2021

FAALİYET RAPORU

HAZIRLAYANLAR:
RASİM ŞİŞMAN
GİZEM ÖLMEZ
CANEM KURTOĞLU
NESRİN BALCI
ÖZLEM GONCA YALÇINKAYA AKDAĞ
BÜŞRA ÇELİKEL
TASARIM:
SILA VARLIK

İLETİŞİM:
istanbulkentkonseyi.org.tr

istanbul_kentkonseyi

kentkonseyi@ibb.gov.tr

istkentkonseyi

(0212) 449 44 22

https://www.youtube.com/c/istanbulkentkonseyi

ADRES:
İstanbul Kent Konseyi
İstanbul Kent Konseyi Hizmet Binası

Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri
Cad. No: 19, 34134, Fatih, İstanbul

İçindekiler

8
11
12
14
28
30
39
40
46
52
57
62
66

Önsöz
Kent Konseyi Nedir?
Misyon Vizyon ve Çalışma İlkeleri
Meclisler ve Çalışma Grupları
Toplantılar
Sosyal Medyadan
Eğitimler
Etkinlikler
İstanbul Kent Konseyi Projeleri
Desteklenen Projeler
Dijital Yayınlar
Ziyaretler
Basında İstanbul Kent Konseyi

Önsöz

Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ve kamu
kurumlarının temsilcileri ile bireysel katılım sağlayan
gönüllülerden oluşan, İstanbul’un en kapsayıcı buluşma alanı
niteliğini taşıyan İstanbul Kent Konseyi, kuruluşunda belirlemiş
olduğu ilkelerden ödün vermeden, hedeflerini iyice
belirginleştirmiş, kapasitesini ve üretkenliğini yükseltmiş
olarak ikinci yılını ve ilk çalışma dönemini geride bırakıyor.
Kurumsallaşma ile geçen ilk yıldan ikinci yıla girerken, İstanbul

Tülin Hadi

İstanbul Kent Konseyi
Başkanı

Kent Konseyi’nin sadece bir öneri geliştirme ve iletme kurulu
olmanın ötesinde, yerel yönetim ve konseyin paydaşları
arasında güçlü bağlar, ortaklıklar yaratabilen, İstanbul’a dair
her konunun görüşüldüğü bir katılım alanı olmasını
hedeflemekteydik. İstanbul gibi sınırları geniş, kalabalık
nüfuslu bir şehirde doğal, kültürel, tarihi değerleri korumak,
ortak kamusal alanların niteliğini yükseltmek, ekonomik ve
sosyal eşitsizliklerin yarattığı olumsuzlukları gidermek ve
aşmak, kırılgan grupları kamusal hayata dahil etmek, çevre
sorunları, iklim krizi, afetler, göç, sağlık, eğitim ve benzer pek
çok konuda gerek kamu idarelerine, gerek sivil alana
seslenerek yapılması gerekenler için uyarıcı olmayı, bilgi
aktarmayı hedefleyen gönüllüler, İstanbul Kent Konseyi’nde
kurulmuş 21 çalışma grubu ve 3 mecliste bir araya geldiler.
Kendi aralarında gerçekleştirdikleri toplantıların yanı sıra
söyleşiler, çeşitli etkinlikler düzenlediler. Takip eden sayfalarda
bulacağınız çalışmaları üretip hem yerel ve merkezi
yönetimlerin ilgili kurumlarıyla, hem İstanbul halkıyla
paylaştılar.
İstanbul Kent Konseyi’nin ikinci yıl çalışmaları meclisler ve
çalışma gruplarının üretimi ile sınırlı değildi. Bir tür laboratuvar,
öğrenme alanı işlevi görerek, bir yandan, katılım ağını ve
etkileşimi genişletmek, tartışma gruplarını çeşitlendirebilmek
ve farklı kurumların araştırmalarını desteklemek üzere
iletişim alanları yaratılırken, diğer yandan konseylerin
yapabileceklerinin kapsamını düşünmeye, katılımın niteliğini
yükseltmeye ve kapasite geliştirmeye yönelik eğitimler
gerçekleştirildi. Aktif Katılım Ağı, Katılım Okulu ve Katılım Kafe
bundan sonraki dönemlerde daha da çeşitlendirmeyi
öngördüğümüz eğitim ve uygulamalardan bir kaçıdır.
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2021 yılında, İBB’nin uygulamaya koyduğu yeni katılım
yöntemleri üzerinde araştırma, tartışma ve işbirliği
uygulamaları da İstanbul Kent Konseyi’nin önemli çalışma
konularındandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez
gerçekleştirdiği katılımcı bütçe uygulaması “Bütçe Senin”
için İBB’nin ilgili daire başkanlıkları, İstanbul Planlama
Ajansı’nın uzmanları ve STK temsilcileri İstanbul Kent
Konseyi’nde buluşarak en baştan itibaren bir arada çalıştılar.
Katılımcı bütçe için oluşturulan bu paydaş birlikteliği ve
yürütülen çalışma kent konseyinin varlık amacını tam
anlamıyla karşılayan bir deneyim ve örnek oluşturdu. Benzer
bir başka deneyim de, Çocuk Meclisi’nin etkisini artırmaya
yönelik, çocuk katılımında kapsayıcılığı hedefleyen “İstanbul
Çocuklara Soruyor” uygulaması idi.
İstanbul Kent Konseyi kuruluşundan bu yana İstanbul’da hep
birlikte daha adil bir ortak yaşam, daha nitelikli bir ortak
çevre için herkesin sözünü söyleyebildiği bir alan yaratmanın
arayışında oldu. Farklı koşullarda ve ortamlarda çok daha zor
oluşabilecek işbirlikleri ve iş bölümü İstanbul Kent Konseyi
sayesinde mümkün oldu. İstanbul’a dair hassasiyet, dikkat,
bilgi ve yaratıcılıklarını birlikte harekete geçiren gönüllüler
yaşadıkları kente dair olumlu kazanımlar elde ettiler ve daha
fazlasının gerçekleşebileceğine dair umut yarattılar. Bir
kurum olarak İstanbul Kent Konseyi’nin güçlenmesi için
kendi içindeki paydaşlar yanında, Yerel Gündem 21’in
konuşulmaya başlandığı günlerden bu yana konuyla
ilgilenmiş olan ve ihtiyaç duyduğumuz her an tartışmaları
zenginleştirenler, ayrıca Türkiye’de kent konseylerinin
gelişmesi için kurulmuş olan Türkiye Kent Konseyleri Birliği
ve Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun üyeleri deneyim,
bilgi, yaratıcılıkları ile daima destek oldular. Henüz çok genç
sayılabilecek bu kurumun kısa sürede hızla yol alması için
sundukları katkılardan dolayı her birine hem kurumumuz,
hem de yerel demokrasi adına ayrı ayrı teşekkür ederiz.
İstanbul Kent Konseyi'nin çalışkan ve özverili ekibine de özel
bir teşekkürü borç biliriz.
İstanbul Kent Konseyi’nin önümüzdeki dönemde çalışma
alanlarını genişleterek, katılım süreçlerini etkinleştirerek,
artan bir üretkenlikle yerel demokrasinin güçlenmesine ve
kentimizde yaşam kalitesinin yükseltilmesine önemli katkılar
yapacağına inanıyoruz.
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KENT
KONSEYİ
NEDİR?

Kent konseyi, yerel ve merkezi yönetime bağlı kamu kurumlarının, meslek örgütlerinin, siyasi
partilerin, muhtarlıkların, üniversitelerin ve sivil toplum kurumlarının temsilcileri gibi aktörlerin yanı sıra
bireysel katılımcıların, şehrin ortak yaşam ve ortak mekânına dair her türlü konuyu görüşmek üzere bir
araya geldiği bir platformdur. Kent konseyi, her türden farklılığa açık olarak kentin büyük buluşma
arenasıdır. Dışlayıcı ve ayrıştırıcı olmak yerine, olabildiğince kapsayıcı olma ilkesine dayanır.
Kent konseyinin hukuki dayanağı, Belediye Kanunu’nun 76. Maddesi ve 08.10.2006 tarihli ve 26313
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kent Konseyleri Yönetmeliği’dir. İlk kuruluşu, belediye başkanının
çağrısıyla olmakla birlikte; belediyenin bir birimi, müdürlüğü veya uzantısı değil, “sivil bir oluşum”dur. Yine
Belediye Kanunu, kent konseyini sivil bir platform olarak öngörmüş; tüzel bir kişilik vermemiş, özel bir bütçe
tahsis etmemiştir. Ancak aynı kanun, kent konseyinin faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli ayni ve mali
destekleri belediyelerin yapmasını emretmiştir. Bu nedenle belediyeler bütçelerini yaparken, kent konseyi
faaliyetlerini destekleyici gider kalemlerini de bütçeye koymakla yükümlüdürler.
Kent konseyleri yerelin gündemi, bilgisi ve temsilcileri ile şekillenen yapılar olup, yerelden yerele
farklılıklar göstermekle birlikte, bulunduğu yerden bağımsız olarak “demokratik katılımı kolaylaştırmak ve
geliştirmek” amacıyla kurulmuştur. Bu haliyle, Türkiye’deki kent konseyleri, en önemli kurumsal katılım
araçlarıdır. Kentteki çeşitli aktörlerden oluşan bileşenler ve paydaşlar 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
güçlendirmek öncelikli hedefler arasındadır. Aynı zamanda bu yönü ile kent konseyi, kentte gönüllü
dayanışmayı harekete geçiren bir yapıdır. Kimlik ayrımı gözetmeksizin uzlaşmayı teşvik eden bu yapının
hedeflerine ulaşabilmesi için, katılımcıların birikimlerini çekincesiz aktarması, birbirlerini dinleme ve
duymaya açık olmaları ve gelişime açık olarak yaratıcılıklarını devreye sokabilmeleri öncelikli önemdedir.
Kent konseyleri, temel işlevlerini hayata geçirebilmek ve kentsel paydaşların katılımını sağlamak
için, bir iç organizasyona sahiptir. Kentteki çeşitli kurumların temsilcileri, kent konseyinin üyeleridir ve bu
üyeler aynı zamanda konseyin genel kurulunu oluşturur. Genel kurul; konsey yürütme kurulu, konsey
başkanı ve konsey genel sekreterinin seçiminde söz sahibidir. Konseyin çalışmalarını ise, genel kurul
aracılığıyla seçilen kent konseyi başkanı ve genel sekreteri koordine eder.
Kent konseyinde kente ve kent yaşamına dair sorunların, çözüm önerilerinin 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 ya da konu bazlı gruplardır. Benzer
şekilde, kent konseylerinde, kadın, çocuk, engelli, gençlik gibi sesi daha az duyulan toplum kesimlerinin yer
aldığı meclisler de aktif olarak çalışırlar. Bu meclis ya da gruplara katılabilmek için, kent konseyi genel kurul
üyesi olmak şart değildir; amaç olabildiğince kapsayıcı ve kucaklayıcı bir katılıma imkân sunmaktır. Bu
mecralarda 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.
Tüm bunlara ek olarak kent konseyleri, çalışma grupları ve meclislerin dışında, tüm hemşehrilerin
farklı katılımcı süreçlere dâhil olmalarına ve yaşadıkları bölgeye ait görüş, öneri ve taleplerini iletmelerine
imkân sağlayacak şekilde, mahalle ya da bölge toplantıları, katılımcı mekânsal planlama projeleri vb.
toplantılar da düzenleyebilirler. Çağın gereklerine uygun ve herkesin erişimine açık olacak şekilde, daha hızlı
bilgi ve görüş almak ve ayrıca veri toplamak amacıyla e- katılım platformları da oluşturabilirler.
Belediye ve kent konseyleri arasındaki ilişkinin niteliği yerel koşullara bağlı olarak değişkenlik
gösterebilir. İstanbul Kent Konseyi, kendi yönergesinde, bu ilişkinin ılımlı mesafe ilkesine dayalı olmasını
kabul etmiştir. İstanbul Kent Konseyi, belediyeyle yakın diyalog içinde olan ancak kendi duruşunu koruyarak
kentin sorunlarının rekabetten uzak şekilde konuşulmasına, tartışılmasına ve uzlaşılan çözümlerin takibinin
yapılmasına katkı sağlayan bir kurumdur.
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MİSYON VE VİZYON
İstanbul Kent Konseyi, kent yaşamında, modern bir kent vizyonunun ve karşılıklı dayanışma ve
hoşgörüye dayalı bir hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini; hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm
İstanbullular için, başta katılım hakkı olmak üzere, tüm kentsel hakların geliştirilmesi ve
korunmasını; kentsel politika üretme süreçlerinde sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık,
sosyal dayanışma, insan hakları, şeffaflık ve hesap verebilirlik, katılım, yönetişim ilkelerini hayata
geçirilmesini; sivil toplumun güçlendirilmesini ve çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler,
mülteciler vb. tüm kırılgan grupların kamusal hayatta daha görünür ve daha aktif olmasını
amaçlar.

VİZYON

MİSYON
Kentsel

politika

ve

hizmetlerin

planlanmasında, karar alma ve uygulama
süreçlerinden etkilenen tüm İstanbulluların bu
süreçlere bireysel veya kurumsal bir şekilde
dahil olma, tam bilgi sahibi olma ve hesap
sorma hakkından doğan, yurttaşlar ve kamu
arasında

etkin

iletişim

ağı

oluşturmayı

Kentin
ortak
yaşam
ve
mekan
planlamasına dair karar alma süreçlerinde
tüm aktörlerin söz sahibi olduğu,
eylemlerde adil ve eşitlikçi, iletişimde
şeffaf, insan haklarına ve yaşama saygılı,
katılımcı
demokrasi
anlayışını
benimseyen, sivil toplumu güçlü bir
İstanbul.

hedefleyen bir etkileşim sürecini inşa etmek.

ÇALIŞMA İLKELERİ
• 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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ORGANLARI

KENT
(Karar Mercii)

(Yürütme)

Kamu Kurum Temsilcileri

Vali veya Kaymakam

Muhtarlar, Meslek
Üniversiteler, Siyasi Partiler

GENEL KURUL
YÜRÜTME KURULU
GENEL SEKRETER
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8

Meclisler

KURULMASI PLANLANAN
MECLİSLER

KURULAN MECLİSLER

• Kadın Meclisi

• Engelliler Meclisi

• Gençlik Meclisi

• 65+ Meclisi

• Çocuk Meclisi

• Yüksek Öğretim Meclisi
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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
Çevre Çalışma Grubu
Çocuk Hakları Çalışma Grubu
Toplumsal Eşitlik Çalışma Grubu
Dijital Teknoloji Çalışma Grubu
Hukuk ve İnsan Hakları Çalışma Grubu
Ulaşım Çalışma Grubu
Turizm Çalışma Grubu
Eğitim Çalışma Grubu
Denizcilik Çalışma Grubu
Kent Kültürü ve Kültürel Miras Çalışma Grubu
15

ÇALIŞMA GRUPLARI VE MECLİSLER ÇALIŞMA GRUPLARI VE
Kente yönelik talep, ihtiyaç ve sorunların masaya yatırılarak çözüm önerilerinin işbirliği içerisinde
tartışılması; yönetişime dayalı ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde tüm İstanbulluların daha
yaşanılabilir ve kaliteli bir kentin oluşumunda aktif rol almalarının sağlanması önceliklerine bağlı kalarak,
Kent Konseyleri Yönetmeliği’nin 4. Maddesi’nin (c) bendi gereği, ilgili çalışma yönergeleri hazırlanıp çeşitli
alanlarda çalışmalar yürüten 3 meclis ve 21 çalışma grubu kurulmuştur.

