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İstanbul Kent Konseyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem 
İmamoğlu’nun çağrısı üzerine, 18 Ekim 2019 tarihinde kuruldu. İlçelerde 
kurulmuş ve önemli birikime sahip ilçe kent konseylerine göre kuruluşu 
hayli gecikmiş olan İstanbul Kent Konseyi böylece bir ortak akıl platformu 
oluşturmak, kent yönetimde katılımcılığı kurumlaştırmak üzere yola çıktı.

Bilindiği gibi kent konseyleri üniversiteler, meslek odaları, STK’lar, kamu 
kurumlarının temsilcileri ve gönüllüler gibi pek çok farklı paydaşın, ortak 
mekanı ve konusu olan kente dair sorunları tartışmak üzere bir araya 
geldikleri platformlardır. Kent Konseyleri Yönetmeliği’ne göre, seçilerek 
görev alan başkan ve yürütme kurulları bu platformda tartışılan konuları 
yönlendirmek, raporlamak, kararları belediye meclisinde görüşülmek üzere 
yerel yönetime iletmek, yerel yönetim ile konseyin katılımcıları arasında 
köprü oluşturmakla yükümlüdür. Kapsayıcılığı gözeterek dezavantajlı ve 
kırılgan grupların ihtiyaçlarının görünür hale getirilmesi amacıyla görevine 
başlayan İstanbul Kent Konseyi ilk yılını bir yandan bu yükümlülüğü yerine 
getirmek, diğer yandan İstanbul gibi büyük bir şehirde kurumsallaşma 
çalışmalarına ayırmıştır. 

Sınırları çok geniş, kalabalık, pek çok farklı kimlikten insan grubunun 
yaşadığı İstanbul’da kent konseyinin örgütlenmesini tamamlayıp 
geliştirmesi, konunun kendi içinde barındırdığı zorluklara salgının 
eklenmesiyle beklenenden daha yavaş ilerlemiştir. İstanbul Kent Konseyi 
bu etkenlerin yarattığı olumsuzluğa karşın her türlü kimliğe saygılı, her 
kurum ve kimliğe eşit mesafede ve siyaset üstü duruşu ile kıdemli STK’lar, 
akademisyenler ve uzun yıllardır birikimini paylaşmak için beklemiş olan 
gönüllüler tarafından büyük teveccüh ve ilgiyle karşılanmıştır. Gönüllü 
şekilde bir araya gelen katılımcıların yaptığı çalışmalar sadece İstanbul 
Kent Konseyi değil herhangi bir kent konseyinin kenti sahiplenme, 
dayanışma, hoşgörü unsurlarını güçlendirdiğini ortaya koymaktadır. Kent 
konseyleri, bu yönüyle birer demokrasi laboratuvarı olmalarının yanı sıra, 
kamu, sivil ve özel sektörden gelen paydaşlar arası tartışmalar ve fikir 
alışverişleri ile uygulamaların, çözümlerin keşfedilebildiği, geliştirilebileceği 
birer inovasyon laboratuvarı potansiyeli de sunmaktadır. Bu keşifler, adı 
geçen üç sektörün ortaklığı ile üretilebilecek yeni iş modellerinin ipuçlarını 
içermektedir.

Daha çok kurumsallaşma ile geçen birinci yılın ardından ikinci yıla 
girerken hedefimiz, her an daha da olgunlaşan bu katılım platformunun 
potansiyellerinin değerlendirilmesi, ve katılımdan beklentinin “fikir 
alma”dan güçlü şekilde “ortaklıklar/birlikte üretim”e doğru evrildiği 
günümüzde, İstanbul Kent Konseyi’nin, paydaşları, katılımcıları ve yerel 
yönetim arasında geliştirilecek verimli ortaklıklara kaynaklık etmesidir. 

Tülin Hadi
İstanbul Kent Konseyi 

Başkanı
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Kent 
Konseyi 
Nedir?
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Kent konseyi, kentteki önemli aktörleri bir araya getiren bir platformdur. Kamu kurumlarının, 
sivil toplumun, meslek örgütlerinin, siyasi partilerin ve muhtarların temsilcileri, kent konseyinde 
bir araya gelir. Kent konseyi, her türden farklılığa açık olarak bir kentin büyük buluşma arenasıdır. 
Kent konseyi dışlayıcı ve ayrıştırıcı olmak yerine, olabildiği kadar çok kapsayıcı olma ilkesine 
dayalıdır.

     Kent konseyinin hukuki dayanağı, belediye kanunudur (madde 76). Kent konseyinin ilk kuruluşu, 
belediye başkanının çağrısıyla olur. Ancak kent konseyi, belediyenin bir birimi, müdürlüğü veya 
uzantısı değildir. Sivil bir oluşumdur.

    Kent konseyleri, demokratik katılımı kolaylaştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur. 
Türkiye’de kent konseyi, en önemli kurumsal katılım aracıdır.

     Kent konseyinin temel işlevleri, kentteki çeşitli aktörlerden oluşan bileşenleri ve paydaşları ile 
kentteki sorunları ortak akılla tartışmak; farklı paydaşlar arasında uzlaşma ortamları sağlamak; 
kamu kurumları ile toplum kesimleri arasında yeni köprüler ve diyalog kanalları kurmak; 
demokratik katılımı geliştirmek ve sivil toplumu güçlendirmektir. Kent konseyi, kentte 
gönüllü dayanışmayı harekete geçiren bir kurumdur.

     Kent konseyi, temel işlevlerini hayata geçirebilmek ve katılımı sağlamak için, bir iç organizasyona 
sahiptir. Kentteki çeşitli kurumların temsilcileri, kent konseyinin üyeleridir ve bunlar aynı zamanda 
konseyin genel kurulunu oluşturur. Genel kurul; konsey yürütme kurulu, konsey başkanı ve konsey 
genel sekreterinin seçiminde söz sahibidir. Kent konseyinin çalışmalarını, kent konseyi başkanı ve 
genel sekreteri koordine eder.

     Kent konseyinde sorunların, fikirlerin ve projelerin geniş biçimde tartışılacağı ilk yer, çalışma 
gruplarıdır. Kent konseyi, üyelerin talepleri, eğilimi ve kentin öncelikleri doğrultusunda pek çok 
çalışma grubu kurar. Çalışma grupları, tematik/konu bazlı gruplardır. Bu gruplara katılabilmek için, 
kent konseyi üyesi olmak şart değildir. Çalışma grupları, daha geniş yelpazede bir katılıma imkan 
sağlar. Bu gruplarda pek çok konu ele alınır, tartışılır, raporlaştırılır. Bu raporlar ve öneriler, konseyin 
yetkili kurullarında görüşüldükten sonra, belediye yönetimiyle ve diğer ilgili kurumlarla paylaşılır, 
konunun takibi yapılır.

     Kent konseylerinde kadın meclisi, çocuk meclisi, gençlik meclisi vb. meclisler kurulabilir. Belediye 
kanunu, kent konseyini sivil bir platform olarak öngörmüştür. Ona bir tüzel kişilik vermemiş, özel bir 
bütçe tahsis etmemiştir. Ancak kanun, kent konseyinin faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli ayni 
ve mali destekleri belediyelerin yapmasını emretmiştir. Bu nedenle belediyeler bütçelerini yaparken, 
kent konseyi faaliyetlerini destekleyecek gider kalemlerini de bütçeye koyarlar.

     Belediye ile kent konseyi arasında yakın bir ilişki vardır. Bu ilişkinin niteliği değişkenlik gösterir. 
İstanbul Kent Konseyi, kendi yönergesinde, bu ilişkinin ılımlı mesafe ilkesine dayalı olmasını kabul 
etmiştir. Kent konseyi, belediyeyle yakın diyalog içinde olan ancak kendi duruşunu koruyarak kentin 
sorunlarının konuşulmasına, tartışmasına ve ortaklaşılan çözümlerin takibinin yapılmasına katkı 
sağlayan bir kurumdur.
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• Katılımcılığı, şeffaflığı, saydamlığı ve ortak 
akla dayanan uzlaşmayı esas almak

• Farklılıkları zenginlik olarak gören bir 
anlayışla hareket etmek

• Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek 
çözüm ve sonuç odaklı çalışma kültürünü 
benimsemek

• Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı 
ve onayladığı uluslararası sözleşmelerde yer 
alan, kent ve kent yaşamına yönelik evrensel 
değerlere bağlı kalmak

• Çalışmalarda, konunun ihtiyacı olan bilimsel 
veriler ve teknik gereklilikleri araştırarak 
dikkate almak

• Konsey ile belediye arasındaki ilişki ve 
işbirliğini, ılımlı mesafe ilkesine bağlı kalarak 
sürdürmek

• Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla 
işbirliği ve diyalog kanallarını açık tutmak

• İstanbul’a dair sözü olanları kucaklayan bir 
yapıyı sürekli kılmak

• Ayrımcılık ve her türlü nefret söylemini 
reddetmek

• Biyolojik çeşitliliğin ve doğal hayatın 
korunması, iklim değişikliğinin önlenmesi 
için kendi çalışma ortamında da ekolojik 
temelli ve çevreci yaklaşımı benimsemek

• Kentlilerin, kentin tüm yönetim 
kademelerine ve karar alma süreçlerine 
demokratik katılımını sağlamak

• Kent hakkının korunması ve kent suçlarının 
yok edilmesi için kentlilik bilincini sağlamak

• Demokrasinin temel değerlerine bağlı 
kalmak

İstanbul 
Kent 

Konseyi 
Çalışma 

İlkeleri

İstanbul  
Kent 

Konseyi’nin 
Hedefleri

İstanbul Kent Konseyi, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik 
bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, 
sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim 
ilkelerini hayata geçirmeyi; sivil toplumun güçlendirilmesi ile başta 
çocuklar, gençler, kadınlar ve engelliler olmak üzere sesi az duyulanların 
toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmayı amaçlar.
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ORGANLARI

(Karar Mercii) (Yürütme)

KENT 

Vali veya Kaymakam Kamu Kurum Temsilcileri

Muhtarlar, Meslek 

Üniversiteler, Siyasi Partiler

GENEL KURUL

YÜRÜTME KURULU

GENEL SEKRETER

11



1 Katılımcı Planlama Toplantıları

Katılımcı kentsel planlama kentlilerin ihtiyaçlarını, taleplerini doğrudan doğruya iletebilecekleri, 
fiziksel mekanın yanı sıra sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik fikirlerin oluşumu ve uygulamasına 
etkin biçimde dahil olmasını sağlamaktadır. Bu yönleriyle, hedef gruplar ve ilgili tarafların işbirliğini 
gerekli kılan planlama çalışmaları etkin birer katılım aracına dönüşmektedir. 

İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından İstanbul’un ilçelerinde gerçekleştirilecek nâzım imar 
planı çalışmaları başlatılmış, planlama aşamasına geçmeden önce ilkesel, işlevsel, katılımcı, kapsamlı 
bir “Strateji Belgesi”nin hazırlanmasına öncelik verilmiştir. Strateji Belgesi’nin yerel sakinler, uzmanlar, 
kurumlar, karar vericiler tarafından ortaklaşa üretilen, tüm taraflarca sahiplenilen, kolay anlaşılır, 
kurumlar arası eşgüdüm sağlayan, uygulamaya yön verecek bir mutabakat metni ve ortaklaşa 
yönetim ve planlama için bir yol haritası niteliğinde olması hedeflenmiştir. 

     İstanbul Kent Konseyi, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından başlatılan katılımcı planlama 
çalışmalarına katılmakta, ana iletişim mercii olarak ilgili ilçe kent konseyinin varlığını teşvik etmekte, 
Strateji Belgesi’nin oluşumuna İstanbul genelini ilgilendiren perspektiften bakarak, kendisi için  
öncelikli toplumsal cinsiyet eşitliği, kırılgan ve dezavantajlı gruplar açısından kapsayıcılık, 
kültür-doğa-tarih değerlerinin gözetilmesi, iklime yönelik etkileri ve farkındalık yaratılması 
açısından değerlendirmeler yapmaktadır.
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Adalar Kent Konseyi

Beyoğlu Kent Konseyi

İstanbul Kent Konseyi, katılımcı planlama 
yaklaşımı çerçevesinde, 16 Ağustos 2020 
tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Şehir Planlama Müdürlüğü ve Beyoğlu Kent 
Konseyi ile Beyoğlu’nda yapılacak planlama 
çalışmalarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Büyükada Katılımcı Planlama Toplantısı Burgazada Katılımcı Planlama Toplantısı

Kentlilerin, kente dair tüm karar alma  
süreçlerine demokratik bir şekilde katılım 
sağlamasını hedefleyen İstanbul Kent Konseyi, 
27 Temmuz 2020 tarihinde Adalar Belediyesi 
ve Adalar Kent Konseyi ile bir araya geldi. 
Gerçekleştirilen forumda İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü  
tarafından 1/5000 ölçekli Adalar Koruma 
Amaçlı Nâzım İmar Planı çalışmaları 
kapsamında geliştirilen katılımcı planlama 
yaklaşımının detayları ve etkin katılım 
sürecinin yol haritası ele alındı.
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Katılımcı Bütçe Çalışmaları2

İstanbul Kent Konseyi ve İBB birimleri arasında temmuz ayında yapılan görüşmelerde katılımcı 
bütçeleme konusu gündeme gelmiştir. Bilindiği gibi, katılımcı bütçe, yerel yönetimlerin harcama 
önceliklerinin halkın katılım tercihleri doğrultusunda belirlendiği ve bütçelendirildiği bir süreci 
tarif eder. Bir arada yaşama kültürünü geliştiren, dayanışmayı güçlendiren, sahiplenmeyi, hesap 
verilebilirlik, kaynakların etkin kullanımını artıran, toplumsal sermayeyi güçlendirmesinin yanı sıra 
aktif yurttaşlık ve sosyal adaleti teşvik eden katılımcı bütçe uygulaması dünyanın pek çok yerel 
yönetimi tarafından yerel demokrasi modeli olarak uygulanmaktadır. Katılımcı bütçeleme yeni iş 
modellerini keşfetmek için bir inovasyon laboratuvarı işlevi de görmektedir. 

     Bu değerler ve yararları dikkate alınarak 2022 yılı yatırım bütçesinin katılımcı biçimde 
yapılması konusu, İstanbul Kent Konseyi tarafından düzenlenen toplantılarda akademisyenler, 
STK’lar, İPA ve İBB yetkilileri ile müzakere edilmeye başlanmıştır. Aynı amaçla, bazı İBB daire 
başkanlıkları ile tematik katılımcı toplantılar düzenlenmiş, kamu sektörü ve sivil sektör arasında 
ortaklıklar yapılabilecek alanlar tanınmaya çalışılmıştır. 2022 yılı yatırım bütçesinin hazırlanmasına 
doğru ilerlerken pilot projeler yapılıp yapılamayacağı, yöntemlerinin neler olabileceği tartışılmış 
ve tartışılmaya devam edilmektedir. Katılımcı bütçelemenin diğer bazı büyükşehir belediyelerinde 
de gündeme gelmesi ile birlikte, konu büyükşehir kent konseyleri arasında periyodik olarak 
gerçekleşen deneyim toplantılarında da gündeme alınmış, tartışılmıştır. 

İBB 2022 Yılı Bütçe Hazırlık Sürecine Katılım
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Katılımcı Bütçeleme toplantılarının ilki 1 Ekim 
2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı’nın katılımı
ile gerçekleşti.

Katılımcı Bütçeleme toplantılarının ikincisi 5 Ekim 
2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık Daire Başkanı Uzm. Dr. Önder Yüksel 
Eryiğit’in katılımı ile gerçekleşti.

Katılımcı Bütçeleme toplantılarının üçüncüsü 
7 Ekim 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı 
Yavuz Saltık’ın katılımı ile gerçekleşti.

İstanbul Kent Konseyi aktif vatandaşlığı ve katılımcılığı geliştirmek üzere ilgili 
sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile bir dizi katılımcı bütçe toplantısı 
gerçekleştirdi.

Kültür Daire Başkanlığı

Sağlık Daire Başkanlığı

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

15



9 Ekim 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı 
Prof. Dr. Ayşen Erdinçler’in katılımı ile gerçekleşti.

Katılımcı Bütçeleme toplantılarının sonuncusu 
ise 23 Ekim 2020 tarihinde Mali Hizmetler 
Daire Başkanı Arife Nimet Baylan Bazan’ın 
katılımı ile gerçekleşti.

Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
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Çocuklara COVID-19 Rehberi

COVID-19 Anketi ve Raporu

3 İstanbul Kent Konseyi Pandemi Çalışmaları

Dünya Sağlık Örgütü’nün tüm dünyada etkili 
olan COVID-19 salgınını pandemi ilan etmesi 
ile birlikte İstanbul Kent Konseyi de bu 
konudaki çalışmalarına başladı. 

Öncelikle virüsün yayılımını azaltmak adına 
alınabilecek basit tedbirler sosyal medya 
hesaplarından duyuruldu. İtalya Çocuk Müzeleri 
Birliği/Çocukİstanbul/İstanbul Kent Konseyi 

işbirliği ile çocuklara COVID-19 salgınının 
nedenlerini, gündelik hayatta yarattığı ani 
değişikliği ve alınması gereken önlemleri 
açıklayan bir kitapçık hazırlandı. Uluslararası 
alanda dolaşıma giren ve İtalyanca-Türkçe 
yayımlanan “Meraklı Çocuklar İçin Koronavirüs 
Rehberi” metro ve metrobüs istasyonlarında 
İstanbullu çocuklara dağıtıldı.

Salgın sürecini ilk günden itibaren yakından 
takip eden İstanbul Kent Konseyi, süreç 
içerisinde paydaşlarıyla ve Konsey bünyesinde 
kurulan çalışma gruplarıyla bir araya geldi.  
     İstanbul Kent Konseyi, bu görüşmeler 
neticesinde, COVID-19’un İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi sınırlarında yer alan paydaşlara 
etkisini, salgın sürecinde paydaşların 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile karşılıklı 

ilişki ve etkileşimlerini değerlendirebilmek, 
İstanbul Kent Konseyi ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nden beklentilerini tespit edebilmek 
amacıyla 10 sorudan oluşan bir çevrimiçi anket 
oluşturdu.  
     Anket 04-08 Mayıs 2020 tarihleri arasında 
açık kaldı ve paydaşlar tarafından yanıtlandı. 
Anket sonuçları rapor haline getirilip İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne sunuldu.
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4 Büyükşehir Kent Konseyi Toplantıları

Büyükşehir ölçeğinde kurulmuş kent 
konseylerinin gelişimine katkıda bulunmak, 
konseyler arası ortaklıkları ve işbirliğini 
güçlendirmek, kent konseylerinin ortak 
gündemini oluşturan konuları görüşüp yerel 
demokrasi ve yönetişim üzerinde düşünmek ve 
kent konseylerine yönelik farkındalığı artıracak 

yöntemleri tartışmak üzere Türkiye’de 
bulunan 31 Büyükşehir kent konseyi arasında 
belli aralıklarla deneyim paylaşım toplantıları 
düzenlenmektedir.
     Mayıs ayından bu yana İzmir, Ankara ve 
İstanbul Kent Konseyleri tarafından farklı 
temalarda üç ayrı toplantı düzenlenmiştir.  

