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İstanbul’a dair çeşitli konuları görüşmek üzere sivil toplum 
örgütleri, üniversiteler, meslek odaları, kamu kurumlarının 
temsilcileri ve bireysel katılımcıları buluşturan İstanbul 
Kent Konseyi, üçüncü yılına 2. Olağan Seçimli Genel 
Kurulu’nu gerçekleştirerek başladı. Önceki dönemde de 
yürütme kurulunda yer almış olanlara katılan yeni üyeler 
ile İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu, İstanbul’un 
farklı kimliklerini ve sorun alanlarını daha da zengin 
şekilde kapsayacak hale geldi. Üçüncü çalışma dönemi bu 
kapsayıcılığı yansıtacak şekilde gelişti.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönem gündemi 
önceki iki dönemle benzeşse de, onları aşan bir yoğunluğa 
sahipti. Artan yoğunluğun sebebi hiç kuşkusuz katılıma 
dair beklentinin yükselmiş olması, katılımcıların artmış 
olması kadar İstanbul Kent Konseyi’nin konumu, 
öneminin de daha belirginleşmesiydi. Bir diyalog alanı 
olarak farklı konular için farklı iletişim biçimlerini 
sağlamak, bir düşünme-üretme alanı olarak farklı 
düşünme biçimleri araştırmak, yaratmak ve çıktılarını ilgili 
birimler ve kamuoyu ile paylaşmak İstanbul Kent 
Konseyi’nin yine öncelikli hedefleri arasındaydı.

Meclisler ve çalışma gruplarının görüşmeleri kadar 
İstanbul’un farklı ilçelerinde gerçekleştirilen Katılım Kafe 
buluşmaları, üniversite forumları bu hedefleri 
gerçekleştirmede etkili araçlar oldular. Gönüllülerin 
oluşturduğu gündemler ve birbiriyle ilişkilendirilmeye de 
çalışılan tüm bu araçlar sayesinde, İstanbul Kent Konseyi 
şehrin büyüklüğünün yarattığı sorunu aşarak katılımda 
kapsayıcılığı sağlayabildi. Yerel yönetimin politikalarına 
yol gösterecek anlamlı veriler, ipuçları, fikirler sunabildi.

Katılımın araçları ve katılımcılar tabii ki bunlarla sınırlı 
değildi. “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi nüfusun 
%25,5’ini oluşturduğu halde söz hakkı olmayan çocukların 
görüşlerini bir araya getirdi. 6601 çocuğun katılımı ile 
gerçekleşen bu ilk adımın ardından, çocukların yaşadıkları 
çevreye dair ilgililerle görüşebileceği diyalog ortamını 
yaratabilmek amacıyla “İstanbul Çocuklarla Konuşuyor” 
aşaması da hayata geçirildi. 

İBB birimlerinden temsilcilerle yurttaşların diyalogunu 
sağlayan bir başka araç önceki yıl olduğu gibi bu yıl da  
“Bütçem İstanbul” katılımcı bütçe uygulamasıydı. Sayısı 
artan fikir maratonları gönüllü yurttaşlar kadar 
üniversiteler tarafından da ilgi gördü. İstanbul Kent 
Konseyi, katılımcı bütçenin fikir maratonlarının yanı sıra 
izleme-değerlendirme sürecinin de ayrılmaz paydaşı idi. 

Bir katılım sürecinin tamamlanışını gözlemlemek 
açısından izleme-değerlendirme sürecinin içinde 
bulunmak, bu alanda beceri kazanmak çok anlamlı bir 
deneyim oldu. Kent konseylerinin önemli görevleri 
arasında sayacağımız izleme-değerlendirmeyi başka 
alanlarda da gerçekleştirmek üzere “Bütçem İstanbul” 
izleme-değerlendirmesi son derece teşvik edici oldu.
 
2022 yılı boyunca hem ülke içinde farklı şehirlerde, hem 
de yurt dışında İstanbul Kent Konseyi deneyimini 
paylaşma ve farklı yerlerin katılım tecrübelerini duyma 
fırsatımız oldu. Bu deneyim paylaşımı toplantıları arasında 
İBB tarafından başlatılmış olan B40 Balkan Şehirleri Ağı, 
Göç ve Yerel Demokrasi Çalışma Grubu görüşmelerini de 
saymamız gerekir. Tüm bu toplantılarda anlattıklarımız 
heyecan ve ilgi ile karşılandı. Duyduklarımız, 
gördüklerimiz ise İstanbul ve Türkiye’nin katılıma dair 
birikiminin hiç de azımsanmayacak düzeyde olduğunu 
ancak katılımın kesintili süreçlerle ilerlediğini, başlamış 
olan süreçlerin çeşitli sebeplerle, çeşitli şekillerde 
tamamlanamadığını, bu eksikliğin de bir yetersizlik 
duygusu yarattığını gösterdi. Deneyim aktarımları, karar 
vericiler ve yurttaşlar arasında yaşanan anlaşmazlıkların ve 
güven eksikliği gibi sorunların yalnızca bizim yaşadığımız 
topraklara özgü sorunlar olmadığını ortaya koydu.  Bu 
sorunlar benzeşirken katılım kültüründe farklılıklar 
olduğunu gözlemledik. Temsili demokrasinin sorunlarının 
giderek daha çok dile getirildiği öte yandan yönetişimin 
daha fazla önem kazandığı günümüzde, katılım giderek 
daha çok talep edilir hale geldi.
 
Her geçen gün demokrasiye olan ihtiyacımız artarken 
katılım üzerinde derinlemesine düşünmek elzem 
görünüyor.  Düşünmekle de yetinmeyip katılım kültürünü 
geliştirmek, yaygınlaştırmak üzere irili ufaklı girişilen tüm 
denemeleri sonuna kadar sürdürmek, katılımın tastamam 
yaşanacağı fırsatlar yaratmak, yeni araçları bıkmadan 
araştırmak gerekiyor. Yakından tanıdığımız İstanbul’a ve 
şimdiye kadar oluşan birikime bakınca, ihtiyacın 
paydaşların eşitlik duygusu ile konumlandığı birkaç 
fırsattan daha fazlası olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönemini geride 
bırakırken meclisler ve çalışma gruplarına katılarak 
İstanbul Kent Konseyi’nin ürettiklerini oluşturan 
gönüllüleri ile İstanbul Kent Konseyi ekibine teşekkür 
ederiz. Tümünün katkılarıyla oluşan birikimin katılım 
kültürüne şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
değer eklemeye devam etmesini diliyoruz.



1

İstanbul’a dair çeşitli konuları görüşmek üzere sivil toplum 
örgütleri, üniversiteler, meslek odaları, kamu kurumlarının 
temsilcileri ve bireysel katılımcıları buluşturan İstanbul 
Kent Konseyi, üçüncü yılına 2. Olağan Seçimli Genel 
Kurulu’nu gerçekleştirerek başladı. Önceki dönemde de 
yürütme kurulunda yer almış olanlara katılan yeni üyeler 
ile İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu, İstanbul’un 
farklı kimliklerini ve sorun alanlarını daha da zengin 
şekilde kapsayacak hale geldi. Üçüncü çalışma dönemi bu 
kapsayıcılığı yansıtacak şekilde gelişti.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönem gündemi 
önceki iki dönemle benzeşse de, onları aşan bir yoğunluğa 
sahipti. Artan yoğunluğun sebebi hiç kuşkusuz katılıma 
dair beklentinin yükselmiş olması, katılımcıların artmış 
olması kadar İstanbul Kent Konseyi’nin konumu, 
öneminin de daha belirginleşmesiydi. Bir diyalog alanı 
olarak farklı konular için farklı iletişim biçimlerini 
sağlamak, bir düşünme-üretme alanı olarak farklı 
düşünme biçimleri araştırmak, yaratmak ve çıktılarını ilgili 
birimler ve kamuoyu ile paylaşmak İstanbul Kent 
Konseyi’nin yine öncelikli hedefleri arasındaydı.

Meclisler ve çalışma gruplarının görüşmeleri kadar 
İstanbul’un farklı ilçelerinde gerçekleştirilen Katılım Kafe 
buluşmaları, üniversite forumları bu hedefleri 
gerçekleştirmede etkili araçlar oldular. Gönüllülerin 
oluşturduğu gündemler ve birbiriyle ilişkilendirilmeye de 
çalışılan tüm bu araçlar sayesinde, İstanbul Kent Konseyi 
şehrin büyüklüğünün yarattığı sorunu aşarak katılımda 
kapsayıcılığı sağlayabildi. Yerel yönetimin politikalarına 
yol gösterecek anlamlı veriler, ipuçları, fikirler sunabildi.

Katılımın araçları ve katılımcılar tabii ki bunlarla sınırlı 
değildi. “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi nüfusun 
%25,5’ini oluşturduğu halde söz hakkı olmayan çocukların 
görüşlerini bir araya getirdi. 6601 çocuğun katılımı ile 
gerçekleşen bu ilk adımın ardından, çocukların yaşadıkları 
çevreye dair ilgililerle görüşebileceği diyalog ortamını 
yaratabilmek amacıyla “İstanbul Çocuklarla Konuşuyor” 
aşaması da hayata geçirildi. 

İBB birimlerinden temsilcilerle yurttaşların diyalogunu 
sağlayan bir başka araç önceki yıl olduğu gibi bu yıl da  
“Bütçem İstanbul” katılımcı bütçe uygulamasıydı. Sayısı 
artan fikir maratonları gönüllü yurttaşlar kadar 
üniversiteler tarafından da ilgi gördü. İstanbul Kent 
Konseyi, katılımcı bütçenin fikir maratonlarının yanı sıra 
izleme-değerlendirme sürecinin de ayrılmaz paydaşı idi. 

Bir katılım sürecinin tamamlanışını gözlemlemek 
açısından izleme-değerlendirme sürecinin içinde 
bulunmak, bu alanda beceri kazanmak çok anlamlı bir 
deneyim oldu. Kent konseylerinin önemli görevleri 
arasında sayacağımız izleme-değerlendirmeyi başka 
alanlarda da gerçekleştirmek üzere “Bütçem İstanbul” 
izleme-değerlendirmesi son derece teşvik edici oldu.
 
2022 yılı boyunca hem ülke içinde farklı şehirlerde, hem 
de yurt dışında İstanbul Kent Konseyi deneyimini 
paylaşma ve farklı yerlerin katılım tecrübelerini duyma 
fırsatımız oldu. Bu deneyim paylaşımı toplantıları arasında 
İBB tarafından başlatılmış olan B40 Balkan Şehirleri Ağı, 
Göç ve Yerel Demokrasi Çalışma Grubu görüşmelerini de 
saymamız gerekir. Tüm bu toplantılarda anlattıklarımız 
heyecan ve ilgi ile karşılandı. Duyduklarımız, 
gördüklerimiz ise İstanbul ve Türkiye’nin katılıma dair 
birikiminin hiç de azımsanmayacak düzeyde olduğunu 
ancak katılımın kesintili süreçlerle ilerlediğini, başlamış 
olan süreçlerin çeşitli sebeplerle, çeşitli şekillerde 
tamamlanamadığını, bu eksikliğin de bir yetersizlik 
duygusu yarattığını gösterdi. Deneyim aktarımları, karar 
vericiler ve yurttaşlar arasında yaşanan anlaşmazlıkların ve 
güven eksikliği gibi sorunların yalnızca bizim yaşadığımız 
topraklara özgü sorunlar olmadığını ortaya koydu.  Bu 
sorunlar benzeşirken katılım kültüründe farklılıklar 
olduğunu gözlemledik. Temsili demokrasinin sorunlarının 
giderek daha çok dile getirildiği öte yandan yönetişimin 
daha fazla önem kazandığı günümüzde, katılım giderek 
daha çok talep edilir hale geldi.
 
Her geçen gün demokrasiye olan ihtiyacımız artarken 
katılım üzerinde derinlemesine düşünmek elzem 
görünüyor.  Düşünmekle de yetinmeyip katılım kültürünü 
geliştirmek, yaygınlaştırmak üzere irili ufaklı girişilen tüm 
denemeleri sonuna kadar sürdürmek, katılımın tastamam 
yaşanacağı fırsatlar yaratmak, yeni araçları bıkmadan 
araştırmak gerekiyor. Yakından tanıdığımız İstanbul’a ve 
şimdiye kadar oluşan birikime bakınca, ihtiyacın 
paydaşların eşitlik duygusu ile konumlandığı birkaç 
fırsattan daha fazlası olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönemini geride 
bırakırken meclisler ve çalışma gruplarına katılarak 
İstanbul Kent Konseyi’nin ürettiklerini oluşturan 
gönüllüleri ile İstanbul Kent Konseyi ekibine teşekkür 
ederiz. Tümünün katkılarıyla oluşan birikimin katılım 
kültürüne şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
değer eklemeye devam etmesini diliyoruz.



2 3

HAZIRLAYANLAR:

RASİM ŞİŞMAN  
GİZEM ÖLMEZ SAYLAM
CANEM AVCI
NESRİN BALCI 
EZGİ SAPMAZ
BUŞRA ÖGEÇOK
BÜŞRA ÇELİKEL BARAN

TASARIM:

SILA VARLIK

TASARIM-UYGULAMA:

ESRA ÖZDEMİR

İDARİ VE TEKNİK İŞLER:

İLETİŞİM:

 istanbulkentkonseyi.org.tr 

kentkonseyi@ibb.gov.tr 

(0212) 449 44 22

Kemalpaşa Mah, Şehzadebaşı Cad.
No: 19 34134 Fatih/İSTANBUL

İstanbul Kent Konseyi 

istanbul_kentkonseyi

istkentkonseyi

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

ADRES:

İstanbul’a dair çeşitli konuları görüşmek üzere sivil toplum 
örgütleri, üniversiteler, meslek odaları, kamu kurumlarının 
temsilcileri ve bireysel katılımcıları buluşturan İstanbul 
Kent Konseyi, üçüncü yılına 2. Olağan Seçimli Genel 
Kurulu’nu gerçekleştirerek başladı. Önceki dönemde de 
yürütme kurulunda yer almış olanlara katılan yeni üyeler 
ile İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu, İstanbul’un 
farklı kimliklerini ve sorun alanlarını daha da zengin 
şekilde kapsayacak hale geldi. Üçüncü çalışma dönemi bu 
kapsayıcılığı yansıtacak şekilde gelişti.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönem gündemi 
önceki iki dönemle benzeşse de, onları aşan bir yoğunluğa 
sahipti. Artan yoğunluğun sebebi hiç kuşkusuz katılıma 
dair beklentinin yükselmiş olması, katılımcıların artmış 
olması kadar İstanbul Kent Konseyi’nin konumu, 
öneminin de daha belirginleşmesiydi. Bir diyalog alanı 
olarak farklı konular için farklı iletişim biçimlerini 
sağlamak, bir düşünme-üretme alanı olarak farklı 
düşünme biçimleri araştırmak, yaratmak ve çıktılarını ilgili 
birimler ve kamuoyu ile paylaşmak İstanbul Kent 
Konseyi’nin yine öncelikli hedefleri arasındaydı.

Meclisler ve çalışma gruplarının görüşmeleri kadar 
İstanbul’un farklı ilçelerinde gerçekleştirilen Katılım Kafe 
buluşmaları, üniversite forumları bu hedefleri 
gerçekleştirmede etkili araçlar oldular. Gönüllülerin 
oluşturduğu gündemler ve birbiriyle ilişkilendirilmeye de 
çalışılan tüm bu araçlar sayesinde, İstanbul Kent Konseyi 
şehrin büyüklüğünün yarattığı sorunu aşarak katılımda 
kapsayıcılığı sağlayabildi. Yerel yönetimin politikalarına 
yol gösterecek anlamlı veriler, ipuçları, fikirler sunabildi.

Katılımın araçları ve katılımcılar tabii ki bunlarla sınırlı 
değildi. “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi nüfusun 
%25,5’ini oluşturduğu halde söz hakkı olmayan çocukların 
görüşlerini bir araya getirdi. 6601 çocuğun katılımı ile 
gerçekleşen bu ilk adımın ardından, çocukların yaşadıkları 
çevreye dair ilgililerle görüşebileceği diyalog ortamını 
yaratabilmek amacıyla “İstanbul Çocuklarla Konuşuyor” 
aşaması da hayata geçirildi. 

İBB birimlerinden temsilcilerle yurttaşların diyalogunu 
sağlayan bir başka araç önceki yıl olduğu gibi bu yıl da  
“Bütçem İstanbul” katılımcı bütçe uygulamasıydı. Sayısı 
artan fikir maratonları gönüllü yurttaşlar kadar 
üniversiteler tarafından da ilgi gördü. İstanbul Kent 
Konseyi, katılımcı bütçenin fikir maratonlarının yanı sıra 
izleme-değerlendirme sürecinin de ayrılmaz paydaşı idi. 

Bir katılım sürecinin tamamlanışını gözlemlemek 
açısından izleme-değerlendirme sürecinin içinde 
bulunmak, bu alanda beceri kazanmak çok anlamlı bir 
deneyim oldu. Kent konseylerinin önemli görevleri 
arasında sayacağımız izleme-değerlendirmeyi başka 
alanlarda da gerçekleştirmek üzere “Bütçem İstanbul” 
izleme-değerlendirmesi son derece teşvik edici oldu.
 