KADIN MECLİSİ
İstanbul ölçeğindeki ilk Kadın Meclisi, İstanbul Kent Konseyi bünyesinde toplanarak 23 Eylül 2021
tarihinde kurulmuştur. Çalışmalarına başlayan İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi;
• Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine uygun eşitlikçi, demokratik ve insan haklarına saygılı yerel yönetim
politikalarının oluşturulması,
• İstanbul Sözleşmesi ve 6286 Sayılı Kadın Koruma Kanunu’nda belirtildiği şekliyle, kadına karşı her türlü
ayrımcılığın ve maruz kaldıkları şiddetin önlenmesi adına kentsel politikalar üretilmesi,
• İstanbullu kadınların kente dair ihtiyaçlarının, taleplerinin ve çözüm önerilerinin etkili bir şekilde karar
alma, uygulama ve izleme süreçlerine yansıtılması,
•

Hiçbir kültürel, sosyal ya da ekonomik farklılık gözetmeksizin, tüm İstanbullu
yaşamındaki ve kent yönetimdeki rolünün güçlendirilmesi,

kadınların kent

•

Kadınların girişimci, araştıran, üreten bireyler olarak desteklenmesi ve bireysel inisiyatiflerini
geliştirmelerine katkı sunacak stratejiler geliştirilmesi ve bu doğrultuda eğitim, araştırma vb. faaliyetler
organize edilmesi,

• Toplumsal farkındalık yaratarak, sosyo-ekonomik, kültürel ya da politik yaşamın her alanında söz sahibi
olmalarının sağlanması,
•

Yalnızca anne ya da eş olarak değil, kadın kimliği ile kent yaşamına aktif katılım ve kente ait olma
duygularının geliştirilmesine imkan sağlanması amaçları ile kurulmuş, yerellik ilkesi ve gönüllülük
esasına dayalı bir katılım platformudur.
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının insan hakları
alanında aktif olarak çalışan STK, akademi ve ilçe kent
konseyi temsilcilerinin oluşturduğu Kurucu Kadın
Meclisi, İstanbul’daki kadınların toplumsal cinsiyet
eşitliği ekseninde yaşadığı başlıca sorunları, ivedilikle
uygulanması gereken kentsel politikaları ve ilk
dönemde gerçekleştirmeyi hedefledikleri toplumsal
değişimleri önceliklendirmektedir.

Kamuya dönük öncelikli çalışma alanları arasında Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın izlenmesi ve
toplumsal cinsiyete dayalı şiddete yönelik farkındalık çalışmaları yer almaktadır.
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Kadınlar için Güvenli Kent
"İstanbul’da Kadınların Güvende ve İyi Hissetmesini
Nasıl Sağlayabiliriz?"

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü Faaliyetleri

İstanbul Kent Konseyi, “Güvenli Kent” teması ile bir

İstanbul Kent Konseyi Kurucu Kadın Meclisi
Yürütme Kurulu Üyeleri ve İstanbul’un farklı
semtlerinden gönüllülerin desteğiyle, 26 Kasım - 17
Aralık tarihleri arasında, kadına yönelik şiddete
karşı farkındalığın arttırılması ve şiddete maruz
kalınması durumunda başvurulacak kurumlar
hakkında bilgi vermek amacıyla, 24 ilçede
bilgilendirme çalışması yapılmıştır. "Mor Otobüs"
ile İstanbul’u gezen gönüllüler tarafından, acil
destek hatlarını içeren Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve
Arapça dillerinde olmak üzere kartvizit ve İBB
Kadın Destek Hattı bilgilendirme broşürleri
dağıtılmıştır.

çevrimiçi Kadın Forumu düzenlemiş

Mor Otobüs

ve kadın

hakları alanında çalışan kurum ve kuruluşları davet
etmiştir. Forum kapsamında, bu kentin kadınlar için
nasıl

daha

güvenlikli

bir

hale

getirilebileceği

tartışılmış ve İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi
kuruluşuna yönelik yol haritası çizilmiştir. Toplantı
kapsamında,

çeşitli

sivil

toplum

kuruluşları,

üniversiteler ve ilçe kent konseylerinden 70'i aşkın
kadın hak savunucusu bir araya gelmiştir

Kız Öğrenci Yurdu Ziyareti
İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu
Üyeleri, 30 Kasım’da İBB Örnektepe Yükseköğrenim
Kız Öğrenci Yurdu’na ziyaret gerçekleştirmiştir. Kız
öğrenciler ile buluşan üyeler, kadınların maruz
kaldıkları şiddet türleri hakkında bilgilendirme
yapmış ve Kadın Meclisi’ne iletilmek üzere,
öğrencilerin İstanbul’da karşılaştıkları sorunlara
yönelik bilgi almışlardır. Aynı zamanda, İstanbul
Kent Konseyi çalışma ve genel amaçları
paylaşılmıştır.
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İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden
gönüllü kadın avukatlar tarafından, şiddete maruz
kalınması durumunda başvurulabilecek yasal
mercilere
yönelik
bilgi
verilmiştir.
Kadın
dayanışmasının en güzel örneklerinden biri olan
bu etkinlik vesilesiyle, pek çok kadın hakları
savunucusu bir araya gelmiştir. Aynı zamanda, İBB
TV tarafından haberleştirilen ‘Mor Otobüs’, MODYO
TV’de yayınlanmış ve tüm İstanbullular ile
paylaşılmıştır.

Çok Dilli Farkındalık Video Çalışması

İstanbul Kent Konseyi Kurucu Kadın Meclisi, Kadına
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
kapsamında, günün önemine vurgu yapmak amacıyla,
çok dilli bir farkındalık videosu hazırlamıştır. “Yalnız
değiliz! Kadına yönelik şiddete karşı, birlikte güçlüyüz!”
mesajını içeren bu kısa film, İKK sosyal medya
hesaplarında ve İBB Modyo TV ekranlarında
yayınlanmıştır.

Yoğurtçu Parkı Kadın Forumu - “Eşitlikçi Bir Dünya
için Nereden Başlamalı?”
25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü’ B irleşmiş Milletler aktivizm
kampanyası kapsamında, İstanbul Kent Konseyi
Kadın Meclisi, İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
ve B M Kadın B irimi işbirliğinde, Kadıköy Yoğurtçu
Parkı'nda ‘Eşitlikçi Bir Dünya İçin, Nereden Başlamalı?’
temalı bir kadın forumu düzenlenmiştir.

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nın Kadın Hareketi açısından
büyük bir önemi bulunmaktadır. 17 Mayıs 1987
tarihinde -Türkiye’deki Kadın Hareketinin ilklerinden
olan- ‘Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü’ bu parkta
gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, Yoğurtçu Parkı’nda
gerçekleştirilen Kadın Forumu'nda, kamusal alandan
özel alana, iş yaşamından aile hayatına, bilimden
sanata hayatın her alanında kadınların maruz
kaldıkları, ayrımcılık yaratan uygulamalar, eşitsizliğe
neden olan tutumlar, karşılaştıkları mobbing,
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet vb. sosyal olgular ele
alınmıştır. Bu kapsamda, Piyanist-Besteci Ayşe
Tütüncü, Bilim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Canan
Atılgan, Sıfır Ayrımcılık Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Elmas Arus ve Yazar-Şenlik Blog Editörü Kiraz
Akın gerek sosyal hayat gerekse çalışma yaşamında
yaşadıkları deneyimlerini paylaşmışlardır. Forumun
Açılış Konuşmasını İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin
Hadi, moderasyonunu ise İstanbul Kent Konseyi Kadın
Meclisi Moderatörü Deniz Altuntaş üstlenmiştir
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GENÇLİK MECLİSİ
GENÇLİK
MECLİSİ
GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMALARI

Gençlik alanında yürütülen çalışmalar 21 Haziran
2021 tarihinde İstanbul Kent Konseyi Gençlik
Meclisi çatısı altında buluşturulmuştur.
Gençlik Meclisi;
•

•

Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, düşünce ve benzeri
hiçbir ayrım gözetmeksizin, ortak akla dayanan
uzlaşıyı esas almak suretiyle İstanbul’un
sürdürülebilir
gelişmesinin
temelini
oluşturacak gençlik politikalarının yaratılmasını
ve geliştirilmesini,

Genç Sen Karar Ver!
Gençlik Meclisi, “İstanbul’un ruhunu en iyi gençler
anlar. İstanbul Kent Konseyi Gençlik Meclisi,
gençlerin temel sorunlarına çözüm ararken ilk
çalışma temalarını yine gençlerin tercihleriyle
belirliyor.” şiarıyla, 5 Ağustos’ta "Genç Sen Karar
Ver" anket çalışmasını başlatmıştır. 1. aşamada
dijital ortamda yürütülen araştırma, İBB'nin 10
farklı tercih noktasında İstanbullu gençlerin
görüşlerini alarak zenginleştirilmiştir. Çeşitli sosyoekonomik statüye sahip, farklı yaş gruplarından
ve ilçelerden birçok gencin İstanbul'da öncelikli
olarak ele alınması gereken temaya dair görüşleri

İstanbullu gençlerin kente dair sorunlarının
önceliklendirilerek çözüm önerileri üretilmesini
amaçlayan, yerellik ilkesine ve gönüllülük
esasına
dayalı
olarak
kurulan
katılım
platformudur.

İstanbul
Kent
Konseyi
Gençlik
Meclisi,
gerçekleştirdikleri ikinci toplantıda İstanbullu
gençlerin kente dair öncelikli gündemleri/sorunları
doğrultusunda çalışma temalarını belirlemek üzere
bir araya gelmiştir.

alınmıştır. Anket çalışması sonucunda, Gençlik
Meclisi ilk çalışma temasını “Ekonomik Yoksulluk”
olarak belirlemiş ve tematik çalışma grupları
oluşturulmuştur.

Girişimcilik, Deneyim, İnovasyon
İstanbul Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Beylikdüzü
B elediyesi’nin hizmete açtığı, girişimcilik, deneyim,
inovasyon ve ortak çalışma merkezi Beylikdüzü Smart’ı
23 Eylül’de ziyaret etmiştir.
Öğrenciler, genç girişimciler, fikir-proje geliştirmeyi
sevenler ve birlikte üretmek isteyenler için uygun fiziki
donanıma sahip mekanın, gençlere destek ve iyi bir
fırsat alanı sunduğu düşüncesi ile Gençlik Meclisi
Üyeleri ve gençlerin bu imkandan faydalanmaları için
yönlendirmelerde bulunulmuştur.
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100. Yıla Doğru Gençlik Vizyonu Projesi
Gençlik Meclisi, 10 Kasım Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde; “Fikirlerini
yaşatmak için emin adımlarla yürümeye devam
ediyoruz. Geleceğe, ülkemizin yarınları olan
gençlerle bakmak için İstanbul Kent Konseyi
Gençlik Meclisi olarak 100. Yıla Doğru Gençlik
Vizyonu projemizi bugünden başlayarak hayata
geçiriyoruz. Şüphesiz en büyük miras olan
Cumhuriyet, istikbal olan biz gençlerin katılımcı
yerel demokrasiye katkılarıyla güçlenecektir.”
diyerek projeyi başlatmıştır.
Gençlik Vizyonu Projesi, İstanbul’da yaşayan
gençlerin kentin sorunlarıyla mücadelesini hedef
alan ve bu sorunlara çözüm bulmayı hedefleyen,
aynı zamanda genç fikirleri ve önerileri içerisinde
barındıran sürecin tümüdür. Proje takviminde
birden fazla katılımcı sürece yer verecek olan
Gençlik Vizyonu, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri
ile yerel demokrasi anlayışını harmanlayarak,
gençlerin geleceği yine kendi elleriyle yaratmak
istemesinin bir sonucu olarak ortaya çıkacaktır.
Süreç sonunda elde edeceği raporlar ile geleceğe
ışık tutacak olan Öncü Vizyon, süreç içerisinde de
anketlerle gençlerin nabzını tutacaktır.
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ÇOCUK MECLİSİ
“İstanbul’da yaşayan her çocuk, Çocuk Meclisinin doğal bir üyesidir” yaklaşımıyla oluşturulan Çocuk
Meclisi, 12 Mayıs tarihinde ilk buluşmasını, Kovid- 19 Küresel Pandemi nedeniyle, çevrimiçi olarak
gerçekleştirmiştir.
İstanbul'un çeşitli bölgelerinden davet edilen
çocuklar bu toplantıda;
 Katılım ve kent konseyine dair görüş ve
beklentilerini,
Demokratik katılım haklarını kullanma
taleplerini,
 Yerel yönetimlerde çocukların söz sahibi
olması ve görüşlerinin alınmasına yönelik
düşlerini,
 Kentsel haklar çerçevesinde ele almak
istedikleri çocuk haklarını,
Kendilerini ilgilendiren sorunlara kendi
çözüm önerilerini sunma ihtiyaçlarını,
 Engelli, sosyo-ekonomik ihtiyaç sahibi,
mülteci vb. farklı kırılgan gruplardan tüm
çocukların temsil edilmesinin neden gerekli
olduğunu,
 Politika yapıcıların, kentin tasarımına çocuk
perspektifinden de bakmaları gerekliliğini,

Çocukların Gözünden Çocuk Meclisi Nedir?

vb. nedenlerle İstanbul Kent Konseyi Çocuk
istediklerini
Meclisi'ne
neden
katılmak
paylaşmışlardır. Ek olarak, sonraki süreçlerde, daha
kapsayıcı olmak ve daha fazla çocuğa ulaşmak için
Çocuk Meclisi'nin izleyeceği metot ve araçlar
konusunda önerilerini sunmuşlardır.

Çocuk Meclisi'nin yapılanma sürecine dair
toplanan Çocuk Meclisi Üyeleri, öncelikli
olarak bir çocuk için çocuk meclisinin neyi
ifade ettiğini tartışmış ve sonrasında İstanbul
Kent Konseyi Çocuk Meclisi'ni aşağıdaki
şekilde betimlemiştir:

• Herkesin farklı ama eşit olduğu yer,
• Düşüncelerini rahatça ve kolayca paylaştıkları
yer,
• Tüm çocukların haklarının korunduğu yer,
• Adaletli bir yer,
• Ayrımcılığın her türlüsüne karşı bir yer,
• İnançların özgür olduğu bir yer,
• Eşitlik ilkelerinin uygulandığı yer,
• Farklılıkların hoş görüldüğü yer,
• Çocukların sadece 0-5 yaş arası gibi
algılanmadığı yer
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Çocuklar Çalışmak İçin Değil, Oyun Oynamak
ve Eğlenmek İçin Yaşar!

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
Çocuk Meclisi, 20 Kasım Dünya Çocuk
Hakları Günü kapsamında yapacakları

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele
Günü temasıyla toplanan Çocuk Meclisi, çocuk
işçiliğine karşı ebeveynlere, öğretmenlere ve
politika yapıcılara seslerini duyurmak için yeni
çalışmalar yapacaklarına dair görüş bildirmiştir.

etkinlik ve faaliyetleri planlamak için, 8
Kasım’da
bir
araya
gelmiş;
özellikle
yetişkinleri ve politika yapıcıları çocuk hakları
konusunda
bilgilendirmek
istediklerini
belirterek, bir farkındalık çalışması yapma
kararı almıştır.

‘Sokaklar bizim, İstanbul bizim!’

“Çocuk
Hakları
Sözleşmesi’nin
12.
Maddesi’nde yer alan ‘Çocuğun Katılım
Hakkı’nı kullanmalarını sağlamak için, Çocuk
Meclisi bir farkındalık videosu hazırlamıştır.
Çocukların farklılıklarına rağmen eşit ve
farklılıklarına göre çeşitli ihtiyaçları olduğu
mesajını veren bu video, çocukların üstün
yararına
yönelik yapılacak her
türlü
çalışmanın
önce
çocuk
katılımının
sağlanması ile mümkün olabileceğini
vurgulamıştır. Farkındalık videosu, İKK’nın
sosyal medya hesaplarında ve İBB’nin Modyo
TV ekranlarında yayınlanmıştır.

"Çocuk İşçiliğini Nasıl Önleriz?" gündemi ile 11
Temmuz’da toplanan Çocuk Meclisi, 2030
yılında nasıl bir İstanbul hayal ettiklerine dair
görüşlerini paylaşmış ve Küresel Pandemi
nedeniyle, sokaklarda hiç oynayamadıkları
kadar
oynamak
ve
İstanbul'u
hiç
keşfedemedikleri kadar keşfetmek üzere ufak
bir yaz tatili yapma kararı alıp, sokakların ve
İstanbul’un en az yetişkinler kadar kendilerine
de ait olduğuna dair, mesaj göndermiştir.

