
Küresel Sorunların Çözümü için 
Sanat Ne Yapabilir?

co-art co-act açık pano

Açık panoda yer alan her bir paylaşım, yere ve 
zamana bağlı olmayan bir diyalog başlatıyor. Her 
bir paylaşım, her bir öneri, eleştiri, altı çizilen her 

bir çelişki, paylaşılan bir rahatsızlık, ilham verici 
bir uygulama, kolektif düşünceyi , co-art co-act 

projesini yeniden şekillendiriyor.
 

Proje, Mart 2022 tarihinden bugüne lisans 
öğrencileri, akademisyenler, üniversite 

profesyonelleri, sanatçılar, sivil toplum örgütleri-
vakıflar, kurumlar ve lise öğrencileri başta olmak 

üzere yaklaşık 1400 kişilik katılım ile kurulan ağ 
gelişimini sürdürüyor.

 
Eylem Onyılı’nda, inanıyoruz ki, co-art co-act 
aracılığıyla canlı bir diyalog başlatabilir; ortak 

geleceğimiz için sorumluluklarımızı ve 
yapabilirliklerimizi yeniden değerlendirebilir;  
kolektif eylem için yeni ortaklaşmalar ortaya 

koyabiliriz.
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***Burası laboratuvar gibi işleyen bir 
eğitim mekanı olmuş. Seçkiyi 
herhangi bir sergiden ayıran ise 
bilgi panolarıyla öğretici bir 
değere sahip olması. 
Murat Germen

***Yara bandı iyileştirici bir öğe olmanın yanında yaranın havayla 
temasını kestiği için iyileşmesini geciktirip sadece kapatıcı olmaya 

başlıyor. [Kamu Bandı] da yaraları iyileştiriyor mu yoksa sadece 
üstünü mü örtüyor?

Lise öğrencisi

Üniversite hayatım boyunca katıldığım en 
güzel etkinlikti. Sanatı konuşmak, tartışmak, 

üretime geçmek, yaşamı farklı bir gözden 
anlamaya çalışmak inanılmaz büyük bir haz 

verdi.

Atölye Katılımcısı

Eser bana isminden de hareketle, tavşanların, labaratuvarlarda 
insan merakı ve gelişimi için can verdiklerini düşündürdü.

Lise öğrencisi, “Ölümcül Merak” eseri hakkında



Atölyeden sonra sanata karşı ilgim çok büyük ölçüde arttı 
ve kendimi bu alanda geliştirmek istediğimi fark ettim. 
Atölyeye katılmış olmak benim için yeni bir başlangıç oldu.

Atölye Katılımcısı

(SKA’lara) hakim olduğumu düşünüyordum 
fakat bilgimin yeterli olmadığını gördüm. 
Atölye Katılımcısı

Büyük ölçekli problemlerin tartışılacağı ortak bir 
alan (Çorum’da) olmadığı için insanlar günlük 
problemlerini çözmeye odaklanıyorlar. Böyle 
alanlar olsa, işe yarayabilir.

Lise öğrencisi

***

Enstalasyon ile biraz daha izleyiciyi şaşırtan resimler bitirme 
projemi oluşturdu. Yaptığım dört resmin önünde o resim ile 

ilişkili objeler yer aldı. Bu objeler daha çok gerçeklik katma 
çabasının birer sonucuydu. Resim, bazı gerçekleri tolere 

eder, resimle kendimizi biraz daha içinde bulunulan 
durumdan uzaklaştırırz. İşte bu noktada bizi gerçekliğe daha 

yakın kılan, daha sonuca odaklandıran, rahatsızlık verici bir 
estetikle anlatmak istediklerimi anlatmama yardımcı olan 

şeyler objeler olur. Kullandığım nesneleri aynı zamanda tek 
başına iş olarak sergilemenin yanında, yaptığım resimleri 

tamamladığında, onları daha gerçekçi kıldığında onları 
resimler ile birlikte kullanıyorum.