2022 yılı boyunca hem ülke içinde farklı şehirlerde, hem 
de yurt dışında İstanbul Kent Konseyi deneyimini 
paylaşma ve farklı yerlerin katılım tecrübelerini duyma 
fırsatımız oldu. Bu deneyim paylaşımı toplantıları arasında 
İBB tarafından başlatılmış olan B40 Balkan Şehirleri Ağı, 
Göç ve Yerel Demokrasi Çalışma Grubu görüşmelerini de 
saymamız gerekir. Tüm bu toplantılarda anlattıklarımız 
heyecan ve ilgi ile karşılandı. Duyduklarımız, 
gördüklerimiz ise İstanbul ve Türkiye’nin katılıma dair 
birikiminin hiç de azımsanmayacak düzeyde olduğunu 
ancak katılımın kesintili süreçlerle ilerlediğini, başlamış 
olan süreçlerin çeşitli sebeplerle, çeşitli şekillerde 
tamamlanamadığını, bu eksikliğin de bir yetersizlik 
duygusu yarattığını gösterdi. Deneyim aktarımları, karar 
vericiler ve yurttaşlar arasında yaşanan anlaşmazlıkların ve 
güven eksikliği gibi sorunların yalnızca bizim yaşadığımız 
topraklara özgü sorunlar olmadığını ortaya koydu.  Bu 
sorunlar benzeşirken katılım kültüründe farklılıklar 
olduğunu gözlemledik. Temsili demokrasinin sorunlarının 
giderek daha çok dile getirildiği öte yandan yönetişimin 
daha fazla önem kazandığı günümüzde, katılım giderek 
daha çok talep edilir hale geldi.
 
Her geçen gün demokrasiye olan ihtiyacımız artarken 
katılım üzerinde derinlemesine düşünmek elzem 
görünüyor.  Düşünmekle de yetinmeyip katılım kültürünü 
geliştirmek, yaygınlaştırmak üzere irili ufaklı girişilen tüm 
denemeleri sonuna kadar sürdürmek, katılımın tastamam 
yaşanacağı fırsatlar yaratmak, yeni araçları bıkmadan 
araştırmak gerekiyor. Yakından tanıdığımız İstanbul’a ve 
şimdiye kadar oluşan birikime bakınca, ihtiyacın 
paydaşların eşitlik duygusu ile konumlandığı birkaç 
fırsattan daha fazlası olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönemini geride 
bırakırken meclisler ve çalışma gruplarına katılarak 
İstanbul Kent Konseyi’nin ürettiklerini oluşturan 
gönüllüleri ile İstanbul Kent Konseyi ekibine teşekkür 
ederiz. Tümünün katkılarıyla oluşan birikimin katılım 
kültürüne şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
değer eklemeye devam etmesini diliyoruz.

MURAT ALABUĞA
SERKAN KAYNAR
BİRGÜL KOTANCI İÇİNDEKİLER

İstanbul’a dair çeşitli konuları görüşmek üzere sivil toplum 
örgütleri, üniversiteler, meslek odaları, kamu kurumlarının 
temsilcileri ve bireysel katılımcıları buluşturan İstanbul 
Kent Konseyi, üçüncü yılına 2. Olağan Seçimli Genel 
Kurulu’nu gerçekleştirerek başladı. Önceki dönemde de 
yürütme kurulunda yer almış olanlara katılan yeni üyeler 
ile İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu, İstanbul’un 
farklı kimliklerini ve sorun alanlarını daha da zengin 
şekilde kapsayacak hale geldi. Üçüncü çalışma dönemi bu 
kapsayıcılığı yansıtacak şekilde gelişti.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönem gündemi 
önceki iki dönemle benzeşse de, onları aşan bir yoğunluğa 
sahipti. Artan yoğunluğun sebebi hiç kuşkusuz katılıma 
dair beklentinin yükselmiş olması, katılımcıların artmış 
olması kadar İstanbul Kent Konseyi’nin konumu, 
öneminin de daha belirginleşmesiydi. Bir diyalog alanı 
olarak farklı konular için farklı iletişim biçimlerini 
sağlamak, bir düşünme-üretme alanı olarak farklı 
düşünme biçimleri araştırmak, yaratmak ve çıktılarını ilgili 
birimler ve kamuoyu ile paylaşmak İstanbul Kent 
Konseyi’nin yine öncelikli hedefleri arasındaydı.

Meclisler ve çalışma gruplarının görüşmeleri kadar 
İstanbul’un farklı ilçelerinde gerçekleştirilen Katılım Kafe 
buluşmaları, üniversite forumları bu hedefleri 
gerçekleştirmede etkili araçlar oldular. Gönüllülerin 
oluşturduğu gündemler ve birbiriyle ilişkilendirilmeye de 
çalışılan tüm bu araçlar sayesinde, İstanbul Kent Konseyi 
şehrin büyüklüğünün yarattığı sorunu aşarak katılımda 
kapsayıcılığı sağlayabildi. Yerel yönetimin politikalarına 
yol gösterecek anlamlı veriler, ipuçları, fikirler sunabildi.

Katılımın araçları ve katılımcılar tabii ki bunlarla sınırlı 
değildi. “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi nüfusun 
%25,5’ini oluşturduğu halde söz hakkı olmayan çocukların 
görüşlerini bir araya getirdi. 6601 çocuğun katılımı ile 
gerçekleşen bu ilk adımın ardından, çocukların yaşadıkları 
çevreye dair ilgililerle görüşebileceği diyalog ortamını 
yaratabilmek amacıyla “İstanbul Çocuklarla Konuşuyor” 
aşaması da hayata geçirildi. 

İBB birimlerinden temsilcilerle yurttaşların diyalogunu 
sağlayan bir başka araç önceki yıl olduğu gibi bu yıl da  
“Bütçem İstanbul” katılımcı bütçe uygulamasıydı. Sayısı 
artan fikir maratonları gönüllü yurttaşlar kadar 
üniversiteler tarafından da ilgi gördü. İstanbul Kent 
Konseyi, katılımcı bütçenin fikir maratonlarının yanı sıra 
izleme-değerlendirme sürecinin de ayrılmaz paydaşı idi. 

Bir katılım sürecinin tamamlanışını gözlemlemek 
açısından izleme-değerlendirme sürecinin içinde 
bulunmak, bu alanda beceri kazanmak çok anlamlı bir 
deneyim oldu. Kent konseylerinin önemli görevleri 
arasında sayacağımız izleme-değerlendirmeyi başka 
alanlarda da gerçekleştirmek üzere “Bütçem İstanbul” 
izleme-değerlendirmesi son derece teşvik edici oldu.
 
2022 yılı boyunca hem ülke içinde farklı şehirlerde, hem 
de yurt dışında İstanbul Kent Konseyi deneyimini 
paylaşma ve farklı yerlerin katılım tecrübelerini duyma 
fırsatımız oldu. Bu deneyim paylaşımı toplantıları arasında 
İBB tarafından başlatılmış olan B40 Balkan Şehirleri Ağı, 
Göç ve Yerel Demokrasi Çalışma Grubu görüşmelerini de 
saymamız gerekir. Tüm bu toplantılarda anlattıklarımız 
heyecan ve ilgi ile karşılandı. Duyduklarımız, 
gördüklerimiz ise İstanbul ve Türkiye’nin katılıma dair 
birikiminin hiç de azımsanmayacak düzeyde olduğunu 
ancak katılımın kesintili süreçlerle ilerlediğini, başlamış 
olan süreçlerin çeşitli sebeplerle, çeşitli şekillerde 
tamamlanamadığını, bu eksikliğin de bir yetersizlik 
duygusu yarattığını gösterdi. Deneyim aktarımları, karar 
vericiler ve yurttaşlar arasında yaşanan anlaşmazlıkların ve 
güven eksikliği gibi sorunların yalnızca bizim yaşadığımız 
topraklara özgü sorunlar olmadığını ortaya koydu.  Bu 
sorunlar benzeşirken katılım kültüründe farklılıklar 
olduğunu gözlemledik. Temsili demokrasinin sorunlarının 
giderek daha çok dile getirildiği öte yandan yönetişimin 
daha fazla önem kazandığı günümüzde, katılım giderek 
daha çok talep edilir hale geldi.
 
Her geçen gün demokrasiye olan ihtiyacımız artarken 
katılım üzerinde derinlemesine düşünmek elzem 
görünüyor.  Düşünmekle de yetinmeyip katılım kültürünü 
geliştirmek, yaygınlaştırmak üzere irili ufaklı girişilen tüm 
denemeleri sonuna kadar sürdürmek, katılımın tastamam 
yaşanacağı fırsatlar yaratmak, yeni araçları bıkmadan 
araştırmak gerekiyor. Yakından tanıdığımız İstanbul’a ve 
şimdiye kadar oluşan birikime bakınca, ihtiyacın 
paydaşların eşitlik duygusu ile konumlandığı birkaç 
fırsattan daha fazlası olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönemini geride 
bırakırken meclisler ve çalışma gruplarına katılarak 
İstanbul Kent Konseyi’nin ürettiklerini oluşturan 
gönüllüleri ile İstanbul Kent Konseyi ekibine teşekkür 
ederiz. Tümünün katkılarıyla oluşan birikimin katılım 
kültürüne şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
değer eklemeye devam etmesini diliyoruz.
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İstanbul’a dair çeşitli konuları görüşmek üzere sivil toplum 
örgütleri, üniversiteler, meslek odaları, kamu kurumlarının 
temsilcileri ve bireysel katılımcıları buluşturan İstanbul 
Kent Konseyi, üçüncü yılına 2. Olağan Seçimli Genel 
Kurulu’nu gerçekleştirerek başladı. Önceki dönemde de 
yürütme kurulunda yer almış olanlara katılan yeni üyeler 
ile İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu, İstanbul’un 
farklı kimliklerini ve sorun alanlarını daha da zengin 
şekilde kapsayacak hale geldi. Üçüncü çalışma dönemi bu 
kapsayıcılığı yansıtacak şekilde gelişti.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönem gündemi 
önceki iki dönemle benzeşse de, onları aşan bir yoğunluğa 
sahipti. Artan yoğunluğun sebebi hiç kuşkusuz katılıma 
dair beklentinin yükselmiş olması, katılımcıların artmış 
olması kadar İstanbul Kent Konseyi’nin konumu, 
öneminin de daha belirginleşmesiydi. Bir diyalog alanı 
olarak farklı konular için farklı iletişim biçimlerini 
sağlamak, bir düşünme-üretme alanı olarak farklı 
düşünme biçimleri araştırmak, yaratmak ve çıktılarını ilgili 
birimler ve kamuoyu ile paylaşmak İstanbul Kent 
Konseyi’nin yine öncelikli hedefleri arasındaydı.
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İstanbul’un farklı ilçelerinde gerçekleştirilen Katılım Kafe 
buluşmaları, üniversite forumları bu hedefleri 
gerçekleştirmede etkili araçlar oldular. Gönüllülerin 
oluşturduğu gündemler ve birbiriyle ilişkilendirilmeye de 
çalışılan tüm bu araçlar sayesinde, İstanbul Kent Konseyi 
şehrin büyüklüğünün yarattığı sorunu aşarak katılımda 
kapsayıcılığı sağlayabildi. Yerel yönetimin politikalarına 
yol gösterecek anlamlı veriler, ipuçları, fikirler sunabildi.

Katılımın araçları ve katılımcılar tabii ki bunlarla sınırlı 
değildi. “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi nüfusun 
%25,5’ini oluşturduğu halde söz hakkı olmayan çocukların 
görüşlerini bir araya getirdi. 6601 çocuğun katılımı ile 
gerçekleşen bu ilk adımın ardından, çocukların yaşadıkları 
çevreye dair ilgililerle görüşebileceği diyalog ortamını 
yaratabilmek amacıyla “İstanbul Çocuklarla Konuşuyor” 
aşaması da hayata geçirildi. 

İBB birimlerinden temsilcilerle yurttaşların diyalogunu 
sağlayan bir başka araç önceki yıl olduğu gibi bu yıl da  
“Bütçem İstanbul” katılımcı bütçe uygulamasıydı. Sayısı 
artan fikir maratonları gönüllü yurttaşlar kadar 
üniversiteler tarafından da ilgi gördü. İstanbul Kent 
Konseyi, katılımcı bütçenin fikir maratonlarının yanı sıra 
izleme-değerlendirme sürecinin de ayrılmaz paydaşı idi. 

Bir katılım sürecinin tamamlanışını gözlemlemek 
açısından izleme-değerlendirme sürecinin içinde 
bulunmak, bu alanda beceri kazanmak çok anlamlı bir 
deneyim oldu. Kent konseylerinin önemli görevleri 
arasında sayacağımız izleme-değerlendirmeyi başka 
alanlarda da gerçekleştirmek üzere “Bütçem İstanbul” 
izleme-değerlendirmesi son derece teşvik edici oldu.
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saymamız gerekir. Tüm bu toplantılarda anlattıklarımız 
heyecan ve ilgi ile karşılandı. Duyduklarımız, 
gördüklerimiz ise İstanbul ve Türkiye’nin katılıma dair 
birikiminin hiç de azımsanmayacak düzeyde olduğunu 
ancak katılımın kesintili süreçlerle ilerlediğini, başlamış 
olan süreçlerin çeşitli sebeplerle, çeşitli şekillerde 
tamamlanamadığını, bu eksikliğin de bir yetersizlik 
duygusu yarattığını gösterdi. Deneyim aktarımları, karar 
vericiler ve yurttaşlar arasında yaşanan anlaşmazlıkların ve 
güven eksikliği gibi sorunların yalnızca bizim yaşadığımız 
topraklara özgü sorunlar olmadığını ortaya koydu.  Bu 
sorunlar benzeşirken katılım kültüründe farklılıklar 
olduğunu gözlemledik. Temsili demokrasinin sorunlarının 
giderek daha çok dile getirildiği öte yandan yönetişimin 
daha fazla önem kazandığı günümüzde, katılım giderek 
daha çok talep edilir hale geldi.
 
Her geçen gün demokrasiye olan ihtiyacımız artarken 
katılım üzerinde derinlemesine düşünmek elzem 
görünüyor.  Düşünmekle de yetinmeyip katılım kültürünü 
geliştirmek, yaygınlaştırmak üzere irili ufaklı girişilen tüm 
denemeleri sonuna kadar sürdürmek, katılımın tastamam 
yaşanacağı fırsatlar yaratmak, yeni araçları bıkmadan 
araştırmak gerekiyor. Yakından tanıdığımız İstanbul’a ve 
şimdiye kadar oluşan birikime bakınca, ihtiyacın 
paydaşların eşitlik duygusu ile konumlandığı birkaç 
fırsattan daha fazlası olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönemini geride 
bırakırken meclisler ve çalışma gruplarına katılarak 
İstanbul Kent Konseyi’nin ürettiklerini oluşturan 
gönüllüleri ile İstanbul Kent Konseyi ekibine teşekkür 
ederiz. Tümünün katkılarıyla oluşan birikimin katılım 
kültürüne şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
değer eklemeye devam etmesini diliyoruz.
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Başkanı
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düşünme biçimleri araştırmak, yaratmak ve çıktılarını ilgili 
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şehrin büyüklüğünün yarattığı sorunu aşarak katılımda 
kapsayıcılığı sağlayabildi. Yerel yönetimin politikalarına 
yol gösterecek anlamlı veriler, ipuçları, fikirler sunabildi.

Katılımın araçları ve katılımcılar tabii ki bunlarla sınırlı 
değildi. “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi nüfusun 
%25,5’ini oluşturduğu halde söz hakkı olmayan çocukların 
görüşlerini bir araya getirdi. 6601 çocuğun katılımı ile 
gerçekleşen bu ilk adımın ardından, çocukların yaşadıkları 
çevreye dair ilgililerle görüşebileceği diyalog ortamını 
yaratabilmek amacıyla “İstanbul Çocuklarla Konuşuyor” 
aşaması da hayata geçirildi. 

İBB birimlerinden temsilcilerle yurttaşların diyalogunu 
sağlayan bir başka araç önceki yıl olduğu gibi bu yıl da  
“Bütçem İstanbul” katılımcı bütçe uygulamasıydı. Sayısı 
artan fikir maratonları gönüllü yurttaşlar kadar 
üniversiteler tarafından da ilgi gördü. İstanbul Kent 
Konseyi, katılımcı bütçenin fikir maratonlarının yanı sıra 
izleme-değerlendirme sürecinin de ayrılmaz paydaşı idi. 

Bir katılım sürecinin tamamlanışını gözlemlemek 
açısından izleme-değerlendirme sürecinin içinde 
bulunmak, bu alanda beceri kazanmak çok anlamlı bir 
deneyim oldu. Kent konseylerinin önemli görevleri 
arasında sayacağımız izleme-değerlendirmeyi başka 
alanlarda da gerçekleştirmek üzere “Bütçem İstanbul” 
izleme-değerlendirmesi son derece teşvik edici oldu.
 