İstanbul Kent Konseyi, 10 Haziran 2020 tarihinde 
İzmir Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 
“Pandemide Kent Konseylerinin Rolü” konulu 
Büyükşehir Kent Konseyleri toplantısına katılım 
sağladı. Toplantı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’in açılış konuşması ile başladı.

İstanbul Kent Konseyi, 15 Ekim 2020 tarihinde 
“Katılımcı Bütçeleme” temasıyla gerçekleştirilen 
Büyükşehir Kent Konseyleri toplantısına ev 
sahipliği yaptı. Toplantı, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılış 
konuşması ile başladı.

İstanbul Kent Konseyi, 12 Kasım 2020 tarihinde 
Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleşen 
“Deprem ve Farkındalığı ve Kriz Yönetimi” konulu 
Büyükşehir Kent Konseyleri toplantısına katılım 
sağladı. Toplantı, Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın açılış konuşması 
ile başladı.

Pandemide Kent Konseylerinin Rolü Toplantısı

Katılımcı Bütçeleme Çalışmaları Toplantısı

Deprem Farkındalığı Ve Kriz Yönetimi Toplantısı
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5 İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor

İstanbul Kent Konseyi, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile İstanbul Planlama Ajansı’nın 
iş birliğinde yürütülen “İstanbul Meydanlarına 
Kavuşuyor” çalışmasında halk oylaması proje 
yönetimi görevini üstlendi. 
     

19 Şubat 2020 tarihinde İstanbul 
Kent Konseyi’nin çağrısı ile birlikte  
Taksim Meydanı Proje jürisi ile kentliler 
İstanbul Kent Konseyi Genel Sekreteri 
Rasim Şişman’ın moderatörlüğünde bir 
araya geldi. Sayısız konuşmacı Taksim 
Meydanı ile ilgili  görüş ve önerilerini 
sundu. Kavuşma Durağı anlamına 
uygun bir foruma ev sahipliği yaptı.

Taksim - Bakırköy - Salacak - Kadıköy

Meydan Projeleri Halkoylaması Proje Yönetimi
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Taksim, Salacak ve Bakırköy meydanlarının tasarım projeleri 19 Ekim 2020 
tarihinde halk oylamasına sunuldu. 12 Kasım 2020 tarihinde son bulan halk 
oylamalarının sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. 

Taksim ve Kadıköy meydan tasarımları için oluşturulan eşdeğer ödül sahibi 
projeler İstanbul Kent Konseyi’nin Youtube Kanalı aracılığı ile İstanbullulara 
anlatıldı.

İstanbullular Taksim, Salacak ve Bakırköy meydanlarına kavuşmak için 
352.784 oy kullandı.
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İstanbul Kent Konseyi tarafından İBB ve ilçe 
belediyelerinin uygulama/hizmetlerinin etkin 
biçimde izlenebilmesi ve konsey çalışmaları 
güçlendirmek üzere “Stratejik Plan Okuma” 
eğitimleri düzenlendi.

13 - 14 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme 
Müdürü Hasan Tural’ın anlatıcısı olduğu 
eğitimlere İstanbul İlçe Kent Konseyleri 
Başkanları, Genel Sekreterleri ve STK 
temsilcileri katılım sağladı.

6 Eğitimler

Stratejik Plan Okuma Eğitimleri

İstanbul Kent Konseyi, Katılımcı Bütçeleme 
çalışmalarının verimliliğini arttırmak, bütçe 
izlemeye yönelik yetkinliği İstanbul genelinde 
yaygınlaştırmak üzere “Bütçe İzleme” 
eğitimleri gerçekleştirdi.

7-21 Aralık 2020 tarihlerinde 
Prof. Dr. Nurhan Yentürk’ün anlatıcısı 
olduğu eğitimlere İstanbul İlçe Kent 
Konseyleri Başkanları, Genel Sekreterleri 
ve STK temsilcileri katılım sağladı.

Bütçe İzleme Eğitimleri
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7 Kent Konseyi’nin Çocuklara, Gençlere 
ve Kadınlara Yönelik Çalışmaları

İstanbul Kent Konseyi, 2021 yılında 6. kez 
düzenlenecek olan ve dünyanın farklı 
kentlerinden çocukların katılımı ile 
gerçekleşen Çocukların Küresel Tasarım 
Maratonu’nda proje destekçisi oldu.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi 23 Nisan 2020 tarihinde, 
TBMM’nin kuruluşunun 100. kuruluş yıldönümünde İstanbul Kent Konseyi 
Çocuk Meclisi’nin kuruluşu için İstanbul’un çocuklarına çağrıda bulundu.

Başvuruda bulunan katılımcılarla 7 Haziran 
2020 tarihinde Çocuk Meclisi toplantısı yapıldı. 
İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi 
ve Genel Sekreteri Rasim Şişman’ın katıldığı 
toplantının kolaylaştırıcılığını, İnformel Eğitim-
Çocukİstanbul Eğitim Koordinatörü Sibel Çetingöz 
yürüttü. Bu ilk tanışma buluşmasında çocuklar 
İstanbul üzerine birlikte düşünmeye, konuşmaya 
fikirlerini, hayallerini ve seslerini duyurmaya 
başladılar. İstanbul’u rengi, kokusu, sesleri 
ve çağrıştırdıkları ile tanımladılar.

Çocuk Meclisi Çağrısı Ve İlk Toplantı 

22



Gençlik Çalıştayı

Kadın Çalıştayı

11 Ağustos 2020’de İstanbul Kent Konseyi 
Başkanı Tülin Hadi ve Genel Sekreteri 
Rasim Şişman, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü 
İlker Öztürk ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Politikalar Koordinatörü 
Zelal Yalçın, İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde 

sivil toplum kuruluşlarının genç temsilcileri 
ile bir araya geldi. İstanbullu genç temsilciler, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik 
ve Spor Müdürlüğü’nün bir yıllık genel
faaliyetlerini ve planlamalarını dinleyip 
görüş ve önerilerini yöneticilerle paylaştı.

10 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul Kent 
Konseyi Başkanı Tülin Hadi ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanı Yavuz Saltık, kadın hakları 

alanında çalışma yürüten 40’ı aşkın 
sivil toplum kuruluşu ve İlçe Kent 
Konseyleri Kadın Meclisleri’nin 
temsilcileri ile bir araya geldi.

Katılımcı Bütçeleme toplantılarının üçüncüsü 
7 Ekim 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı 
Yavuz Saltık’ın katılımı ile gerçekleşti.
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8 Meclisler

İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun
asil ve yedek üyeleri, İstanbul Kent Konseyi 
bünyesinde hangi çalışma grupları ve 
meclislerin kurulmasının gerekli olduğunu 
19 Ocak’ta İBB Stratejik Planı kılavuz alınarak 

gerçekleştirilen çalıştayda değerlendirdi. 
Toplantı sonucunda kurulması tavsiye 
olunan 19 Çalışma Grubu ve 6 Meclis 
31 Ocak’ta gerçekleştirilen Genel Kurul 
Toplantısı’nda kabul edildi.

• Kadın Meclisi

• Gençlik Meclisi

• Çocuk Meclisi

• Engelliler Meclisi

• 65+ Meclisi

• Yüksek Öğretim Meclisi
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• Çocuk Hakları Çalışma Grubu

9 Çalışma Grupları ve Faaliyetleri

• Kültür Sanat Çalışma Grubu

• İklim Krizi Çalışma Grubu

• Kent Sağlığı Çalışma Grubu

• Göç Çalışma Grubu

• Tarım Gıda ve Su Ürünleri Çalışma Grubu

• Emek/İş Yaşamı Çalışma Grubu

• Kent Peyzajı ve İmar Çalışma Grubu

• Kent Yoksulluğu Çalışma Grubu

• Spor Çalışma Grubu

• Hayvan Hakları Çalışma Grubu

• Deprem ve Afet Çalışma Grubu

• Dijital Teknoloji Çalışma Grubu

• Çevre Çalışma Grubu

• Toplumsal Eşitlik Çalışma Grubu

• Hukuk ve İnsan Hakları Çalışma Grubu

• Ulaşım Çalışma Grubu

• Turizm Çalışma Grubu

• Eğitim Çalışma Grubu

25



Kültür Sanat Çalışma Grubu

Kültür Sanat Çalışma Grubu, İstanbul’un 
vizyonunu geliştirmek adına kültür sanat 
hayatına katkıda bulunmak, fikir üretmek, 
İstanbul’da kültür-sanat alanındaki sorunlara 
çözüm bulmak amacıyla kuruldu. Kültür Sanat 
Çalışma Grubu, İstanbul’daki sivil toplum 
kuruluşlarının kültür sanat çalışma gruplarıyla 

işbirliği yapar, üretilen fikirleri belediyelerin 
ilgili daire başkanlıklarına iletilmesinde aracı 
olur, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe 
belediyelerinin yaptığı kültür sanat faaliyetlerine 
destek olur, içerik üretir ve izleyiciye ulaşmasında 
katkı sağlar. Ayrıca ilgili birimlerin stratejik 
planlarını inceleyerek takip eder.