Çocuk Dostu Kentler
Çocuk Meclisi 5 Ekim'de gerçekleştirirdiği
toplantıda kentin, çocukların kendini her
alanında
güvende
hissettikleri,
kentsel
hizmetlerden eşit düzeyde yararlandıkları,
düşüncelerini
özgürce
ve
hakça
dile
getirebildikleri bir yer olabilmesi için; ‘Çocuğun
Üstün Yararı’ ilkesine bağlı kalarak, tüm kamu
kurum ve kuruluşlarının ortak bir platformda,
kamusal
mekanların
çocuklara
göre
düzenlemesine yönelik çalışmalar yürütülmesi
ve İstanbullu çocukların sorunlarını politika
yapıcıların kendi gündemlerinde yer alması için
bir yol haritası oluşturmuştur.
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ÇALIŞMA GRUPLARI
KÜLTÜR SANAT ÇALIŞMA GRUBU
gelişimine katkıda bulunmak, kültürel ve sanatsal
faaliyetler düzenlemek ve İstanbul’da kültür sanatın
tarihi ve gelişimi üzerine çalışmalar yapmak
amacıyla kuruldu.

İstanbul’un kültür sanat hayatına katkıda
bulunmak, fikir üretmek, sorunları tespit ederek
çözüm önerileri sunmak amacıyla ve kentteki
aktörlerin kültür sanat faaliyetlerine destek olmak,

İKLİM KRİZİ ÇALIŞMA GRUBU
İklim

krizine

neden

olan

insan

faaliyetlerinin kentlerde gerçekleşmesi ve buna bağlı
olarak iklim krizinin etkilerinin en çok kentlerde
görülmesi

sebebiyle

oluşturulmasında
gerekenlerin

iklim

öncelikli

kent
krizi
olarak

politikalarının
için
göz

yapılması
önünde

bulundurulması adına çalışmalarda bulunma hedefi
ve

kent

-

çevre

gerekliliklerinin

politikalarında

benimsenmesi

iklim
için

krizinin
çalışmayı

amaçlar.

İstanbul Kent Konseyi İklim Krizi Çalışma Grubu
bünyesinde; sivil toplumun iklim konusunda atılan
adımlar ile ilgili olarak bilinçlendirilmesi ve harekete
geçirilmesi, İklim Değişikliği Eylem Planı(İDEP)’nın
ve Paris Antlaşması’na ilişkin kanun teklifinin kabul
edilmesinden sonraki uyum sürecinin, geniş bir
toplumsal taban tarafından benimsenmesi, azaltım
hedeflerine yönelik teknik bilginin yaygınlaştırılması
vb. çalışmalarda aktif görev ve sorumluluk
almaktadırlar.

KENT SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU
Günümüzde sağlık yalnızca tıp bilim
dalı içerisinde yer alan bir kavram olmanın dışına
çıkarak, kamu sağlığı, sağlıklı kent, kentli sağlığı gibi
konu başlıkları ile karşımıza çıkmaya başlamıştır.
İstanbul ölçeğinde kent sağlığını alanında yaşanan
sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ile sağlıklı ve

sürdürülebilir bir kent yaratmak amacıyla sivil
toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumları,
vatandaşlar ve alanlarında uzman olan tüm
paydaşlarımızla ortak zemin yaratmak, tüm
İstanbullular için sağlık haklarına adil ve eşit erişim
imkanının oluşturulması için çalışmalarda bulunur.

GÖÇ ÇALIŞMA GRUBU
Bu çalışmalar aracılığıyla, yerel yönetimlere ve
kentsel hizmetlerden sorumlu diğer paydaşlara
politika önerilerinde bulunmak amacıyla; aynı
zamanda
göçmenlerin;
sürdürülebilirlik,
katılımcılık ve uzlaşma ilkeleriyle bir araya
gelmesini
hedefleyen
ve
karar
alabilme,
uygulayabilme mekanizmalarıyla kentin öznesi
olmalarını özendiren demokratik bir zemin olma
hedefi çalışmalarını sürdürmektedir.

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
yapmak; kentin ve hemşehrilerin tarihi, siyasi,
ekonomik, hukuki ve uluslararası ilişkilerini
değerlendirerek çalışmalar gerçekleştirmektedir.
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TARIM GIDA VE SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA GRUBU
özellikle pratik ve teorik bilgilerin kesişmesini,
sorunların tespit edilmesini ve bu sorunlara dair
ekoloji çerçevesinde çözümler üretilmesi yöntemi
ile çalışmalarını gıda egemenliği, hakkı, güvencesi
ve güvenliği gibi kavramları ve ekoloji perspektifini
merkezine alarak çalışmalarını yürütür.

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 amaçlayarak,

EMEK / İŞ YAŞAMI ÇALIŞMA GRUBU
demokratik bir kent bilinci ile hareket ederek ticari
hayatın daha efektif ve daha verimli çalışması için
projeler üretmek amacıyla oluşturuldu.

İstanbul’un daha yaşanabilir bir kent
olmasına katkı sunmak, işveren ve sanayicinin
sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara uygun
çözüm önerilerini yerel yönetime iletmek,

KENT PEYZAJI VE İMAR ÇALIŞMA GRUBU
Kent peyzajı ve kentteki imar
süreçlerinde katılımcılık faktörü ile ele alınan
bütüncül ve işlevsel kararların yapılandırması
amacıyla kentlilerin ortak sorunlarını çözmeye
yönelik çözümlemeler, tavsiyeler ve bakış açısı
getirebilmek; kent peyzajı ve şehir planlama

dinamiklerindeki
denge unsuru ile şehri
sürdürülebilir ve yaşanabilir kılmak ayrıca
katılımcı, adil ve şeffaflık prensipleri ile kente dair
peyzaj ve plan kararlarında izleyici, söz sahibi ve
bilgilendirici
olma
hedefiyle
çalışmalarını
gerçekleştirir.

KENT YOKSULLUĞU ÇALIŞMA GRUBU
Yoksulluk kavramının derinleştiği,
çeşitlendiği ve yeni boyutlar da eklenerek
zenginleştiği bu dönemde tüm bu yeni yaklaşımları
da kapsayacak şekilde yoksulluk tartışmasının
yapılması, kent planlama kuram ve pratiğinin
kentsel yoksulluğun giderilmesi ve kentsel sosyal

adaletin sağlanması için çocuk yoksulluğu, kentsel
dönüşüm yoksulluğu, eğitim yoksulluğu, sağlık
yoksulluğu gibi alanlar belirlenerek araştırma, not,
rapor ve proje çalışmaları gerçekleştirilmesi
amacıyla oluşturuldu.

SPOR ÇALIŞMA GRUBU
Sporun tüm seviye ve branşlarına
yönelik gelişimi için güncel ihtiyaçlarını tespit
etmek ve değerlendirmelere dayalı olarak planlama
ve projeler oluşturmak amacıyla ve İstanbul

halkının spora katılımını sağlama, destekleme ve
spor tesislerinin verimli kullanılması için çalışmalar
yapma hedefiyle çalışmalarını sürdürür.
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HAYVAN HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU
İstanbul’da yaşayan evcil, yabani ve
yarı evcil türden tüm hayvanların yaşam alanları ve
varlıklarının, özellikle insan kaynaklı kötülüklerden
ve
yapılaşma
nedeniyle
yaşanabilecek
olumsuzluklardan korunması için pratik ve

sürdürülebilir önlemler alarak yaşamı, tüm
canlıları bir bütün halinde ele almak, hayvanların
sorunları üzerinden çözüm önerileri geliştirmek
üzere oluşturuldu.

DEPREM VE AFET ÇALIŞMA GRUBU
içerisinde çalışmalarını yürütmeyi planlar ve
benzer şekilde, İstanbul Kent Konseyi ve ilçe kent
konseyleri bünyesindeki diğer çalışma grupları ile
deprem ve afet sorunu ekseninde daha fazla
etkileşim içerisinde olarak ortak proje üretmeyi
hedefler.

Deprem öncesi ve deprem sonrası
yapılması gerekenleri farklı paydaş ve ilgili gruplar
ile görüşerek somut bir hareket planı ortaya koymak
üzere çalışır. B u bağlamda öncelikle İstanbul
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan deprem
ve afet çalışmalarının doğrudan yürütüldüğü ya da
ilgili olduğu birimler ile işbirliği ve eşgüdüm

ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU
Kentsel ve doğal yaşam alanlarını

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

bütüncül bakış açısıyla değerlendirerek doğanın
korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını,
çevresel

sorunlar

konusunda

İstanbulluların

bilinçlendirilmesini, kent genelinde uygulanabilir
çevre dostu sistemlerin geliştirilmesini,

ÇOCUK HAKLARI ÇALIŞMA 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 gereksinimlerinden
yola çıkarak bu konularda çözüm önerileri ve
projeler üretme hedefiyle çalışmalarını sürdürür.

TOPLUMSAL EŞİTLİK ÇALIŞMA GRUBU
Toplumsal, ekonomik ya da siyasal
olarak dezavantajlı konumda bulunan kent
paydaşlarının bir araya gelmesinden oluşur.

Kent yönetişiminde kapsayıcılığı arttırmak
hedefiyle kentteki çok çeşitli ve farklı dezavantajlı
grupların sorunlarını dile getirmek ve çözüm
önerilerinde bulunmak amacıyla oluşturuldu.
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DİJİTAL TEKNOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU
Teknolojik gelişmelerin kent yaşamı
üzerindeki etkilerini irdelemek, bu yeniliklerin
olası getirilerini araştırıp, belediye yönetimi için
fikirsel altyapı sunma amacıyla kuruldu.

Kente ilişkin temel teknolojik uygulamalar
ve süreçlerin oluşumuna katkıda bulunmak
hedefiyle faaliyetlerini sürdürür.

HUKUK VE İNSAN HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU
İstanbul’da yaşayan insanların
temel hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, eşitçe
erişimlerinin sağlanması, kentlinin bu hak ve
özgürlüklerle ilgili bilgilendirilmesi, hukuki

sorunların gözlemlenerek giderilmesi adına
girişimde bulunulması, kentin hak ve
hukukunun korunması için çalışmalar
yapmak üzere oluşturuldu.

ULAŞIM ÇALIŞMA GRUBU
İstanbul ölçeğinde büyük bir kentte
ulaşım, çevresel ve kentsel sürdürülebilirliğin
temeli olmasının yanı sıra ulaşım olanaklarının
erişilebilir, yaygın ve alternatif şeçenekleri
sunabilir nitelikte olması kent içi hareketliliğin
sağlanması adına çok önemlidir.

İstanbul’daki toplu taşıma, yaya/yürüyüş yolu,
bisiklet, elektrikli scooter ve özel araç ulaşım
seçeneklerinin mevcut durumu, ihtiyaçları ve
planlanmasına çözüm önerileri sunmak üzere
oluşturulmuştur.

TURİZM ÇALIŞMA GRUBU
İstanbul’un dünya turizmindeki ilk
beş destinasyon arasına girmesini sağlama
vizyonu ile turizmin kent yaşamı üzerindeki
etkilerini incelemek, güçlü ve zayıf yönlerini ele
alarak çözüme kavuşturmak için fikirsel altyapı

sunmak ve süreçlere katkıda bulunmak; bu
doğrultuda öneriler ve raporlar hazırlayıp
projeler üretmek amacıyla çalışmalarını
sürdürür.

EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU
" Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan
nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam
boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek” hedefi ile
eğitim kavramını 4 farklı boyutta inceleyerek;
İstanbul’un
eğitim
alanındaki
sorunlarına
farkındalık yaratmak ve çözüm önerilerini ilgili
mercilere ulaştırma ve projelerin uygulanması

noktasında takipçi olmak üzere çalışmalarını
sürdürür. Öncelikli çalışma alanları; nitelikli
erken çocukluk eğitimi, bireylerin istihdam
edilebilirliklerini artıracak eğitim çalışmaları,
uluslararası öğrencilerin kentle etkileşiminin
artırılması ile kentlilik bilinci oluşturmak
çerçevesinde şekillenmektedir.
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KENT KÜLTÜRÜ VE KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMA GRUBU
Bu yönde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve
İstanbul Kent Konseyi arasında kurumlaşmış
aktif ve demokratik bir işbirliği geliştirmek ve
bunun sonucunda kültürel miras bilinci
yüksek, katılımcı bir kent kültürünü teşvik
etmek üzere bu konudaki politikaları
güçlendirecek bilgiler, öneriler ve proje
fikirleri sunmak amacıyla çalışmalarını
sürdürür.

İstanbul’un
zengin
kültürel
birikiminden beslenerek çağdaş bir kent
kültürünün gelişmesinde ve İstanbul’un kültürel
ve doğal miras değerlerinin korunmasında
bilimsel çerçevede iyi uygulama ilkelerine bağlı,
etkin, katılımcı ve sürdürülebilir politikaların
geliştirilmesi ve uygulanması kapsamında
yürütür.

DENİZCİLİK ÇALIŞMA GRUBU
konulardaki duyarlılığı arttırmak; deniz
kültürü, su sporları, amatör denizcilik, amatör
balıkçılık gibi alanları geliştirmek ve
yaygınlaştırmak için, eğitsel, kültürel, sosyal
çalışmalar
ile
bilimsel
araştırmalar
yapılmasına destek sağlamak çalışma
grubunun öncelikli amaçlarındandır.

İstanbul'un denizciliği tüm yönleriyle
ele alan, yenilikçi yaklaşımlarla zenginleşmiş,
deniz ve denizcilik konusunda donanımlı, dünya
standartlarında bir şehir olmasını sağlamak,
dijitalleşen dünyada, denizcilik sektöründe
gelişen teknolojilerin takibi, çevre, ekolojik
sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk bilinci,
deniz kirliliği gibi konulara dikkat çekmek ve bu
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Toplantılar
YÜRÜTME KURULU

GENEL KURUL

Yürütme Kurulu Toplantıları

Olağan Bilgilendirme Genel Kurul Toplantısı

2021 - 2022 yılları arasında İstanbul Kent Konseyi
Yürütme Kurulu Üyeleri ve kent konseyleri ile kent
konseyinin
faaliyetlerini
belirlemek,
değerlendirmek ve yeni çalışma alanları/konuları
belirlemek üzere belirli aralıklarla toplanılmıştır.
Gerçekleştirilen toplantılar kapsamında; aşağıda
belirtilen gündemler değerlendirilerek faaliyete
geçirilecek projelerle ilgili kararlar alınmıştır.

İstanbul Kent Konseyi Yönergesi, 10. maddesinin
gereği olarak Olağan Bilgilendirme Genel Kurulu
her yıl Ocak ve Eylül aylarında toplanmaktadır.
1 Aralık 2019 tarihinde ilk vakası görülen ve hızla
küresel ölçekte pandemiye dönüşen KOVİD-19
virüsünden korunma önlemleri kapsamında
uygulanan toplanma yasakları gerekçesi ile 2021
Ocak
ayında
Olağan
Genel
Kurul
gerçekleştirilememiştir. Pandeminin etkilerinin
azalması ile ilk toplantı 18 Eylül Cumartesi günü, Dr.
Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde İstanbul
Kent Konseyi Olağan Bilgilendirme Kurulu
Toplantısı olarak gerçekleştirilmiştir. İstanbul Kent
Konseyi
Başkanı
Tülin
Hadi,
konseyde
gerçekleştirilen çalışmaları genel kurul üyelerine ve
misafir katılımcılara aktarmıştır. Katılımcıların görüş
ve önerileri alınarak değerlendirilmiştir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kadın ve Gençlik Meclisi Yönergeleri,
Katılımcı Bütçe Modeli,
Çocuk Katılımı Projesi,
Katılımcı Bütçe,
Tarım Şenliği,
Aktif Yurttaşlık Etkinliği,
Roman Kadınlar için Kentsel Hizmetler
Atölyesi,
HADİ İstanbul,
Aktif Katılım Ağı,
Katılım Kafe,
Gönüllülük Sözleşmesi,
Denizcilik Çalışma Grubunun Kurulması
Göçmen Çalışma Grubunun Kurulması

Kent Konseyleri Koordinasyon Toplantıları
İstanbul Kent Konseyi, yerel yönetimlere ilişkin mevzuat değişikliği öneri gündemini kent konseyleri
bağlamında değerlendirmek ve konseylerin mevcut problemlerine dair yenilikçi çözümleri birlikte üretmek
üzere 5 Şubat tarihinde ilçe kent konseyleri başkanları ile “Yerel Yönetimler Yasa Tasarısında Kent
Konseyleri” başlıklı toplantıda bir araya gelmiştir.
4. Büyükşehir Kent Konseyleri buluşması, 11 Mart’ta Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde
gerçekleştirilmiştir. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Yücel Yılmaz’ın açılış konuşması yaptığı
toplantıda stratejik planlama ve göç konuları ele alınmıştır.