2022 yılı boyunca hem ülke içinde farklı şehirlerde, hem 
de yurt dışında İstanbul Kent Konseyi deneyimini 
paylaşma ve farklı yerlerin katılım tecrübelerini duyma 
fırsatımız oldu. Bu deneyim paylaşımı toplantıları arasında 
İBB tarafından başlatılmış olan B40 Balkan Şehirleri Ağı, 
Göç ve Yerel Demokrasi Çalışma Grubu görüşmelerini de 
saymamız gerekir. Tüm bu toplantılarda anlattıklarımız 
heyecan ve ilgi ile karşılandı. Duyduklarımız, 
gördüklerimiz ise İstanbul ve Türkiye’nin katılıma dair 
birikiminin hiç de azımsanmayacak düzeyde olduğunu 
ancak katılımın kesintili süreçlerle ilerlediğini, başlamış 
olan süreçlerin çeşitli sebeplerle, çeşitli şekillerde 
tamamlanamadığını, bu eksikliğin de bir yetersizlik 
duygusu yarattığını gösterdi. Deneyim aktarımları, karar 
vericiler ve yurttaşlar arasında yaşanan anlaşmazlıkların ve 
güven eksikliği gibi sorunların yalnızca bizim yaşadığımız 
topraklara özgü sorunlar olmadığını ortaya koydu.  Bu 
sorunlar benzeşirken katılım kültüründe farklılıklar 
olduğunu gözlemledik. Temsili demokrasinin sorunlarının 
giderek daha çok dile getirildiği öte yandan yönetişimin 
daha fazla önem kazandığı günümüzde, katılım giderek 
daha çok talep edilir hale geldi.
 
Her geçen gün demokrasiye olan ihtiyacımız artarken 
katılım üzerinde derinlemesine düşünmek elzem 
görünüyor.  Düşünmekle de yetinmeyip katılım kültürünü 
geliştirmek, yaygınlaştırmak üzere irili ufaklı girişilen tüm 
denemeleri sonuna kadar sürdürmek, katılımın tastamam 
yaşanacağı fırsatlar yaratmak, yeni araçları bıkmadan 
araştırmak gerekiyor. Yakından tanıdığımız İstanbul’a ve 
şimdiye kadar oluşan birikime bakınca, ihtiyacın 
paydaşların eşitlik duygusu ile konumlandığı birkaç 
fırsattan daha fazlası olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönemini geride 
bırakırken meclisler ve çalışma gruplarına katılarak 
İstanbul Kent Konseyi’nin ürettiklerini oluşturan 
gönüllüleri ile İstanbul Kent Konseyi ekibine teşekkür 
ederiz. Tümünün katkılarıyla oluşan birikimin katılım 
kültürüne şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
değer eklemeye devam etmesini diliyoruz.

İstanbul’a dair çeşitli konuları görüşmek üzere sivil toplum 
örgütleri, üniversiteler, meslek odaları, kamu kurumlarının 
temsilcileri ve bireysel katılımcıları buluşturan İstanbul 
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Kurulu’nu gerçekleştirerek başladı. Önceki dönemde de 
yürütme kurulunda yer almış olanlara katılan yeni üyeler 
ile İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu, İstanbul’un 
farklı kimliklerini ve sorun alanlarını daha da zengin 
şekilde kapsayacak hale geldi. Üçüncü çalışma dönemi bu 
kapsayıcılığı yansıtacak şekilde gelişti.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönem gündemi 
önceki iki dönemle benzeşse de, onları aşan bir yoğunluğa 
sahipti. Artan yoğunluğun sebebi hiç kuşkusuz katılıma 
dair beklentinin yükselmiş olması, katılımcıların artmış 
olması kadar İstanbul Kent Konseyi’nin konumu, 
öneminin de daha belirginleşmesiydi. Bir diyalog alanı 
olarak farklı konular için farklı iletişim biçimlerini 
sağlamak, bir düşünme-üretme alanı olarak farklı 
düşünme biçimleri araştırmak, yaratmak ve çıktılarını ilgili 
birimler ve kamuoyu ile paylaşmak İstanbul Kent 
Konseyi’nin yine öncelikli hedefleri arasındaydı.

Meclisler ve çalışma gruplarının görüşmeleri kadar 
İstanbul’un farklı ilçelerinde gerçekleştirilen Katılım Kafe 
buluşmaları, üniversite forumları bu hedefleri 
gerçekleştirmede etkili araçlar oldular. Gönüllülerin 
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Katılımın araçları ve katılımcılar tabii ki bunlarla sınırlı 
değildi. “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi nüfusun 
%25,5’ini oluşturduğu halde söz hakkı olmayan çocukların 
görüşlerini bir araya getirdi. 6601 çocuğun katılımı ile 
gerçekleşen bu ilk adımın ardından, çocukların yaşadıkları 
çevreye dair ilgililerle görüşebileceği diyalog ortamını 
yaratabilmek amacıyla “İstanbul Çocuklarla Konuşuyor” 
aşaması da hayata geçirildi. 

İBB birimlerinden temsilcilerle yurttaşların diyalogunu 
sağlayan bir başka araç önceki yıl olduğu gibi bu yıl da  
“Bütçem İstanbul” katılımcı bütçe uygulamasıydı. Sayısı 
artan fikir maratonları gönüllü yurttaşlar kadar 
üniversiteler tarafından da ilgi gördü. İstanbul Kent 
Konseyi, katılımcı bütçenin fikir maratonlarının yanı sıra 
izleme-değerlendirme sürecinin de ayrılmaz paydaşı idi. 

Bir katılım sürecinin tamamlanışını gözlemlemek 
açısından izleme-değerlendirme sürecinin içinde 
bulunmak, bu alanda beceri kazanmak çok anlamlı bir 
deneyim oldu. Kent konseylerinin önemli görevleri 
arasında sayacağımız izleme-değerlendirmeyi başka 
alanlarda da gerçekleştirmek üzere “Bütçem İstanbul” 
izleme-değerlendirmesi son derece teşvik edici oldu.
 
2022 yılı boyunca hem ülke içinde farklı şehirlerde, hem 
de yurt dışında İstanbul Kent Konseyi deneyimini 
paylaşma ve farklı yerlerin katılım tecrübelerini duyma 
fırsatımız oldu. Bu deneyim paylaşımı toplantıları arasında 
İBB tarafından başlatılmış olan B40 Balkan Şehirleri Ağı, 
Göç ve Yerel Demokrasi Çalışma Grubu görüşmelerini de 
saymamız gerekir. Tüm bu toplantılarda anlattıklarımız 
heyecan ve ilgi ile karşılandı. Duyduklarımız, 
gördüklerimiz ise İstanbul ve Türkiye’nin katılıma dair 
birikiminin hiç de azımsanmayacak düzeyde olduğunu 
ancak katılımın kesintili süreçlerle ilerlediğini, başlamış 
olan süreçlerin çeşitli sebeplerle, çeşitli şekillerde 
tamamlanamadığını, bu eksikliğin de bir yetersizlik 
duygusu yarattığını gösterdi. Deneyim aktarımları, karar 
vericiler ve yurttaşlar arasında yaşanan anlaşmazlıkların ve 
güven eksikliği gibi sorunların yalnızca bizim yaşadığımız 
topraklara özgü sorunlar olmadığını ortaya koydu.  Bu 
sorunlar benzeşirken katılım kültüründe farklılıklar 
olduğunu gözlemledik. Temsili demokrasinin sorunlarının 
giderek daha çok dile getirildiği öte yandan yönetişimin 
daha fazla önem kazandığı günümüzde, katılım giderek 
daha çok talep edilir hale geldi.
 
Her geçen gün demokrasiye olan ihtiyacımız artarken 
katılım üzerinde derinlemesine düşünmek elzem 
görünüyor.  Düşünmekle de yetinmeyip katılım kültürünü 
geliştirmek, yaygınlaştırmak üzere irili ufaklı girişilen tüm 
denemeleri sonuna kadar sürdürmek, katılımın tastamam 
yaşanacağı fırsatlar yaratmak, yeni araçları bıkmadan 
araştırmak gerekiyor. Yakından tanıdığımız İstanbul’a ve 
şimdiye kadar oluşan birikime bakınca, ihtiyacın 
paydaşların eşitlik duygusu ile konumlandığı birkaç 
fırsattan daha fazlası olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönemini geride 
bırakırken meclisler ve çalışma gruplarına katılarak 
İstanbul Kent Konseyi’nin ürettiklerini oluşturan 
gönüllüleri ile İstanbul Kent Konseyi ekibine teşekkür 
ederiz. Tümünün katkılarıyla oluşan birikimin katılım 
kültürüne şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
değer eklemeye devam etmesini diliyoruz.



8 9

İstanbul’a dair çeşitli konuları görüşmek üzere sivil toplum 
örgütleri, üniversiteler, meslek odaları, kamu kurumlarının 
temsilcileri ve bireysel katılımcıları buluşturan İstanbul 
Kent Konseyi, üçüncü yılına 2. Olağan Seçimli Genel 
Kurulu’nu gerçekleştirerek başladı. Önceki dönemde de 
yürütme kurulunda yer almış olanlara katılan yeni üyeler 
ile İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu, İstanbul’un 
farklı kimliklerini ve sorun alanlarını daha da zengin 
şekilde kapsayacak hale geldi. Üçüncü çalışma dönemi bu 
kapsayıcılığı yansıtacak şekilde gelişti.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönem gündemi 
önceki iki dönemle benzeşse de, onları aşan bir yoğunluğa 
sahipti. Artan yoğunluğun sebebi hiç kuşkusuz katılıma 
dair beklentinin yükselmiş olması, katılımcıların artmış 
olması kadar İstanbul Kent Konseyi’nin konumu, 
öneminin de daha belirginleşmesiydi. Bir diyalog alanı 
olarak farklı konular için farklı iletişim biçimlerini 
sağlamak, bir düşünme-üretme alanı olarak farklı 
düşünme biçimleri araştırmak, yaratmak ve çıktılarını ilgili 
birimler ve kamuoyu ile paylaşmak İstanbul Kent 
Konseyi’nin yine öncelikli hedefleri arasındaydı.

Meclisler ve çalışma gruplarının görüşmeleri kadar 
İstanbul’un farklı ilçelerinde gerçekleştirilen Katılım Kafe 
buluşmaları, üniversite forumları bu hedefleri 
gerçekleştirmede etkili araçlar oldular. Gönüllülerin 
oluşturduğu gündemler ve birbiriyle ilişkilendirilmeye de 
çalışılan tüm bu araçlar sayesinde, İstanbul Kent Konseyi 
şehrin büyüklüğünün yarattığı sorunu aşarak katılımda 
kapsayıcılığı sağlayabildi. Yerel yönetimin politikalarına 
yol gösterecek anlamlı veriler, ipuçları, fikirler sunabildi.

Katılımın araçları ve katılımcılar tabii ki bunlarla sınırlı 
değildi. “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi nüfusun 
%25,5’ini oluşturduğu halde söz hakkı olmayan çocukların 
görüşlerini bir araya getirdi. 6601 çocuğun katılımı ile 
gerçekleşen bu ilk adımın ardından, çocukların yaşadıkları 
çevreye dair ilgililerle görüşebileceği diyalog ortamını 
yaratabilmek amacıyla “İstanbul Çocuklarla Konuşuyor” 
aşaması da hayata geçirildi. 

İBB birimlerinden temsilcilerle yurttaşların diyalogunu 
sağlayan bir başka araç önceki yıl olduğu gibi bu yıl da  
“Bütçem İstanbul” katılımcı bütçe uygulamasıydı. Sayısı 
artan fikir maratonları gönüllü yurttaşlar kadar 
üniversiteler tarafından da ilgi gördü. İstanbul Kent 
Konseyi, katılımcı bütçenin fikir maratonlarının yanı sıra 
izleme-değerlendirme sürecinin de ayrılmaz paydaşı idi. 

Bir katılım sürecinin tamamlanışını gözlemlemek 
açısından izleme-değerlendirme sürecinin içinde 
bulunmak, bu alanda beceri kazanmak çok anlamlı bir 
deneyim oldu. Kent konseylerinin önemli görevleri 
arasında sayacağımız izleme-değerlendirmeyi başka 
alanlarda da gerçekleştirmek üzere “Bütçem İstanbul” 
izleme-değerlendirmesi son derece teşvik edici oldu.
 
2022 yılı boyunca hem ülke içinde farklı şehirlerde, hem 
de yurt dışında İstanbul Kent Konseyi deneyimini 
paylaşma ve farklı yerlerin katılım tecrübelerini duyma 
fırsatımız oldu. Bu deneyim paylaşımı toplantıları arasında 
İBB tarafından başlatılmış olan B40 Balkan Şehirleri Ağı, 
Göç ve Yerel Demokrasi Çalışma Grubu görüşmelerini de 
saymamız gerekir. Tüm bu toplantılarda anlattıklarımız 
heyecan ve ilgi ile karşılandı. Duyduklarımız, 
gördüklerimiz ise İstanbul ve Türkiye’nin katılıma dair 
birikiminin hiç de azımsanmayacak düzeyde olduğunu 
ancak katılımın kesintili süreçlerle ilerlediğini, başlamış 
olan süreçlerin çeşitli sebeplerle, çeşitli şekillerde 
tamamlanamadığını, bu eksikliğin de bir yetersizlik 
duygusu yarattığını gösterdi. Deneyim aktarımları, karar 
vericiler ve yurttaşlar arasında yaşanan anlaşmazlıkların ve 
güven eksikliği gibi sorunların yalnızca bizim yaşadığımız 
topraklara özgü sorunlar olmadığını ortaya koydu.  Bu 
sorunlar benzeşirken katılım kültüründe farklılıklar 
olduğunu gözlemledik. Temsili demokrasinin sorunlarının 
giderek daha çok dile getirildiği öte yandan yönetişimin 
daha fazla önem kazandığı günümüzde, katılım giderek 
daha çok talep edilir hale geldi.
 
Her geçen gün demokrasiye olan ihtiyacımız artarken 
katılım üzerinde derinlemesine düşünmek elzem 
görünüyor.  Düşünmekle de yetinmeyip katılım kültürünü 
geliştirmek, yaygınlaştırmak üzere irili ufaklı girişilen tüm 
denemeleri sonuna kadar sürdürmek, katılımın tastamam 
yaşanacağı fırsatlar yaratmak, yeni araçları bıkmadan 
araştırmak gerekiyor. Yakından tanıdığımız İstanbul’a ve 
şimdiye kadar oluşan birikime bakınca, ihtiyacın 
paydaşların eşitlik duygusu ile konumlandığı birkaç 
fırsattan daha fazlası olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönemini geride 
bırakırken meclisler ve çalışma gruplarına katılarak 
İstanbul Kent Konseyi’nin ürettiklerini oluşturan 
gönüllüleri ile İstanbul Kent Konseyi ekibine teşekkür 
ederiz. Tümünün katkılarıyla oluşan birikimin katılım 
kültürüne şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
değer eklemeye devam etmesini diliyoruz.

GENEL BİLGİLER

İstanbul’a dair çeşitli konuları görüşmek üzere sivil toplum 
örgütleri, üniversiteler, meslek odaları, kamu kurumlarının 
temsilcileri ve bireysel katılımcıları buluşturan İstanbul 
Kent Konseyi, üçüncü yılına 2. Olağan Seçimli Genel 
Kurulu’nu gerçekleştirerek başladı. Önceki dönemde de 
yürütme kurulunda yer almış olanlara katılan yeni üyeler 
ile İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu, İstanbul’un 
farklı kimliklerini ve sorun alanlarını daha da zengin 
şekilde kapsayacak hale geldi. Üçüncü çalışma dönemi bu 
kapsayıcılığı yansıtacak şekilde gelişti.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönem gündemi 
önceki iki dönemle benzeşse de, onları aşan bir yoğunluğa 
sahipti. Artan yoğunluğun sebebi hiç kuşkusuz katılıma 
dair beklentinin yükselmiş olması, katılımcıların artmış 
olması kadar İstanbul Kent Konseyi’nin konumu, 
öneminin de daha belirginleşmesiydi. Bir diyalog alanı 
olarak farklı konular için farklı iletişim biçimlerini 
sağlamak, bir düşünme-üretme alanı olarak farklı 
düşünme biçimleri araştırmak, yaratmak ve çıktılarını ilgili 
birimler ve kamuoyu ile paylaşmak İstanbul Kent 
Konseyi’nin yine öncelikli hedefleri arasındaydı.

Meclisler ve çalışma gruplarının görüşmeleri kadar 
İstanbul’un farklı ilçelerinde gerçekleştirilen Katılım Kafe 
buluşmaları, üniversite forumları bu hedefleri 
gerçekleştirmede etkili araçlar oldular. Gönüllülerin 
oluşturduğu gündemler ve birbiriyle ilişkilendirilmeye de 
çalışılan tüm bu araçlar sayesinde, İstanbul Kent Konseyi 
şehrin büyüklüğünün yarattığı sorunu aşarak katılımda 
kapsayıcılığı sağlayabildi. Yerel yönetimin politikalarına 
yol gösterecek anlamlı veriler, ipuçları, fikirler sunabildi.

Katılımın araçları ve katılımcılar tabii ki bunlarla sınırlı 
değildi. “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi nüfusun 
%25,5’ini oluşturduğu halde söz hakkı olmayan çocukların 
görüşlerini bir araya getirdi. 6601 çocuğun katılımı ile 
gerçekleşen bu ilk adımın ardından, çocukların yaşadıkları 
çevreye dair ilgililerle görüşebileceği diyalog ortamını 
yaratabilmek amacıyla “İstanbul Çocuklarla Konuşuyor” 
aşaması da hayata geçirildi. 

İBB birimlerinden temsilcilerle yurttaşların diyalogunu 
sağlayan bir başka araç önceki yıl olduğu gibi bu yıl da  
“Bütçem İstanbul” katılımcı bütçe uygulamasıydı. Sayısı 
artan fikir maratonları gönüllü yurttaşlar kadar 
üniversiteler tarafından da ilgi gördü. İstanbul Kent 
Konseyi, katılımcı bütçenin fikir maratonlarının yanı sıra 
izleme-değerlendirme sürecinin de ayrılmaz paydaşı idi. 

