje bütçesi için saatlik çalışma 
ücreti yansıtılmalı – daha fazlası için bkz 
https://www.coe.int, vs.

NOT: toplantı esnasındaki ulaşım gider-
leri, basım ve diğer materyal ve iletişim 
giderleri BURADA LİSTELENMEMELİ.  Bunlar 
için özel bütçe satırları var: yerel ulaşım 
giderleri seyahat başlığında, donanım/
toplantı salonu kirası ve çeviriler idari gi-
der başlığında; basılı malzemeler iletişim 
ve görünürlük başlığı altında listelenmeli.

Özetle:
Kampanyalar hedeflerinizi, müttefik-
lerinizi, kuvvetli ve zayıf noktalarını-
zı ve de içinde bulunduğunuz siyasi ve 
ekonomik şartları değerlendirdiğinizde 
başarılı olur. Ayrıca SMART hedefleri-
niz olmalı. Amacınıza ve hedeflerinize 
en uygun, müttefiklerinize ulaşmanızı 
ve onları kampanyaya dâhil etmeni-
zi sağlayacak faaliyeti seçmeniz ya da 
geliştirmeniz önemli.

İyi şanslar, Genç aktivist!
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Bianca Creutz
Leipzig, Moskova’da çalışıyor
Kentleşme ve Sürdürülebilirlik Politika 
Bilim insanı 

CDN’le çalışmaya 2012’de başladım. O 
zamandan beri başka yerlerde yaşadım, 
okudum ve çalıştım ama CDN iyi bir ar-
kadaş gibi her zaman yanımdaydı. Kent 
Basamakları projesi benim dâhil oldu-
ğum en büyük, en zorlu ve en zengin pro-
jeydi. Üç sene önce Alternatif Kentleşme 
çalışma grubunda ilk defa bir proje fikri 
oluşturduk. Gençlerin şehirlerin karma-
şıklığını sadece anlamasını değil, yerel 
toplumlarına faydalı olabilecek projeleri 
yürütebilmeleri için donanım sahibi ol-
malarını istedik. Onların küresel olarak 
düşünebilmeleri ve yerel olarak harekete 
geçebilmelerini istedik. Geriye baktığım-
da bu hırslı projeyle neler başardığımızı 
ve Koordinasyon Takımı olarak nasıl ge-
liştiğimizi görmekten mutluyum. Kişisel 
olarak bu proje çalışma hayatımda bana 
çok faydalı olacak kapasiteyi geliştirme-
mi sağladı: Alfa Fellowship Programına 
girdim ve de Moskova’da KB Strelka’da 
katılımcı planlama üzerine çalışıyorum.

Erisa Nesimi
Tirana
Mimar

İstanbul’daki Eğitmenlerin Eğitimi’ne ka-
tıldığımda bu grubun bir parçası olmayı 
çok istedim ve de bir tür aidiyet hissettim. 
O faaliyet aktivizmle daha çok ilgilen-
mem uyarıcı oldu ve kentimdeki sorunlar 
ve kent tartışmalarına dâhil olmak için 
kendime daha çok güvenmemi sağladı. 
Alternatif Kentleşmeyle hep ilgilenmiş-
tim ama benimle benzer ilgileri olan ve 
amaçlarıma ulaşmamı sağlayacak baş-
ka kişilerle hiç tanışmamıştım. Bu yüzden 
bölgesel eğitimlere hazırlık takımının bir 
parçası olarak ve Alternatif Kentleşme 
Çalışma grubuna başvurdum. Projenin 
en sevdiğim anı Tirana’daki bölgesel 
eğitimin sonunda takım içinde projenin 
değerlendirmesini yapmaktı. O anda ne 
kadar çok şey öğrendiğimi fark ettim. O 
ülkelerdeki aktivizmin halini biraz daha 
iyileştirdiğimizi fark ettim, özellikle benim 
şehrim Tirana’da. Alternatif Kentleşme 
Çalışma Grubunun bir parçası olarak 
kentler üzerine tartışmalarımızın ve de-
neyimlerimizi paylaşmamızın ilham veri-
ci olduğunu deneyimledim.
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Justine Pantelejeva
Riga
Riga’da stratejik kent planlamacısı 
olarak çalışıyor