Kültür Sanat Çalışma Grubu, kuruluş amaçları 
doğrultusunda faaliyetlerine başlamak adına 
9 Mart’ta İstanbul Kent Konseyi binasında 
bir araya geldi.

Kültür sanat ortamının ve sanatçıların 
pandemi nedeni ile yaşadığı problemler 
hakkında görüşmek üzere 26 Haziran’da
İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı 
ile çevrimiçi toplantıda bir araya gelindi. 

Ülkemizde COVID-19 salgını nedeniyle 
kısıtlamaların arttığı günlerde Kültür Sanat 

Çalışma Grubu, çalışmalarını çevrimiçi  
toplantılarla sürdürdü. Grup, pandemi 

sürecinin kültür sanat alanında gelişim için 
bir fırsata dönüştürülmesi adına Kütüphaneler 

Haftası vesilesi ile “Evdeyiz Okuyoruz” 
başlıklı bir video hazırladı.
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14 Ağustos’ta Galata Kulesi restorasyon 
uygulamalarına ilişkin bir bildiri düzenlendi.

6 Ağustos’ta İstanbul’un açık alanlarının
kültür sanata kazandırılması gündemi 
ile Kemerburgaz Kent Ormanı’nda açık 
hava toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya 
İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı 
ve Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı
Yasin Çağatay Seçkin de iştirak etti. 

Yerebatan Sarnıcı restorasyon çalışmalarını 
yakından takip eden Kültür Sanat Çalışma Grubu, 

17 Aralık’ta restorasyon sürecindeki 
gecikmelerden duyulan kaygıları 

metinleştirerek kamuoyuna duyurdu.

4 Eylül’de İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı 
ekipleri ile bir araya gelindi. Polyeuktos Manastırı 
kalıntılarını temizleme çalışmalarına iştirak edildi 
ve Yerebatan Sarnıcı restorasyon çalışmaları 
yerinde incelendi.
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İklim Krizi Çalışma Grubu

Küresel iklim değişikliği insan etkinlikleri 
sonucunda küresel sıcaklıkların artmasına bağlı 
olarak ortaya çıkar. Sıcaklık artışına neden olan 
sera gazlarının atmosfere salınmasına neden olan 
başlıca insan faaliyetleri fosil yakıtların (kömür, 
petrol, doğal gaz) yakıldığı enerji, ulaşım, sanayi 
gibi sektörler ve tarım, ormansızlaşma gibi 
toprak kullanım değişiklikleriyle bağlantılıdır. 
Küresel sıcaklık artışı sanayi öncesi döneme 
göre 1 dereceyi geçmiştir ve aşılmaması gereken 
sınır olan 1,5 dereceye çok az zamanımızın 
kaldığı, etkilerin giderek arttığı ve sera gazı 
salımlarının acilen düşürülmesinin gerektiği 
günümüzde iklim değişikliği acilen müdahale 
edilmesi gereken bir kriz olarak ele alınmaktadır. 
İklim krizinin etkileri en çok kentlerde görülür 
ve iklim krizine neden olan insan faaliyetleri de 

en çok kentlerde gerçekleşir. Bu nedenle iklim 
krizini durdurmak için alınması gereken önlemler 
ve iklim krizinin etkilerine hazırlıklı olmak için 
yapılması gerekenler kentlerde yoğunlaşır. 

     İklim Krizi Çalışma Grubu, kent politikalarının 
oluşturulmasında iklim krizi için yapılması 
gerekenlerin öncelikli olarak göz önünde 
bulundurulmasını hedefler. Yerel yönetimlerde 
diğer alanlardan bağımsız bir iklim politikası 
geliştirilemez ve iklim politikaları alışıldık 
anlamıyla çevre politikalarından oldukça geniş 
bir çerçeveyi (ulaşım, binalar, gıda, sağlık, atıklar, 
yeşil alanlar vb.) ilgilendirir. İklim Krizi Çalışma 
Grubu bütün kent ve çevre politikalarında 
iklim krizinin gereklerinin benimsenmesi 
için çalışmayı amaçlar.

İklim Krizi Çalışma Grubu, ilk toplantısını 
9 Mart’ta İstanbul Kent Konseyi binasında 
yaptı. Çalışma grubu üyeleri, iklim krizini 
durdurmak adına İstanbul ölçeğinde 
neler yapılabileceği konusunda fikir 
alışverişinde bulundu. 

COVID-19 salgını nedeniyle çalışmalarına 
çevrimiçi toplantılar ile devam eden grup, 
sıcak dalgaları konusundaki görüş ve 
önerileri hakkında bir rapor düzenledi. 
Sıcak Hava Dalgaları Raporu ve Sağlık 
Eylem Planı, 30 Haziran’da kamuoyuna
duyuruldu.
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25 Kasım’da iklim krizi çalışmalarının ortak
akıl ile ilerletilmesi ve iş birliği olanaklarının 
geliştirilmesi için ilçe kent konseylerinin 
bu alanda faaliyet gösteren üyeleri ile 

bir toplantı düzenlendi. İklim Kriziyle 
Uyum Politikalarında Kentsel Yeşil 
Alanlar Konusunda Görüş ve Öneriler 
Bilgi Notu kamuoyuna duyuruldu.

İklim krizine karşı mücadele eden Gelecek için 
Cumalar (Fridays for Future) hareketi 25 Eylül’de 
6. Küresel İklim Grevi’ni gerçekleştirdi. Dünyanın 
dört bir yanında düzenlenen 3 bin 500’ün
üzerindeki etkinliğin ana temasını iklim adaleti 
talebi oluşturdu. Türkiyeli iklim aktivistleri de 
“iklim adaleti sosyal adalettir” diyerek dijital 
mecralarda ve sokakta bir dizi etkinlik 
gerçekleştirdi. İstanbul Kent Konseyi İklim Krizi 
Çalışma Grubu, bu çalışmaların paydaşı oldu. 

8 Ekim’de İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanı Ayşen Erdinçler ile bir araya gelindi. 

Katılımcı bütçeleme teması ile gerçekleştirilen 
toplantıda, Çevre Koruma ve Kontrol Daire 

Başkanlığı’nın iklim alanındaki faaliyetleri de 
değerlendirildi.

İklim Krizi Çalışma Grubu, yayımladıkları “25 Eylül Küresel İklim Grevi Açıklaması” 
ile iklim için harekete geçen gençlerin yanında olduklarını duyurdu. 
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Kent Sağlığı Çalışma Grubu

Kent Sağlığı Çalışma Grubu’nun kuruluş amacı; 
sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu 
kurumları, vatandaşlar ve  alanlarında uzman 
olan tüm paydaşlarımızla kent sağlığı için ortak 
çözüm önerileri üretebilecek zeminler yaratmak, 

İstanbul’un hakça paylaşım, adil ve eşit haklarla 
yaşanabilir, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini 
takip eden bir kent olmasını sağlamaktır. 
Çalışma grubu kurulduğu mayıs ayından, 
24 Aralık‘a kadar 19 toplantı düzenlemiştir. 

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü 
kapsamında farkındalık yaratmak 
ve vatandaşların bilgilendirilmesi 

adına billboardlar hazırlanmış, metro 
ve metrobüslerde Modyo TV yayın
ve afişleri hafta boyunca paylaşıldı.

12 Haziran’da gerçekleşen çevrimiçi 
toplantıya İBB Sağlık Daire Başkanlığı 
Koordinatörü Bilal Yıldırım konuk oldu 
ve İBB’nin sağlık çalışmaları hakkında 
bilgi verdi, grubun projelerini dinledi.

İstanbul Kent Konseyi Kent Sağlığı 
Çalışma Grubu’nun pandemi süreci 
için öneri ve talepleri 16 Kasım’da 
kamuoyuna duyuruldu.
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5 Kasım’da düzenlenen toplantında çölyak hastalığı 
üzerine çalışmalar yürütüldü. Toplantıya, İBB 
İşletmeler Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Hamdi 
Aydın ve Beltur A.Ş. Medya ve Projeler Sorumlusu 
Nihan İnal da katılarak talepleri dinledi ve bundan 
sonra izlenecek yol haritası konusunda bilgi verdi.

Hazırlanan farkındalık çalışması billboardlar, 
metro ve metrobüslerde Modyo TV aracılığı 

ile yurttaşlara ulaştırıldı.

Kent Sağlığı Çalışma Grubu, 1 Aralık Dünya 
AIDS Günü vesilesiyle “HIV Hepimizi İlgilendirir” 
konu başlıklı bir panel düzenledi. Panelde 
HIV farkındalığı ve HIV’li bireylerin sorunları 
ve hak arayışları konuşuldu.

19 Ekim’de Bursa Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı 
Alpaslan Türkkan’ın katılımıyla “Sağlıklı Kentler” 
konulu çevrimiçi bir sunum gerçekleştirildi. 

26-27 Ekim’de Hasta Ve Hasta Yakını Hakları 
Kongresi çevrimiçi olarak düzenlenmiştir.