13 Nisan’da İstanbul Kent Konseyi, İBB Genel
Sekreter Yardımcısı Sn. Mahir Polat ve İmar ve
Şehircilik Daire Başkanı Sn. Gürkan Akgün ile
‘Kanal İstanbul’ gündemi bağlamında sivil toplum
kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileriyle bir
araya gelmiştir. Kanal İstanbul’un planlandığı
bölge ve etki alanındaki tüm Marmara Bölgesi için
iklim, çevre, ulaşım, deprem ve afet, tarım ve
hayvancılık, hava kirliliği, nüfus artışı, ekolojik
denge, kültürel miras gibi pek çok konuda
yaşanabilecek olumsuz etkilere karşı İBB bir takım
çalışmalar yürütmektedir.

Kanal İstanbul Toplantısı

İBB’nin yürüttüğü çalışmalara ek olarak yapılan bu toplantıda; sivil toplum kuruluşlarının, Marmara
Bölgesi’ndeki belediyelerin desteği ile bu çalışmaları yaygınlaştırmak ve kamuoyu oluşturmak üzere
faaliyetler gerçekleştirmelerinin gerekliliğinden söz edilmiştir. Ayrıca Kanal İstanbul’a karşı yürütülen hukuki
mücadelede kamuoyunun desteği ile çalışmaların durdurulması mücadelesine ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.

İKK Çalışma Grubu Moderatörleri Toplantısı
İstanbul Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren
çalışma gruplarının faaliyetlerini, projelerini, gözlem
ve ihtiyaçlarını değerlendirmek; çalışma alanlarını
genişletmek ve grupların işlevselliğini geliştirmek
adına fikir ve çözümler üretmek amacıyla çalışma
grubu moderatörleri toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Motivasyon ve geliştirme toplantıları olarak
değerlendirdiğimiz bu toplantılarda yapılan görüş
alışverişleri, çalışma gruplarının vizyonunu geliştirip
çalışma içeriklerini zenginleştirmiştir.
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SOSYAL MEDYADAN
Arkeoloji Müzeleri
Depolarının Taşınması
Yanlış Ve Sakıncalıdır!

Divanhane Karakolu
Binası Korunsun!

18 Şubat günü İstanbul Kent Konseyi Kültür
Sanat Çalışma Grubu, kültürel mirasın korunması
kapsamında ‘Divane Karakolu Binası’na yapılan
müdahaleye sessiz kalmamıştır. Grup üyeleri
tarafından hazırlanan bilgi notu ve çağrı metni
sosyal medya hesapları aracılığıyla kamuoyuna
duyurulmuştur.

Ülkemizin müze olarak inşa edilen ilk binasında yer
alma özelliği taşıyan ‘İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin
depolarında bulunan eserlerin bir kısmının İstanbul
Atatürk Havalimanı’na taşınmasına ilişkin haberlerin
medyada yerini almasıyla beraber İKK Kent Kültürü
ve Kültürel Miras grubu konuyu gündemine almıştır.
Arkeolojik eserlerin taşınması sonucu oluşabilecek
tahribata ilişkin yayınladıkları bildiri; “Eserlerin
sergileme alanlarına en yakın lokasyonda, müzecilik
kriterleri doğrultusunda ve uygun iklimlendirme
koşulları altında depolanmasının, öncelikli olarak
değerlendirilmesinin, olası riskleri en aza indirilmek
üzere, belgelenebilir, denetlenebilir, şeffaf ve
kamuoyuna açık bir süreç yürütülmelidir.” diyerek
kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Depremlerin Afete
Dönüşmesini
Engellemede
Mahallelilerle El Ele

Çalıştay Değil Acil Eylem,
Atık Deposu Değil Deniz
İstiyoruz!
Depremlerin afete dönüşmesini engellemenin
yolunun
mahalle
afet
gönüllüleri
dayanışmasından geçtiğine inanan Deprem
Çalışma Grubu; 1-7 Mart Deprem Haftası ile ilgili,
mercilerin değerlendirmesine sunulmak üzere bir
bilgi notu paylaşmıştır. Çalışma grubu, ülkemizde
yaşanan
tüm
depremlerde
yapılan
ilk
müdahalenin
vatandaşlar
tarafından
gerçekleştirildiği bilgisinden yola çıkarak mahalli
ölçekte risk azaltma, afetlere hazırlık-ilk
müdahale ve iyileştirme konularında ‘Mahalle
Afet Gönüllülerinin Neden Önemli Olduğu’na dair
bilgi notu paylaşıp yerel potansiyele dikkat
çekmiştir.

Tarım, Gıda ve Su Ürünleri Çalışma Grubu Marmara
Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj sorununa dikkat
çekmek için Marmara'ya kıyısı olan tüm yerel
yönetimleri göreve çağırmıştır. Müsilajın Marmara
Denizi ekosistemini ve sahip olduğu biyolojik
çeşitliliği tehdit ettiğine ve bölgeyi çoraklaştırma
tehlikesi oluşturduğuna dikkat çekmiştir.
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Barış İçinde Birlikte
Yaşamı Savunuyoruz

İstanbul Sözleşmesi'nden
VAZGEÇMİYORUZ!

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında
vazgeçilmez olarak kabul edilen; toplumsal
cinsiyet temelli ayrımcılığa, hane içinde her türlü
şiddet biçimine, çocuk ihmal ve istismarına karşı
koruyucu olan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi", diğer adıyla
İstanbul Sözleşmesi’ne dair çalışmalar, İstanbul
Kent Konseyi meclis ve çalışma gruplarının
öncelikli
çalışma
konularından
olmuştur.
Bu
kapsamda,
Türkiye’nin
İstanbul
Sözleşmesi’nden çekilmesinden kısa bir süre
önce, İstanbul Kent Konseyi Toplumsal Eşitlik
Çalışma Grubu yapmış olduğu sosyal medya
çalışmasında, Danıştay 10. Dairesi’ne aldığı kararı
gözden geçirmesinin ehemmiyetini ve hukuk dışı
kararın varlığını iletmek ve sözleşmenin tüm
Türkiye için ne kadar büyük bir önem arz ettiğini
vurgulamak amacıyla paylaşım yapmıştır.

Müsilaj Hakkında Basın Açıklaması

8 - 15 - 24 Eylül tarihlerinde, İstanbul Kent Konseyi
Göç Çalışma Grubu bir dizi farkındalık çalışması
yapmış ve göçmenlerin ülkemizde maruz kaldıkları
ayrımcı tutum ve davranışlara yönelik farkındalık
yaratmak
amacıyla
mesaj
yayınlamıştır.
Yüzyıllardan beridir, farklı grupların göçleriyle
oluşan bir kent olan ve birlikte yaşamı içinde
barındıran İstanbul’a yönelik hayallerini vurgulayan
çalışma grubu, ülkelerini terk etmek ve başka bir
ülkeye sığınmak zorunda kalan göçmenlerle
toplumsal uyuma bağlı barış ortamının ve bunun
için gerekli olan politikaların oluşturulması için
çağrıda bulunmuştur.

Toplu Ulaşım, Bisiklet Kullanımı,
Yaya Yollarının
Yaygınlaştırılmasını Destekliyoruz
16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa
Hareketlilik Haftası kapsamında kentlerimizin
"sağlıklı ve güvenilir ulaşım" alternatifleri göz
önünde bulundurularak dizayn edilmesinin ve toplu
ulaşım,
bisiklet
kullanımı,
yaya
yollarının
yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yapılmıştır.
İKK Başkanı Tülin
Hadi ve eşi Cem İlhan
da bisikletin hem
günlük hayatlarının
bir
parçası,
hem
keyifli ve sağlıklı bir
ulaşım aracı olduğu
mesajını paylaşarak
Avrupa
Hareketlilik
Haftası’nın önemine
dikkat çekmişlerdir.

İstanbul Kent Konseyi ve çeşitli ilçe kent
konseyleri, 4 Temmuz’da Marmara Denizi’nin
hayati sorunu müsilaj ile ilgili tüm İstanbul
halkına ve kamuoyuna çağrıda bulunmak
amacıyla, Kadıköy Rıhtım B eşiktaş İskelesi’nde bir
araya gelerek basın açıklaması yapmıştır.
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4 Ekim Dünya Mimarlık ve
Konut Günü: Sağlıklı Bir
Dünya İçin Temiz Çevre

Tarım Yapan Kent İstanbul:
Bugünden Yarına Müşterek
Hayatlar

İstanbul, 4 Ekim 2021 Dünya Mimarlık ve Konut
Günü’nde, bir yandan geçmiş yıllarda üretilip boş
kalan konut stoğu, diğer yandan ihtiyaca uygun
erişilebilir konuta ihtiyaç duyan kalabalıklara atıf
yapılmıştır.
“2021 yılında, bugün, dünya genelinde tüm
şehirlerde ciddi bir barınma sorunu yaşanıyor.
Sadece siyasi ve toplumsal bunalımlar sonucunda
değil, iklim değişikliğinden kaynaklanan zorunlu
göçlerin de sayısı katlanarak artmaktadır.
KOVİD-19 salgını, dünyada eşitsizlik ve adaletsiz
koşullara maruz kalan milyonlarca insanı çok daha
ağır şartlarda yaşam mücadelesi vermeye
zorlamaktadır. Kentsel alanlar ile kentlerdeki
düşük ve dar gelirliler, fakirleşenler, işini, evini ve
gıda gereksinimlerini karşılayamaz hale gelen,
temel sağlık hizmetlerine ulaşamayan, temel
eğitim ve meslek edinme olanaklarından
uzaklaşan milyarlarca insanın yaşama yeniden
bağlanacakları en temel gereksinim ise şüphesiz
konutları,
yaşam
alanları
olmuştur.
Kısacası, içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk çeyreği
biterken dünyanın içinden geçtiği bu çok zor
aşamada hem İstanbul’da hem de dünyanın önde
gelen büyük kentsel yerleşimlerinde güçlü
politikalar, yaygın ve etkin programlar ve katılımcı
girişimler ortaya konulması gerekmektedir. "

İstanbul Kent Bostanları Alt Çalışma Grubu
tarafından hazırlanan Tarım Yapan Kent İstanbul
"Bugünden Yarına Müşterek Hayatlar" kitapçığı 15
Ekim’de İKK websitesi üzerinden paylaşılmıştır.
Dünden bugüne İstanbul’da tarım pratiklerinin
geçirdiği değişim ve dönüşüm, kent bostanlarının
bulundukları mahalle ve ilçelerin kolektif bilincine
sunduğu katkılar ve ortak yaşamın bir parçası
olarak
taşıdıkları
tarihi
izler
hakkında
bilgilendirmeler içeren kent tarımı yönergesi;
kent tarımında karşılaştığımız sorunlara ve kent
tarımına neden gereksinim duyduğumuza
değinmekte; kent ile kıra bütüncül bir yaklaşım
geliştirmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Kadın cinayetleri önlenebilir.
İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!

Ülkemizde günden güne artan kadın cinayetlerine
dikkat çekmek amacıyla, İstanbul Kent Konseyi
Kadın Meclisi bir farkındalık çalışması yapmıştır.
İlgili kurumların kadın cinayetlerini engellemeye
yönelik icraatlarının takipçisi olunacağına dair
beyanda
bulunulmuş
ve
gerek
İstanbul
Sözleşmesi gerekse 6284 Sayılı Kadın Koruma
Kanunu’nun önemine yönelik kamuya dönük
mesaj yayınlanmıştır.
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Çatalca Surları'ndaki Hatalı
Uygulamalar Durdurulmalıdır!

Günümüze kalıntı halinde ulaşan Çatalca Kaleiçi
Surları'nın restorasyon projesi, İstanbul Kent
Konseyi Kent Kültürü ve Kültürel Miras Çalışma
Grubu tarafından 20 Ekim 2021 Çarşamba günü
yerinde incelenmiştir. İncelemenin ardından 28
Ekim’de hazırlanan bilgi notu ilgili kurula iletilerek
yapılan hatalı uygulamalara dikkat çekilmiştir.
Çalışma grubu hazırladığı bilgi notunda;
uygulamanın bir an önce durdurulmasına, kültür
varlığı için geriye dönüşü olmayan telafisi güç ve
imkânsız sonuçların önüne geçmek için çağdaş
ve bilimsel restorasyon ve koruma tekniklerine
göre uygulamanın yürütülmesi ile bunun kamu
yararı açısından önemine vurgu yapılmıştır.
İstanbul Kent Konseyi, Kent Kültürü ve Kültürel
Miras Çalışma Grubu ile konunun takibini yapmış,
kurul kararlarını kamuoyu ile paylaşarak süreç
hakkında belirli aralıklarla bilgi aktarımında
bulunmuştur.

Beyoğlu Kültür Yolu,
Beyoğlu Mücadele Yoludur!

Bugün ‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ adı altında
yapılan
çalışmalarla,
Beyoğlu’nun
toplumsal
hafızasından silinmeye çalışılan tarihi ve kültürel
değerleri yeni bir ‘kültür’ tanımı aracılığıyla hayata
geçirilmektedir. Var olan kültür yıkılarak üzerine yeni
bir kültür inşa edilmek istenmektedir.
İstanbul Kent Konseyi Kent Kültürü ve Kültürel Miras
Çalışma Grubu; hafıza mekânlarına, kültürel yaşama
ve kent kimliğine, Cumhuriyet kazanımlarına karşı
yapılan bu hatalı uygulamaların hepsine birden itiraz
eden bir beyan hazırlamış ve bu beyan 26 Kasım
tarihinde
yayınlanmıştır.
Çalışma
grubu,
hafızalarımızdan
silinmeye
çalışılan
Beyoğlu
Kültürü’ne sahip çıkacağını ve unutturulmasına izin
vermeyeceğini üstüne basarak kamuoyuna iletmiştir.

Hakkını Savun, Hakça Yaşa!

SUYUMUZU KORUYALIM!

KOVİD-19 salgını, suyun ne kadar önemli
olduğunu bir kere daha göstermiştir. Dünya Su
Günü 22 Mart’ta suyun hayati önemi ve tüketimi
konusunda
bilinçlendirme
yapmak
adına,
Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi ve aynı
zamanda Su Yönetimi Uzmanı Akgün İlhan’ın
katkılarıyla hazırlanan sosyal medya paylaşımı ile
kamuoyu bilgilendirme çalışması yapılmıştır.

İnsan haklarının korunması, toplumsal adaletin
sağlanması
ve
bireylerin
haklarını
özgürce
kullanabilmesine teminat sağlayan İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi'nin 73. yıl dönümünde,
Toplumsal Eşitlik Çalışma Grubu beyannamede geçen
belli başlı maddelere atıfta bulunarak sosyal adalet
ilkesinin önemine dair bir mesaj yayınlamıştır.
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Kanal İstanbul Sosyal Medya Kampanyası
Uygulamaya konulması planlanan Kanal İstanbul, İstanbul Kent Konseyi'nin çalışma alanları ve amaçları
doğrultusunda, İstanbul’un yaşanabilir bir şehir olarak sürdürülebilirliğini sağlamak adına, öncelikli çalışma
alanları arasında yer almıştır.

