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“kentime değer modeli” 

“Kentime Değer, gençlerin yaşadıkları yere dair farkındalıklarını artırmak, 
kentle ilgili aidiyet kazandırmak hem de karar alma süreçlerini katılımlarını 
kolaylaştırmak için tasarlanmış bir modeldir.” 



kentime değer modeli

Kentime Değer, gençlerin yaşadıkları yere 
dair farkındalıklarını artırmak, kentle ilgili 
aidiyet kazandırmak hem de karar alma 
süreçlerini katılımlarını kolaylaştırmak için 
tasarlanmış bir modeldir.  

Model sivil izleme metodunu esas alır. 
Gençler kentle ilgili farklı başlıklarda 
(barınmadan, gıdaya, eğitimden, cinsiyete 
kadar) yaşadıkları kenti izler ve gözlemler. 
Bulgularını, yaşam koşullarını 
iyileştirebilmek ve kent politikaları 
etkileyebilmek için yerel yönetim çalışanları 
ile diyalog ortamı atmosferinde tartışır. 
Çözüm üretmeye, strateji belgelerini 
etkilemeye çalışırlar.  

Bir genç ya da gençlik grubu yaşadıkları 
yere dair sivil izleme gerçekleştiğinde, 
gündelik yaşamlarında karşılaştıkları 
sorunları bir hak ihlali olduğunun farkına 
varır. Bireysel ya da toplu olarak hareket 
etmenin, dayanışmanın tecrübesini edinir. 
Yerel yönetim mecraları ile ilişki kurma 
pratiği edinir. Belki de en önemlisi kendi 
hayatlarıyla ilgili, kentle ilgili, gezegenle ilgili 
olumlu anlamda bir çok değişim 
gerçekleştirebileceğinin farkına varır. 

Örneğin; bir genç ya da gençlik grubu, 
ekoloji başlığı altında sivil izleme için kentte 
bulunan arıtma tesisine gittiğinde, suyun 
nasıl kirlendiğini bizzat gözlemleme fırsatı 
edinir. Bu da kendisini evde bireysel 
alışkanlıklarını değiştirmesine (örneğin 
lavabodan yağ dökmeme), ya da kentte 
suyun kirlenmesine yol açan kirleticileri 
önlemek için bir çevreci hareketin içerisinde 
yer almasına sebep olabilir. Kentte 
belediyelerin atıkların ayrıştırılması için 
daha fazla sorumluluk alması için gündem 
yaratabilir. Tüm bu süreçte genç, öncelikle 
bireysel olarak büyük bir farkındalık ve 
sebep-sonuç ilişkisi geliştirir. Bununla 
birlikte çözüm üretmek için gerekli verileri 
gözlemleme fırsatı edinir. Harekete geçmek 
için de ihtiyaç duyduğu cesaret de birlikte 
çalışmada yer aldığı gençlerden gelir. Hep 
birlikte dayanışma pratiği de geliştirme 
fırsatı edinirler. Ekoloji ile verdiğimiz örneği 
tüm başlıklar için çoğaltabiliriz.  

Kentime Değer Modeli’ni uygulamak için 
öncelikle gençlik grubunuzla birlikte kent 
hakkı bağlamında hangi konuları ele 
alacağınıza karar vermelisiniz. 
Belirlediğiniz başlıklarla ile ilgili ders 
notuna ya da videosuna ilgili başlık altında 
bulabilirsiniz. Önerdiğimiz sivil izleme 
uygulaması da her ders notunun altında 
yer almaktadır.  

Kentime Değer Modeli, gençlerle hak 
temelli çalışmalar yapmak isteyen, 
gençlerin yerel katılımlarını artırmak 
isteyen tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel 
Yönetimler, Gençlik Merkezleri ya da ilgili 
kurumlar tarafından uygulanabilir.  

Sivil İzleme konusunu seçtikten sonra, o 
konuyla ilgili bir tartışma gerçekleştirmek; 
kapsama dair merak ve ilgi uyandırmak 
önemlidir. Her bir konu için gerekli süre 
gençlerin kendi hızlarına göre karar 
verilebilir. Ancak bizim önerimiz her bir 
konu için en az 3 hafta ayırmanız. Birinci 
hafta konuyu anlamak, tartışmak için, 
ikinci hafta sivil izlemeyi gerçekleştirmek, 
üçüncü hafta ise bulguları değerlendirmek 
için ayrılmalıdır. Bizim tecrübemiz bireysel 
sivil izleme uygulamalarındansa, grup 
halinde yapılan sivil izlemeler gençler için 
daha ilgi çekici olmuştur.  

Modele başlamadan önce hazırladığımız; 

• Sivil İzleme 5 N 1 K dökümanına; 

• Bizim uyguladığımız dönemde 
gerçekleştirilen sivil izleme 
uygulamaların “Sivil İzleme İzdüşüm 
Raporu’na” göz atabilirsiniz.  

Sorularınız olursa bize her zaman 
kentimedeger@dortmevsimood.org e-mail 
adresinden ulaşabilirsiniz. 
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