Bir katılım sürecinin tamamlanışını gözlemlemek 
açısından izleme-değerlendirme sürecinin içinde 
bulunmak, bu alanda beceri kazanmak çok anlamlı bir 
deneyim oldu. Kent konseylerinin önemli görevleri 
arasında sayacağımız izleme-değerlendirmeyi başka 
alanlarda da gerçekleştirmek üzere “Bütçem İstanbul” 
izleme-değerlendirmesi son derece teşvik edici oldu.
 
2022 yılı boyunca hem ülke içinde farklı şehirlerde, hem 
de yurt dışında İstanbul Kent Konseyi deneyimini 
paylaşma ve farklı yerlerin katılım tecrübelerini duyma 
fırsatımız oldu. Bu deneyim paylaşımı toplantıları arasında 
İBB tarafından başlatılmış olan B40 Balkan Şehirleri Ağı, 
Göç ve Yerel Demokrasi Çalışma Grubu görüşmelerini de 
saymamız gerekir. Tüm bu toplantılarda anlattıklarımız 
heyecan ve ilgi ile karşılandı. Duyduklarımız, 
gördüklerimiz ise İstanbul ve Türkiye’nin katılıma dair 
birikiminin hiç de azımsanmayacak düzeyde olduğunu 
ancak katılımın kesintili süreçlerle ilerlediğini, başlamış 
olan süreçlerin çeşitli sebeplerle, çeşitli şekillerde 
tamamlanamadığını, bu eksikliğin de bir yetersizlik 
duygusu yarattığını gösterdi. Deneyim aktarımları, karar 
vericiler ve yurttaşlar arasında yaşanan anlaşmazlıkların ve 
güven eksikliği gibi sorunların yalnızca bizim yaşadığımız 
topraklara özgü sorunlar olmadığını ortaya koydu.  Bu 
sorunlar benzeşirken katılım kültüründe farklılıklar 
olduğunu gözlemledik. Temsili demokrasinin sorunlarının 
giderek daha çok dile getirildiği öte yandan yönetişimin 
daha fazla önem kazandığı günümüzde, katılım giderek 
daha çok talep edilir hale geldi.
 
Her geçen gün demokrasiye olan ihtiyacımız artarken 
katılım üzerinde derinlemesine düşünmek elzem 
görünüyor.  Düşünmekle de yetinmeyip katılım kültürünü 
geliştirmek, yaygınlaştırmak üzere irili ufaklı girişilen tüm 
denemeleri sonuna kadar sürdürmek, katılımın tastamam 
yaşanacağı fırsatlar yaratmak, yeni araçları bıkmadan 
araştırmak gerekiyor. Yakından tanıdığımız İstanbul’a ve 
şimdiye kadar oluşan birikime bakınca, ihtiyacın 
paydaşların eşitlik duygusu ile konumlandığı birkaç 
fırsattan daha fazlası olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönemini geride 
bırakırken meclisler ve çalışma gruplarına katılarak 
İstanbul Kent Konseyi’nin ürettiklerini oluşturan 
gönüllüleri ile İstanbul Kent Konseyi ekibine teşekkür 
ederiz. Tümünün katkılarıyla oluşan birikimin katılım 
kültürüne şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
değer eklemeye devam etmesini diliyoruz.
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İstanbul’a dair çeşitli konuları görüşmek üzere sivil toplum 
örgütleri, üniversiteler, meslek odaları, kamu kurumlarının 
temsilcileri ve bireysel katılımcıları buluşturan İstanbul 
Kent Konseyi, üçüncü yılına 2. Olağan Seçimli Genel 
Kurulu’nu gerçekleştirerek başladı. Önceki dönemde de 
yürütme kurulunda yer almış olanlara katılan yeni üyeler 
ile İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu, İstanbul’un 
farklı kimliklerini ve sorun alanlarını daha da zengin 
şekilde kapsayacak hale geldi. Üçüncü çalışma dönemi bu 
kapsayıcılığı yansıtacak şekilde gelişti.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönem gündemi 
önceki iki dönemle benzeşse de, onları aşan bir yoğunluğa 
sahipti. Artan yoğunluğun sebebi hiç kuşkusuz katılıma 
dair beklentinin yükselmiş olması, katılımcıların artmış 
olması kadar İstanbul Kent Konseyi’nin konumu, 
öneminin de daha belirginleşmesiydi. Bir diyalog alanı 
olarak farklı konular için farklı iletişim biçimlerini 
sağlamak, bir düşünme-üretme alanı olarak farklı 
düşünme biçimleri araştırmak, yaratmak ve çıktılarını ilgili 
birimler ve kamuoyu ile paylaşmak İstanbul Kent 
Konseyi’nin yine öncelikli hedefleri arasındaydı.

Meclisler ve çalışma gruplarının görüşmeleri kadar 
İstanbul’un farklı ilçelerinde gerçekleştirilen Katılım Kafe 
buluşmaları, üniversite forumları bu hedefleri 
gerçekleştirmede etkili araçlar oldular. Gönüllülerin 
oluşturduğu gündemler ve birbiriyle ilişkilendirilmeye de 
çalışılan tüm bu araçlar sayesinde, İstanbul Kent Konseyi 
şehrin büyüklüğünün yarattığı sorunu aşarak katılımda 
kapsayıcılığı sağlayabildi. Yerel yönetimin politikalarına 
yol gösterecek anlamlı veriler, ipuçları, fikirler sunabildi.

Katılımın araçları ve katılımcılar tabii ki bunlarla sınırlı 
değildi. “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi nüfusun 
%25,5’ini oluşturduğu halde söz hakkı olmayan çocukların 
görüşlerini bir araya getirdi. 6601 çocuğun katılımı ile 
gerçekleşen bu ilk adımın ardından, çocukların yaşadıkları 
çevreye dair ilgililerle görüşebileceği diyalog ortamını 
yaratabilmek amacıyla “İstanbul Çocuklarla Konuşuyor” 
aşaması da hayata geçirildi. 

İBB birimlerinden temsilcilerle yurttaşların diyalogunu 
sağlayan bir başka araç önceki yıl olduğu gibi bu yıl da  
“Bütçem İstanbul” katılımcı bütçe uygulamasıydı. Sayısı 
artan fikir maratonları gönüllü yurttaşlar kadar 
üniversiteler tarafından da ilgi gördü. İstanbul Kent 
Konseyi, katılımcı bütçenin fikir maratonlarının yanı sıra 
izleme-değerlendirme sürecinin de ayrılmaz paydaşı idi. 

Bir katılım sürecinin tamamlanışını gözlemlemek 
açısından izleme-değerlendirme sürecinin içinde 
bulunmak, bu alanda beceri kazanmak çok anlamlı bir 
deneyim oldu. Kent konseylerinin önemli görevleri 
arasında sayacağımız izleme-değerlendirmeyi başka 
alanlarda da gerçekleştirmek üzere “Bütçem İstanbul” 
izleme-değerlendirmesi son derece teşvik edici oldu.
 
2022 yılı boyunca hem ülke içinde farklı şehirlerde, hem 
de yurt dışında İstanbul Kent Konseyi deneyimini 
paylaşma ve farklı yerlerin katılım tecrübelerini duyma 
fırsatımız oldu. Bu deneyim paylaşımı toplantıları arasında 
İBB tarafından başlatılmış olan B40 Balkan Şehirleri Ağı, 
Göç ve Yerel Demokrasi Çalışma Grubu görüşmelerini de 
saymamız gerekir. Tüm bu toplantılarda anlattıklarımız 
heyecan ve ilgi ile karşılandı. Duyduklarımız, 
gördüklerimiz ise İstanbul ve Türkiye’nin katılıma dair 
birikiminin hiç de azımsanmayacak düzeyde olduğunu 
ancak katılımın kesintili süreçlerle ilerlediğini, başlamış 
olan süreçlerin çeşitli sebeplerle, çeşitli şekillerde 
tamamlanamadığını, bu eksikliğin de bir yetersizlik 
duygusu yarattığını gösterdi. Deneyim aktarımları, karar 
vericiler ve yurttaşlar arasında yaşanan anlaşmazlıkların ve 
güven eksikliği gibi sorunların yalnızca bizim yaşadığımız 
topraklara özgü sorunlar olmadığını ortaya koydu.  Bu 
sorunlar benzeşirken katılım kültüründe farklılıklar 
olduğunu gözlemledik. Temsili demokrasinin sorunlarının 
giderek daha çok dile getirildiği öte yandan yönetişimin 
daha fazla önem kazandığı günümüzde, katılım giderek 
daha çok talep edilir hale geldi.
 
Her geçen gün demokrasiye olan ihtiyacımız artarken 
katılım üzerinde derinlemesine düşünmek elzem 
görünüyor.  Düşünmekle de yetinmeyip katılım kültürünü 
geliştirmek, yaygınlaştırmak üzere irili ufaklı girişilen tüm 
denemeleri sonuna kadar sürdürmek, katılımın tastamam 
yaşanacağı fırsatlar yaratmak, yeni araçları bıkmadan 
araştırmak gerekiyor. Yakından tanıdığımız İstanbul’a ve 
şimdiye kadar oluşan birikime bakınca, ihtiyacın 
paydaşların eşitlik duygusu ile konumlandığı birkaç 
fırsattan daha fazlası olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönemini geride 
bırakırken meclisler ve çalışma gruplarına katılarak 
İstanbul Kent Konseyi’nin ürettiklerini oluşturan 
gönüllüleri ile İstanbul Kent Konseyi ekibine teşekkür 
ederiz. Tümünün katkılarıyla oluşan birikimin katılım 
kültürüne şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
değer eklemeye devam etmesini diliyoruz.

Kent konseyi, yerel ve merkezi yönetime bağlı kamu kurumlarının, meslek örgütlerinin, siyasi partilerin, 
muhtarlıkların, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının 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. 

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 kurabilir. 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.

KENT KONSEYİ NEDİR?

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 hedefleyen bir etkileşim 
sürecini inşa etmek.

VİZYON

KENT KONSEYİNİN 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 iş birliğini, ılımlı mesafe ilkesine bağlı kalarak sürdürmek

• Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği 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

Kentin ortak yaşam ve mekân 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.

MİSYON  VE  VİZYON

İstanbul’a dair çeşitli konuları görüşmek üzere sivil toplum 
örgütleri, üniversiteler, meslek odaları, kamu kurumlarının 
temsilcileri ve bireysel katılımcıları buluşturan İstanbul 
Kent Konseyi, üçüncü yılına 2. Olağan Seçimli Genel 
Kurulu’nu gerçekleştirerek başladı. Önceki dönemde de 
yürütme kurulunda yer almış olanlara katılan yeni üyeler 
ile İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu, İstanbul’un 
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İstanbul’un farklı ilçelerinde gerçekleştirilen Katılım Kafe 
buluşmaları, üniversite forumları bu hedefleri 
gerçekleştirmede etkili araçlar oldular. Gönüllülerin 
oluşturduğu gündemler ve birbiriyle ilişkilendirilmeye de 
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kapsayıcılığı sağlayabildi. Yerel yönetimin politikalarına 
yol gösterecek anlamlı veriler, ipuçları, fikirler sunabildi.

Katılımın araçları ve katılımcılar tabii ki bunlarla sınırlı 
değildi. “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi nüfusun 
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çevreye dair ilgililerle görüşebileceği diyalog ortamını 
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aşaması da hayata geçirildi. 
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bulunmak, bu alanda beceri kazanmak çok anlamlı bir 
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arasında sayacağımız izleme-değerlendirmeyi başka 
alanlarda da gerçekleştirmek üzere “Bütçem İstanbul” 
izleme-değerlendirmesi son derece teşvik edici oldu.
 
2022 yılı boyunca hem ülke içinde farklı şehirlerde, hem 
de yurt dışında İstanbul Kent Konseyi deneyimini 
paylaşma ve farklı yerlerin katılım tecrübelerini duyma 
fırsatımız oldu. Bu deneyim paylaşımı toplantıları arasında 
İBB tarafından başlatılmış olan B40 Balkan Şehirleri Ağı, 
Göç ve Yerel Demokrasi Çalışma Grubu görüşmelerini de 
saymamız gerekir. Tüm bu toplantılarda anlattıklarımız 
heyecan ve ilgi ile karşılandı. Duyduklarımız, 
gördüklerimiz ise İstanbul ve Türkiye’nin katılıma dair 
birikiminin hiç de azımsanmayacak düzeyde olduğunu 
ancak katılımın kesintili süreçlerle ilerlediğini, başlamış 
olan süreçlerin çeşitli sebeplerle, çeşitli şekillerde 
tamamlanamadığını, bu eksikliğin de bir yetersizlik 
duygusu yarattığını gösterdi. Deneyim aktarımları, karar 
vericiler ve yurttaşlar arasında yaşanan anlaşmazlıkların ve 
güven eksikliği gibi sorunların yalnızca bizim yaşadığımız 
topraklara özgü sorunlar olmadığını ortaya koydu.  Bu 
sorunlar benzeşirken katılım kültüründe farklılıklar 
olduğunu gözlemledik. Temsili demokrasinin sorunlarının 
giderek daha çok dile getirildiği öte yandan yönetişimin 
daha fazla önem kazandığı günümüzde, katılım giderek 
daha çok talep edilir hale geldi.
 
Her geçen gün demokrasiye olan ihtiyacımız artarken 
katılım üzerinde derinlemesine düşünmek elzem 
görünüyor.  Düşünmekle de yetinmeyip katılım kültürünü 
geliştirmek, yaygınlaştırmak üzere irili ufaklı girişilen tüm 
denemeleri sonuna kadar sürdürmek, katılımın tastamam 
yaşanacağı fırsatlar yaratmak, yeni araçları bıkmadan 
araştırmak gerekiyor. Yakından tanıdığımız İstanbul’a ve 
şimdiye kadar oluşan birikime bakınca, ihtiyacın 
paydaşların eşitlik duygusu ile konumlandığı birkaç 
fırsattan daha fazlası olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönemini geride 
bırakırken meclisler ve çalışma gruplarına katılarak 
İstanbul Kent Konseyi’nin ürettiklerini oluşturan 
gönüllüleri ile İstanbul Kent Konseyi ekibine teşekkür 
ederiz. Tümünün katkılarıyla oluşan birikimin katılım 
kültürüne şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
değer eklemeye devam etmesini diliyoruz.
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İstanbul’a dair çeşitli konuları görüşmek üzere sivil toplum 
örgütleri, üniversiteler, meslek odaları, kamu kurumlarının 
temsilcileri ve bireysel katılımcıları buluşturan İstanbul 
Kent Konseyi, üçüncü yılına 2. Olağan Seçimli Genel 
Kurulu’nu gerçekleştirerek başladı. Önceki dönemde de 
yürütme kurulunda yer almış olanlara katılan yeni üyeler 
ile İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu, İstanbul’un 
farklı kimliklerini ve sorun alanlarını daha da zengin 
şekilde kapsayacak hale geldi. Üçüncü çalışma dönemi bu 
kapsayıcılığı yansıtacak şekilde gelişti.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönem gündemi 
önceki iki dönemle benzeşse de, onları aşan bir yoğunluğa 
sahipti. Artan yoğunluğun sebebi hiç kuşkusuz katılıma 
dair beklentinin yükselmiş olması, katılımcıların artmış 
olması kadar İstanbul Kent Konseyi’nin konumu, 
öneminin de daha belirginleşmesiydi. Bir diyalog alanı 
olarak farklı konular için farklı iletişim biçimlerini 
sağlamak, bir düşünme-üretme alanı olarak farklı 
düşünme biçimleri araştırmak, yaratmak ve çıktılarını ilgili 
birimler ve kamuoyu ile paylaşmak İstanbul Kent 
Konseyi’nin yine öncelikli hedefleri arasındaydı.

Meclisler ve çalışma gruplarının görüşmeleri kadar 
İstanbul’un farklı ilçelerinde gerçekleştirilen Katılım Kafe 
buluşmaları, üniversite forumları bu hedefleri 
gerçekleştirmede etkili araçlar oldular. Gönüllülerin 
oluşturduğu gündemler ve birbiriyle ilişkilendirilmeye de 
çalışılan tüm bu araçlar sayesinde, İstanbul Kent Konseyi 
şehrin büyüklüğünün yarattığı sorunu aşarak katılımda 
kapsayıcılığı sağlayabildi. Yerel yönetimin politikalarına 
yol gösterecek anlamlı veriler, ipuçları, fikirler sunabildi.

Katılımın araçları ve katılımcılar tabii ki bunlarla sınırlı 
değildi. “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi nüfusun 
%25,5’ini oluşturduğu halde söz hakkı olmayan çocukların 
görüşlerini bir araya getirdi. 6601 çocuğun katılımı ile 
gerçekleşen bu ilk adımın ardından, çocukların yaşadıkları 
çevreye dair ilgililerle görüşebileceği diyalog ortamını 
yaratabilmek amacıyla “İstanbul Çocuklarla Konuşuyor” 
aşaması da hayata geçirildi. 

İBB birimlerinden temsilcilerle yurttaşların diyalogunu 
sağlayan bir başka araç önceki yıl olduğu gibi bu yıl da  
“Bütçem İstanbul” katılımcı bütçe uygulamasıydı. Sayısı 
artan fikir maratonları gönüllü yurttaşlar kadar 
üniversiteler tarafından da ilgi gördü. İstanbul Kent 
Konseyi, katılımcı bütçenin fikir maratonlarının yanı sıra 
izleme-değerlendirme sürecinin de ayrılmaz paydaşı idi. 