İstanbul Kent Konseyi çalışma grupları
kanalın İstanbul'a etkisi ve doğuracağı
sonuçlar
hakkında
kamuoyunu
bilgilendirmek amacıyla sosyal medyada
farkındalık
kampanyası
yürütmüştür.
Çalışmada aşağıdaki sonuçlar üzerinde
durulmuştur:
 Su rezervinde yaşanacak azalma
 Tarım ve hayvancılık yapılacak
alanların yok olarak bölge halkının
göçe zorlanacak olması
 Ayrılacak bütçenin, bütçe açığına
sebep olması dolayısıyla yoksulluk
artışını tetiklemesi
 İmar Kanunu açısından uygunsuzluk,
 Kültürel miras alanlarında yapılacak
uygulamanın bölgedeki kültürel
mirası yok edecek olması
 Nüfus ve trafiğin artması hava kirliliği
oranını arttıracak olması
 Olası depremlerin yıkıcı etkilerinin
artması ihtimali
 Denizlerin doğal yapısında yaşanacak
bozulma
 Ormanlık alanların tahribatı ile hava
kirliliğinin artması
 İklim krizine neden olan gazların
salınımının artması

15 Mayıs Dünya İklim Günü Farkındalık Çalışması
İklim değişikliği sıcakların artmasına sebep olurken, mevsimlerin değişmesine de sebebiyet vermektedir.
İstanbul’da yaşayanlar aşırı sıcak hava koşullarından dolayı, sıcak dalgalarından daha fazla etkilenmektedir. İklim
Krizi Çalışma Grubu, Dünya İklim Günü sebebiyle, 15 Mayıs’ta bir video mesaj serisi oluşturmuştur.
İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, çalışma grubu moderatörü Ümit Şahin ile çalışma grubu üyeleri Şenay
Elhüseyni, Arda Moltay, Mert Fırat, Akgün İlhan, Efe Baysal ve Gökçe Ahi tarafından farkındalık yaratmak
amacıyla kamuoyuna mesaj verilmiştir. (1)Sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunları; (2)kentlerin iklim krizi için
hem etkileyen hem de etkilenen konumda oluşu; (3)temiz suya erişimin zorlaşması ve tasarrufun önemi; (4) iklim
dostu çözümlerle yenilenebilir enerjinin kullanımının artırılması; (5)kuraklık, dolu ve sel gibi sebeplerle gıda
krizinin tetiklenmesi; (6)çevre dostu binalar inşa etmeye öncelik verilmesi; (7)döngüsel ekonomiyi teşvik eden
yerel politikanın önceliklendirilmesi; (8)birbirimizle ve doğayla olan iletişim biçiminin değiştirilmesi ve
dönüştürülmesi konularına değinen bir farkındalık çalışması yapılmıştır.
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Depremlerin Afete
Dönüşmesine Engel Ol!

30 Nisan Dünya Caz Günü

30 Nisan Dünya Caz Günü'nde caz müzisyenleriyle
bir araya gelinerek, İstanbul'un caz müziği üzerine
etkisi konuşulmuştur. Ayşe Tütüncü ile yaşanılan
mekan ile caz müziği arasındaki ilişki; Bilge
Günaydın ile bestelerinde İstanbul’un nasıl yer
aldığı; Emre Karabulut ile İstanbul ve caz müziğin
ilişkisi; Esra Kayıkçı ve Hakan Kamalı ile İstanbul’un
caz müziğiyle birbirini nasıl tamamladığı; Selen
Gülün ile ise cazın İstanbul’un müziğini nasıl
etkilediği konuları hakkında bir söyleşi yapılmıştır.

Doğamızı Koruyalım Ve
Yaşatalım!

Birleşmiş Milletler, 1972’de İsveç’in başkenti
Stockholm’de
düzenlenen
konferansta
5
Haziran’ı, ‘Dünya Çevre Günü’ ilan etmiştir. O
tarihten bu yana 5 Haziran çevre sorunlarına
kamuoyunun dikkatini çekmek, halkın katılımını
geliştirmek ve politik ilgiyi arttırmak üzere dünya
genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.
Dünya Çevre Günü, bu sene ‘Ekosistem
Restorasyonu’ ana teması ile gerçekleştirilmiştir.
Farkındalığı arttırmak amacıyla hazırlanan bilgi
notu ile tüm duyarlı yurttaşlarımıza ekosistem
tahribatına ivedilikle son verilmesi için birlikte
çalışma davetinde bulunulmuştur.

Deprem ve Afet Çalışma Grubu tarafından, 10 - 16
Haziran tarihleri arasında, depreme karşı alınabilecek
önlemlerle ilgili olarak bilgilendirme yapmak amacıyla
sosyal medya paylaşımı hazırlanmıştır. Hazırlanan bilgi
notunun ilki; inşaat sürecinde gerçekleşebilecek
sorunlu uygulamalar ve buna karşın yapılması
gerekenler hakkında bilgilendirici niteliktedir. İkinci
paylaşımda ise; yeni bir inşaat öncesinde bina zemin
etüdünün yapılmış olmasının ne denli önemli
olduğundan,
hangi
zemin
tiplerinin
risk
oluşturduğundan
ve
bu
konuda
yapılması
gerekenlerden bahsedilmiştir.

Gelecek Bizim Elimizde

İklim Krizi Çalışma Grubu iklim değişikliği nedeniyle
artan sıcaklıklara ve sıcak havalardan korunma
yöntemlerine dikkat çekmek adına 20 Ağustos’ta
“Gelecek Bizim Elimizde” sloganıyla bilgilendirme
amaçlı animasyon film hazırlamıştır.
Film, İKK sosyal medya hesaplarında ve İBB Modyo TV
ekranlarında yayınlanmıştır.
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Validebağ Korusu’na
Sahip Çıkıyoruz

Kent Kültürü ve Kültürel Miras Çalışma Grubu,
Validebağ Korusu’na dökülen molozların neden
olduğu doğa tahribatına ve uygulamadaki
usulsüzlüğe tepki göstermek amacıyla 21 Eylül’de
çağrı metni paylaşmıştır. Paylaşılan
metnin
içeriğinde; Validebağ Korusu’nun 1. Derece Doğal
Sit Alanı ilan edilmiş olmasına rağmen koruda
devam eden tahribatın durdurulması için
kamuoyuna ve yetkililere çağrıda bulunulmuştur.

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler
Günü

Üretimin her aşamasında çalışan, üreten ve
ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm kadın
çiftçilerin "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü"
kutlamak ve bu alanda çalışmalar yapan Elif Yılmaz
Kuşçu ve Beyhan Uzunçarşılı’nın deneyimlerinden
ilham almak amacıyla instagram hesapları
üzerinden bir canlı yayın yapılmıştır.

16 Ekim Dünya Gıda Günü Gençlik
Buluşması

İstanbul Kent Konseyi, Bahçeşehir Üniversitesi, CIFAL
İstanbul ve UN Food & Agriculture Org işbirliği ile
düzenlenen "Gençlik Buluşması: Gıda Sistemler
Impactonu" 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde Bahçeşehir
Üniversitesi
Future
Kampüs'te
gerçekleşmiştir.
Buluşmada İstanbul Bostanları Alt Çalışma Grubu
tarafından hazırlanan
kent tarımı yönergesi ile
gençlerle dünden bugüne İstanbul'un tarım
pratiklerini
ve
kent
tarımının
önemini
değerlendirilmiştir.

19 Ekim Muhtarlar Günü

Muhtarlar, şehirlerin en küçük yönetsel alt bölümleri
olan mahallelerin temsilcileridir. İKK, yerel idari
yapılanmanın en küçük birimlerinin temsilcileri olan
muhtarların dayanışma, uzlaşma, yerel yönetime
sundukları katkı ve üstlendikleri göreve dikkat çekmiş,
sürdürdüğü faaliyetlerin en önemli paydaşlarından
olan muhtarlarla işbirliğine büyük önem vermiştir.
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8 Kasım Dünya Şehircilik Günü

‘Şehircilik Günü’ tüm dünyada 8 Kasım 1977’den bu
yana kutlanmaktadır. Bu anlamlı gün; kent mekanının
ve dolayısıyla kentte yaşayan bireylerin, daha
yaşanabilir, sağlıklı, adil ve katılımcı bir kentsel gelişim
süreci içinde olacağına dair gündemin her sene
kurum ve kuruluşlar tarafından tartışılmasına aracı
olmaktadır. Böylece şehirciliğin öneminin anılmasına
katkı sağlamak adına İKK sosyal medya araçları
aracılığıyla paylaşım yapılmıştır.

3 Aralık: Engelsiz Yaşamı
Savunuyoruz!
Engelli olmayan bireylerin temel hak ve özgürlüklere
engelleri bireylerden daha az çaba harcayarak erişme
durumu söz konusuyken, engelli bireyler birçok fırsat
eşitsizliği ile mücadelenin yanı sıra bazı yanlış davranış
kalıpları ile mücadele etmek zorunda kalmaktadır.
Toplumsal Eşitlik Çalışma Grubu, engellilere yönelik
yapılan yanlış tutum ve davranışlar yerine hak temelli
ve insan haklarına saygılı davranış ve tutumların
kazandırılmasına dikkat çekmek amacıyla 3 Aralık
Dünya Engelliler Günü’nde bir farkındalık görseli
paylaşmıştır.

Hayvan Hakları Çalışma Grubu, “Yaşatan Yasa Çıksın!”
İstanbul Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu; yaşam hakkı savunucuları, hayvan hakları için çalışan
STK’lar ve gönüllüler olarak Hayvan Hakları Yasa Tasarısı’na ilişkin bir süredir basında yer alan açıklamalar
nedeniyle ciddi bir endişe içinde olduklarına dair beyan vermişlerdir. İstanbul’un hayvan dostu, eşit, adil ve
yaşanabilir bir kent olmasının ancak hayvan haklarının yasal olarak ve tavizsiz şekilde korunması ile mümkün
olacağı dile getirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda; İKK, gönüllülerinin meydana koydukları yaşama saygı
anlayışı çerçevesinde, İstanbul’un vazgeçilmez birer parçası olan sokak hayvanlarının can güvenliğini teminat
altına alacak yasanın çıkarılması için yürütülen kampanyalara, bütün beklentileri karşılayan #YasatanYasa
talebine ve #YaşamİçinYasa inisiyatifine destek verilmiş ve kamuya dönük farkındalık çalışması yapılmıştır.

Deprem Öncesi - Anı - Sonrası Yapılması Gerekenler

17 Ağustos büyük Marmara depreminin yıl dönümünde Deprem ve Afet Çalışma Grubu tarafından deprem
öncesi - anı - sonrası yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme amaçlı animasyon filmi hazırlanmıştır. Film
İstanbul Kent Konseyi sosyal medya hesaplarında ve iBB Modyo TV ekranlarında yayınlanarak kamuoyu
bilinçlendirme çalışması yapılmıştır.
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İKK FAALİYETLERİ
EĞİTİMLER
İklim Krizi Temel Eğitim Programı

İklim Krizi Çalışma Grubu'nun organize ettiği "İklim Krizi Temel Eğitim Programı” , 10-31 Mart tarihleri
arasında, İKK ve ilçe kent konseyleri üyelerinin katılımı ile 44 oturumda gerçekleştirilmiştir.

“İklim Değişikliği Nedir? Oluşumu, Mekanizmaları ve Başlıca Etkileri”
Eğitim Programı kapsamında yapılan ilk sunum, İklim B ilimci Doç. Dr. B arış Önol tarafından 10 Mart
tarihinde gerçekleştirilmiştir. İçerik olarak; yıllık ortalama sıcaklıkların mevsim normallerinden
farklılaşması, Kuzey Yarımküre'nin sıcaklık değişimi ve İstanbul çevresinin yüzey sıcaklığı konuları ele
alınmıştır. Ele alınan konular kapsamında ise; İstanbul Havalimanı’nın yapıldığı bölgede sıcaklık
değişimi açıkça görülmektedir.

“İklim Krizinin Sosyoekonomik Etkileri; Su, Gıda, Doğa ve Uyum Politikaları”
Program kapsamında yapılan ikinci sunum, Su Yönetimi Uzmanı Dr. Akgün İlhan’ın hazırlığıyla 17 Mart
günü yapılmıştır. İklim krizi büyüdükçe; yoksul toplulukların daha fazla etki altında kaldığı,
sürdürülebilirliği sağlamanın zorlaştığı, taşkınlara neden olan aşırı yağışların suyu daha fazla kirlettiği,
iklim göçlerinin arttığından söz edilerek olumsuz etkilerinden korunmak için uyum stratejilerinin
oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

“İklim Krizi İle Mücadele, Azaltım Politikaları,
Çözümler ve Uluslararası Müzakereler”
Sabancı Üniversitesi Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları
Koordinatörü Dr. Ümit Şahin tarafından hazırlanan üçüncü
sunum ise 25 Mart tarihinde yayınlanmıştır. Sunumda;
canlıların dünya üzerindeki ağırlıklarının zaman içinde
değişimi, 1950’den beri CO2 seviyesindeki artış ve buna bağlı
olarak sıcaklık ortalamalarının 1,5 derece yükselmesi, sıcaklık
artışıyla ise buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi
konularına dair veriler üzerinden değerlendirme yapılmıştır.

“İklim Krizinde Kentler ve Yerel Yönetimler”
Siyaset Bilimci Dr. Baran Alp Uncu’nun 31 Mart tarihinde
gerçekleştirmiş olduğu sunum eğitimin son programı
olmuştur. Sunumun içeriğinde; kentlerin iklim değişikliğinin
hem etkileyen hem etkilenen kısmında yer aldığı, dünyada
pek çok ülkenin iklim değişimi uyum politikaları kapsamında
projeler geliştirdiği konularından bahsedilerek iklim değişikliği
eylem planı kapsamında kent konseylerinin görevleri hakkında
bilgilendirme yapılmıştır.
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HIV'de Tanı ve Doğru
Bilgilendirme Eğitimi
Toplumsal Eşitlik Çalışma Grubu tarafından
İstanbul Kent Konseyi paydaşları için 18
Kasım'da ‘HIV'de Tanı ve Doğru Bilgilendirme
Eğitimi’ düzenlenmiştir. Pozitif-İz Derneği'nden
Önder Bora tarafından verilen eğitimde, HIV’in
dağılımı, görülme sıklığı ve bunları etkileyen
belirteçler
anlatılarak
önleyici
tedbirler
hakkında bilgi verilmiştir.

Proje Hazırlama Eğitimi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü’nün
desteğiyle 2 Haziran’da STK'ların proje yazma ve bu
projelerin fon ihtiyacına yönelik “Proje Hazırlama Eğitimi”
düzenlenmiştir. Proje yazmak ve yürütme sürecine hakim
olmak, hazırlık ve yürütme sürecinde dikkat edilmesi
gereken hususları öğrenmek isteyen sivil katılımcılara
temel düzeyden başlayıp detaylı bir eğitim verilerek proje
hazırlama süreçleri hakkında sunum yapılmıştır..

ETKİNLiKLER
Afişlerle Kadın Hareketi

İBB Kültür Daire Başkanlığı, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı ve Kadın
Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı işbirliğinde hazırlanan
“Afişlerle Kadın Hareketi’nin Son 40 Yılı” Sergisi, 8-18 Mart tarihleri
arasında İstanbul Kent Konseyi binasında ziyarete açılmıştır. 80’li
yıllarda Tükiye’de başlayan “kadın hareketi/feminist hareket”in, sisteme
karşı verdiği mücadelenin, eşit insan haklarından yararlanma
mücadelesi veren kadınların, hikayesi afişlerle anlatılmıştır. Sergi, kadın
hareketinin mücadeleden kazandığı gücü açık bir şekilde ortaya
koymuştur.

Validebağ Korusu Forumu: Validebağ’ın Dünü, Bugünü, Yarını
Doğal koruma alanı olarak belirlenen
Validebağ Korusu’'nda yaşanan sorunları ve çözüm
önerilerini
konuşmak
üzere
7
Ağustos'ta
düzenlediğimiz
foruma
Validebağ
Korusu
Gönüllüleri, bölge sakinleri ve sivil aktörler
katılmıştır. Bu forumdan elde edilen veriler İstanbul
Planlama Ajansı tarafından Validebağ Korusu'na
İlişkin Politika Belgesi yayınında ele alınmıştır.
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İstanbullu Roman Kadınlar için Kentsel Hizmetler Atölyesi
İstanbul Kent Konseyi, Sıfır Ayrımcılık Derneği,
Roman Diyalog Ağı ve Bağ Dernek işbirliği ile 7
Eylül’de düzenlediğimiz ‘İstanbullu Roman Kadınlar
için Kentsel Hizmetler Atölyesi’ İstanbul’daki Roman
kadınların yaşadıkları sorunları ve ihtiyaçlarını tespit
etmek üzere 25 Roman kadının katılımıyla
gerçekleşmiştir. Atölyeye akademisyenler, sivil
toplum kuruluşu ve belediye temsilcileri katılarak
katkıda bulunmuştur. Atölye öncesinde yapılan yüz
yüze görüşmeler ve odak grup görüşmesinde elde
edilen veriler katılımcılarla atölyeler esnasında
tartışılmıştır. İstihdam, eğitim, mekan ve kültürel ön yargılar kapsamında sorunlar tespit edilerek çözüm
önerileri getirilmiştir.