17 Aralık’ta Heybeliada Sanatoryumu’nun
güncel durumu ve geleceğinin konuşulduğu 
bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Adalar Kent 
Konseyi Başkanı İskender Özturanlı, Adalar 
Kent Konseyi Genel Sekreteri Hovsep Özacar 
ve tıp tarihçisi Doç. Dr. Fatih Artvinli katılarak 
sanatoryum hakkında bilgi verdiler. 
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Göç Çalışma Grubu

İstanbul Kent Konseyi bünyesinde 
Mart ayı itibariyle faaliyete başlayan 
Göç Çalışma Grubu, göçmen ve mültecilerin 
kentsel haklar bağlamında hizmetlerden 
yararlanabilmesi ve kentin tüm özneleriyle 
eşit ve bir arada yaşam sürdürebilmeleri 
için stratejik alanlara yönelik araştırmalar, 
izleme ve farkındalık çalışmaları yapmaktadır. 
Kentin ve hemşehrilerin tarihi, siyasi, 
ekonomik, hukuki ve uluslararası ilişkilerini 
değerlendirerek gerçekleştirdiği bu 
çalışmalar aracılığıyla, yerel yönetimlere 
ve kentsel hizmetlerden sorumlu diğer 
paydaşlara politika önerilerinde 
bulunmayı amaçlamaktadır.

Göç Çalışma Grubu aynı zamanda göçmen 
ve mültecilerin; sürdürülebilirlik, katılımcılık 
ve uzlaşma ilkeleriyle bir araya gelmesini 
hedefleyen ve karar alabilme, uygulayabilme 
mekanizmalarıyla kentin öznesi olmalarını 
özendiren demokratik bir zemin olma hedefi 
taşımaktadır. Halihazırda 27 kurumdan 40 
kişi ve 4 ilçe kent konseyinin katılım sağladığı 
çalışma grubu, göçmen katılımını artırmak ve 
göçmenleri çalışmaların öznesi haline getirmek 
için de çalışmalarına devam etmektedir. Mart 
ayından bugüne dek, geniş katılımlı 6 toplantı 
gerçekleştirilmiş ve 18 Aralık Uluslararası 
Göçmenler Günü vesilesiyle “Bir arada Yaşam 
için Anlatıyoruz” etkinliği düzenlenmiştir.

İlk toplantısını çevrimiçi yapan Göç Çalışma 
Grubu, kuruluş amaçları doğrultusunda 
faaliyetlerini ilerletmek adına İstanbul 
Kent Konseyi binasında bir araya geldi. 

26 Ağustos’ta ikinci toplantısını 
gerçekleştiren grup, göçmenlerle 

birlikte daha eşit bir kent hayatı tesis 
etmek için yapılması gerekenleri tartıştı.
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18 Aralık’ta Uluslararası Göçmenler Günü vesilesiyle canlı yayın programı 
düzenleyen çalışma grubu, göçmenlerin anlatımıyla aynılıklarımız hakkında 
farkındalık yarattı.

Sahada çalışan sivil toplum kuruluşları, ilçe kent konseyleri ve bireysel katılım gösteren göçmenlerin 
deneyim/aktarımlarıyla ortaya çıkan faaliyet başlıkları şu şekildedir;

• Katılımcılığı, şeffaflığı, saydamlığı ve ortak 
akla dayanan uzlaşmayı esas almak

• Farklılıkları zenginlik olarak gören bir 
anlayışla hareket etmek

• Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek 
çözüm ve sonuç odaklı çalışma kültürünü 
benimsemek

• Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı 
ve onayladığı uluslararası sözleşmelerde yer 
alan, kent ve kent yaşamına yönelik evrensel 
değerlere bağlı kalmak

• Çalışmalarda, konunun ihtiyacı olan bilimsel 
veriler ve teknik gereklilikleri araştırarak 
dikkate almak

• Konsey ile belediye arasındaki ilişki ve 
işbirliğini, ılımlı mesafe ilkesine bağlı kalarak 
sürdürmek

• Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla 
işbirliği ve diyalog kanallarını açık tutmak

• İstanbul’a dair sözü olanları kucaklayan bir 
yapıyı sürekli kılmak

• Ayrımcılık ve her türlü nefret söylemini 
reddetmek

• Biyolojik çeşitliliğin ve doğal hayatın 
korunması, iklim değişikliğinin önlenmesi için 
kendi çalışma ortamında da ekolojik temelli 
ve çevreci yaklaşımı benimsemek

• Kentlilerin, kentin tüm yönetim kademelerine 
ve karar alma süreçlerine demokratik 
katılımını sağlamak

• Kent hakkının korunması ve kent suçlarının 
yok edilmesi için kentlilik bilincini sağlamak

• Demokrasinin temel değerlerine bağlı 
kalmak
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Tarım Gıda ve Su Ürünleri Çalışma Grubu

Tarım, Gıda ve Su Ürünleri Çalışma Grubu 
üreticiler, akademisyenler, sivil toplum 
temsilcileri, İBB personeli gibi farklı konularda 
çalışan uzman isimlerden oluşmaktadır. 
Özellikle pratik ve teorik bilgilerin kesişmesini, 
sorunların tespit edilmesini ve bu sorunlara dair 
ekoloji çerçevesinde bir çözümler üretilmesini 
önceliklendirmektedir. Çalışma grubunun 
hedefi sadece üretim ya da sadece tüketim 
değil; tarım ve gıda sistemini bütüncül bir  

şekilde ele almayı, hem tarladan sofraya hem de 
atık yönetimi sayesinde sofradan yeniden tarlaya 
bir sistem önerebilmeyi, dünyadan örnekleri 
incelemeyi, karar alıcılara politika tavsiyelerinde 
bulunmayı amaçlanmaktadır. 

Çalışmalar; gıda egemenliği, gıda hakkı, 
güvencesi ve güvenliği gibi kavramları 
ve ekoloji perspektifini merkeze alarak 
yürütülmektedir. 

Kasım 2020’de yayımlanan “Yaşamı Örgütleyen 
Deneyimler: Kadınlar Dayanışma Ekonomilerini 
Ve Kooperatifleri Tartışıyor” adlı derleme 
kitabın editörleri Özlem Saadet Işıl ve 
Selma Değirmenci ile kitabın içeriği tartışıldı.

Uygulayıcılar ve akademisyenlerin bir araya 
geldiği “kentsel tarım” alt çalışma grubu 
kuruldu. Bu grup İstanbul’daki kentsel tarım 
uygulamalarının mevcut durumu, ölçeği ve 
atılması gereken adımlara dair çalışmalar 
yürütmektedir.

Tarım, Gıda ve Su Ürünleri Çalışma Grubu 
ilk toplantısını çevrimiçi olarak 10 Mayıs’ta 
gerçekleştirdi. 
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Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi üyeleri 
Orkun Doğan, Murat Bayramoğlu ve Fatih Tatari 
tarım politikaları ve gıda tedarik sistemlerine 
dair çalışmalarını paylaştı. Ardından üyelerle 
soru-cevap gerçekleştirildi.

2 Aralık’ta İSKİ Kanal ve Proje 
Sorumlusu Kamber Kılıçaslan’ın 
katılımıyla Sarıyer-Gümüşderede 
yapılması planlanan arıtma tesisine 
dair toplantı yapıldı.

Tarım, Gıda ve Su Ürünleri Çalışma Grubu, 
Sarıyer-Gümüşderede yapılması planlanan 
arıtma tesisine dair görüş ve önerilerine 
ilişkin bir bilgi notu hazırladı. Bilgi notu 
İBB’nin ilgili birimlerine sunuldu.

Su ürünleri alt çalışma grubu 
tarafından hazırlanan İstanbul’daki 
su ürünlerinin mevcut durumuna 
dair talep ve öneriler İBB’nin ilgili 
birimlerine sunuldu. 

35



Emek/İş Yaşamı Çalışma Grubu

Emek/İş Yaşamı Çalışma Grubu, İstanbul’un 
daha yaşanabilir bir kent olmasına katkı 
sunmak, işveren ve sanayicinin sorunlarını 
tespit etmek ve bu sorunlara uygun çözüm 
önerilerini kenti yöneten siyasi ve idari 

otoritelere iletmeyi, ortak akılda 
buluşarak demokratik bir kent bilinci 
ile hareket etmeyi, ticari hayatın daha 
efektif ve daha verimli çalışması için 
projeler üretmeyi amaçlamaktadır.

Emek/İş Yaşamı Çalışma Grubu, kuruluş amaçları 
doğrultusunda faaliyetlerine başlamak adına ilk 
toplantısını 8 Ağustos’ta İstanbul Kent Konseyi 
binasında yaptı.  

Grup, “İstanbul’un Lojistik Planı, Kadın 
Kooperatiflerini Destekleme Girişimi, COVID-19 
Salgınına Yönelik Sanayi Bölgelerine Sağlık Desteği 
Sağlanması, Çalışan Çocuklu Annelere Yönelik 
Sanayi Sitelerine Kreşler Açılması, İşverenlerin 
Talebi Olan Nitelikli İnsan Kaynağının Yaratılmasına 
Yönelik Meslek Edindirme Kurslarının Yeniden 
Yapılanması” projeleri için çalışmalara başladı. 

17 Aralık’ta sanayici ve orta ölçekli 
işletmelerin ihtiyacı olan nitelikli eleman 

ihtiyacının karşılanmasına yönelik Mesleki 
Yeterlilik Kursu projesini hayata geçirmek 

üzere beş kişilik bir proje heyeti oluşturuldu. 
Proje heyeti 19 Aralık’ta yeniden bir araya 

gelerek yol haritalarını belirledi. 

9 Ekim’de projelerinin tanıtılması, proje 
metodolojisinin geliştirilmesi ve ortak 
projeler üretilmesi adına İstanbul Planlama 
Ajansı ziyareti gerçekleştirildi. İstanbul’un 
Lojistik Planı projesinin tanıtılması için İBB 
Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir’in 
ve Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan’ın 
katıldığı bir başka toplantı yapıldı. 