Bir katılım sürecinin tamamlanışını gözlemlemek 
açısından izleme-değerlendirme sürecinin içinde 
bulunmak, bu alanda beceri kazanmak çok anlamlı bir 
deneyim oldu. Kent konseylerinin önemli görevleri 
arasında sayacağımız izleme-değerlendirmeyi başka 
alanlarda da gerçekleştirmek üzere “Bütçem İstanbul” 
izleme-değerlendirmesi son derece teşvik edici oldu.
 
2022 yılı boyunca hem ülke içinde farklı şehirlerde, hem 
de yurt dışında İstanbul Kent Konseyi deneyimini 
paylaşma ve farklı yerlerin katılım tecrübelerini duyma 
fırsatımız oldu. Bu deneyim paylaşımı toplantıları arasında 
İBB tarafından başlatılmış olan B40 Balkan Şehirleri Ağı, 
Göç ve Yerel Demokrasi Çalışma Grubu görüşmelerini de 
saymamız gerekir. Tüm bu toplantılarda anlattıklarımız 
heyecan ve ilgi ile karşılandı. Duyduklarımız, 
gördüklerimiz ise İstanbul ve Türkiye’nin katılıma dair 
birikiminin hiç de azımsanmayacak düzeyde olduğunu 
ancak katılımın kesintili süreçlerle ilerlediğini, başlamış 
olan süreçlerin çeşitli sebeplerle, çeşitli şekillerde 
tamamlanamadığını, bu eksikliğin de bir yetersizlik 
duygusu yarattığını gösterdi. Deneyim aktarımları, karar 
vericiler ve yurttaşlar arasında yaşanan anlaşmazlıkların ve 
güven eksikliği gibi sorunların yalnızca bizim yaşadığımız 
topraklara özgü sorunlar olmadığını ortaya koydu.  Bu 
sorunlar benzeşirken katılım kültüründe farklılıklar 
olduğunu gözlemledik. Temsili demokrasinin sorunlarının 
giderek daha çok dile getirildiği öte yandan yönetişimin 
daha fazla önem kazandığı günümüzde, katılım giderek 
daha çok talep edilir hale geldi.
 
Her geçen gün demokrasiye olan ihtiyacımız artarken 
katılım üzerinde derinlemesine düşünmek elzem 
görünüyor.  Düşünmekle de yetinmeyip katılım kültürünü 
geliştirmek, yaygınlaştırmak üzere irili ufaklı girişilen tüm 
denemeleri sonuna kadar sürdürmek, katılımın tastamam 
yaşanacağı fırsatlar yaratmak, yeni araçları bıkmadan 
araştırmak gerekiyor. Yakından tanıdığımız İstanbul’a ve 
şimdiye kadar oluşan birikime bakınca, ihtiyacın 
paydaşların eşitlik duygusu ile konumlandığı birkaç 
fırsattan daha fazlası olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönemini geride 
bırakırken meclisler ve çalışma gruplarına katılarak 
İstanbul Kent Konseyi’nin ürettiklerini oluşturan 
gönüllüleri ile İstanbul Kent Konseyi ekibine teşekkür 
ederiz. Tümünün katkılarıyla oluşan birikimin katılım 
kültürüne şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
değer eklemeye devam etmesini diliyoruz.
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örgütleri, üniversiteler, meslek odaları, kamu kurumlarının 
temsilcileri ve bireysel katılımcıları buluşturan İstanbul 
Kent Konseyi, üçüncü yılına 2. Olağan Seçimli Genel 
Kurulu’nu gerçekleştirerek başladı. Önceki dönemde de 
yürütme kurulunda yer almış olanlara katılan yeni üyeler 
ile İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu, İstanbul’un 
farklı kimliklerini ve sorun alanlarını daha da zengin 
şekilde kapsayacak hale geldi. Üçüncü çalışma dönemi bu 
kapsayıcılığı yansıtacak şekilde gelişti.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönem gündemi 
önceki iki dönemle benzeşse de, onları aşan bir yoğunluğa 
sahipti. Artan yoğunluğun sebebi hiç kuşkusuz katılıma 
dair beklentinin yükselmiş olması, katılımcıların artmış 
olması kadar İstanbul Kent Konseyi’nin konumu, 
öneminin de daha belirginleşmesiydi. Bir diyalog alanı 
olarak farklı konular için farklı iletişim biçimlerini 
sağlamak, bir düşünme-üretme alanı olarak farklı 
düşünme biçimleri araştırmak, yaratmak ve çıktılarını ilgili 
birimler ve kamuoyu ile paylaşmak İstanbul Kent 
Konseyi’nin yine öncelikli hedefleri arasındaydı.

Meclisler ve çalışma gruplarının görüşmeleri kadar 
İstanbul’un farklı ilçelerinde gerçekleştirilen Katılım Kafe 
buluşmaları, üniversite forumları bu hedefleri 
gerçekleştirmede etkili araçlar oldular. Gönüllülerin 
oluşturduğu gündemler ve birbiriyle ilişkilendirilmeye de 
çalışılan tüm bu araçlar sayesinde, İstanbul Kent Konseyi 
şehrin büyüklüğünün yarattığı sorunu aşarak katılımda 
kapsayıcılığı sağlayabildi. Yerel yönetimin politikalarına 
yol gösterecek anlamlı veriler, ipuçları, fikirler sunabildi.

Katılımın araçları ve katılımcılar tabii ki bunlarla sınırlı 
değildi. “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi nüfusun 
%25,5’ini oluşturduğu halde söz hakkı olmayan çocukların 
görüşlerini bir araya getirdi. 6601 çocuğun katılımı ile 
gerçekleşen bu ilk adımın ardından, çocukların yaşadıkları 
çevreye dair ilgililerle görüşebileceği diyalog ortamını 
yaratabilmek amacıyla “İstanbul Çocuklarla Konuşuyor” 
aşaması da hayata geçirildi. 

İBB birimlerinden temsilcilerle yurttaşların diyalogunu 
sağlayan bir başka araç önceki yıl olduğu gibi bu yıl da  
“Bütçem İstanbul” katılımcı bütçe uygulamasıydı. Sayısı 
artan fikir maratonları gönüllü yurttaşlar kadar 
üniversiteler tarafından da ilgi gördü. İstanbul Kent 
Konseyi, katılımcı bütçenin fikir maratonlarının yanı sıra 
izleme-değerlendirme sürecinin de ayrılmaz paydaşı idi. 

Bir katılım sürecinin tamamlanışını gözlemlemek 
açısından izleme-değerlendirme sürecinin içinde 
bulunmak, bu alanda beceri kazanmak çok anlamlı bir 
deneyim oldu. Kent konseylerinin önemli görevleri 
arasında sayacağımız izleme-değerlendirmeyi başka 
alanlarda da gerçekleştirmek üzere “Bütçem İstanbul” 
izleme-değerlendirmesi son derece teşvik edici oldu.
 
2022 yılı boyunca hem ülke içinde farklı şehirlerde, hem 
de yurt dışında İstanbul Kent Konseyi deneyimini 
paylaşma ve farklı yerlerin katılım tecrübelerini duyma 
fırsatımız oldu. Bu deneyim paylaşımı toplantıları arasında 
İBB tarafından başlatılmış olan B40 Balkan Şehirleri Ağı, 
Göç ve Yerel Demokrasi Çalışma Grubu görüşmelerini de 
saymamız gerekir. Tüm bu toplantılarda anlattıklarımız 
heyecan ve ilgi ile karşılandı. Duyduklarımız, 
gördüklerimiz ise İstanbul ve Türkiye’nin katılıma dair 
birikiminin hiç de azımsanmayacak düzeyde olduğunu 
ancak katılımın kesintili süreçlerle ilerlediğini, başlamış 
olan süreçlerin çeşitli sebeplerle, çeşitli şekillerde 
tamamlanamadığını, bu eksikliğin de bir yetersizlik 
duygusu yarattığını gösterdi. Deneyim aktarımları, karar 
vericiler ve yurttaşlar arasında yaşanan anlaşmazlıkların ve 
güven eksikliği gibi sorunların yalnızca bizim yaşadığımız 
topraklara özgü sorunlar olmadığını ortaya koydu.  Bu 
sorunlar benzeşirken katılım kültüründe farklılıklar 
olduğunu gözlemledik. Temsili demokrasinin sorunlarının 
giderek daha çok dile getirildiği öte yandan yönetişimin 
daha fazla önem kazandığı günümüzde, katılım giderek 
daha çok talep edilir hale geldi.
 
Her geçen gün demokrasiye olan ihtiyacımız artarken 
katılım üzerinde derinlemesine düşünmek elzem 
görünüyor.  Düşünmekle de yetinmeyip katılım kültürünü 
geliştirmek, yaygınlaştırmak üzere irili ufaklı girişilen tüm 
denemeleri sonuna kadar sürdürmek, katılımın tastamam 
yaşanacağı fırsatlar yaratmak, yeni araçları bıkmadan 
araştırmak gerekiyor. Yakından tanıdığımız İstanbul’a ve 
şimdiye kadar oluşan birikime bakınca, ihtiyacın 
paydaşların eşitlik duygusu ile konumlandığı birkaç 
fırsattan daha fazlası olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönemini geride 
bırakırken meclisler ve çalışma gruplarına katılarak 
İstanbul Kent Konseyi’nin ürettiklerini oluşturan 
gönüllüleri ile İstanbul Kent Konseyi ekibine teşekkür 
ederiz. Tümünün katkılarıyla oluşan birikimin katılım 
kültürüne şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
değer eklemeye devam etmesini diliyoruz.
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İstanbul’a dair çeşitli konuları görüşmek üzere sivil toplum 
örgütleri, üniversiteler, meslek odaları, kamu kurumlarının 
temsilcileri ve bireysel katılımcıları buluşturan İstanbul 
Kent Konseyi, üçüncü yılına 2. Olağan Seçimli Genel 
Kurulu’nu gerçekleştirerek başladı. Önceki dönemde de 
yürütme kurulunda yer almış olanlara katılan yeni üyeler 
ile İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu, İstanbul’un 
farklı kimliklerini ve sorun alanlarını daha da zengin 
şekilde kapsayacak hale geldi. Üçüncü çalışma dönemi bu 
kapsayıcılığı yansıtacak şekilde gelişti.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönem gündemi 
önceki iki dönemle benzeşse de, onları aşan bir yoğunluğa 
sahipti. Artan yoğunluğun sebebi hiç kuşkusuz katılıma 
dair beklentinin yükselmiş olması, katılımcıların artmış 
olması kadar İstanbul Kent Konseyi’nin konumu, 
öneminin de daha belirginleşmesiydi. Bir diyalog alanı 
olarak farklı konular için farklı iletişim biçimlerini 
sağlamak, bir düşünme-üretme alanı olarak farklı 
düşünme biçimleri araştırmak, yaratmak ve çıktılarını ilgili 
birimler ve kamuoyu ile paylaşmak İstanbul Kent 
Konseyi’nin yine öncelikli hedefleri arasındaydı.

Meclisler ve çalışma gruplarının görüşmeleri kadar 
İstanbul’un farklı ilçelerinde gerçekleştirilen Katılım Kafe 
buluşmaları, üniversite forumları bu hedefleri 
gerçekleştirmede etkili araçlar oldular. Gönüllülerin 
oluşturduğu gündemler ve birbiriyle ilişkilendirilmeye de 
çalışılan tüm bu araçlar sayesinde, İstanbul Kent Konseyi 
şehrin büyüklüğünün yarattığı sorunu aşarak katılımda 
kapsayıcılığı sağlayabildi. Yerel yönetimin politikalarına 
yol gösterecek anlamlı veriler, ipuçları, fikirler sunabildi.

Katılımın araçları ve katılımcılar tabii ki bunlarla sınırlı 
değildi. “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi nüfusun 
%25,5’ini oluşturduğu halde söz hakkı olmayan çocukların 
görüşlerini bir araya getirdi. 6601 çocuğun katılımı ile 
gerçekleşen bu ilk adımın ardından, çocukların yaşadıkları 
çevreye dair ilgililerle görüşebileceği diyalog ortamını 
yaratabilmek amacıyla “İstanbul Çocuklarla Konuşuyor” 
aşaması da hayata geçirildi. 

İBB birimlerinden temsilcilerle yurttaşların diyalogunu 
sağlayan bir başka araç önceki yıl olduğu gibi bu yıl da  
“Bütçem İstanbul” katılımcı bütçe uygulamasıydı. Sayısı 
artan fikir maratonları gönüllü yurttaşlar kadar 
üniversiteler tarafından da ilgi gördü. İstanbul Kent 
Konseyi, katılımcı bütçenin fikir maratonlarının yanı sıra 
izleme-değerlendirme sürecinin de ayrılmaz paydaşı idi. 

Bir katılım sürecinin tamamlanışını gözlemlemek 
açısından izleme-değerlendirme sürecinin içinde 
bulunmak, bu alanda beceri kazanmak çok anlamlı bir 
deneyim oldu. Kent konseylerinin önemli görevleri 
arasında sayacağımız izleme-değerlendirmeyi başka 
alanlarda da gerçekleştirmek üzere “Bütçem İstanbul” 
izleme-değerlendirmesi son derece teşvik edici oldu.
 
2022 yılı boyunca hem ülke içinde farklı şehirlerde, hem 
de yurt dışında İstanbul Kent Konseyi deneyimini 
paylaşma ve farklı yerlerin katılım tecrübelerini duyma 
fırsatımız oldu. Bu deneyim paylaşımı toplantıları arasında 
İBB tarafından başlatılmış olan B40 Balkan Şehirleri Ağı, 
Göç ve Yerel Demokrasi Çalışma Grubu görüşmelerini de 
saymamız gerekir. Tüm bu toplantılarda anlattıklarımız 
heyecan ve ilgi ile karşılandı. Duyduklarımız, 
gördüklerimiz ise İstanbul ve Türkiye’nin katılıma dair 
birikiminin hiç de azımsanmayacak düzeyde olduğunu 
ancak katılımın kesintili süreçlerle ilerlediğini, başlamış 
olan süreçlerin çeşitli sebeplerle, çeşitli şekillerde 
tamamlanamadığını, bu eksikliğin de bir yetersizlik 
duygusu yarattığını gösterdi. Deneyim aktarımları, karar 
vericiler ve yurttaşlar arasında yaşanan anlaşmazlıkların ve 
güven eksikliği gibi sorunların yalnızca bizim yaşadığımız 
topraklara özgü sorunlar olmadığını ortaya koydu.  Bu 
sorunlar benzeşirken katılım kültüründe farklılıklar 
olduğunu gözlemledik. Temsili demokrasinin sorunlarının 
giderek daha çok dile getirildiği öte yandan yönetişimin 
daha fazla önem kazandığı günümüzde, katılım giderek 
daha çok talep edilir hale geldi.
 
Her geçen gün demokrasiye olan ihtiyacımız artarken 
katılım üzerinde derinlemesine düşünmek elzem 
görünüyor.  Düşünmekle de yetinmeyip katılım kültürünü 
geliştirmek, yaygınlaştırmak üzere irili ufaklı girişilen tüm 
denemeleri sonuna kadar sürdürmek, katılımın tastamam 
yaşanacağı fırsatlar yaratmak, yeni araçları bıkmadan 
araştırmak gerekiyor. Yakından tanıdığımız İstanbul’a ve 
şimdiye kadar oluşan birikime bakınca, ihtiyacın 
paydaşların eşitlik duygusu ile konumlandığı birkaç 
fırsattan daha fazlası olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönemini geride 
bırakırken meclisler ve çalışma gruplarına katılarak 
İstanbul Kent Konseyi’nin ürettiklerini oluşturan 
gönüllüleri ile İstanbul Kent Konseyi ekibine teşekkür 
ederiz. Tümünün katkılarıyla oluşan birikimin katılım 
kültürüne şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
değer eklemeye devam etmesini diliyoruz.

MECLİSLER

Kente yönelik talep, ihtiyaç ve sorunların masaya yatırılarak çözüm önerilerinin iş birliği içerisinde 
tartışılması; yönetişime dayalı ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde tüm İstanbulluların 
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İstanbul’a dair çeşitli konuları görüşmek üzere sivil toplum 
örgütleri, üniversiteler, meslek odaları, kamu kurumlarının 
temsilcileri ve bireysel katılımcıları buluşturan İstanbul 
Kent Konseyi, üçüncü yılına 2. Olağan Seçimli Genel 
Kurulu’nu gerçekleştirerek başladı. Önceki dönemde de 
yürütme kurulunda yer almış olanlara katılan yeni üyeler 
ile İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu, İstanbul’un 
farklı kimliklerini ve sorun alanlarını daha da zengin 
şekilde kapsayacak hale geldi. Üçüncü çalışma dönemi bu 
kapsayıcılığı yansıtacak şekilde gelişti.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönem gündemi 
önceki iki dönemle benzeşse de, onları aşan bir yoğunluğa 
sahipti. Artan yoğunluğun sebebi hiç kuşkusuz katılıma 
dair beklentinin yükselmiş olması, katılımcıların artmış 
olması kadar İstanbul Kent Konseyi’nin konumu, 
öneminin de daha belirginleşmesiydi. Bir diyalog alanı 
olarak farklı konular için farklı iletişim biçimlerini 
sağlamak, bir düşünme-üretme alanı olarak farklı 
düşünme biçimleri araştırmak, yaratmak ve çıktılarını ilgili 
birimler ve kamuoyu ile paylaşmak İstanbul Kent 
Konseyi’nin yine öncelikli hedefleri arasındaydı.