Alternatif Kentleşme Çalışma Grubun-
daki diğer kişiler ve projenin amacı bana 
çok ilham verdi: Doğru Avrupa’daki genç-
lerin kendi toplumlarında değişim yarat-
masına yardımcı olmak. Aktivizm bazen 
kavram olarak marjinalize ediliyor ama 
aslında kendi doğanızı ve geleceğinizi 
kurma sürecine katılabilmek her yurttaşın 
hakkı ve gençler de değişimin aracı. Pro-
jedeki en güzel anlarım aynı zamanda en 
zorlu anlardı: gecenin bir yarısı oturum-
ları değiştirmek, beklenmedik zorluklar, 
Türkçe’ den başka dil konuşmayan birine 
çıktı almam gerektiğini anlatmak. Şimdi 
hepsi en sevdiğim zamanlar çünkü en 
zorlardı. Alternatif Kentleşme kavramının 
anarşik katılımcılığını seviyorum.

Liudmila Gavrilenko
Novosibirsk
Mimar

Toplumumuzun son yıllarını gözlemler-
ken daha aktif olma ihtiyacı duydum. 
Bu proje insanların fikirlerini değiştirme-
ye katkı sunmak için kaçırılmaz bir fırsat 
verdi. Uluslararası hazırlık takımı üyesi 
olarak ilk deneyimindi, bu yüzden başta 
biraz endişeliydim. İstanbul’da ilk faali-
yetin hazırlık aşaması en zorlu aşamaydı 
çünkü sadece Eğitmenlerin Eğitimi değil 
tüm seneyi planladık. Zaman içerisinde 
kendime daha çok güvenmeye başla-
dım ve diğer görevlerle birlikte Eğitmen-
lerin Eğitimi ve Belarus’taki Bölgesel Eği-
timin oturumlarını hazırlamaktan çok 
keyif aldım. Dünyanın sonunda bir şey 
olacaksa bile kendinizi bilmek, improvize 
edebilmek ve bilinçli hareket edebilmek 
önemli.  Bu proje bana stresli zamanlar-
da daha sakin ve olumlu olmayı öğret-
ti. Koordinasyon Takımı deneyimim için 
müteşekkirim, son zamanların en şaha-
ne anısıydı!
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Luka Gudek
Zagreb
Siyasi Bilimler Öğrencisi

Projeye biraz geç ve aniden dâhil oldum. 
Alternatif Kentleşme konusuna tama-
men yeniydim ama çok fazla isteğim ve 
iyi niyetim vardı. Uzun süre boyunca ben 
ve kentimdeki diğer gençler kent mekân-
larının nasıl geliştiğine dair söyleyecek 
sözümüz olmadığını düşünüyorduk. Bunu 
değiştirmek istedim ve Dirençli Gelecek 
için Kent Basamakları projesinde fırsat 
kendini gösterdi. Projedeki en sevdiğim 
an bölgesel eğitimler sırasında katılım-
cıların projedeki ortak çalışmamıza da-
yanarak yerel eylem planları hazırlama-
sıydı. Gençleri yaratıcı süreçlerinde, onlar 
için önemli konular üzerine çalışırken 
görmek çok onur verici. Alternatif Kent-
leşme ’ye gönüllü siyasi bilimler öğrenci-
si olarak katıldım. Bilgimin gösteremeye-
ceğimden endişeliydim ama tamamen 
yanılmışım. Siyasi hareketler, siyasi eko-
nomi kavramları ve yönetim türleri Alter-
natif Kentleşmenin ayrılmaz bir parçası. 
Bu dünyada benim ilgilendiğim konular 
için de yer olduğunu öğrendim.

Masha
Pashkova-Dzneladze
Tiflis, Prag’da yaşıyor
Tutkulu Kent Aktivisti, ekonomi ve 
mimarlık okudu