Emek/İş Yaşamı Çalışma Grubu, 11 Kasım’da 
İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık 
ve ekibiyle gerçekleştirdiği toplantıda Kadın 
Kooperatifleri Girişimi projesine dair 
sunumlarını yaptılar. 
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Kent Peyzajı ve İmar Çalışma Grubu

Kent insanoğlunun en önemli 
yaratımlarından birisidir. Zaman içinde 
kentlerin giderek karmaşıklaşan yapısı, 
insanın çoğalan beklentileri ve yükselen 
gelişim ivmelerine paralel olarak kent
içindeki mevcut doğal, tarihi ve yapısal 
bütünlüğünün sürekliliği sağlanmalıdır. 
Kentsel ekosistem içerisinde sistemin 
en önemli elemanları yapı stoğu, kamusal 
boşluklar ve açık yeşil alanlardır. Kamusal 
boşluklar ve açık yeşil alanlar, insan ile 
doğa arasındaki ilişkinin temelindeki
mekansal olgu ve kentsel yaşam 
koşullarının iyileştirilmesinde önemli 

bir konuma sahiptir. Öyle ki kent, peyzaj 
ve imar dinamiklerinin dengeli halinin şehri 
sürdürülebilir ve yaşanabilir hale getiren 
bir etkisi vardır.
     Çalışma grubunun amacı kent peyzajı ve 
kentteki imar süreçlerinin katılımcılık faktörü 
ile ele alınması, bütüncül ve işlevsel kararların 
yapılandırılması, kentlilerin ortak sorunlarını 
çözmeye yönelik tavsiyelerde bulunmak ve 
alternatif bir bakış açısı getirebilmektir. Kent 
Peyzajı ve İmar Çalışma Grubu katılımcı, adil 
ve şeffaflık prensipleri ile kente dair peyzaj 
ve plan kararlarında etkin izleyici, söz sahibi 
ve bilgilendirici olmayı misyon edinmiştir.

Kent Peyzajı ve İmar Çalışma Grubu kuruluş 
amaçları doğrultusunda faaliyetlerine başlamak 
adına 10 Mart’ta İstanbul Kent Konseyi binasında 
bir araya geldi. 

Pandemi sürecinde çalışmalarına çevrimiçi 
toplantılar ile devam eden grup, 18 Mayıs’ta  

İstanbul Kent Konseyi Youtube hesabından peyzaj 
konulu bir canlı yayın söyleşisi gerçekleştirdi. 

Söyleşiye İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire 
Başkanı Yasin Çağatay Seçkin katıldı.
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Kent Yoksulluğu Çalışma Grubu

Yoksulluk, bugün basit bir biçimde 
tanımlanabilecek bir sorun olmanın 
ötesine geçmiştir. Yoksulluğun, bir yandan 
derinleşirken diğer ya dan da çeşitlenerek  
yeni biçimlerinin ortaya çıktığı son yıllarda, 
bu sorunun tanımlanmasına ilişkin farklı 
yaklaşımlar geliştirilmeye başlanmıştır. Kısaca, 
son yıllarda geliştirilen yeni kavramlarla 
yoksulluk kavramının yeni boyutlar eklenerek 
daha da zenginleştirildiği görülmektedir. Bu 
nedenle,  tüm bu yeni, tartışma ve yaklaşımları 
da kapsayacak biçimde genel bir yoksulluk 
tartışmasının yapılması gerekmektedir. Bu 
tartışmalar kentin geleceğini şekillendirecektir.

     Kent Konseyi bünyesinde yapılacak olan 
çalışmaların da omurgasını bu tartışmalar 

ve kent yoksulluğu oluşturmaktadır. 
Kent planlama kuram ve pratiğinin kentsel 
yoksulluğun giderilmesi ve kentsel sosyal 
adaletin sağlanması için girişeceği çabalar, 
kaçınılmaz olarak kent yoksulluğu olgularının 
kavramsal ve kuramsal düzeylerindeki 
çözümlerinden başlayacaktır. Bu nedenle, 
İstanbul Kent Konseyi’nin önemli tartışma 
konularından biri olan kent yoksulluğunun 
nedenlerinin tarihsel bir perspektif içinde, 
gelişimi, değişen anlamları ve farklı formlarına 
göre çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu 
bağlamda Kent Yoksulluğu Çalışma Grubu’nda, 
çocuk yoksulluğu, kentsel dönüşüm yoksulluğu, 
eğitim, sağlık yoksulluğu gibi alanlar belirlenerek 
araştırma, not, rapor ve proje çalışmaları 
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

İstanbul’da 2020 yılı Nisan, Mayıs ve 
Haziran ayları enflasyonu TÜİK verilerine 
göre değerlendirildi ve bir rapor hazırlandı. 

Kent Yoksulluğu Çalışma Grubu, çalışmalarında 
pandemi döneminde giderek derinleşen 
yoksulluğun etkilerini azaltmaya odaklanarak 
“Askıda Bilgisayar, Elektronik Eşya ve Eğitim 
Kampanyası” ve “Askıda Tarım-Arazi-Arsa-
Bahçe, Ev … Kampanyası” önerilerini sundular.

Kent Yoksulluğu Çalışma Grubu ilk toplantısını 
10 Mart’ta İstanbul Kent Konseyi binasında yaptı. 
Toplantıda, İstanbul’un derin yoksulluk çeken 
kesimlerine dair yapılması gerekenler 
konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
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Spor Çalışma Grubu

Spor Çalışma Grubu, sporun tüm seviye ve 
branşlarında gelişim için, güncel ihtiyaçlara 
dayalı planlamalar yapmak ve projeler 
oluşturmayı hedeflemektedir. 

Spor Çalışma Grubu’nda İstanbul halkının 
spora katılımını sağlamak, desteklemek 
ve spor tesislerinin verimli kullanılması 
için çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

Spor Çalışma Grubu ilk toplantısını 
27 Ağustos’ta İstanbul Kent Konseyi 
binasında  gerçekleştirdi. 

8 Kasım’da N Kolay 42. İstanbul
Maratonu’na katılım sağlandı.

20 Aralık’ta “Kukla ile Satranç Öğreniyoruz” 
başlıklı bir çevrimiçi eğitim düzenledi. 
27 Aralık’ta “Sporda Kadınların Gücü” 
başlıklı bir çevrimiçi söyleşi yapıldı. 
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Hayvan Hakları Çalışma Grubu

Hayvan Hakları Çalışma Grubu, İstanbul 
ölçeğinde bizlerle birlikte yaşayan evcil, 
yabani ve yarı evcil sayabileceğimiz tüm 
hayvanların yaşam alanları ve varlıklarının 
özellikle insan kaynaklı zararlardan 

ve yapılaşma nedeniyle yaşanabilecek 
olumsuzluklardan korunabilmesi için 
pratik ve sürdürülebilir önlemler alarak 
yaşamı bir bütün halinde ele almayı 
hedeflemektedir.

Hayvan Hakları Çalışma Grubu, ilk toplantısını 
11 Mart’ta İstanbul Kent Konseyi binasında yaptı.

Grup, 12 Haziran’da İBB Muhtarlıklar ve Gıda 
Daire Başkanı Ahmet Atalık ve Veteriner İşleri 

Müdürü Muhammet Nuri Coşkun ile bir araya geldi. 
Toplantıda İstanbul’daki sahipsiz hayvanlar ile ilgili 

görüş alışverişinde bulunuldu. Bu doğrultuda, 
İstanbul’da yaşayan sokak hayvanlarının 
ihtiyaçlarına yönelik bir rapor hazırlandı 

ve kamuoyu ile paylaşıldı.

9 Haziran’da havai fişek kullanımının 
yasaklanması önerisini de kapsayan 
“Havai Fişek Kullanımının Zararları” 
raporu kamuoyuna duyuruldu.

15 Aralık’ta İstanbul genelinde 
ilçe bazında bir hayvan hakları 
gönüllüleri ağının oluşturulması 
için yol haritası çizildi.
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Deprem ve Afet Çalışma Grubu

Bilim insanlarının yapmış olduğu geniş çaplı 
araştırmaların sonucunda, İstanbul kentini 
büyük bir depremin beklediği bilinmektedir. 
Hızlı nüfus artışı karşısında ortaya çıkan 
kontrolsüz ve plansız yapılaşma gibi 
sebeplerden ötürü, İstanbul’u bekleyen 
bu depremin oldukça yıkıcı bir deprem 
olacağı öngörülmektedir. Depremin yıkıcı 
etkilerini azaltmaya yönelik, deprem öncesi 
alınacak önlemler ile birlikte, deprem sonrası 
alınması gereken birtakım önlemler olmalıdır. 
Depreme karşı hazırlıklı olmak, sadece yapıları 
güçlendirmek veya yeniden yapılandırmak 
ile değil, aynı zamanda deprem sonrasında 
karşılaşılabilecek zorluklara karşı acil bir 
eylem planı üretebilmek ile mümkün olacaktır.

İstanbul Kent Konseyi Deprem ve Afet Çalışma 
Grubu altında hem deprem öncesi hem de 
deprem sonrası yapılması gerekenler, farklı 
paydaş ve ilgili gruplar ile etraflıca tartışılmalı 
ve somut bir hareket ortaya konulmalıdır. Bu 
bağlamda Deprem Afet Çalışma Grubu, öncelikle 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer 
alan deprem ve afet çalışmalarının doğrudan 
yürütüldüğü ya da ilgili olduğu birimler ile 
işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarını 
yürütmeyi planlamaktadır. Benzer şekilde, 
İstanbul Kent Konseyi ve ilçe kent konseyleri 
bünyesindeki diğer çalışma grupları ile deprem 
ve afet sorunu ekseninde daha fazla etkileşim 
içerisinde olmayı ve ortak proje üretmeyi 
hedeflemektedir.