Meclisler ve çalışma gruplarının görüşmeleri kadar 
İstanbul’un farklı ilçelerinde gerçekleştirilen Katılım Kafe 
buluşmaları, üniversite forumları bu hedefleri 
gerçekleştirmede etkili araçlar oldular. Gönüllülerin 
oluşturduğu gündemler ve birbiriyle ilişkilendirilmeye de 
çalışılan tüm bu araçlar sayesinde, İstanbul Kent Konseyi 
şehrin büyüklüğünün yarattığı sorunu aşarak katılımda 
kapsayıcılığı sağlayabildi. Yerel yönetimin politikalarına 
yol gösterecek anlamlı veriler, ipuçları, fikirler sunabildi.

Katılımın araçları ve katılımcılar tabii ki bunlarla sınırlı 
değildi. “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi nüfusun 
%25,5’ini oluşturduğu halde söz hakkı olmayan çocukların 
görüşlerini bir araya getirdi. 6601 çocuğun katılımı ile 
gerçekleşen bu ilk adımın ardından, çocukların yaşadıkları 
çevreye dair ilgililerle görüşebileceği diyalog ortamını 
yaratabilmek amacıyla “İstanbul Çocuklarla Konuşuyor” 
aşaması da hayata geçirildi. 

İBB birimlerinden temsilcilerle yurttaşların diyalogunu 
sağlayan bir başka araç önceki yıl olduğu gibi bu yıl da  
“Bütçem İstanbul” katılımcı bütçe uygulamasıydı. Sayısı 
artan fikir maratonları gönüllü yurttaşlar kadar 
üniversiteler tarafından da ilgi gördü. İstanbul Kent 
Konseyi, katılımcı bütçenin fikir maratonlarının yanı sıra 
izleme-değerlendirme sürecinin de ayrılmaz paydaşı idi. 

Bir katılım sürecinin tamamlanışını gözlemlemek 
açısından izleme-değerlendirme sürecinin içinde 
bulunmak, bu alanda beceri kazanmak çok anlamlı bir 
deneyim oldu. Kent konseylerinin önemli görevleri 
arasında sayacağımız izleme-değerlendirmeyi başka 
alanlarda da gerçekleştirmek üzere “Bütçem İstanbul” 
izleme-değerlendirmesi son derece teşvik edici oldu.
 
2022 yılı boyunca hem ülke içinde farklı şehirlerde, hem 
de yurt dışında İstanbul Kent Konseyi deneyimini 
paylaşma ve farklı yerlerin katılım tecrübelerini duyma 
fırsatımız oldu. Bu deneyim paylaşımı toplantıları arasında 
İBB tarafından başlatılmış olan B40 Balkan Şehirleri Ağı, 
Göç ve Yerel Demokrasi Çalışma Grubu görüşmelerini de 
saymamız gerekir. Tüm bu toplantılarda anlattıklarımız 
heyecan ve ilgi ile karşılandı. Duyduklarımız, 
gördüklerimiz ise İstanbul ve Türkiye’nin katılıma dair 
birikiminin hiç de azımsanmayacak düzeyde olduğunu 
ancak katılımın kesintili süreçlerle ilerlediğini, başlamış 
olan süreçlerin çeşitli sebeplerle, çeşitli şekillerde 
tamamlanamadığını, bu eksikliğin de bir yetersizlik 
duygusu yarattığını gösterdi. Deneyim aktarımları, karar 
vericiler ve yurttaşlar arasında yaşanan anlaşmazlıkların ve 
güven eksikliği gibi sorunların yalnızca bizim yaşadığımız 
topraklara özgü sorunlar olmadığını ortaya koydu.  Bu 
sorunlar benzeşirken katılım kültüründe farklılıklar 
olduğunu gözlemledik. Temsili demokrasinin sorunlarının 
giderek daha çok dile getirildiği öte yandan yönetişimin 
daha fazla önem kazandığı günümüzde, katılım giderek 
daha çok talep edilir hale geldi.
 
Her geçen gün demokrasiye olan ihtiyacımız artarken 
katılım üzerinde derinlemesine düşünmek elzem 
görünüyor.  Düşünmekle de yetinmeyip katılım kültürünü 
geliştirmek, yaygınlaştırmak üzere irili ufaklı girişilen tüm 
denemeleri sonuna kadar sürdürmek, katılımın tastamam 
yaşanacağı fırsatlar yaratmak, yeni araçları bıkmadan 
araştırmak gerekiyor. Yakından tanıdığımız İstanbul’a ve 
şimdiye kadar oluşan birikime bakınca, ihtiyacın 
paydaşların eşitlik duygusu ile konumlandığı birkaç 
fırsattan daha fazlası olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönemini geride 
bırakırken meclisler ve çalışma gruplarına katılarak 
İstanbul Kent Konseyi’nin ürettiklerini oluşturan 
gönüllüleri ile İstanbul Kent Konseyi ekibine teşekkür 
ederiz. Tümünün katkılarıyla oluşan birikimin katılım 
kültürüne şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
değer eklemeye devam etmesini diliyoruz.

ÇALIŞMA GRUPLARI
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    İstanbul ölçeğindeki ilk Kadın Meclisi, İstanbul Kent Konseyi bünyesinde, 23 Eylül 2021 
    tarihinde kurulmuştur. Bu tarihten itibaren çalışmalarına başlayan İstanbul Kent Konseyi
    Kadın Meclisi;
  
    • Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine uygun eşitlikçi, demokratik ve insan haklarına saygılı 
    yerel yönetim politikalarının oluşturulması,  

• 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da belirtildiği şekliyle, 
 kadına karşı her türlü ayrımcılığın ve maruz kaldıkları şiddetin önlenmesi adına kentsel politikaların 
 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, İstanbullu tüm kadınların kent yaşamındaki 
 ve kent yönetimdeki rolünün güçlendirilmesi,

• 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 imkân 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 
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ekseninde yaşadığı başlıca sorunları, ivedilikle uygulanması gereken kentsel politikaları ve gerçekleştirmeyi  
hedefledikleri toplumsal değişimleri önceliklendirmekte ve çalışmalarını bu yönde organize etmektedir. 
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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kapsayıcılığı sağlayabildi. Yerel yönetimin politikalarına 
yol gösterecek anlamlı veriler, ipuçları, fikirler sunabildi.

Katılımın araçları ve katılımcılar tabii ki bunlarla sınırlı 
değildi. “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi nüfusun 
%25,5’ini oluşturduğu halde söz hakkı olmayan çocukların 
görüşlerini bir araya getirdi. 6601 çocuğun katılımı ile 
gerçekleşen bu ilk adımın ardından, çocukların yaşadıkları 
çevreye dair ilgililerle görüşebileceği diyalog ortamını 
yaratabilmek amacıyla “İstanbul Çocuklarla Konuşuyor” 
aşaması da hayata geçirildi. 

İBB birimlerinden temsilcilerle yurttaşların diyalogunu 
sağlayan bir başka araç önceki yıl olduğu gibi bu yıl da  
“Bütçem İstanbul” katılımcı bütçe uygulamasıydı. Sayısı 
artan fikir maratonları gönüllü yurttaşlar kadar 
üniversiteler tarafından da ilgi gördü. İstanbul Kent 
Konseyi, katılımcı bütçenin fikir maratonlarının yanı sıra 
izleme-değerlendirme sürecinin de ayrılmaz paydaşı idi. 

Bir katılım sürecinin tamamlanışını gözlemlemek 
açısından izleme-değerlendirme sürecinin içinde 
bulunmak, bu alanda beceri kazanmak çok anlamlı bir 
deneyim oldu. Kent konseylerinin önemli görevleri 
arasında sayacağımız izleme-değerlendirmeyi başka 
alanlarda da gerçekleştirmek üzere “Bütçem İstanbul” 
izleme-değerlendirmesi son derece teşvik edici oldu.
 
2022 yılı boyunca hem ülke içinde farklı şehirlerde, hem 
de yurt dışında İstanbul Kent Konseyi deneyimini 
paylaşma ve farklı yerlerin katılım tecrübelerini duyma 
fırsatımız oldu. Bu deneyim paylaşımı toplantıları arasında 
İBB tarafından başlatılmış olan B40 Balkan Şehirleri Ağı, 
Göç ve Yerel Demokrasi Çalışma Grubu görüşmelerini de 
saymamız gerekir. Tüm bu toplantılarda anlattıklarımız 
heyecan ve ilgi ile karşılandı. Duyduklarımız, 
gördüklerimiz ise İstanbul ve Türkiye’nin katılıma dair 
birikiminin hiç de azımsanmayacak düzeyde olduğunu 
ancak katılımın kesintili süreçlerle ilerlediğini, başlamış 
olan süreçlerin çeşitli sebeplerle, çeşitli şekillerde 
tamamlanamadığını, bu eksikliğin de bir yetersizlik 
duygusu yarattığını gösterdi. Deneyim aktarımları, karar 
vericiler ve yurttaşlar arasında yaşanan anlaşmazlıkların ve 
güven eksikliği gibi sorunların yalnızca bizim yaşadığımız 
topraklara özgü sorunlar olmadığını ortaya koydu.  Bu 
sorunlar benzeşirken katılım kültüründe farklılıklar 
olduğunu gözlemledik. Temsili demokrasinin sorunlarının 
giderek daha çok dile getirildiği öte yandan yönetişimin 
daha fazla önem kazandığı günümüzde, katılım giderek 
daha çok talep edilir hale geldi.
 
Her geçen gün demokrasiye olan ihtiyacımız artarken 
katılım üzerinde derinlemesine düşünmek elzem 
görünüyor.  Düşünmekle de yetinmeyip katılım kültürünü 
geliştirmek, yaygınlaştırmak üzere irili ufaklı girişilen tüm 
denemeleri sonuna kadar sürdürmek, katılımın tastamam 
yaşanacağı fırsatlar yaratmak, yeni araçları bıkmadan 
araştırmak gerekiyor. Yakından tanıdığımız İstanbul’a ve 
şimdiye kadar oluşan birikime bakınca, ihtiyacın 
paydaşların eşitlik duygusu ile konumlandığı birkaç 
fırsattan daha fazlası olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

İstanbul Kent Konseyi’nin üçüncü dönemini geride 
bırakırken meclisler ve çalışma gruplarına katılarak 
İstanbul Kent Konseyi’nin ürettiklerini oluşturan 
gönüllüleri ile İstanbul Kent Konseyi ekibine teşekkür 
ederiz. Tümünün katkılarıyla oluşan birikimin katılım 
kültürüne şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
değer eklemeye devam etmesini diliyoruz.

KADIN MECLİSİ ÇALIŞMALARI
KADIN MECLİSİ POLİTİKA METNİ

KADIN MECLİSİ ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi, Politika 
Metni’nin rehberliğinde, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğine dayalı toplumsal normlar ve 
politikalara yönelik faaliyetlerinin etkisini artırmak 
ve çalışmalarını derinleştirmek amacıyla çalışma 
gruplarını oluşturmuştur. Yoksulluk ve İstihdam, 
Şiddet ve Ayrımcılık, Kadın Hakları ve Hukuk 
olmak üzere üç çalışma grubu başvuruya açılmış 
ve kadın adayların başvuruları alınmıştır.

Beyoğlu Senin Projesi etkinlikleri kapsamında 
gerçekleştirilen “Beyoğlu’nu Kadın Hareketi İle 
Birlikte Düşünmek” başlıklı söyleşi ve foruma, 
İstanbul Kadın Meclisi olarak katılım sağlanmıştır. 
Etkinliğin moderatörlüğünü Kadın Meclisi Üyesi 
Feyza AKINERDEM üstlenmiştir.

İstanbul Kent Konseyi Youtube kanalında canlı 
olarak yayınlanan söyleşide;   Beyoğlu’nda yaşayan 
kadınların sorunları, dayanışma pratikleri, kadın 
hareketinin Beyoğlu hafızasına yansımaları ve 
kamusal mekânlar bağlamındaki önemi, tarihsel 
süreçler kapsamında değerlendirilmiştir. 

İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından adil, 
kapsayıcı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı 
değerler yaklaşımıyla, İstanbul'un güvenli bir kent 
olmasını ve her türlü şiddete karşı birlik ve 
beraberlikle yol almayı hedefleyen bir bakış açısıyla 
Politika Metni oluşturulmuştur. 

İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin; kısa ve uzun 
vadeli amaçları, etik  kuralları ve çalışma ilkeleri ile 
bunlara ulaşmak için belirlenen yöntem, süreç ve 
mekanizmaları nasıl işlettiği; hangi kurumlar ile ne 
şekilde ilişkilendiği gibi bilgileri aktarmak amacıyla 
hazırladığı “Politika Metni” kamuoyunun bilgisine 
sunulmuştur.

‘’BEYOĞLU’NU KADIN HAREKETİ İLE BİRLİKTE DÜŞÜNMEK”
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TOPLUMSAL CİNSİYET VE İSTANBUL’DA GÜVENLİK ALGISI ATÖLYESİ
İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Koç Üniversitesi 
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi HAT Etkinlikleri iş 
birliğinde Futurewell Tasarım Ekibi’nin  İngiltere 
Northumbria Üniversitesi ile ortak çalışması olan 
"Güvenliği Nakşetmek" adlı proje kapsamında “Toplumsal 
Cinsiyet ve İstanbul’da Güvenlik Algısı Atölyesi” 
düzenlenmiştir. 

Atölye çalışmasında; kolektif bir fikir üretim ortamı 
oluşturmak amacıyla “World Cafe” tekniği uygulanmıştır. 
Aynı zamanda İstanbul’da toplumsal cinsiyet ve güvenlik 
konusunda sosyal tasarımlar yapabilmek için görselleme 
metodları kullanılmıştır. Kadınların güvenliği; “Yoksulluk 
ve İstihdam, Güvensizlik ve Tekinsizlik, Dayanışma, 
Şiddet ve Hak İhlalleri, Ayrımcılık ve Sağlık” olmak üzere 
4 tema etrafında tartışılmıştır.

Tartışmalar sonucunda elde edilen çıktıların; 
özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik 
çalışmalar, kadının insan haklarına yönelik 
bilgilendirme faaliyetleri, kurumlar arası iş 
birliği ve koordinasyon, katılımcı sosyal 
politikaların oluşturulması ve kent içi 
mekânların kırılgan gruplar için güvenli hale 
getirilmesi gibi öne çıkan başlıklarda, karar 
vericiler için bir kılavuz niteliğine sahip 
olması hedeflenmiştir. Elde edilen sonuçlar, 
belirtilen amaçlar doğrultusunda, İstanbul 
Kent Konseyi ve Koç Üniversitesi iş birliği ile 
raporlaştırılarak hem kamuoyu hem de 
yerel yönetimler ile paylaşılmıştır.

MOR KÜRSÜ 

“İSTANBUL'DA KADIN EMEĞİ: GÜNCEL 
PERSPEKTİFLER”

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, İstanbul Kent 
Konseyi Kadın Meclisi’nin hazırladığı Mor Kürsü: 
“İstanbul’da Kadın Emeği: Güncel Perspektifler” yayını, 
Kadın Meclisi moderatörü Deniz ALTUNTAŞ’ın 
moderasyonunda gerçekleştirilmiştir.

Kadınların istihdam ve emek süreçlerindeki 
deneyimlerinin, kadın yoksulluğunun, dar gelirli kadınların 
ekonomik hayata katılımının toplumsal kalkınmaya 
etkisinin, ev işçilerinin sorunlarının ve olası çözüm 
yollarının konuşulduğu program, İstanbul Kent Konseyi 
Youtube kanalında canlı olarak yayımlanmıştır.

“ROMAN KADINLAR KONUŞUYOR” ÇALIŞTAYI

İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Sıfır Ayrımcılık 
Derneği iş birliğinde; Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası 
Mücadele Günü kapsamında 28 Kasım günü, Yenikapı Metro 
Akademi’de “Roman Kadınlar Konuşuyor” çalıştayı 
düzenlenmiştir.

Çalıştayda, Roman kadınların cinsiyete dayalı şiddete karşı 
mücadelesine ortak olmak üzere bir yol haritasının 
geliştirilmesi ve Roman kadınların, kadın hareketi 
içerisindeki yerinin, öneminin vurgulanması hedeflenmiştir.

Çalıştayın ilk bölümünde; İstanbul Kent Konseyi Başkanı 
Tülin HADİ, Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas ARUS ve 
İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi eş moderatörü Derya 
KAP’ın gerçekleştirdiği açılış konuşmalarının akabinde 
“Pandemide Roman Kadın Olmak” isimli belgesel film 
gösterimi yapılmıştır. 

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizmaları ve 
Deneyim Aktarımı” başlıklı panelin ardından Roman 
kadınlarla birlikte ‘Kadın Hareketi İçinde Örgütlenme ve 
Birlikte Hareket Etme’, ‘Korunma Mekanizmaları ve 
Adalete Erişim’, ‘Önyargı ve Ayrımcılık’, ‘Şiddetle 
Mücadele’, ‘Yoksulluk ve Yoksunluk’ temalarında çalıştay 
oturumları gerçekleştirilmiştir.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında; Kadir Has 
Üniversitesi ve İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi iş 
birliği ile  “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Yerel 
Yönetimler” paneli düzenlenmiştir. 