İstanbul Tarım Şenliği

Tarım

Gıda

ve

Su

Ürünleri

Çalışma

Grubu

tarafından 19 ve 25 Eylül tarihlerinde düzenlenen
İstanbul Tarım Şenliği'nde, "Tüketen Değil Üreten
İstanbul" mesajı ile bir araya gelinmiştir. Doğal
yaşamı destekleyen herkes şenliğe katılım
göstermiştir. Kentin azalan tarım alanlarını
korumak, bin yıllardır devam eden üretim
geleneğini ve üreticilerini öne çıkarmak amacıyla
düzenlediğimiz şenlik kapsamında tarım gıda ve su
ürünleri üzerine söyleşiler, atölyeler, çocuk
etkinlikleri ve panayır gerçekleştirilmiştir.
İstanbul Tarım Şenliği ’Kadıköy Üretici Pazarı'nda gerçekleştirilen “Üreticiler ve Tüketiciler Buluşuyor” temalı
söyleşi ile programa başlamıştır. Tarım Gıda ve Su Ürünleri Çalışma Grubu Eş Moderatörü Berkan Özyer'in
moderasyonunda yürütülen söyleşi, Tüketici Örgütleri Konfederasyonu'ndan Fuat Engin, Göçbeyli Tarım
Kalkınma Kooperatifi'nden Salim Dilemek, İBB Tarım ve Su Ürünleri Şube Müdürü Naki Çetin, Sarıyer Bilinçli
Tüketici Derneği'nden Fahamettin Tos ve Dağyenice Kooperatifi'nden Sevil Yılmaz'ın katılımı ile
düzenlenmiştir.
Kadıköy
Üretici
Pazarı'ndaki
üreticilerin
ve
ziyaretçilerin interaktif olarak katılım sağladığı
söyleşide, İstanbul'un tarımsal üretimi ve yeni çözüm
önerileri değerlendirilmiştir. Söyleşinin ardından
Kadıköy Bostanları katılımcılarla birlikte ziyaret
edilmiştir. İstanbul Tarım Şenliği 22 Eylül tarihinde
Beylikdüzü Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde
yürütülen etkinlikle sürdürülmüştür.
Tarım Gıda ve Su Ürünleri Çalışma Grubu ve İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, Beylikdüzü Kent
Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Sn. Mehmet Murat Çalık'ın eşliğinde
Beylikdüzü Kent Bostanları’nı ziyaret etmiştir. Ardından hobi bahçeleri gezilerek buradaki yetiştiricilik
faaliyetlerine ve ata tohum bankasına dair bilgiler alınmıştır. İstanbul Tarım Şenliği'nin kapanış programı;
kooperatif ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı panayır alanı, atölyeler ve söyleşiler ile 25 Eylül tarihinde Müze
Gazhane’de gerçekleştirilmiştir.
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İstanbul Maraton ve Spor Fuarı
İstanbul Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu, 4 - 6
Kasım tarihleri arasında NKolay İstanbul
Maratonu kapsamında gerçekleştirilen İstanbul
Maraton ve Spor Fuarı'na katılarak tanıtım
standı açmıştır. Fuarda İstanbul Kent Konseyi ve
Spor Çalışma Grubu'nun çalışmaları katılımcılara
tanıtılmıştır. Etkinlikleri kapsamında 3 gün
boyunca
çeşitli
konularda
söyleşiler
gerçekleştirilmiştir.
Sporda Fairplay Fırsat Eşitliği, Olimpiyat Hikayeleri ve Başarı Hikayeleri başlıklı söyleşilerde alanında uzman
profesyonellerin deneyimleri katılımcılarla paylaşılmıştır.

İstanbul Kent Konseyi olarak 7 Kasım’da
gerçekleştirilen
43.
NKolay
İstanbul
Maratonu’nda kız çocukları, hayallerindeki
üniversiteyi kazanabilsin diye Koruncuk
Vakfı’nın "Eğitime El Ver, Hayalim Gerçek
Olsun Projesi" için koşarak projeye ve kız
çocuklarının eğitimine destek verilmiştir.

İSTANBUL KENT KONSEYİ'NİN KATILDIĞI ETKİNLİKLER
Kadir Has Üniversitesi “İstanbul Talks |
Kent Konseyi Deneyimi” Söyleşisi

Türkiye Kent Konseyleri Birliği
Ankara Buluşması

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi ve Genel
Sekreteri Rasim Şişman, 8 Nisan’da Ankara Kent
Konseyi’nin ev sahipliğinde, Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Sn. Mansur Yavaş’ın katılımıyla
gerçekleşen Türkiye Kent Konseyleri Birliği Ankara
Buluşması'na katılmıştır. AKK Başkanı Halil İbrahim
Yılmaz’ın eşliğinde Resim, Heykel Müzesi ve Ankara
Kent Konseyi Gençlik Parkı'nda bulunan etkinlik alanı
ziyaret edilmiş ve İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin
Hadi, hatıra defterini imzalamıştır.

42

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, Kadir
Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün 19 Nisan’da
hazırladığı “İstanbul Talks | İstanbul Kent Konseyi
Deneyimi” söyleşilerinde; İstanbul Kent Konseyi ve
yürütmekte olduğu çalışmalar üzerinden Kent
Konseyi nedir, neyi amaçlar; kentte ve mimarlıkta
katılımcı süreçler nasıl işler, kentin paydaşları
kimlerdir ve bu paydaşların bir araya gelmesinde
kent konseyinin rolü nedir vb. soruları yanıtlayarak
katılımcılara Kent Konseyi çalışmalarını tanıtmıştır.

"Ahmet İsvan – İstanbul’un Halkçı Belediye Başkanı 1973–1977" Sergisi
1 Nisan’da İstanbul B üyükşehir B elediyesi Saraçhane binasında
başlayan "Ahmet İsvan – İstanbul’un Halkçı B elediye B aşkanı 1973–
1977" sergisi kapsamında İB B Kültür Varlıkları Daire B aşkanlığı ve
İstanbul Planlama Ajansı’nın birlikte düzenlediği çevrimiçi
söyleşilerin ilki İstanbul Kent Konseyi B aşkanı Tülin Hadi
moderatörlüğünde gerçekleşmiştir.
Sergi kapsamında yapılan “Kronik Sorunlara Kalıcı Çözümler: Halkçı
B elediyecilik” başlıklı söyleşinin konukları ise 1989–1993 tarihleri
arasında Ankara B elediye B aşkanlığı görevini yürüten Murat
Karayalçın ve 1989–1994 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Başkanlığı görevini yürüten Nurettin Sözen olmuştur.

“Yerel Yönetim Ve Şehir Yaşamında Katılımcılık” Söyleşisi
İstanbul Kent Konseyi Genel Sekreteri Rasim Şişman, Bilgi Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Kulübü’nün 26 Mayıs’ta gerçekleşen “Yerel Yönetim ve
Şehir Yaşamında Katılımcılık” temalı söyleşisinde, sivil katılım ve yerel
yönetim konusundaki bilgi ve tecrübelerini aktarmıştır. Katılımcı Bütçe,
çalışma grupları, meclisler gibi İstanbul Kent Konseyi’nin katılımcılık
üzerine yaptığı çalışmaları aktarırken İstanbulluların kentsel planlama
süreçlerine dahil olmasının niçin çok önemli olduğunu, konseyin kurduğu
sosyal diyalog ve köprü vazifesinin yönetişim alanına kattığı başarıları, tüm
sosyal grupların planlama sürecine dahil edilmesinin bütünlükçü ve
sürdürülebilir kalkınma temelli sosyal politikaların geliştirilmesine nasıl
katkı sağladığını vurgulamıştır. Toplumsal değişimin ancak yönetişimin
gerekliliğine dair topyekun bir perspektif değişimi ile mümkün
olduğundan ve bu perspektif değişimi için İstanbul Kent Konseyi'nin İstanbul çapında üstlendiği görev ve
sorumlulukların öneminden bahsetmiştir.

Sıfır Ayrımcılık: Başka Bir Siyaset Okulu 2021
"Başka Bir Siyaset Okulu 2021", Sıfır Ayrımcılık Derneği
tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Olof Palme
Uluslararası Merkezi’nin desteğiyle 19-25 Eylül 2021
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Program, 22 ile 35
yaşları arasında toplumsal meselelere duyarlı, aktif
yurttaşlık bilincine sahip tüm gençlerin ilgisine yönelik
planlanmıştır. İKK Başkanı Tülin Hadi, 22 Eylül’de
uygulanan "Başka Bir Siyaset Okulu 2021" in üçüncü
gününde İstanbul Kent Konseyi deneyimini aktarmıştır.
İKK’nin çalışma ilkelerine, yönetim modeline ve kolektif üretim sürecine değinen Tülin Hadi, süreç
yönetiminde katılımcılık, şeffaflık ve eşitlik ilkelerinin öneminden bahsetmiştir.
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Yerelin Sesini Yükselt: Türkiye’de
Kent Konseyleri Deneyimi

Küresel İklim Değişikliği ve Kentlerin
Dirençliliği
Kentlerin nüfusu gün geçtikçe artmış insan faaliyetleri
sonucu artan sera gazı emisyonları, doğal kaynakları ve
kenti daha fazla risk altına almıştır. Bu bağlamda; iklim
değişikliği etiklerine uyum sağlanması ve kentsel
dirençliliğin sağlanarak risklere karşı hazırlıklı olunması
büyük önem arz etmektedir.
30 Temmuz’da Türkiye Kent Konseyleri Birliği ile
ortaklaşa düzenlediğimiz, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun
sunumundaki “Küresel İklim Değişikliği - Kentlerin
Dirençliliği”
programı,
MüzeGazhane’de
gerçekleştirilmiştir. Programın açılış konuşmasını
İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi ve Türkiye
Kent Konseyleri Başkanı Mürsel Sabancı yapmıştır.

Marmara B elediyeler B irliği
tarafından
düzenlenen Marmara Urban Forumu’nda “Yerelin
Sesini Yükselt, Türkiye’de Kent Konseyleri
Deneyimleri“ oturumunda kent konseyleri
başkanları bir araya gelmiştir. 2 Ekim’de
düzenlenen #MARUF2021'de İKK B aşkanı Tülin
Hadi konuşmacı olarak yer almıştır. İstanbul Kent
Konseyi'nin oluşum sürecinden bahseden Tülin
Hadi, yerel demokrasi süreçlerini geliştirmek
amacıyla halkın katılımcı süreçlere dahil
edilmesinin önemi aktarıp deneyim paylaşımında
bulunmuştur. Sivil toplum ile yerel yönetim
arasında kurduğu sosyal diyaloğun kapsamında
kent konseylerinin önemini dile getirmiştir.

Şişli Kent Konseyi: “Doğrudan Demokrasi ve Katılımcı Bütçe” Paneli

6 Kasım'da Şişli Belediyesi ve Şişli Kent Konseyi
öncülüğünde yürütülen, katılımcı demokrasi ve
katılımcı bütçe modellerinin ele alındığı ‘Doğrudan
Demokrasi ve Katılımcı Bütçe’ konferansında çeşitli
şehirlerden kent konseyi başkanları deneyimlerini
aktarmıştır. İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi,
İstanbul ölçeğinde uygulanan ilk katılımcı bütçe
deneyimini paylaşmıştır.
Kent konseylerinin varlığının önemli bir itici güç oluşturduğu, yerel demokrasiyi güçlendirecek katılım
alanlarının varlığının oluşturulan katılımcı bütçe grubu tarafından benimsendiğini ve ortaya çıkan modelin
hem belediyenin anlaşılmasına hem de yurttaşın kendi problemlerini anlatırken birbirini anlamasına imkan
verdiğini belirtilmiştir.
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“Kent Konseylerinde Çocuk Katılımının
Önemi” Konulu Bildiri

III. Kent Konseyleri Sempozyumu:
“Kent Kültür ve Kimlik”

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, III. Kent
Konseyleri Sempozyumu kapsamında, Eğitim
Çalışma Grubu moderatörü Melih Elidüzgün ve
BAU Sosyoloji Bölümü Arş. Gör. Ayşe Yılmaz “Kent
Konseylerinde Çocuk Katılımının Önemi” konulu
bildiri sunumlarını gerçekleştirmiştir.

III. Kent Konseyleri Sempozyumu 18-21 Kasım
tarihleri arasında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev
sahipliğinde “Kent, Kültür ve Kimlik" teması ile
gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma, İstanbul Kent
Konseyi Başkanı Tülin Hadi, Selçuk Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlham Enveroğlu, Türk
Müziği Sanatçısı ve Yönetmen Özhan Eren,
Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Narlı ve Eskişehir Kent Konseyi Başkanı
Nuray Akçasoy katılarak kent konseyi deneyimlerini
paylaşmışlardır.

Çocuk katılımının kentsel haklar ve çocuk hakları
bağlamındaki vazgeçilmez öneminden, etkili yerel
sosyal
politikalar
oluşturulmasındaki
gerekliliğinden ve İstanbul Kent Konseyi
deneyimlerinden bahsedilmiştir.
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İSTANBUL KENT KONSEYİ PROJELERİ
KATILIMCI BÜTÇE MODELİ
2020 Temmuz ayında İstanbul Kent Konseyi ve İBB birimleri arasında yapılan görüşmelerde gündeme gelen
Katılımcı Bütçe, 2021 Ağustos ayı itibarıyla İBB tarafından “Bütçe Senin” adıyla uygulamaya konmuştur.
Yurttaşların bütçenin tamam ya da belirli bir kısmı hakkındaki
kararlara oy verme, fikir paydaşlığı veya görüş bildirme yoluyla
dahil olduğu süreci tanımlayan katılımcı bütçe bir arada yaşama
kültürünü geliştiren, sahiplenmeyi, farkındalığı güçlendiren,
kaynakların etkin kullanımını artıran, aktif yurttaşlığı ve ayrıca
sivil gruplar ile yerel yönetimlerin işbirliğini teşvik eden etkin bir
yerel demokrasi uygulaması olarak kabul görmüştür. Tüm bu
nitelikleri göz önünde bulundurularak yerel demokrasiyi
güçlendirecek bir araç olarak başlatılan “Bütçe Senin”
uygulaması, İBB’yi aynı zamanda dünyadaki katılımcı bütçe
ağının etkin bir paydaşı haline getirmiştir.
Uygulama modelinin belirlenmesi amacıyla yürütülen
araştırma, müzakere görüşmelerinin ardından İKK,
genişletilmiş sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri
grupları ile yürütülen görüş alışverişi toplantıları,
paydaş bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmişti.
Ayrıca, İBB ve İPA ile eş zamanlı olarak tanıtım
toplantıları düzenleyip, öneri değerlendirme ve
kamuoyu bilgilendirmelerine katılmıştır. Süreçle ilgili
izleme-değerlendirmede rolü devam etmektedir.

