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BİR ŞEHİR HAYALİ ÇALIŞMASI |BİLGİ NOTU 

GİRİŞ 

Denge ve Denetleme Ağı (DDA), ‘Aktif Vatandaş Katılımını Sağlama’ çalışmaları kapsamı ve 

hedefleri doğrultusunda yapılandırdığı “1 Şehir Hayali – Imagine Cities” çalışması ile, vatandaşların 

yaşadıkları kentlere dair sorunları ve çözüm önerilerini dile getirme, karar alma süreçlerini etkileme 

ve bu yolla kapasitelerini güçlendirme çalışmaları yürütmeyi hedeflemektedir. 

Çalışma kapsamında, farklı siyasi görüş ve sosyal arka plandan vatandaşlara ulaşılması ve tüm 

katılımcıların kent yaşamına ilişkin hayallerini ifade etmeleri hedeflenmektedir. 

ÇALIŞMANIN ANA HEDEFİ: HAYALLERDEN POLİTİKALARA 

Vatandaşların gelecekte nasıl bir şehirde yaşamak istediklerine, şehirlerinde görmek istedikleri 

yerel toplumsal ve siyasal ilişkilere dair hayallerini ifade etmeleri için bir zemin oluşturmak ve bu 

hayallerin ulusal ve yerel politika yapım süreçlerine etki ederek gerçeğe dönüşmeleri için katılımcı 

mekanizmalar tarif etmek. 

Proje kapsamında, “1 Şehir Hayali” katılımcıları görüş ve düşüncelerini geniş bir ölçekte kamuoyu 

ile paylaşma imkânı bulacaklardır. Bu geniş ölçek, yerel/ulusal medya kurum ve kuruluşlarını, yerel 

kamu çalışanlarını, siyasi parti temsilci ve adaylarını kapsamaktadır. 

HEDEF GRUPLAR 

Şehirli Vatandaşlar, DDA Üyesi STK Temsilcileri, Ağ Üyesi Olmayan STK Temsilcileri, DD 

Topluluğu Temsilcileri, Farklı Alanlardan Uzmanlar (örn. meslek odaları), Dezavantajlı Gruplar ve 

kentiyle ilgili bir hayali ve derdi olan herkes. 

YAKLAŞIM İLKELERİ 

● Vatandaşlar, demokratik denge ve denetleme sisteminin asli unsurlarıdırlar. 

Mahalleleri, şehirleri, bölgeleri ve ülkeleri konusunda karar ve yönetim süreçlerine 

dahil olmaları; söz söyleyebilmeleri, denetlemeleri ve hesap sormaları 

beklenmektedir.  

● Demokratik yerel yönetişim süreçlerinin işler hale gelmesi ile yerel yönetişimin 

vatandaşı neden ilgilendirdiğinin sade, yalın ve etkili bir şekilde anlatılması; 

vatandaşın dahil olabileceği katılım mekanizmalarının geliştirilmesi ile mümkün 

olabilir.  

● Yerel karar alma süreçlerine etki etme ve katılmayı, sadece seçim zamanlarında oy 

vermek suretiyle icra edilen bir siyasal hak olarak değil, kent yaşamı ve kentsel 

siyasetin ayrılmaz bir yönü olarak gören bir sivil kültürün gelişmesi ve 

yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır.   

 

 

 



 

2 
 

ÇALIŞMA MODÜLÜ: 2030 YEREL HAYAL GAZETESİ 

(ToT) Eğitmen Eğitimi alan Dijital Hayal Atölyesi uygulatıcılarının rehberliğinde bir araya gelmiş 

farklı siyasi görüş, çalışma alanı, yaş grubu, cinsiyet kimliği ve uzmanlık alanından kentli 

vatandaşlar, 2030 yılında yaşıyor olmak istedikleri kentleri düşünerek, 2030’un Yerel Hayal 

Gazetesi’ni hazırlarlar. 

SONUÇLAR 

Proje sonucunda, karar vericilerin de katılımıyla, kentli vatandaşların 2030’da nasıl bir kentte 

yaşamak istediklerine dair bir rapor çalışması yapılacaktır. 

Raporda derlenen fikirler yoluyla ortaya çıkacak politika önerileri sayesinde, kentli vatandaşlar 

yerel karar alma süreçlerine dair izleme faaliyetleri gerçekleştirebilecek; böylelikle, hesap verebilir, 

şeffaf ve yerel katılımı önceleyen kendi politika önerilerinin hayata geçmesi için aktif vatandaşlık 

ilkelerini uygulamaya başlayacaklardır. 

 