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın 
Çalışmaları Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
panele konuşmacı olarak;  İstanbul Kent Konseyi 
Başkanı Tülin HADİ, İBB Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanı Nazlı Enif DİPŞAR ve İBB Kadın ve Aile 
Hizmetleri Şube Müdürü Şenay GÜL katılım sağlamıştır.  
Panel oturumunda, kadına yönelik şiddetle mücadele 
süreçlerinin güçlendirilmesinde, yerel yönetimler, sivil 
toplum ve kent konseyleri iş birliğinin ve 
koordinasyonun önemi vurgulanmıştır. 

İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi,  21 - 22 - 23 Kasım 
tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi’ndeki tanıtım 
alanında, çalışmalarını üniversite öğrencileri ve 
ziyaretçilerle buluşturmuştur.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE YEREL YÖNETİMLER
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İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın ev 
sahipliğinde, 23 Kasım tarihinde, kadına yönelik şiddete 
karşı yerelde iş birliği ve koordinasyonda katılımcı 
süreçlerin rolünü konuşmak üzere gerçekleştirilen; 
“Şiddete Karşı Yerelde İşbirliği ve Hukuk 
Perspektifinden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Paneli”ne 
İstanbul Kent Konseyi Genel Koordinatörü Av. Canem 
AVCI konuşmacı olarak katılmıştır.

Panelin ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel 
Yönetim Deneyimleri’ başlıklı oturumuna katılan 
Canem AVCI; Kadın Meclisi'nin bugüne kadar 
gerçekleştirdiği çalışmalardan hareketle, yerel ölçekte 
eşgüdümlü çalışmalar yürüterek örgütlü mücadeleyi 
güçlendirmek için atılması gereken adımlar 
çerçevesinde değerlendirmelerde bulunmuştur.

Kadın Meclisi üyelerinin ve İBB Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı Projeler Koordinatörlüğü ekibinin katılımıyla 
gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında; İBB Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın alanda yürüttüğü 
çalışmalar  ile  Kadın Meclisi faaliyetlerini ilişkilendirmek, 
kadın istihdamı, kadına yönelik şiddet ve kadın hakları 
alanlarındaki iş birliklerini geliştirmek üzere istişarede  
bulunulmuştur.

ŞİDDETE KARŞI YERELDE İŞBİRLİĞİ VE HUKUK PERSPEKTİFİNDEN TOPLUMSAL 
CİNSİYET EŞİTLİĞİ PANELİ 

KADIN MECLİSİ VE İBB SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
KOORDİNASYON TOPLANTISI

GENÇLİK MECLİSİ
    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, 

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

GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMALARI
İSTANBUL BELEDİYE MECLİS SİMÜLASYONU

Türkiye’de bir ilk: İstanbul Belediye Meclis Simülasyonu

İstanbul Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından ADHOC iş birliği 
ile 22 - 27 Ekim tarihleri arasında, gençlerin yerel yönetime dair 
fikirlerini ortaya çıkarmak ve bu alanda tecrübe kazanmasını 
sağlamak amacıyla İstanbul Belediye Meclis Simülasyonu etkinliği 
düzenlenmiştir. 

Gerçeğe en uygun olacak şekilde Belediye Meclis Çalışma 
Yönetmeliği’ni esas alan ve ideal belediye meclisi olma hedefiyle 
yola çıkan Belediye Meclis Simülasyonu; grup, komisyon ve genel 
kurul toplantılarından oluşan etkinlikler bütünü olarak 
planlanmıştır.

İstanbul Belediye Meclis Simülasyonu’nun amaçları:
 
• Yerel yönetimin işleyiş biçimi kapsamında, gelecekte bu alanda
 çalışmalar yapmayı düşünen ya da bu  alana olan ilgisini 
 keşfetmeye çalışan gençleri bir araya getirmek,
 
• Kentsel hizmetlerin ve planlamaların toplumsal yaşama etkisine 
 dikkat çekmek,
 
• Yaşanabilir bir kent için neler yapılması gerektiğini, gençlerin 
 katılımıyla tartışmaya açmak,
 
• Gençlere belediye meclis idaresinin nasıl çalıştığına dair tecrübe 
 temelli eğitim vermek.

Bu kapsamda grup ve komisyon çalışmaları, 22 - 25 Ekim tarihleri 
arasında,  İstanbul Planlama Ajansı yerleşkesinde;  genel kurul 
toplantısı ise 26 - 27 Ekim tarihlerinde İBB Meclis Salonu’nda 
gerçekleştirilmiştir.

Simülasyona; 40 ekip üyesi, 150 katılımcı ve 60 izleyici ile toplamda 
250 üniversite öğrencisi katılım göstermiştir. 
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FİKİR GRUPLARI ve KOMİSYONLAR

FİKİR GRUPLARI KOMİSYONLAR

Liberaller

Milliyetçiler

Muhafazakârlar

Sosyal Demokratlar

Sosyalistler

Yeşiller

Plan ve Bütçe Komisyonu

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

Çevre ve Sağlık Komisyonu

Eğitim ve Kültür Komisyonu

Gençlik ve Spor Komisyonu

Ulaşım Komisyonu

Simülasyon, katılımcılara belediye meclis üyeliklerini doğrular nitelikte simülasyon mazbatası takdim 
edilerek başlatılmış olup; 7 saat süren Grup Çalışmaları, 8 saat süren Komisyon Çalışmaları ve 9 saat süren 
Genel Kurul Toplantısı ile tamamlamıştır.

Katılımcılar; etkinlik içerisinde üzerine fikir üretmek ve tartışılmak adına hazırlanan  Meclis Gündemi 
üzerinden simülasyonu gerçekleştirmiştir. Meclis Gündemi’nin içerisinde, 6 komisyonun tartışmasına açılan 
18 gündem maddesi ve karar teklifleri yer almıştır.

19 oturumdan oluşan etkinliğin sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikası verilmiş ve 29 Ekim Cumhuriyet 
Resepsiyonu düzenlenmiştir.

B40 BALKAN ŞEHİRLERİ AĞI GENÇLİK ZİRVESİ

İstanbul Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 23-28 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen B40 Genç 
Şehir Temsilcileri Zirvesi’ne; “Şehirlerde Yerel Demokrasi ve Gençlik Katılımı” başlıklı panel ve forum 
programı ile katılım sağlamıştır. 

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ’nin açılış konuşması ile başlayan panelde; Dr. İnan İZCİ, kapsayıcı 
gençlik politikalarının oluşturulmasında gençlerin kent yönetimine katılımını konu alan bir sunum 
yapmıştır.  

Üye şehirlerden gelen genç şehir temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen forumda ise modern şehirlerde 
yerel demokrasi, gençlik katılımı ve gençlerin sorunları gibi konular üzerinde fikir alışverişinde 
bulunulmuştur.

"GENÇLİK MECLİSLERİNDE YÖNETİŞİM ARAŞTIRMASI”

İstanbul Üniversitesi Kültür Kulübü tarafından, 
İstanbul Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve 
Avcılar Kent Konseyi’nin katkılarıyla 
düzenlenen "Social Business" etkinliğinde 
söz alan Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu 
Üyesi, istihdamdaki İstanbullu gençlerin 
kültür-sanat faaliyetlerine erişiminde yerel 
yönetimler, sivil toplum ve özel sektör 
arasında oluşturulacak iş birliklerinin önemini 
vurgulamıştır.

Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri ile Argüden 
Yönetişim Akademisi Gençlik Ağı üyeleri bir araya 
gelerek; gençlerin yerel yönetim süreçlerine aktif 
katılım imkânları, iyi uygulama örnekleri ve 
uygulamada görülen sorunları "Gençlik 
Meclislerinde Yönetişim Araştırması" temelinde 
birlikte değerlendirmiştir.

"SOCIAL BUSINESS"
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ÇOCUK MECLİSİ

    “İstanbul’da yaşayan her çocuk, Çocuk Meclisi’nin doğal bir üyesidir” yaklaşımıyla 
    oluşturulan

    Çocuk Meclisi;

• Katılım ve kent konseyine dair görüş ve beklentileri,

• Demokratik katılım haklarını kullanma talepleri,

• Yerel yönetimlerde çocukların söz sahibi olması ve görüşlerinin alınması,

• Kendilerini ilgilendiren sorunlara kendi çözüm önerilerini sunma ihtiyaçları,

• Engelli, sosyo-ekonomik ihtiyaç sahibi, mülteci vd. farklı kırılgan gruplardan tüm çocukların temsil 
 edilmesinin neden gerekli olduğu,

• Politika yapıcıların, kentin tasarımına çocuk perspektifinden de bakmaları gerekliliği vb. nedenlerle 
 İstanbul Kent Konseyi Çocuk Meclisi’ne neden katılmak istediklerini paylaşmışlardır. Ek olarak, bundan 
 sonraki süreçlerde, daha kapsayıcı olması ve daha fazla çocuğa ulaşması için Çocuk Meclisi'nin 
 izleyeceği metod ve araçları geliştirmek üzere çalışma önceliklerini belirlemişlerdir.

Çocukların Gözünden Çocuk Meclisi Nedir?

Çocuk Meclisi Üyeleri, 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 hoşgörüldüğü yer

• Çocukların sadece 0-5 yaş arası çocuklar olarak algılanmadığı yer

“İstanbul’da yaşayan her çocuk Çocuk Meclisi’nin doğal bir üyesidir” yaklaşımı 
ile her çocuk için adil ve eşit bir kent oluşturulmasına öncülük edecek bir yol 
haritası oluşturulması amacıyla; çocuklar için değil, çocuklarla birlikte çalışarak 
“İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi hayata geçirilmiştir.

6-14 yaş grubu çocukları kapsayan “İstanbul Çocuklara Soruyor” Projesi ile 
İstanbullu çocukların;

• Kentin şekillenmesi sürecinde, güçlü bir katılımla daha aktif ve etkin bir rol 
 alması,

• İhtiyaç ve çözüm önerilerinin, kendileriyle ilgili politikaların belirlenmesinde 
 daha görünür hale gelmesi ve  dikkate alınması,

• Yaşadıkları kent ile ilgili gündemlerini kendilerinin oluşturması ve takipçisi 
 olması hedeflenmiştir.

Proje, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Aralık 2021- Mart 2022 tarihleri 
arasında, İstanbul ölçeğinde gerçekleştirilen “İstanbul Çocuklara Soruyor 
Atölyesi”, “İstanbul Çocuklara Soruyor-Dolaşıyor” ve “İstanbul Çocuklara 
Soruyor On-line” uygulama yöntemleri ile hayata geçirilmiştir.

Projeye katılan İstanbullu çocuklar; öncelikle İstanbul’un kendilerine 
çağrıştırdıkları, rengi, sesi ve kokuyu tanımlamışlardır. Çocuklar için özel olarak 
tasarlanmış büyük bir İstanbul haritası üzerinden; fiziksel yapısı, ilçeleri, 
sembolleri, altyapı ve sistemleriyle birlikte İstanbul’u incelemişlerdir. 
İstanbul’un olumlu buldukları, sevdikleri, gurur duydukları, onları en çok mutlu 
eden yönlerine “madalya” vererek;  onları en fazla rahatsız eden, eksik 
buldukları, iyileştirilmesi gerektiğini düşündükleri yönlerini belirlemişlerdir. 
Sorun olarak belirledikleri öne çıkan başlıkları birlikte tartışarak çözüm 
önerileri üretmişlerdir. 

İstanbul Çocuklara Soruyor Projesi; eğitim kurumları ve öğretmenlerden, 
STK’lerden, İBB’nin ilgili birim ve iştiraklerinden, ilçe belediyeleri ve kent 
konseylerinden, informel eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlardan, 
kütüphanelerden, çocuk ve gençlik merkezlerinden oluşan 51 paydaşın iş 
birliği ile yürütülmüştür.

Projenin hazırlık aşaması kapsamında bir dizi paydaş bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirilmiş ve uygulayıcı eğitimleri düzenlenmiştir. Uygulamalar; proje 
paydaşlarının mekânlarında, kamusal alanlarda ve İstanbul Kent Konseyi 
binasında yapılmıştır.

İstanbul Çocuklara Soruyor Projesi’ne, yüzde 50,8'i kamusal alan 
uygulamalarına ve yüzde 49,2'si atölye uygulamalarına olmak üzere toplam 
6.601 İstanbullu çocuk katılım göstermiştir.

Uygulamalardan elde edilen veriler, Çocuk Danışma Kurulu'ndaki çocuklarla 
birlikte gözden geçirilerek raporlaştırılmıştır.

İstanbul Çocuklara Soruyor Proje Raporu, 27 Eylül tarihinde İstanbul Planlama 
Ajansı’nda gerçekleştirilen lansman ile İBB’nin ilgili daire başkanlıkları ve 
müdürlüklerinin temsilcilerine, proje paydaşlarına, basına ve Çocuk Danışma 
Kurulu temsilcilerine tanıtılmıştır.

İSTANBUL ÇOCUKLARA SORUYOR
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İSTANBUL ÇOCUKLARLA KONUŞUYOR

İstanbul Çocuklara Soruyor Projesi’nin ardından; İstanbul’un en küçük 
hemşehrileri olan çocukların demokrasiyi somut olarak 
deneyimlemelerini sağlamak, Çocuk Danışma Kurulu’nun aktif ve 
temsil gücü yüksek bir değere dönüşmesine zemin oluşturmak 
amacıyla “İstanbul Çocuklarla Konuşuyor” projesi hayata geçirilmiştir.

İstanbul Çocuklarla Konuşuyor Projesi; hazırlık çalışmaları, tematik 
atölye çalışmaları, teftiş çalışmaları ve Çocuk Danışma Kurulu 
üyeleri ile İBB’nin daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerinin bir 
araya geldiği tematik buluşmalar olmak üzere 4 temel aşamada 
yapılandırılmış ve yürütülmüştür.

Hazırlık çalışmaları aşamasında; öncelikle projenin içeriği, akışı, takvimi, ihtiyaçları saptanmış ve iş birliği 
alanları belirlenmiştir. İstanbul Çocuklara Soruyor Proje Raporu’nda yer alan 9 tematik alan;  İBB’nin 
organizasyon şeması da dikkate alınarak 5 temel tema ve alt başlıklar olarak yeniden düzenlenmiştir. 

İstanbul Çocuklara Soruyor Raporu’nda yansıtılmış olan sorun, talep ve çözüm önerileri; İBB görev ve 
sorumluluklarına uygun şekilde tasnif edilmiştir. Bununla birlikte atölye, teftiş ve İBB yetkilileri ile 
gerçekleştirilecek buluşmalara yönelik uygulama yöntemi belirlenmiştir. 

Tematik atölye çalışmalarında ise; katılımcı çocuklar, temalar kapsamında ifade edilen istek ve önerileri 
gözden geçirerek önceliklendirmiştir. Çocuklar, bu önceliklendirmenin nedenlerini ve İBB buluşmalarında 
temsilcilere yöneltilmesini istedikleri soruları kararlaştırmışlardır.  Atölye çalışmalarının sonunda ise “İBB 
temsilcileri" ve “İstanbul’da yaşayan çocuklar” olarak iki farklı rol üstlenen çocuklar ile  İBB buluşmalarının bir 
tür simülasyonu gerçekleştirilmiştir. 

Bir sonraki adımda ise, çocuklar tarafından sıklıkla ifade edilen sorunlar arasında yer alan, “Yaya Ulaşımı ve 
Kaldırımlar” ve “Çocuk Parkları ve Oyun Alanları” konuları kapsamında teftiş uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

KALDIRIM TEFTİŞİ

Çocuklar, teftiş uygulamarı kapsamında Şişli ilçesi sınırları içerisinde 
Kaldırım Teftişi’ne çıkmıştır. Kaldırımların genişliği ve yüksekliği, 
sürekliliği, bakımlı olup olmaması, kaldırımları işgal eden araçlar, 
kaldırımların puset ve tekerlekli sandalye kullanımına uygun olup 
olmadığı, kaldırımlarda rahat yürünüp yürünmediği, dinlenme 
alanlarının var olup olmadığı gibi konularda gözlem ve ölçümler 
yapılmıştır. Aynı zamanda teftiş sırasında karşılaştıkları yurttaşlarla 
konuya ilişkin röportajlar yaparak, kullanıcı deneyimlerine dair fikir 
edinmişlerdir.

PARK TEFTİŞİ

Eyüp ve Fatih ilçelerinde yer alan iki oyun parkında ise 
park alanlarına yönelik teftişler yapılmıştır. Çocuklar 
park teftişlerinde; bakımlılık, temizlik, yeşil alan miktarı, 
oyun ünitelerindeki çeşitlilik, engellilere uygunluk, 
güvenlik gibi kriterlere göre gözlem ve 
değerlendirmelerde bulunmuştur.

İstanbul Çocuklara Soruyor projesinin devamı 
niteliğinde;  İstanbul Kent Konseyi Çocuk Danışma 
Kurulu üyeleri, tematik gruplar halinde, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birim ve 
müdürlüklerinden gelen yetkililer ile buluştu. 
İstanbul’da yaşayan çocukları temsilen katılan 6.601 
çocuğun ortaya koyduğu gündemler ile beş başlık 
altında toplanan talep ve önerilerini doğrudan İBB 
yetkilileriyle paylaştılar. 