CDN’in yönetim kurulunda görev aldığım 
süre içinde Alternatif Kentleşme çalış-
ma grubuyla çok çalışıyordum. Buda-
peşte’deki Avrupa Gençlik Merkezi’nde 
çalışma oturumu düzenledikten sonra 
Çalışma Grubu’na pek çok kişi katıldı ve 
de konu hakkında çalışmaya ilgililerdi. 
Bir süre sonra çevrimiçi tartışmaların ve 
makale yazmanın bizim için yeterli gel-
mediğini fark ettik. Bir proje fikri oluştur-
duk ve Avrupa Gençlik Vakfı’na başvur-
duk. İlk başvurumuzda projeyi almadık 
ama üzerinde çalışmaya devam ettik ve 
ikinci başvurumuzda fonu aldık. Benim 
için bu proje Çalışma Grubu’nun çocu-
ğu gibi, farklı ülkelerden çevrimiçi çalış-
tık ve bizim gibi gönüllülerin bu projeyi 
yazabilmesi ve yürütebilmesi çok moti-
ve ediciydi. İlk başta fikir gençlerin yerel 
seviyede harekete geçmesini sağlamak 
ve bunun için onlara kaynak yaratmaktı.  
Kentlerin problemlerini ve nasıl iyileşti-
rebileceğimizi konuştuğumuz bir etkinlik 
daha yapmak istemedik. Bunun yerine 
harekete geçip bu sorunlarla gerçek ha-
yatta baş etmek istedik. Proje üzerinde 
çalışmak benim için de çok ilginçti ve 
beni güçlendirdi, Doğru Avrupa’da Alter-
natif Kentleşme ile ilgilenen pek çok kişi 
ve kent aktivisti ile tanıştım. Bölgedeki 
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kentlerle ilgili pek çok şey öğrendim ve 
Alternatif Kentleşme Çalışma Grubu’n-
da çalışmak için şarjımı doldurdum. En 
güzel zamanlar Koordinasyon Takımı’nın 
ekip çalışmasıyla alakalıydı. Oturumları 
baştan yarattığımız ve tüm proje prog-
ramını eleştirel bir gözle yeniden değer-
lendiğimiz ilk toplantı mesela. Çok zordu 
ama değdi!

Nikoleta Petkovic
Belgrad
Kent politikalarıyla ilgilenen peyzaj 
mimarı, CDN Yönetim Kurulu üyesi

Sırbistan Genç Yeşillerinin 2015’te dü-
zenlediği sürdürülebilir şehirler semine-
rinden sonra Yeşillere katıldım. CDN’le 
ilişkim ise 2016’da gençlerin kamusal 
meydanları geri almasıyla ile ilgili “Şehir 
bizim!” çalışma oturumuyla başladı. O 
zamanlar peyzaj mimarisi yüksek lisans 
öğrencisiydim ve ilgim kent politikalarına 
kaymaya başlıyordu. Kentlerimizi nasıl 
daha adil ve sürdürülebilir toplum kur-
mak için kullanabileceğimizle çok ilgiliy-
dim ve de kendime çalışma grubunda 
yuva buldum. Kent basamakları proje-
sinde çalışmak bir seferlik bir deneyim-
di. Birbirimizden sadece konu hakkında 
değil beraber çalışmak hakkında çok şey 
öğrendik ve Doğu Avrupa’nın dört bir ya-
nından muhteşem kent aktivistleriyle ta-
nıştık. Şimdi CDN’in Yönetim Kurulu Üyesi 

olarak 2016’ya göre CDN’le çok daha ilgi-
liyim ama çalışma grubu beni hep ha-
rekete yakın tuttu. Alternatif Kentleşmeyi 
Yeşil hareketin temel prensiplerinden biri 
olarak görüyorum. Kentler iklim değişik-
liğine karşı mücadele ettiğimiz, katılımcı 
demokrasiyi deneyimlediğimiz ve herkes 
için eşit fırsatları barındıran toplumlar 
inşa ettiğimiz yerler.