Deprem Afet Çalışma Grubu, ilk toplantısını 
9 Mart’ta İstanbul Kent Konseyi binasında yaptı. 
Toplantıda İstanbul’un temel sorunlarından 
biri olan deprem ve diğer afetlerin bütüncül 
bir bakış açışıyla nasıl değerlendirilebileceği 
konusu ele alındı.

Grup, 27 Mayıs’ta gerçekleştirilen toplantıda ise 
alt çalışma grupları oluşturularak yol haritalarını 
belirledi ve İstanbul’un tüm ilçelerinde deprem 
afet alanında faaliyet gösteren ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliklerinin gerçekleşmesi için 
ilk adımlarını attı.

20 Ağustos’ta İBB Deprem ve Zemin İnceleme 
Müdür Yardımcısı Emin Menteşe ile bir araya 
gelen çalışma grubu üyeleri, İBB’nin depreme 
dair çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.
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Çevre Çalışma Grubu

Çevre Çalışma Grubu; kentsel ve doğal 
yaşam alanlarını bütüncül bir bakış açısıyla 
değerlendirerek doğanın korunmasını ve 
gelecek kuşaklara aktarılmasını, çevresel 
sorunlar konusunda İstanbulluların 
bilinçlendirilmesini, kent genelinde 
uygulanabilir çevre dostu sistemlerin 

geliştirilmesini, bu doğrultuda öneriler 
ve raporlar hazırlamayı, projeler üretmeyi 
hedeflemektedir. Çevre Çalışma Grubu, 
Kanal İstanbul, Sürdürülebilirlik, Kıyılar 
ve İklim Değişimi olmak üzere toplamda 
dört alt çalışma grubuna sahiptir.

Çevre Çalışma Grubu 10 Mart’ta 
ilk toplantısını İstanbul Kent Konseyi 
Binası’nda yaptı.

18 Haziran’da Kıyılar alt çalışma grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda stratejik çalışma planı 
hazırlandı. Çalışma planına göre:

• İstanbul kıyılarının tanıtılacağı, korunacağı, 
doğru algının yaratılacağı Kıyılarımız başlıklı 
bir dijital broşür hazırlanacak. Önümüzdeki 
süreçte ve her yıl tekrarlanmak üzere 
Kıyılarımız konulu bir çalıştay yapılacak. 
Hazırlanacak dijital broşürün ve yapılacak 
çalıştayın tanıtılacağı bir basın bildirimi 
hazırlanacak ve belediyeler, medya, İstanbul 
Kent Konseyi vb. gibi aracılığı ile kamuoyuna 
bilgi verilecek, tanıtım yapılacaktır.  

• Denize kıyısı olan belediyeler, Kıyılar Çalışma 
Gurubu olarak ziyaret edilerek dijital 
broşür ve çalıştay hakkında bilgilendirme 
yapılacaktır.

• İBB bünyesinde Alo Kıyı Güvenliği adı 
altında bir ihbar hattı oluşturulması için 
öneride bulunulacaktır. İBB bünyesinde 
Fahri Kıyı Müfettişliği oluşturulması İBB’ye 
önerilecektir.

• Başta, Eyüp, Balat, Haliç kıyıları olmak üzere 
İstanbul’un halka kapalı olan kıyılarının halka 
açılması için, İBB Başkanlığı’na öneride 
bulunulacaktır. 

• İstanbul kıyılarında bulunan, gerçek ve tüzel 
kişiler tarafından ecrimisil (işgaliye) bedeli 
ödenerek halkın kullanımına kapatılan birçok 
çıkar ve çıkmaz sokak, gözden geçirilerek 
tekrar halkın kullanımına kazandırılması için 
öneride bulunulacaktır.

• İstanbul’da bulunan baraj, göl ve gölet 
kıyılarının kirlenmelere karşı ve zarar verilme 
ihtimali olan kıyıların sürekli korunması 
adına kamera sistemi kurulması için öneride 
bulunulacaktır.

• Kıyılarda yaz aylarında sağlık hizmetleri 
verilebilmesi için, emekli sağlıkçılarla iş birliği 
yapılaması önerisinde bulunulacaktır.
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Çocuk Hakları Çalışma Grubu

Çocuk Hakları Çalışma Grubu, kentin tüm karar 
alma, uygulama ve izleme mekanizmalarında 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 
20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Birleşmiş 
Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin 

gözetilmesini, İstanbullu çocukların 
sorunlarından ve gereksinmelerinden 
yola çıkarak bu konularda çözüm önerileri 
ve projeler üretmeyi hedeflemektedir.

Çocuk Hakları Çalışma Grubu, 6 Mayıs’ta 
faaliyetlerine başlamak adına bir araya geldi.

Çalışma Grubu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle Birleşmiş Milletler 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’ni esas alarak oluşturdukları bilgi notlarını 
kamuoyu ile paylaştı.
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Toplumsal Eşitlik Çalışma Grubu

İstanbul Kent Konseyi Toplumsal Eşitlik 
Çalışma Grubu, toplumsal, ekonomik ya da 
siyasal olarak dezavantajlı konumda bulunan 
ve İstanbul Kent Konseyi’nin diğer çalışma 
grupları ya da meclisleri tarafından temsil 
edilmeyen ya da kısmen temsil edilen kent 
paydaşlarının bir araya gelmesinden oluşur. 

İstanbul Kent Konseyi, kentin yönetişimindeki 
kapsayıcılığı artırmayı hedeflerken, Toplumsal 
Eşitlik Çalışma Grubu, İstanbul Kent Konseyi 
içindeki kapsayıcılığı artırarak kentte yaşayan 
çok çeşitli ve farklı dezavantajlı grupların 
sorunlarını gündeme getirmektedir.

Toplumsal Eşitlik Çalışma Grubu ilk toplantısını 
11 Mart’ta İstanbul Kent Konseyi binasında 
gerçekleştirdi. Toplantıda grubun kapsamı, 
kapsayıcılığı ve izlenecek yol haritası belirlendi.

Pandemi sürecinde çalışmalarını çevrimiçi sürdüren Toplumsal Eşitlik Çalışma 
Grubu, 29 Aralık’ta düzenlediği toplantıda, 2021 yılında yapılacak çalışmalar 
hakkında görüştü. 2020 senesinin bir bilançosunu çıkaran grup, çalışma 
alanına giren öncelikli meselelerin ele alınması üzerine karar aldı.
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Dijital Teknoloji Çalışma Grubu

Dijital Teknoloji Çalışma Grubu, teknolojik 
gelişmelerin kent yaşamı üzerindeki etkilerini 
irdelemek, bu yeniliklerin olası getirilerini 
araştırıp, belediye yönetimi için fikirsel

altyapı sunma amacıyla kurulmuştur. 
Kente ilişkin temel teknolojik uygulamalar 
ve süreçlerin oluşumuna katkıda bulunmak 
hedefiyle faaliyet gösterir.

Dijital Teknoloji Çalışma Grubu ilk toplantısını
4 Ağustos’ta İstanbul Kent Konseyi binasında 
yaptı. Kentle ilgili toplanan bilginin topluma, 
kent yönetimine, yatırımcılara ve karar alma 
süreçlerine katkı sunmak adına sanal bir kent 
bilgi modeli projesi oluşturuldu. 11 Mart’ta
İstanbul Kent Konseyi binasında yaptı.
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10 Çalışma Gruplarının Önerileri ve Raporları

   ve Sıcak - Sağlık Eylem Planı

   ve Sıcak - Sağlık Eylem Planı

• Eksikliklere Yönelik Hazırlanan Rapor

  Önerisi

• Sıcak Hava Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit

• Sıcak Hava Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit

• İstanbul’da Yaşayan Sokak Hayvanlarının İhtiyaç Duyduğu

• Askıda Tarım-Arazi-Arsa-Bahçe, Ev Kampanyası Önerisi

• Havai Fişek Kullanımının Sakıncaları Hakkında Rapor

• İstanbul Lojistik Platformu Önerisi

• Askıda Bilgisayar, Eğitim ve Elektronik Eşya Kampanyası

• İklim Kriziyle Uyumda Kentsel Yeşil Alanlar 

NOT:  Bahsi geçen tüm raporlar İstanbul Kent Konseyi’nin web sitesinde dijital olarak bulunmaktadır.

https://istanbulkentkonseyi.org.tr/
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17.07.2020
Yürütme Kurulu Toplantısı

11 Yürütme Kurulu Toplantıları

19.01.2020
Yürütme Kurulu Toplantısı

03.10.2020
Yürütme Kurulu Toplantısı

24.11.2020 
Yürütme Kurulu Toplantısı
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12

18 Ekim 2019 tarihinde Kartal Bülent Ecevit 
Kültür Merkezi’nde 1. Dönem seçimli 
1. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

31 Ocak 2020 tarihinde İBB Sarıyer Kültür 
Merkezi’nde 1. Dönem seçimsiz (istişari) 
2. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Genel Kurul Toplantıları
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13 İlçe Kent Konseyleri ile İstişare 
ve İşbirliği Toplantıları

14 Şubat 2020

11 Ekim 2020

İstanbul Kent Konseyi, İstanbulluların 
kentin tüm yönetim kademelerine ve karar 
alma süreçlerine demokratik katılımını 
sağlamak adına bir ilke imza atarak İlçe 
Kent Konseyleri ile bir araya geldi. Yerel 

ölçekte demokratik katılımın yaygınlaştırılması 
ve sürdürülebilir gelişimin sağlanması için 
işbirliği imkanlarının değerlendirildiği istişare 
toplantısına, İstanbul’da yer alan on yedi 
İlçe Kent Konseyi katılım sağladı.