“Bütçe

Senin”

uygulamasını

planlamak

ve

tasarlamak üzere İBB Kurumsal Gelişim ve
Yönetim Sistemleri Daire Başkanlığı’ndan, Strateji
Geliştirme Müdürlüğü’nden yetkililer, İstanbul
Planlama Ajansı’ndan uzmanlar ve konuyla ilgili
STK’lardan temsilciler en baştan itibaren İstanbul
Kent Konseyi’nde bir araya gelerek ortak bir
çalışma yürütmüşlerdir. Bu yönüyle “Bütçe Senin”
katılımcı yerel demokrasiyi var etmek üzere
kurulmuş olan kent konseyinin varlık amacıyla
örtüşen bir örnek oluşturmuştur.
Katılımcı Bütçe uygulama sürecinin öneri toplamaya
ayrılmış ilk aşamasında İKK tarafından gelen fikirleri
çeşitlendirmek,
yurttaşlar
ve
sivil
toplum
kuruluşlarının etkileşimini artırıp güçlendirmek üzere
Müze Gazhane’de Fikir Maratonu düzenlenmiştir.
Seksene yakın önerinin geliştirildiği bu fikir
maratonlarının
gelecek
yıllarda
çoğaltılıp
yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
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KATILIM OKULU

İstanbul Kent Konseyi (İKK) kendini bir demokrasi
okulu ve demokrasi laboratuvarı olarak kabul
etmektedir. Bu nedenle İKK, hayata geçirilen
katılımcı süreçler boyunca katılımcılardan,
yurttaşlardan ve paydaşlardan gelen görüş ve
öneriler ışığında “Katılım Okulu” başlığı altında
amaçlar
oluşturmuştur.
Bu
amaçlar
doğrultusunda katılımcılığı, katılımcı araçları ve
demokrasiyi yerel düzeyde güçlendirmeyi ve
çeşitlendirmeyi, aktörler ve paydaşların bu konudaki bilgi ve kapasitelerini güçlendirmeyi, yerelde yapılan
çalışmaları ve araçları arttırmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda İKK paydaşları, kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum ve yurttaşlar ile işbirliği yapmıştır.

İKK Katılım Okulu eğitim konusunu eğitim yayınları, eğitim
seminerleri ve proje/araştırma destekleme çalışmaları başlıkları
altında ele almaktadır. B u çalışmalar, katılım ve katılımcılık, yerel
demokrasi, katılımcı demokrasi, kentsel adalet gibi farklı konular
üzerine hazırlanmıştır.
Eğitim yayınlarının yurttaşlara ve paydaşlara bültenler, mail ya da
baskılı olarak iletilmesi planlanmıştır. İKK tarafından desteklenen
eğitim seminerleri ise yurttaşlara, sivil toplum çalışanlarına, kamu
kurum ve kuruluşu çalışanlarına yönelik hedeflenmiştir. Ayrıca
yüksek öğrenim düzeyindeki öğrenci ve araştırmacıların katılımcılık,
yerel yönetimler ve yönetişim, yerel ve katılımcı demokrasi gibi
konular üzerine olan projelerinin desteklenmesi kararı alınmıştır.
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü işbirliğiyle 14 Aralık’ta gerçekleşen "Proje Hazırlama
ve Yazma" Eğitimi
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü işbirliğiyle 17 Aralık’ta gerçekleştirilen
"Stratejik Plan Okuma” Eğitimi
 Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) işbirliğiyle, 27 - 28 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen "Yerel Eşitlik
Eylem Planı ve Hak Temelli İzleme” Eğitimi
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KATILIM KAFE

İstanbul nüfusunun gün geçtikçe artması ve çok merkezli bir yapıya sahip olması, katılımcı demokrasi için
yerel bölgelere hizmet götürmeyi gerekli kılmaktadır.
Kentin bütün ilçelerini kapsayan, yerel ölçekte
katılımcılığı artırıcı çalışmalar yürütmek önem arz
etmektedir. Bu hedef doğrultusunda; Katılım Kafe
çalışması ortaya çıkmıştır. İstanbul'un çeper
ilçelerine
kadar
ulaşarak
katılımcılığı
yaygınlaştırmak
adına
yerelde
çalışmalar
yürütülmesi planlanmıştır. Katılım Kafe’nin hem
İKK hem de İstanbul’da yaşayanlar için yeni bir
katılımcı araç haline geleceği düşünülmüştür.
B ir tanımlama yapmak gerekirse; Katılım Kafe, yurttaşların İstanbul’un
farklı yerlerinde İstanbul’un kent kimliği ve aidiyet hissi üzerine fikir
alışverişinde bulunmalarını sağlayan herkese açık bir katılım modelidir.
Katılım Kafe buluşmalarında “İstanbul’u Hissetmek’’ teması etrafında
ortaya çıkan fikir ve öneriler İstanbul Kent Konseyi tarafından
kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Proje kapsamında, İstanbul Kent Konseyi tarafından her ay İstanbul’un
farklı bir bölgesinde yapılacak yurttaşlara açık toplantıların ilki Kadıköy /
Ataşehir
bölgelerini
kapsayacak
şekilde,
Müze
Gazhane’de
gerçekleştirilmiştir. Burada İstanbul’un farklı bölgelerinden gelen
bireysel katılımcıların fikir ve önerileri alınmıştır.
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HADİ İSTANBUL PROJESİ

HADİ İSTANBUL!, İstanbul Kent Konseyi Gençlik
Meclisi, JCI Culture ve AIESEC Türkiye işbirliği ile
gerçekleştirilen
aktif
yurttaşlığın
sürdürülebilirliğini sağlamak ve özellikle genç
kuşakta değer oluşturarak farkındalık yaratmak
amacıyla planlanmış; görev ve ödül sistemiyle
çalışan bir oyunsallaştırma projesidir.

Oyunsallaştırma Tanımı
Bireylerin çevre ile kurduğu ilişkiyi öğrenme
süreçlerinde kullanarak mekan, uzmanlar ve
mekandan etkilenen birey arasında etkileşimi
artırırken sorumluluk bilincini geliştirmeyi;
kentsel mekandaki problemlere ilgisini çekmeyi;
kullanıcı deneyimlerinden yola çıkarak politika
yapıcılara fikir vermeyi; katılımcıyı sürece dahil
etmeyi ve kentsel mekanı daha eğlenceli bir yer
haline getirmeyi amaçlamaktadır.

Proje Hazırlık Çalışmaları
‘Oyunsallaştırma Eğitimi’
Kent Konseyi Gençlik Meclisi, İstanbul’daki
gençleri katılımcılığa davet eden “Aktif Yurttaşlık
Projesi” üzerine 23 Eylül’de çalışmalarına
başlamıştır. Proje hazırlık çalışmalarının ilki
Oyunsallaştırma Eğitimi, Dijital Teknoloji Çalışma
Grubu Moderatörü Elif Şen ve JCI Derneği
üyelerinin deneyim paylaşımları ve sunumlarıyla
gerçekleşmiştir.

Hadi Atölyeye!
Proje kapsamında, katılımcı bireylerin öğrenme,
motivasyonunun

artırılması

ve

kullanıcıları

problem çözmeye teşvik etme önceliklendirilmiş,
kentin okunması, tarihsel süreçlerin kayıt altına
alınması, kentin herkes için kolayca ve eğlenceli
bir biçimde ulaşılabilecek bir zemin haline
getirilmesi hedeflenmektedir.
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Hadi İstanbul Toplantıları

Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 23
Ekim
tarihinde
gerçekleştirilen
tanıtım
toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire
Başkanlıkları ve Müdürlükler, proje paydaşlarının
üyeleri ve bireysel katılımcılara projenin tanıtımı
yapılmıştır. Ardından gerçekleştirilen atölye
çalışmalarında 8 tematik masada proje için görev
ve ödül önerileri tartışılmıştır.

HADİ İstanbul, ‘Hadi Atölyeye’ sloganıyla 27 Kasım
tarihinde ikinci etkinliğini 1453 Çırpıcı Sosyal
Tesislerinde, İBB Müdürlükleri, STK’lar ve bireysel
katılımcılar ile gerçekleştirmiştir. Yapılan atölye
çalışmasından 113 görev ve 73 ödül önerisi
alınmıştır

İstanbul ölçeğinde değerlendirilmek üzere; toplum
sağlığı, ulaşım ve erişilebilirlik, spor ve sağlıklı
yaşam, kültür ve sanat, toplumsal eşitlik, hayvan
hakları, afet, iklim ve çevre ve kültürel miras
temaları üzerinden yapılan atölye çalışmasından
yaklaşık 80 görev ve 35 ödül önerisi alınmıştır.

Projeye tüm İstanbulluların katılımını sağlamak
adına sosyal medya üzerinden tanıtım ve reklam
çalışmaları yapılmaktadır. HADİ İstanbul Projesi
İBB TV tarafından haberleştirilerek MODYO TV
ekranlarından
İstanbullularla
paylaşılmıştır.
Projeyi, “hadi.istanbul” adresinden ziyaret edebilir
ve sürece katkı sağlayabilirsiniz.
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İSTANBUL ÇOCUKLARA SORUYOR

İstanbul Kent Konseyi, “katılımcı demokrasi”
yaklaşımı çerçevesinde “İstanbul’da yaşayan her
çocuk, Çocuk Meclisi'nin bir üyesidir” ilkesi ile yola
çıkarak; kentin en küçük hemşehrileri ve temel bir
bileşeni olan çocukların geniş bir katılımla, kent ile
ilgili görüşlerini ifade etmelerini, istek, ihtiyaç ve
çözüm önerilerini yansıtabilmelerini ve bu şekilde
yaşadıkları kentin şekillenmesinde aktif bir özne
olmalarını temel görevleri içinde görmektedir.
Bu amaca yönelik olarak, 2021 yılı ikinci yarısında İstanbul’un her bölge ve kesiminden çok sayıda çocuğun
katılımını hedefleyen, konsept, içerik, senaryo, materyal ve uygulama modeli İnformel Eğitim ve Danışmanlıkçocuk istanbul işbirliği ile yapılandırılan 6-14 yaş grubuna yönelik, “İstanbul Çocuklara Soruyor” başlıklı
kapsamlı ve çok paydaşlı bir proje başlatılmıştır. Bütün çocukların Çocuk Meclisi'ne gelemeyecekleri
düşüncesi ve yaklaşımı ile çocukların bulundukları yerlerde onlarla buluşulması şeklinde planlanan Projede,
yukarıdan aşağıya “çocuklar için” değil, “çocuklarla birlikte” bir yol haritası oluşturulması amaçlanmıştır.
Projenin
tüm
hazırlıkları
tamamlanarak atölye ve diğer
uygulama yöntemleri için gereken
içerik, materyaller ve yönergeler
üretilmiş; web sitesi oluşturulmuş;
paydaş iletişimi ve toplantıları
gerçekleştirilmiş;
uygulama
takvimi somut olarak ortaya
konmuş ve pilot uygulamalar
gerçekleştirilmiştir.

Projenin, İBB bölüm, birim ve iştirakleri, ilçe belediyeleri, ilçe kent konseyleri, eğitim kurumları, STK’lar,
müzeler, kütüphaneler, informel eğitim aktörlerinin katılım ve işbirliği ile, çok paydaşlı biçimde geniş partner
ağı ile kentin her noktasında çocuklarla buluşmaya devam etmesi düşünülmüştür.
İstanbul’un bir “Atölyeler Kentine” dönüşmesi
planlanmıştır. Ardından elde edilecek çıktılar
toplanarak analiz edilmesi ve 23 Nisan 2022
tarihinde kamuoyu ile paylaşılması hedeflenmiştir.
Projenin ayrılmaz bir ayağı olarak, çocukların
“Daha İyi Bir İstanbul” için talep ve önerilerinin
hayata geçirilmesi sürecine eşlik ederek yine
çocukların aktif katılımları ile takipçi olmaları
yönünde cesaretlendirilmeleri planlanmıştır.
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DESTEKLENEN PROJELER
İstanbul Kent Konseyi, kentsel planlama sürecinin her alanında, demokratik katılımı kolaylaştırmak ve
geliştirmek amacıyla pek çok katılım projesinin, kentsel tasarım yarışmasının, katılımcı mekânsal planlama
çalışmasının vb. projelerin planlama aşamasında, uygulama sürecinde ya da oylama sürecinde önemli
sorumluluklar üstlenmiş, sivil toplum ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki işbirliklerinin
geliştirilmesine katkı sunmuştur.

ÇOCUKLARIN KÜRESEL TASARIM MARATONU 2021
İnformel

Eğitim-Çocuk

İstanbul’un

gerçekleştirdiği, 2021 yılı teması “Temiz Enerji
ve I ̇klim” olan ve aralarında İstanbul’un da
olduğu, dünyanın 22 şehrinden çocukların
katıldığı

“Çocukların

Küresel

Tasarım

Maratonu 2021” projesinde İKK partner olarak
yer almıştır. 9-11 yaş arası çocukların yer aldığı
projede,

iklim

krizini

önlemek

adına

tasarımların yarıştığı projeye İKK Başkanı
Tülin Hadi jüri olarak katılmıştır.
Yer alan çocuklar, eleştirel düşünme, problem çözme, sorgulama, iletişim, işbirliği, dijital okuryazarlık gibi
becerilerini de kullanarak, küresel iklim krizinin nedenleri ve sonuçları üzerine odaklanarak yapmış oldukları
projelerinde özellikle temiz enerji kullanımına yönelik çözüme dönük fikirlerini sergilemişlerdir.

MERAKLI ÇOCUKLAR İÇİN AŞI REHBERİ
Salgın nedeniyle birbirimizden çok uzaklaştığımız ve aşı ile tekrar yakınlaşma umudumuzun arttığı bu
dönemde, İtalya’da PLEIADI tarafından hazırlanan “Meraklı Çocuklar İçin Bir Rehber: AŞI” kitapçığı, projenin
Türkiye temsilcisi İnformel Eğitim-çocukistanbul ve İstanbul Kent Konseyi işbirliği ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin desteği ile çocuklarla buluşmuştur.
Dünya Aşı Haftasının başladığı 24 Nisan tarihinde tanıtımı
çevrimiçi

olarak

düzenlediğimiz

basın

buluşması

ile

gerçekleştirilmiştir. İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi,
İtalya’dan proje sorumlusu Luci Biondaro, Prof. Dr. Selim
Badur, Prof.Dr. Uygar Tazebay, İnformel Eğitim-Çocuk İstanbul
Danışmanlık Hizmetleri kurucuları Sibel Çetingöz, Erdoğan
Kahyaoğlu, bir grup çocuk ve basın/medya temsilcilerinin
katılımı ve katkıları ile gerçekleşen toplantıda, “Dünya Aşı
Haftası” nedeniyle aşının önemi ve dünyadaki durum
değerlendirilmiştir. Bu konu ile ilgili gerçekleştirilen anketin
sonuçları paylaşılmış ve toplantıya katılan çocuklardan aşıyla
ilgili olarak görüşleri alınmıştır.
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“Güvencesizlik, Yeni Eşitsizlikler ve Çözüm Yolları Konferansı”
Güvencesizlik, Yeni Eşitsizlikler ve Çözüm
Yolları
çalışma

Konferansı’nın
koşullarına

amacı
ve

güvencesiz

bu

koşullardan

etkilenen kesimlerin deneyimlerine ilişkin
farkındalık yaratmak, yerel ve ulusal karar
alıcıları

ve

ilgili

paydaşları

dünyada

ve

Türkiye’deki güvencesiz çalışmanın sebep
olduğu zorluklar hakkında bilgilendirmektir.
Konferans kapsamında tartışılan temel
konuların teması aşağıda verilmiştir:
COVID-19 salgınıyla birlikte farklı bir boyut kazanan güvencesizlik sorununu ve yeni eşitsizlik biçimlerini
tartışmak
 Güvencesiz çalışma ile yoksulluk arasındaki bağın altını çizmek ve bu sorunun toplum üzerindeki etkisini
disiplinler arası bir yaklaşımla değerlendirmek






Herkes için adil istihdam koşullarının yaratılmasına katkıda bulunmak
Sosyal haklara erişimin sağlanması için etkili çözümler üretmek

Konferans İstanbul Planlama Ajansı tarafından İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, İstanbul Kent Konseyi
ortaklığında ve Uluslararası Çalışma Örgütü işbirliği ile düzenlenmiştir.

Geleceği Tasarlamak: Disiplinler Arası Bir Öğrenme Deneyimi Atölye Serisi
Müze Gazhane’de gerçekleştirilen ‘Geleceği Tasarlamak: Disiplinler Arası Bir Öğrenme Deneyimi’ atölye serisi,
yaklaşık 200 başvuru arasından seçilen 30 öğrencinin katılımı ve 5 moderatör, 12 mentör ve 14 konuşmacının
katkılarıyla gerçekleşmiştir. Müze Gazhane ve İstanbul Kent Konseyi işbirliği ile yürütülen atölye serisi
“Geleceğin Şehirleri” kavramını iklim krizi, dayanıklı şehirler, teknoloji – akıllı şehirler, erişilebilirlik – ulaşım ve
katılımcılık – demokratik kent yönetimi başlıkları altında 5 farklı modülde tartışarak her modül için farklı çıktılar
ortaya koymuştur.