Özgecan Kara
İstanbul
Tam zamanlı aktivist/sivil toplum 
çalışanı

Yeşillerle Haziran 2013’te Gezi Pro-
testoları zamanında tanıştım. Hükü-
met İstanbul’un merkezindeki, Taksim 
meydanındaki tek parkı yıkıp alışveriş 
merkezi yapmak istiyorlardı. Ağaçları 
sökmeye çalıştıklarında bir kaç aktivist 
parkta kamp kurmaya karar verdi ve po-
lis onlara saldırdı. Bu aktivistler tıpkı bana 
benziyorlardı: hepimizin ortak alanını şid-
detsiz eylemlerle korumaya çalışan bir 
kaç gençti. Sloganlar ve eylemler şiddet-
sizdi, sivil itaatsizlik çarpıcıydı ve herkes 
birbirine karşı çok kibardı. Herkese kucak 
açılmıştı ve biz bir olduk. O anda anladım 
ki ben yalnız değilim ve o zamandan beri 
yegâne amacım benim gibi düşünen 
insanları bulmak oldu. Böylelikle CDN ve 
Yeşil hareketle tanıştım. Tek istediğim şey 
istediğimizi giyip, istediğimizi içip, hisset-
tiğimiz gibi olup sevdiklerimizle bir parkta 
oturup nasıl daha iyi olabiliriz diye beyin 
fırtınası yapmak. Ne de olsa herkesin tek 
istediği huzur içinde bir parkta oturup si-
mit yiyebilmektir.
Bu projenin koordinasyon takımında 
Gezi ruhunu buldum. Beraber zorluklara 
göğüs gerdik, yaratıcı çözümler bulduk, 
dayanışma ve iyilikte güç bulduk. Pek 
çok kahkahayı paylaştık ve umuyorum ki 
başkalarına da bize katılmaları için ilham 
verdik. Çok korkutucu ama bir o kadar da 
güzel.
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Sopho Mchedlishvili
Gürcistan/Sırbistan, genel olarak Doğu 
Avrupa

CDN’de çalışmaya başladığımız zaman 
Alternatif Kentleşme çalışma grubu çok-
tan en ilham verici fikirlerle şahane işler 
yapıyordu. Bu proje fikrine katılmam ve 
de adil, katılımcı ve sürdürülebilir kent-
leşme konularına dâhil olmam uzun sür-
medi. Ayrıca gençlerin yerel müdahale-
lerle kendi kentlerinde dahil olabileceği 
fikri de motivasyonumu arttırdı. Bu sade-
ce topluluklarımızı şekillendirmede bir-
birimize destek olacağımız değil, direkt 
yerel eylemler ve pratiklerle harekete 
geçeceğimiz anlamına geliyordu. Proje 
esnasında pek çok güzel ve zorlu anlarım 
oldu. En güzel zamanlarım içinde proje-
nin koordinasyon ve hazırlık takımlarıyla 
yaptığımız değerlendirmeler, öğrenme 
çıktıları ve kişisel gözlemlerimiz üzeri-
ne yaptığımız derinlemesine ve eleştirel 
düşünmeler ve tabii ki sonrasında azıcık 
Eurovision’a müsamaha göstermek var.

Not:
“Alternatif Kentleşme” kavramı çalışma 
grubundaki tartışmalar esnasında orta-
ya çıktı. Kasım 2018 itibariyle tam olarak 
tanımlı değil. Proje bittikten sonra hede-
fimiz daha net tanımlayarak tanıtmak. 
Eğer bu kavramı nasıl geliştireceğimiz 
hakkında gelişmelerden haberdar olmak 
istiyorsanız CDN’e katılın!

Tasarım
Magdalena Kircheva
Sofya
Coğrafi bilgi sistemleri, bio-çeşitlilik 
ve grafik tasarımla ilgili kent 
planlamacısı

Üniversiteyi bitirdikten sonra öğrenme-
ye başladım. Orada geçirdiğim beş yılda 
pek çok şeyi kaçırmışım. Ama en önemli-
si bugünün eğitim sistemi kentlerde olan 
biteni anlamaktan çok uzak. Tüm süreç-
lerle niye ve nasıl uğraşacağımız belli de-
ğil. Kendi katkımı değiştirmem gerektiği-
ni biliyordum ve ilgi alanlarımı genişletip 
başka bakış açıları da öğrendim. Bugün 
bana işin ne diye sorsanız şunu söylerim: 
Saygı duyduğum insanlarla birlikte zor 
sorunlar üzerine yaptığım şeyleri sevme-
nin bir yolunu bulmak. Yer önemli değil. 
Zihninizi açık tutun!
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Bu projenin hayata geçmesinde katkı-
da bulunan herkese teşekkür etmek is-
teriz. Katkınız için teşekkürler!

• Greeen Forum Sweden

• Green European Foundation

• Avrupa Parlamentosu Yeşil Grup

• Avrupa Parlamentosu Üyeleri: Tho-
mas Waitz, Terry Reintke, Rebecca 
Harms

• European Youth Foundation

• Eğitmenler: Pınar İlkiz, Vesna Jusup

• Katılımcılar ve hazırlık takımı

Bu projeyle ilham verdiğimiz herkes!

Teşekkür 
ederim!
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