Merhabalar,
Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği, Türkiye’nin geleceğinin; çatışma ve toplumsal ayrışmalar ile değil, bir
arada yaşama iradesi ile şekilleneceğini; bireysel özgürlüklerin müzakere edilmediği, değerler üzerine siyasetin
reddedildiği, ortak çıkarlarımızın ancak diyalog yoluyla keşfedileceğine inanılan bir Türkiye hayalini paylaşır ve
yüceltir.
Ortak Gelecek için Diyalog Derneği; 17 Ocak 2014 tarihinde kuruluş işlemleri tamamlanarak, Türkiye’nin
demokratikleşmesi hedefine katkı sağlamak amacı ile kurulmuş; siyasi katılım, temsiliyet, siyasi sorumluluk,
şeffaflık alanlarında çalışmalar yaparak Türkiye’de demokrasinin araçlarına ulaşımı ve genç kitleleri bu
demokratikleşme hareketine ortak etmeyi kendine amaç olarak belirlemiştir.
Adalet, özgürlük, eşitlik, çeşitlilik, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve müzakerenin içinde bulunduğu temel
demokratik değerleri kendi öncelikleri olarak kabul eden anlayışımız ve Türkiye toplumunun her türlü farklılığı
ile eşit ve demokratik bir yapıda yaşama kararlılığı, bizlerin en önemli motivasyon kaynağını oluşturmaktadır.
Türkiye’nin içe kapanmasını hedefleyen, bir arada yaşam kültürümüzü tehdit eden eylem ve söylemlere karşı
çıkan, tüm kılcal damarlarıyla işleyen bir demokrasinin ancak daha fazla katılım ve temsiliyet ile
sağlanabileceğine inanan Türkiye gençliğinin, kendi geleceği için daha fazla söz sahibi olmasına inanan farklı
düşüncelere sahip kurucuları ve Türkiye genelinde her geçen gün sayıca artmakta olan gönüllü ağı ile Ortak
Gelecek için Diyalog Derneği bu ideallere sahip çıkan herkesi çalışmalarında yer almaya
çağırmaktadır.
Derneğimiz; gönüllü tabanlı bir yapı olarak faaliyet göstermektedir. Çalışmaları
koordine eden kadro da geleneksel hiyerarşik örgütlenme yapısından uzak,
katılımcı ve yatay liderlik prensiplerini öne alacak şekilde yapılandırılmıştır.
Derneğin amaçları ve öncelikleri doğrultusunda çalışmaların
yürütülmesinde geniş çaplı katılım ve demokratik
yönetişim ilkeleri esastır.
Çünkü biz gençlerin söz sahibi olacağı yeni bir
yönetim anlayışını toplumumuzda hakim kılarak,
daha demokratik ve insancıl bir Türkiye’yi mümkün
kılacağımıza yürekten inanıyoruz. Sizleri de Ortak
Gelecek İçin Diyalog ideali bünyesinde gençlere
destek vermeye çağırıyoruz.
Baybars Örsek
Ortak Gelecek için Diyalog Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Siz de bizimle daha farklı bir Türkiye hayalini
paylaşıyorsanız, sizi de Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği
ailesinin bir parçası olarak görmekten mutluluk
duyacağız.
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Daha demokratik ve diyaloğa
açık bir Türkiye amacıyla yola
çıkmış bir grup insanın aynı
çatı altında; siyasetin daha
sorumlu, ölçülebilir ve daha
şeffaf olması için yürüttüğü
çabaların bir ürünüdür.
Türkiye’deki siyasi aktörlerin
ne söylediklerini izliyor ve bu
açıklamaların gerçekliğini,
tutarlılığını ve üslubunu
inceleyip belli bir yöntem
dahilinde derecelendiriyoruz.

Kayda Değer, gençlerin
düşüncelerini geniş kitlelerle
paylaşma isteklerini, siyaset
üstü ve yenilikçi bir yolla
yapmalarına fırsat sunuyor.
Eğer 17 ve 32 yaşları arasında,
Gençlik, Çevre ve Toplum
alanlarında söyleyecek sözü
olan gençler, İstanbul Bilgi
Üniversitesi santralistanbul
kampüsünde yine diğer
gençlerle bir araya gelerek
düşüncelerini önce salondakilere ardından tüm Türkiye’ye
duyurabilecek

Ortak Gelecek İçin Diyalog
Derneği, ‘Ortak Gelecek
Mimarları’nı hayata geçiriyor.
Gençlerin kendi fikir ve
düşüncelerini özgürce ifade
edebilmelerini sağlamak,
gençlerin demokrasinin
araçlarına ulaşımını arttırmayı ve
genç kitleleri; daha fazla
katılımcılık talebine ortak etmek
için sivil toplumun genç ve
katılımcı temsilcilerine teorik ve
pratik yönü güçlü eğitimler ile
yeni bir sivil toplum anlayışını
gençlerle buluşturuyoruz.

Çatışma yerine uzlaşıyı, kavga
yerine diyalogu, hasımlık
yerine ortaklığı ön plana alan
“Ortak Gelecek” idealine ön
yargısız bir şekilde katkı
sağlamayı hedefleyen
gençlerin alanlarında önde
gelen isimler ile buluşturan
“Galata Serileri” yeni bir
toplumsal dilin yeşermesini
hedefliyor, alternatif bir bilgi
alışverişini mümkün kılıyor.

Ortak Gelecek için Diyalog Derneği gerçekleştirdiği projelerin yanısıra, yurtiçi ve yurtdışında
gerçekleştirdiği etkinlikler ile katılımcılık ve sosyal girişimcilik alanında farkındalık yaratmayı
hedefliyor. Kuruluşundan bu yana geçen kısa süre içerisinde Ortak Gelecek için Diyalog Derneği;
Çankırı, Balıkesir, İstanbul ve Washington D.C. 'de gerçekleştirdiği etkinlikler ile yüzlerce gence
ulaşma imkanını yakalamış bulunmaktadır.