İstanbul Kent Konseyi çalışma
grubu üyelerinin de katıldığı
atölye serisinde, İstanbul Kent
Konseyi Başkanı Tülin Hadi,
Konseyin katılımcılık deneyimi
ve
demokratik
kent
yönetimindeki önemli tecrübe
ve deneyimlerinden bahsetmek
üzere,
konuşmacı
olarak
katılmıştır.
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BEYOĞLU SENİN
İstanbul Kent Konseyi olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, İstanbul
Planlama Ajansı ve BİMTAŞ işbirliğinde gerçekleştirilen “Beyoğlu Senin” Projesi kapsamında yapılan çalışmalara,
kamuoyu oluşturmak, farkındalık yaratmak ve Beyoğlu’nda yaşayan ya da çalışan, birbirinden farklı toplum
kesimlerinin yanlış plan ve uygulamalar nedeniyle yaşadığı sorunlar ve mağduriyetleri, katılımcılık ve kentsel
haklar bağlamında gündeme almak üzere, Söyleşiler dizisi oluşturarak katkıda bulunulmuştur.
İKK, ‘’Beyoğlu Senin’’ projesine, sürecin içerisinde
oluşturulan temalar hakkında çalışma grupları ve
meclis üyeleriyle yaptığı fikir toplantılarında müzakere
ederek söyleşi, panel ve forumlara içerik üretmiştir.
Beyoğlu ve Kent Yoksulluğu
Bu söyleşi kapsamında, Beyoğlu’nda yaşayan evsizler,
geri dönüşüm işçileri vb. kırılgan gruplar ve pandeminin
yarattığı olumsuz sağlık ve sosyal koşulların bu kırılgan
gruplar üzerindeki etkisi ve uygulanması acil ve önemli
olan sosyal politikalar üzerine tartışılmıştır.
Beyoğlu çok kültürlü ve katmanlı sosyal yapısı ile zengin bir
birikime ve toplumsal hafızaya sahiptir. Ancak, kendini özgün
kılan geçmişin izleri, ihtiyaçlara cevap vermeyen planlar,
uygulamalar, parçacıl çözümler ve büyük ölçekli projeler
nedeniyle kaybolma tehdidi ile karşı karşıya gelmiştir.
Beyoğlu’nu oluşturan değerleri korumak ve hafızasını canlı
tutmak için ‘Hatırlayan Beyoğlu’ temasında 2 farklı söyleşi
gerçekleştirilmiştir.
"Hatırlayan Beyoğlu İçin Müzeleri Yeniden Düşünmek”:
Gerçekleştirilen söyleşi ve hemen arkasından yapılan Forumda,
Beyoğlu’ndaki müzelerin ve müzeciliğin dünü, bugünü ve yarını
ele alınmış; çözüm önerileri ortaya konmuştur. Söyleşi
kapsamında, İstanbul Kent Konseyi Kent Kültürü ve Kültürel
Miras Çalışma Grubu üyelerinden destek alınmıştır.

“Hak
Temelli
Koruma
Bağlamında
Beyoğlu’nun Kültür Mirası” Gerçekleştirilen
panel ve forumda, Beyoğlu’nun barındırdığı
kültürel mirası, bu mirasın bugün nasıl
kullanıldığını ve korunduğunu, sorunları ve
fırsatları hak-temelli yaklaşımlar üzerinden
değerlendirme olanağı oluşmuştur. Söyleşi
kapsamında, İstanbul Kent Konseyi Kent
Kültürü ve Kültürel Miras Çalışma Grubu
üyelerinden destek alınmıştır.
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İSTANBUL'A ERİŞMEK ATÖLYESİ

Yaşanabilir bir şehirden bahsedebilmek için en temelde
o şehirdeki her bireyin yaşamasına ve günlük hayatını
devam ettirmesine elverişli tüm koşulların sağlandığı bir
çevrenin söz konusu olması gereklidir. Tam tersini ifade
eden

engellilik

durumu

ise,

bireylerin

kentsel

hizmetlerden ve ortak açık alanlardan faydalanmasını
engelleyen

çevresel

koşullardır.

Fiziksel

çevrenin

oluşmasında etkili olan kamusal iradeler ve planlamakla
yükümlü mimar, mühendis, plancı vb meslek uzmanları
bu hususta her bir bireyi düşünerek karar almalıdır.
Kentsel yaşama erişim ve katılım anayasal haktır, aynı
zamanda

toplumdaki

her

bireyi

kapsamakla

yükümlüdür. Eşitlikçi, güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir
kentleri her bireyin erişebileceği şekilde tasarlamak en
önemli

hedeflerimizden

biri

olmalıdır.

İstanbul

hepimizin ve İstanbul’da yaşayan herkesin bu kentte
yaşanabilir bir çevreye sahip olma hakkı vardır.

55

Hak temelli bir erişilebilirlik yaklaşımı ile İstanbul
Kent Konseyi ve Koç Üniversitesi HAT etkinlikleri
ortaklığında organize edilen 2 oturumluk atölye
çalışmasını İstanbul’un çeşitli bölgelerinden STK
temsilcileri ve bireysel katılımcılarla gerçekleştirdik.
İstanbul’a erişim deneyimimizi nasıl daha iyi hale
getirebileceğimiz üzerine katılımcılardan fikir ve
önerilerini aldık. İki aşamalı atölye serisinin
devamında katılımcıların ilettiği önerilerinden yola
çıkılarak hazırlanacak rapor, hem katılımcılara hem
de ilgili kurumlara iletilecektir.

KATILIMCI MEKANSAL PLANLAMA YARIŞMALARI
Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması
Yarışma alanı İstanbul ili Adalar ilçesi, Nizam ve Maden
mahalleleri içinde yer alan bir bölgededir. Yarışmanın
konusu verilen sınırlar içinde Büyükada Fayton
Meydanı’nın tasarlanması olmuştur.
Büyükada’da yarışmaya katılan projeleri olgunlaştırmak
üzere 3 Temmuz’da forum ve kolokyum düzenlenmiş,
ayrıca Adalar Kent Konseyi ile birlikte düzenlenen
forumun moderatörlüğünü İstanbul Kent Konseyi Başkanı
Tülin Hadi yapmıştır.

Büyükada Fayton Meydanı Kentsel
Tasarım Yarışması

Adalar’ın doğal varlıklarının ve kültürel mirasının
bütüncül bir anlayış çerçevesinde korunması;
Sosyal yaşam ile ekolojik dengeler arasındaki
etkileşimin güçlendirilmesi; Sağlıklı ve nitelikli bir
yaşam alanı sunan işlevsel ve esnek bir kamusal
mekanın

açık

alan

değerlendirecek

sistemi

bütününde

tasarım

stratejilerinin

geliştirilmesi amacıyla düzenlenen

Büyükada

Fayton Meydanı Kentsel Tasarım yarışmasında
İstanbul Kent Konseyi aracılığıyla katılımcı bir
süreç işletilmiştir.
12 Ağustos’ta ise Büyükada Fayton Meydanı
Tasarım Yarışması’nı kazanan proje sahipleri ile
Adalıları
sunumuyla

buluşturularak
meydan

proje

tasarımı

sahiplerinin
ve

uygulama

süreçlerine dair bilgi aktarımı gerçekleştirilmiştir.

Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak
Yarışması

Yarışmaya konu olan alan, İstanbul İli, Üsküdar
ilçesinde; Şemsi Ahmet Paşa Camisi, Mihrimah Sultan
İskele Camisi ve bugün Mimar Sinan Çarşısı diye
anılan Sinan hamamının tanımladığı “Sinan Üçgeni”
olarak sınırlanan bölgedir. Bu yarışmanın gerekçesi,
böyle bir mekanın düzenlenmesini sağlayacak projeyi
olabildiğince geniş katılımla elde etmektir. Bölgenin
güncel ve reel ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmak
hedefini
taşıyan
proje
sürecinde
yarışma
yapılmasında temel gerekçe; bölge sakinleri için
semtin tarihi ve kültürel kimliğini barındıran bu
kamusal mekanın düzenlenmesini sağlayacak projeyi
geniş bir katılım sağlayarak gerçekleştirmektir. Bu
bağlamda; İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı 22
Eylül’de yarışma duyurusu yapmıştır.
İstanbul Kent Konseyi olarak; oylama süreci takibi,
duyuruları ve kazanan projenin açıklanması sürecinde
rol alınmıştır.
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Dijital Yayınlar
İstanbul Sohbetleri
İstanbul Sohbetleri, İstanbul Kent Konseyi Yürütme
Kurulu Üyesi Cengiz Özdemir’in hazırlayıp sunduğu ve
İstanbul’un kimliği, kültür-sanat hayatı, kültürel mirası,
semtleri, geçmişten günümüze gösterdiği değişim
üzerine kurgulamış olduğumuz söyleşi serisidir.
İlk yayının yapıldığı 6 Şubat tarihinden bu yana 11 farklı
konuk ile sohbet gerçekleştirilmiş ve yayınlandı.

Konuklar ve Konu Başlıkları:
 Mimar Fuat Selim Ramazanoğlu ile “Boğaziçi’nde
Bir Köy: Kanlıca”
 Muhittin Bayram ile “Eski Fotoğrafların İzinde Bir
Semtin Değişimi: Şehzadebaşı”
 Koleksiyoner Yaman Alkan ile “Efemeraların İzinde
Burgazada Tarihi”
 Yazar Önder Kaya ile “Aksaray ve Çevresinde
Yeniçeri İzleri”
 Dimitri Daravanoğlu ile “Bir Aile Arşivinin İzinde”
 Sinema Yazarı Barış Saydam ile “İstanbul’da
Sinematograf Gösterimleri ve Seyir Kültürü”
 Tarihçi Saadet Özen ile “İstanbul’da Turizmin
Gelişimi”
 İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile
“İstanbul Kültür Envanteri”
 Mimar Mehmet Berksan ile “İstanbul Semt
Monografileri Projesi”
 Mimar Selahattin Tüysüz ile “İstanbul’da Mimarlık
ve Kent Arkeolojisi”
 Yazar Adil Bali ile “Vapurlarıyla İstanbul"
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Spor Çalışma Grubu
Spor Çalışma Grubu, pandemi koşullarının yaşandığı dönem boyunca saha faaliyetleri için uygun koşullar
bulunmadığından dijital platform üzerinden İstanbul ölçeğinde; spor alanının gelişmesi, spora olan ilginin
artması, spor tesislerinin mevcut durumu ve İstanbulluların bu tesislere özendirilmesi, başarı hikayeleri,
alternatif spor dalları, sporun sürdürülebilirliği, İstanbul’un olimpiyat şehri olabilmesi için ihtiyaçları gibi
konularda sporcular, antrenörler, spor profesyonelleri ile dijital yayınlar hazırlayarak İstanbul Kent Konseyi
Youtube kanalından yayınladı.

 "Sporda Karar Veren Kadınlar
Konuşuyor"
 "Spor Bilimleri Bölümlerini Tercih
Sebepleri ve Mezuniyet
Sonrasında İş Fırsatları"
 "Spor Şehri İstanbul"
 "Oryantiring ve İstanbul"
 "Spor ve Sürdürülebilirlik"
 “İstanbul’da Yüzme”
 “Sporda Emek Veren Kadınlar”
 “Yerel Yönetimlerin Spora Katkısı"
 “Olimpiyat Yolunda”
 İstanbul’da Tenis”
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Deprem ve Afet Çalışma Grubu, 1-7 Mart
Deprem Haftası’nda, deprem kuşağında
bulunan İstanbul için depremin yıkıcı etkilerine
karşı risklerin azaltılmasına yönelik, alanında
uzman konuklar ile bilgilendirme yayını
hazırlanmıştır

Tarım, Gıda ve Su Ürünleri Çalışma Grubu,
İstanbul’daki tarım alanları ve çiftçiliğin mevcut
durumunu, geliştirmek için neler yapılması
gerektiğini, ihtiyaçlarını ve bölge için önemini
konuşmak üzere yayın hazırlanmıştır.

Köy Enstitülerinin kuruluş yıl dönümünde
enstitülerin
Türkiye’de
kırsal
bölgelerin
enstitülerde
verilen
gelişimine
katkısını,
derslerin ve yapılan çalışmaların değerini bir kez
daha dile getirmek amacıyla köy enstitüleri
mezunları ile röportaj gerçekleştirilmiş ve
hazırlanan yayın İKK Youtube kanalında
yayınlanmıştır.

10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası'nda engelli
bireylerin
kent
yaşamına
katılımını
değerlendirmek, istek ve ihtiyaçlarını hak
temelli bir yaklaşımla ele almak amacıyla
hazırladığımız yayın,
işaret dili tercümanı
desteği
ile
yayınlanmıştır.
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Kültür Sanat Çalışma Grubu ve Kültürel
Miras Çalışma Grubu, 18 Mayıs Dünya
Müzeler Gününde, müzeciliğin tarihsel
dönüşümü ve mevcut durumu, alanda
yaşanan sorunlar, kültür sanat hayatındaki
yeri ve kültürel mirasın korunması
noktasındaki rolünü konularını konuşmak
üzere yayın hazırlanmıştır.

Türk Edebiyatı'nın unutulmaz şairi Nâzım
Hikmet'i ölüm yıldönümünde anmak üzere
onun hayat hikayesini konu eden yayın
hazırlanmıştır.

Kent Kültürü ve Kültürel Miras Çalışma
Grubu’nun, Dünya Çevre Günü dolayısıyla,
sivil toplum kuruluşları ve inisiyatifler ile
birlikte, İstanbul’daki tehdit altında bulunan
kültürel
miras
alanlarına
farkındalık
yaratmak amacıyla hazırladığı yayın, 5
Haziran
tarihinde
Youtube
kanalında
yayınlanmıştır.

Su Ürünleri Alt Çalışma Grubu tarafından,
Marmara Denizi'nde görülen ve hayati bir
ekolojik tahribata sebep olan müsilaj (deniz
salyası) sorununun nasıl oluştu, çevreye ve
canlı yaşamına verdiği zarar ve bu sorunu
ortadan kaldırmak için neler yapılmalı?
sorularını yanıtlamak ve bilgilendirme
yapmak üzere yayın hazırlanmıştır.
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Su Ürünleri Alt Çalışma Grubu tarafından,
Marmara Denizi’nde yaşanan müsilajın
Marmara’daki balıkçılık faaliyetlerine etkileri
ve balıkçıların aktif faaliyet alanı olan bölgede
bu sorunun gelişimi ve çözüm önerileri
üzerine yayın hazırlanmıştır.

Toplumsal Eşitlik Çalışma Grubu tarafından 1
Eylül

Dünya

toplumun
kesimlerini

Barış

ayırım

Günü’nde;
gözetmeksizin

kapsayacak

şekilde

barışın
tüm
tahsis

edilebilmesi için ‘nefret söylemleri’ odağında
nasıl bir iletişim yapılması gerektiğine dair
bilgilendirme yapılmıştır.

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında
Tasarlanması” teması altında planlama,
kentsel adalet, mekansal adalet ve
planlamada katılım gibi konular hakkında
konuşuldu. Katılımcılardan araştırma ve
deneyimleri üzerinden konu hakkında
görüşleri alınmıştır

Sözleşmenin yıl dönümünde Türkiye'de
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve CEDAW
sürecini,
kadınlarının
hukuki
gelişimi,
İstanbul Sözleşmesi ve sözleşmenin hayati
önemi kent söyleşilerinde konuşulmuştur.

Tarım, Gıda ve Su Ürünleri Çalışma Grubu
tarafından “COP26 ve BM Gıda Sistemleri
Zirvesi” sonrasında ülkelerin gıda politikaları,
iklim değişikliğine karşı alınacak önlemler,
sürdürülebilir bir gelecek nasıl inşa edilir?
teması ile İstanbul Kent Konseyi Youtube
kanalında canlı yayın yapılmıştır.
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