İstanbul Kent Konseyi, sürdürülebilir kalkınma 
amaçları çerçevesinde, karar alma, uygulama 
ve izleme süreçlerinde ortak aklın oluşturulması 
için İlçe Kent Konseyleri ile ikinci kez bir araya 
geldi. İstanbul Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen toplantıda “Katılımcı Kentsel 
Dönüşüm Çalışmaları, Katılımcı Bütçeleme 
Eğitimleri, Planlama Süreçlerinde Konseylerin 
Rolü ve Pandemi Süreçlerinde İlçe Kent 
Konseyleri” gündemleri değerlendirildi.
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Ortak aklın oluşturulması ve işbirliklerinin gelişimi için yapılan bu toplantılar, 
İlçe Kent Konseyleri’ne gerçekleştirilen sanal ziyaretlerle devam etti.

10 Mayıs 2020 - Avcılar Kent Konseyi

11 Mayıs 2020 - Beşiktaş Kent Konseyi

12 Mayıs 2020 - Adalar Kent Konseyi
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15 Mayıs 2020 - Esenyurt Kent Konseyi

4 Haziran 2020 - Şişli Kent Konseyi 

8 Haziran 2020 - Ataşehir Kent Konseyi

 10 Haziran 2020 - Silivri Kent Konseyi 
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14 Öne Çıkan Ziyaretler

22 Aralık 2020

22 Ocak 2020

5 Şubat 2020

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi’nin 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’na Emirgan’daki 
Çalışma Ofisinde Gerçekleştirdiği Ziyaret

Fransa İstanbul Başkonsolosu
Bertrand Buchwalter’in Daveti 
Üzerine Gerçekleştirdiğimiz Ziyaret

Macaristan İstanbul Başkonsolosu 
Laszlo Keller’in Daveti Üzerine 
Gerçekleştirdiğimiz Ziyaret
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13 Ağustos 2020  

21 Kasım 2020  

4 Şubat 2020

Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin
İstanbul Kent Konseyi’ne 
Gerçekleştirdiği Ziyaret

Ankara Kent Konseyi’nin 
İstanbul Kent Konseyi’ne 
Gerçekleştirdiği Ziyaret

Eskişehir Kent Konseyi’nin 
İstanbul Kent Konseyi’ne 
Gerçekleştirdiği Ziyaret
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12 Şubat 2020

13 Ağustos 2020

14 Ekim 2020

Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Dr. Yücel Ayaz’ın 
İstanbul Kent Konseyi’ne Gerçekleştirdiği Ziyaret

Bakırköy Kent Konseyi’ne 
Gerçekleştirdiğimiz Ziyaret

Nilüfer Kent Konseyi’nin 
İstanbul Kent Konseyi’ne 
Gerçekleştirdiği Ziyaret
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4 Mart 2020

23 Mart 2020

14 Temmuz 2020

24 Kasım 2020

Marmara Belediyeler Birliği’ne 
Gerçekleştirdiğimiz Ziyaret

Hacı Bektaş Veli Derneği’nin 
İstanbul Kent Konseyi’ne 
Gerçekleştirdiği Ziyaret

İstanbul Gençlik Merkezi’nin 
İstanbul Kent Konseyi’ne 
Gerçekleştirdiği Ziyaret

Roman Dernekleri Federasyonu’nun 
İstanbul Kent Konseyi’ne 
Gerçekleştirdiği Ziyaret
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15 Önemli Günler ve Anmalar

8 Mart

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler 
tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. 
Birçok ülkede resmi tatil olarak kutlanan 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü, insan hakları temelli, 
kadınların eşitlik mücadelesinin vurgulandığı 
ve cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele açısından 
yadsınamaz öneme sahiptir. Dünyada ilk defa 
1911 yılında kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü, 1975’te Birleşmiş Milletler tarafından 
kutlanmaya başlanmıştır. Ardından, 1975 
yılının “Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı” ilan 
edilmesiyle birlikte 1975 yılında Türkiye’de 

“Kadın Yılı Kongresi” gerçekleştirilmiştir. 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü, İstanbul Kent Konseyi 
olarak kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın 
karşısında olduğumuzu vurguladığımız ve kadına 
karşı şiddetle mücadelede üzerimize düşen 
sorumluluğun farklında olduğumuzu beyan 
ettiğimiz bir gündür. Bu kapsamda, “İstanbul 
Kent Konseyi olarak İstanbul Sözleşmesi’nin 
öneminin farkındayız.” açıklamasıyla erkek 
şiddetine ve İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye’de 
yaşayan tüm kadınlar için önemine dikkat 
çekmeyi amaçlayan paylaşımlar yaptık.
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23 Nisan

İstanbul Kent Konseyi, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinde 
gerçekleştirilen ve YouTube kanalında 
canlı yayımlanan bir dizi programla kutladı. 
Program kapsamında, İstanbul Kent 
Konseyi’nin katkılarıyla hazırlanan 
“Ümmü Putgül ile Sürpriz Oyun Şapkası”, 
“İmre Hadi’yle Çocuk Şarkıları”, 

“Gökçe İrten’le Geri Dönüşüm Malzemeleriyle 
Kolaj Atölyesi” ve ”Özge Kayrak ile Masal
Eşliğinde Çocuk Yogası” etkinlikleri İBB 
Youtube kanalında canlı olarak yayımlandı. 
Ayrıca, içeriği Pangar TV tarafından hazırlanan 
ve İstanbul Kent Konseyi’nin katkılarıyla 
gerçekleştirilen “Nurçin Karabıyık’la 1 Kitap 
1 Mim” gösteri yine, İBB’nin Youtube kanalında 
izleyicilerle buluştu.

İstanbul Kent Konseyi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 
çocuklara hediyesi, İstanbul’da konuşulan her dilde seslendirmeye çalışılan 
çocuk masalları oldu. 
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1 Mayıs

İstanbul Kent Konseyi, 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü kapsamında bir dizi söyleşi 
hazırladı. Kadınların Görünmeyen Emeği 
başlıklı söyleşiye İmece Ev işçileri Sendikası 
Başkanı Ayten Kargın ve İKK Çocuk Hakları 
Çalışma Grubu moderatörü Av. Melis Söylemez 
Bektaş konuşmalarıyla katıldı. Sağlık ve Sosyal 
Hizmet Emekçileri Sendikası Şişli Şube Başkanı 
Fadime Kavak ve İKK Emek Çalışma Grubu 

moderatörü Umut Erdovan’ın katıldıkları 
söyleşide salgın ortamındaki sağlık 
emekçilerinin çalışma şartları konuşuldu. 
Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Alkan 
ve İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu 
üyesi Cengiz Özdemir ise 1 Mayıs Tarihi’nin 
İzinde başlıklı söyleşide 1 Mayıs’ı tarihsel bir 
şekilde ele aldılar. Tüm söyleşiler YouTube 
kanalımızdan canlı olarak yayımlandı.

İstanbul Kent Konseyi ayrıca 2019 istatistiklerinden yola çıkarak hazırladığı 
İstanbul’da işsizlik konulu iki infografik görseli sosyal medya hesaplarından 
paylaştı. İstanbul’da yaşayan 277 bin üniversite mezununun ve ayrıca her 
dört gençten birinin işsiz olduğu bilgileri bu görseller ile kamuoyuna sunuldu.
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19 Mayıs

İstanbul Kent Konseyi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nda İstanbullu gençlere 
İstanbul’da neyi değiştirmek istediklerini sordu 
ve gençlerin önerilerini içeren bir video hazırladı. 
Gençlerin, İstanbul’un yönetimine dair soruları 
ise İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, 
İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, 
İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme 

Daire Başkanı Tayfun Kahraman ve İBB 
Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı tarafından 
yanıtlandı. Konsey ayrıca 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle 
gençlerin yarışmacısı olduğu İstanbul konulu 
bir bilgi yarışması düzenledi. Yarışmanın kazanan 
gençleri, kitap almak için kullanabilecekleri 
hediye çeklerinin sahibi oldular.
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17 Ağustos

17 Ağustos 1999 depreminin 21. yıldönümü olan 
17 Ağustos 2020 tarihinde, depremde hayatını 
kaybedenleri anmak üzere, Avcılar Belediyesi 
ve Avcılar Kent Konseyi’nin ortaklaşa düzenlediği 
“Deprem Gerçeğini Unutma, Unutturma” 

programına İstanbul Kent Konseyi Başkanı 
Tülin Hadi katıldı ve bir konuşma yaptı. Program
kapsamında, konukların konuşmalarının ardından 
Marmara Caddesi’ndeki Deprem Anıtı’na karanfil 
bırakıldı ve bir basın açıklaması yapıldı.
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16 Basında İstanbul Kent Konseyi

İstanbul Bülteni’nin Şubat 2020 sayısı.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, 
Kadın Adayları Destekleme Derneği tarafından 
30 Kasım’da düzenlenen “Kent Konseylerinde 
Kadının Rolü” paneline konuşmacı olarak katıldı.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi,
Kent Dergisi’nin 3. sayısında (Ekim 2020) 
İstanbul Kent Konseyi’ne ilişkin düşüncelerini 
ve planlarını paylaştı.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, 
7 Ekim’de düzenlenen Kent Araştırmaları 
Kongresi’ne konuşmacı olarak katıldı.
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