Zekine Kundukan



diyalog
katılım
sorumluluk
gönüllülük
iş birliği 
birliktelik
harekete geçme

Bu panoya:

Seçki ile ilgili her türlü yorumunu, 
Ortak sorunlarımızın çözümü için 
yaptıklarını, yapmayı 
planladıklarını veya önerdiklerini,
Önemli bulduğun her türlü 
kaynağı,
Çeşitli deneyimlerini,
Gönüllülük yapılabilecek STK 
önerilerini,

Paylaşmayı değerli bulduğun her 
türlü şeyi panoya ekleyerek 
diyaloğa katılabilirsin.
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PANOSU

Gönüllülük  Yapılabilecek  STK’lar
GETEM HMÖV

TÜRMEPA

İhtiyaç Haritası

Tohum OtizmDeliler ve Veliler Derneği

TEGVTOFD

Toplum Gönüllüleri

Yoksulluğa Son Derneği

Okul Destek Derneği

KODA

çocuk 
yoksulluğu

krizlere 
dayanıklılık

derin 
yoksulluk

yoksulluk ve 
psikolojik 
boyutları

hepimize 
yeter

insan hakları 
ihlali

hareket

kirlilik

üreme 
sağlığı

erişilebilir 
aşı

önlenebilir 
ölümler

bulaşıcı 
hastalıklar

erişilebilir 
ilaç

sağlık 
güvencesi

önlenebilir 
ölümler

madde 
bağımlılığı

tra�k kazaları

kıyıların 
korunması

sürdürülebilir 
turizm

hayalet 
ağlara son

deniz kirliliğinin 
azaltılması

denizlerin korunması

aşırı 
avlanmaya son

kıyıların korunması

cinsiyet 
yanlılığı çocuk gelin

kadına karşı 
şiddetle 
mücadele

toplumsal 
cinsiyet rolleri

toplumsal 
cinsiyet körlüğüçocuk gelin

herkes için 
eğitim

her düzeyde 
eğitim

eğitim 
politikaları

erişilebilir 
eğitim

eğitim hakkı

sözel / sayısal 
okuryazarlık

iklim adaleti doğayla uyum

iklim 
politikaları

afetlere karşı 
dayanıklılık

iklim krizi

azaltım

hukukun 
üstünlüğü

şiddete son

yolsuzluklara 
son

şe�af kurumlar

çocuk 
istismarına son

katılımcı 
yönetişim

kapsayıcı karar alma 
mekanizmaları

hesap verebilir 
kurumlar

organize suça 
son

kolektif

birlikte 
kalkınma

işbirliği

küresel 
birliktelik

karasal 
ekosistemlerin 
korunması

biyoçeşitliliğin 
korunması

ormansızlaşmanın 
durdurulması

doğal habitatların 
korunması

tatlı su 
sistemlerinin 
korunması

ormansızlaşmanın 
durdurulması

çölleşmeye son

fırsat eşitliği

kent 
yoksulluğu

ayrımcılığa son

sorumlu göç 
politikaları

eşikler

müşterekler

müşterekler

dayanışmayaklaş

bilinçli tüketici

tüketimin 
azaltılması

türetici

sorumlu üretim

gıda atığı

istek/ihtiyaç

her türlü atığın 
azaltılması

enerji 
yoksulluğu

enerji güvenliği

yenilenebilir 
enerji

erişilebilir 
enerji

düşük karbonlu 
enerji

enerji 
verimliliği

işçi haklarının 
korunması

kapsayıcı 
büyüme

yoksulluğa 
karşı istihdam

çocuk
işçiliğine son

eşit işe eşit 
ücret

kent hakkı

kent suçları

kültürel mirasın 
korunması engelli dostu 

kent
konut hakkı

yaşanabilir 
şehirler

yaşanabilir 
şehirler

kentin ruhu

soylulaştırma

kapsayıcı kent

dirençli kent

su kıtlığı

erişilebilir 
hijyen

erişilebilir 
içme suyu

su ayak izinin 
azaltılması

su ekosistemlerinin 
korunması

erişilebilir 
sanitasyon

gıda 
güvenliği

onarıcı 
tarım

gıda israfı

küçük çiftçi

genetik 
çeşitlilik

sürdürülebilir 
tarım

agroekoloji

tarım 
politikaları

dayanıklı tarım 
uygulamaları

dayanıklı 
altyapı

sorumlu göç 
politikaları

bilgi ve iletişim 
teknolojilerine 
erişim

kapsayıcı altyapı

altyapı politikaları
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