Çocuklar, İstanbul Planlama Ajansı yerleşkesinde 
gerçekleşen buluşmalarda, “Doğa ve Çevre”, “Kent 
Yaşamı”, “Kültürel ve Sosyal Etkinlikler”, “Toplumsal 
Yaşam”, “Ulaşım ve Hareketlilik” başlıkları etrafında 
kentin makro sorunlarını konuşarak taleplerini, çözüm 
önerilerini, İBB yetkilileriyle bizzat görüşerek 
aktarmışlardır. 

Çocuk katılımının önemli bir ayağı olan bu proje, 
İstanbul Kent Konseyi ve İnformel 
Eğitim-çocukistanbul iş birliği çerçevesinde 
gerçekleştirilmiştir.

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ 

İBB sahneleri, kütüphaneleri ve Mahalle Evleri'nde 
gerçekleştirilen 2. Çocuk Hakları Festivali’ne, Çocuk 
Danışma Kurulu üyeleri katılım sağlamıştır.

İstanbul Kent Konseyi Genel Sekreteri Rasim ŞİŞMAN, 
festivalin kapanış programında gerçekleştirdiği 
konuşmasında;  İstanbul Çocuklara Soruyor ve İstanbul 
Çocuklarla Konuşuyor Projesi’nden hareketle, çocuk 
katılımına hak temelli bakmanın önemini ortaya 
koymuştur. Programa katılan Çocuk Danışma Kurulu 
üyeleri ise proje kapsamındaki deneyimlerini ve 
görüşlerini katılımcılarla paylaşmıştır.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YETKİLİLERİ İLE 
ÇOCUK DANIŞMA KURULU BULUŞMALARI 
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ÇALIŞMA GRUPLARI
Hayvan Hakları Çalışma Grubu

Hayvan Hakları Çalışma Grubu, tüm canlıları bir bütün halinde ele alarak, 
İstanbul’da yaşayan evcil - yarı evcil ve yabani türden tüm hayvanların 
yaşam alanlarının ve varlıklarının; özellikle insan kaynaklı zararlardan ve 
yapılaşma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklardan korunabilmesi 
adına çalışmalar yürütmek amacı ile oluşturulmuştur. Bu kapsamda kent 
merkezlerinde ve çeperlerinde yaşayan hayvanların sorunlarını tespit 
ederek pratik ve sürdürülebilir çözüm önerileri üretmek üzere çalışmalar 
yürütmektedir.

İklim Krizi Çalışma Grubu

İklim Krizi Çalışma Grubu, iklim krizine neden olan insan faaliyetlerinin 
kentsel alanlarda yoğun olarak  gerçekleşmesi ve etkilerinin de en çok 
kentlerde görülmesi gerçekliğinden hareketle;  kent ve çevre 
politikalarının oluşturulmasında iklim krizini önlemek için yapılması 
gerekenlerin öncelikli olarak göz önünde bulundurulması ve yerel 
yönetimlerin yürüttüğü tüm faaliyetlerin bu bağlamda teşvik edilmesi 
amacıyla oluşturulmuştur. 

Çalışma Grubu; sivil toplumu iklim konusunda atılan adımlar ile ilgili 
bilinçlendirmek, İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP)’nın ve Paris 
Antlaşması’na ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinden sonraki uyum 
sürecinin geniş bir toplumsal taban tarafından benimsenmesini sağlamak 
ve azaltım hedeflerine yönelik teknik bilgiyi yaygınlaştırılmak üzere 
çalışmalar yürütmektedir.

Denizcilik Çalışma Grubu

Denizcilik Çalışma Grubu, İstanbul’un, denizciliği tüm yönleriyle ele alan, 
deniz ve denizcilik konusunda donanımlı, dünya standartlarında bir 
şehir olmasını sağlamak amacı ile oluşturulmuştur. Bu amaç 
doğrultusunda;  dijitalleşen dünyada denizcilik sektöründe gelişen 
teknolojilerin takibini yapmak, kent içi ulaşımda deniz yolunun 
kulanımını yaygınlaştırmak ve su sporları, amatör denizcilik, amatör 
balıkçılık gibi alanları geliştirmek üzere çalışmalar yürütmektedir. 

Emek / İş Yaşamı Çalışma Grubu

Emek / İş Yaşamı Çalışma Grubu, emeğin kenti İstanbul'a dair sorunların 
saptanması, takibi, değerlendirilmesi ve çözülmesi aşamalarında 
sorumluluk alarak, eşitliğin, kapsayıcılığın ve aktif katılımın aracı olma 
amacıyla kurulmuştur. Kamu, özel ve sivil aktörleri kapsayan; aralarındaki 
diyaloğu ve deneyimi geliştirmek adına ortam hazırlayan bir yaklaşım ile 
çalışmalarını yürütmektedir.

Kent Sağlığı Çalışma Grubu

Günümüzde sağlık, yalnızca tıp bilim dalı içerisinde yer alan bir kavram 
olmanın dışına çıkmış; kamu sağlığı, kent sağlığı, kentli sağlığı gibi konu 
başlıkları ile kentsel meselelerde de karşımıza çıkmaya başlamıştır. Kent 
Sağlığı Çalışma Grubu, İstanbul ölçeğinde sağlıklı kentin tanımını yaparak, 
o tanımın işaret ettiği hedeflere ulaşmak üzere, kent sağlığı alanında 
geliştirilecek çözüm önerilerine katkı sunmak ve bu uygulamaları 
sürdürülebilir kılmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Bu ilkeler 
çerçevesinde; tüm İstanbullular için sağlık haklarına adil ve eşit erişim 
imkânının oluşturulması için çalışmalarda bulunur. Aynı zamanda, sivil 
toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumları, vatandaşlar ve alanda 
faaliyet gösteren uzmanlarla ortak zemin yaratan bir çalışma yöntemini 
benimsemektedir.

Göç Çalışma Grubu

Göç Çalışma Grubu, göçmen ve mültecilerin hak temelli bir yaklaşımla 
kentsel hizmetlerden adil koşullarda yararlanabilmesi ve kentin tüm 
özneleriyle birlikte kamusal hayata aktif katılarak, ortak bir yaşam 
sürdürebilmesi amacıyla kurulmuştur. Kentin ve hemşehrilerin tarihi, siyasi, 
ekonomik, hukuki ve uluslararası ilişkilerini değerlendirerek gerçekleştirdiği 
bu çalışmalar aracılığıyla, yerel yönetimlere ve kentsel hizmetlerden sorumlu 
diğer paydaşlara politika önerilerinde bulunmakta; stratejik alanlara yönelik 
araştırmalar yürütmekte, izleme ve farkındalık çalışmaları yapmaktadır.
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Tarım, Gıda ve Su Ürünleri Çalışma Grubu

Tarım, Gıda ve Su Ürünleri Çalışma Grubu, tarım ve gıda sistemini 
bütüncül bir şekilde ele alarak, hem tarladan sofraya hem de atık yönetimi 
sayesinde sofradan yeniden tarlaya bir sistemin gerekliliğini 
savunmaktadır. Bu süreçte dünyadan örnekleri de takip etmekte ve bu 
güncel bilgiler ışığında karar alıcılara politika tavsiyelerinde 
bulunmaktadır. Özellikle pratik ve teorik bilgilerin kesişmesini, sorunların 
tespit edilmesini ve bu sorunlara dair ekoloji çerçevesinde çözümler 
üretilmesini desteklemektedir. Çalışmalarını gıda egemenliği, gıda hakkı 
ve güvenliği gibi kavramlar çerçevesinde ve ekoloji perspektifini merkeze 
alarak yürütmektedir.

Kültür Sanat Çalışma Grubu

Kültür Sanat Çalışma Grubu, İstanbul’un kültür sanat hayatına katkıda 
bulunmak, yeni fikirler üretmek ve mevcut sorunları tespit ederek, onlara 
ilişkin çözüm önerileri geliştirmek amacıyla kurulmuştur.  

Hem kent yaşayanlarının hem de kentten geçici olarak faydalananların 
kültür sanat etkinliklerine erişimine destek olmak, kültürel ve sanatsal 
faaliyetlerin gelişimine katkıda bulunmak üzere çalışmalar yürütmektedir.

Spor Çalışma Grubu

Spor Çalışma Grubu, sporun tüm seviye ve branşlarına yönelik güncel 
ihtiyaçları takip ederek gelişimi için farkındalık yaratmak ve spor 
faaliyetlerini kentin her kesiminde yaygınlaştırmak üzere çalışmalar 
yürütmektedir. Gereken uygulamaları tespit etmek, önermek ve 
değerlendirmelere dayalı plan ve projeler oluşturmak amacıyla 
çalışmalar yapmaktadır. 

İstanbulluların spora katılımını teşvik etme, toplumun her kesiminin 
spor faaliyetlerinden eşit imkânlar dahilinde faydalanmasına olanak 
tanıma ve spor tesislerinin verimli kullanılması için çalışmalar yapma 
hedeflerini gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Kent Yoksulluğu Çalışma Grubu

Kent Yoksulluğu Çalışma Grubu, yoksullukla mücadele, barınma hakkı, 
konut aktivizmi, eğitim hakkı, sağlık hakkı gibi İstanbulluların kentsel 
yoksulluğa ilişkin sorunlarını tartışırken; kırılgan grupların perspektifini 
önceliklendirerek sorunların çözülebileceği bir zemin oluşturmak 
amacıyla oluşturulmuştur.

Kentsel planlama kuram ve pratiğinin, kentsel yoksulluğun giderilmesi 
ve kentsel sosyal adaletin sağlanması için kullanılmasını destekleyen 
çalışmalar yapmaktadır. 

Kent Kültürü ve Kültürel Miras Çalışma Grubu

Kent Kültürü ve Kültürel Miras Çalışma Grubu, İstanbul’un zengin kültürel 
birikiminden beslenerek çağdaş bir kent kültürünün gelişmesine, kentin 
kültürel ve doğal miras değerlerinin korunmasında bilimsel çerçevede iyi 
uygulama ilkelerine bağlı kalarak etkin, katılımcı ve sürdürülebilir politikaların 
geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı sunmak amacıyla kurulmuştur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Kent Konseyi arasında 
kurumlaşmış, aktif ve demokratik bir iş birliği geliştirmeyi hedefler. 

Geliştirilecek iletişim modelinin sonucunda ise kültürel miras bilinci yüksek ve 
katılımcı bir kent kültürünü teşvik etmek; bu konudaki politikaları 
güçlendirecek bilgiler, öneriler ve proje fikirleri sunmak amacıyla çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Kent Peyzajı ve İmar Çalışma Grubu

Kent Peyzajı ve İmar Çalışma Grubu, kent peyzajı ve imar 
dinamiklerindeki denge unsurunu koruyarak şehri sürdürülebilir ve 
yaşanabilir kılma hedefinden yola çıkılarak kurulmuştur. Kentsel 
planlama süreçlerinde katılımcı yaklaşımı bir ön şart olarak ele alan 
çalışma grubu, bütüncül ve işlevsel kararların yapılandırılması amacıyla 
kentlilerin ortak sorunlarını çözmeye yönelik tavsiyeler üretmekte ve bakış 
açısı getirebilmek üzere çalışmalar yapmaktadır.

Çocuk Hakları Çalışma Grubu

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

İstanbullu çocukların sorunlarından ve gereksinimlerinden yola çıkarak 
bu konularda çözüm önerileri geliştirmek ve projeler üretmek üzere 
çalışmalarını yürütmektedir.
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Turizm Çalışma Grubu

Turizm Çalışma Grubu, İstanbul’un dünya turizmindeki ilk beş 
destinasyon arasına girmesi yolunda turizmin gelişimine katkıda 
bulunmak amacıyla kurulmuştur.  Turizmin kent yaşamı üzerindeki 
etkilerini incelemek, güçlü ve zayıf yönlerini ele alarak çözüme 
kavuşturmak için fikirsel altyapı sunmak, gelişim süreçlerine katkıda 
bulunmak gibi hedefler doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir. 

Çevre Çalışma Grubu

Çevre Çalışma Grubu, kentsel ve doğal yaşam alanlarını bütüncül bir bakış 
açısıyla ele alarak doğanın korunmasını ve kaynakların gelecek kuşaklara 
aktarılmasını, çevresel sorunlar konusunda İstanbulluların 
bilinçlendirilmesini, kent genelinde uygulanabilir çevre dostu sistemlerin 
geliştirilmesini odağa alan çalışmalar yürütmektedir. Atık yönetimi, 
müsilaj sorunu ve deniz temizliği, geri dönüşüm gibi konuları gündemine 
alarak doğal alanlara yönelik bir savunuculuk da yapmaktadır.

Deprem ve Afet Çalışma Grubu

Deprem ve Afet Çalışma Grubu; deprem öncesi, deprem sırasında ve 
deprem sonrası yapılması gerekenleri ilgili paydaş gruplar ile görüşmek ve 
somut bir hareket planı ortaya koymak amacıyla kurulmuştur.  İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen deprem ve afet 
çalışmalarının izlenerek, ilgili  birimlerle iş birliği ve eşgüdüm içerisinde 
çalışmalarını yürütmeyi hedefler.

Ulaşım Çalışma Grubu

Ulaşım Çalışma Grubu, İstanbul ölçeğindeki bir kentte ulaşım konusunun 
ele alınış biçiminin, çevresel ve kentsel sürdürülebilirliğin temeli olduğu 
kabulünden hareketle kurulmuştur. Çalışma Grubu, İstanbul’daki toplu 
taşıma, yaya/yürüyüş yolu, bisiklet, elektrikli scooter ve özel araç ulaşım 
seçeneklerinin mevcut durumunu tespit etmek, ihtiyaçlarını belirlemek 
ve çözüm önerileri geliştirmek üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Hukuk ve İnsan Hakları Çalışma Grubu

Hukuk ve İnsan Hakları Çalışma Grubu, İstanbul’da yaşayan yurttaşların 
temel hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, eşit koşullarda hizmetlere 
erişimlerinin sağlanması, kentlinin temel hak ve özgürlükleriyle ilgili 
bilgilendirilmesi, hukuki sorunların gözlemlenerek giderilmesi adına 
girişimde bulunulması, kentin hak ve hukukunun korunması amacıyla  
çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

Eğitim Çalışma Grubu

Eğitim Çalışma Grubu, Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konulan 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın dördüncü maddesi olan, 
“kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes 
için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek” ifadesini amaç 
edinmiştir. Bu madde doğrultusunda, belirlenen hedefin 
gerçekleştirilmesi için eğitim kavramını 4 farklı boyutta – Okul Öncesi, İlk 
ve Orta Öğretim, Yükseköğretim ve Yaşam Boyu Eğitim – inceleyerek; 
İstanbul’un eğitim alanındaki sorunlarına farkındalık yaratmak ve bu 
konulardaki çözüm önerilerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta 
olmak üzere, ilgili kurumlara ulaştırmak üzere çalışmalarını yürütür.

Dijital Teknoloji Çalışma Grubu

Dijital Teknoloji Çalışma Grubu, teknolojik gelişmelerin kent yaşamı 
üzerindeki etkilerini irdelemek, yeniliklerin olası getirilerini araştırıp, 
belediye yönetimi için fikirsel altyapı sunmak amacıyla kurulmuştur. Kente 
ilişkin temel teknolojik uygulamalar ve süreçlerin gelişimine katkıda 
bulunmak hedefiyle yaratıcı çözüm önerileri sunarak çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Toplumsal Eşitlik Çalışma Grubu

Toplumsal Eşitlik Çalışma Grubu, kent yönetişiminde kapsayıcılığı 
artırmak amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda, kentin tüm toplumsal 
kesimlerine temas ederek onları karar süreçlerine katmayı, çeşitli ve farklı 
dezavantajlı grupların sorunlarını dile getirmeyi ve çözüm önerilerinde 
bulunmayı hedeflemektedir. 
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ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI 

ÇALIŞMA GRUPLARININ REVİZYONU

İstanbul Kent Konseyi’nde yer alan tematik çalışma grupları, ilgili tema özelinde eğitim almış, çalışmış 
ya da alana bireysel ilgisi olan katılımcıların gönüllülük esasıyla çalışmalar yürüttüğü konsey organıdır.

İstanbul Kent Konseyi, 2. dönem faaliyetleri kapsamında; çalışma gruplarının üye kompozisyonunu, sivil 
toplumun insan kaynağı ve uzmanlık alanlarının çeşitliliğinden faydalanarak yürütülen tartışmaları 
zenginleştirmek amacıyla yeniden yapılandırmıştır.

2022 yılının başında bazı çalışma grupları için yeniden kuruluş toplantıları düzenlenmiştir.

KENT YOKSULLUĞU KENT SAĞLIĞI DEPREM VE AFET

GÖÇ ÇEVRE KENT PEYZAJI VE İMAR

SPOR EMEK/İŞ YAŞAMI ULAŞIM

KÜLTÜR SANAT

ÇALIŞMA GRUPLARI - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tematik Bilgilendirme Toplantıları

Çalışma gruplarının faaliyet verimliliğini artırmak, ilgili tematik alanda İBB tarafından yürütülen çalışmalara 
dair etkin bir izleme - değerlendirme süreci oluşturarak iş birliğini güçlendirmek amacıyla İBB birimleri ile 
istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

Kent Kültürü ve Kültürel Miras Çalışma Grubu
İBB Şehir Planlama Şube Müdürlüğü

Kent Sağlığı Çalışma Grubu
İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı 

Kent Peyzajı ve İmar Çalışma Grubu
İBB Şehir Planlama Şube Müdürlüğü & Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü

Kent Yoksulluğu Çalışma Grubu
İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Deprem ve Afet Çalışma Grubu
İBB Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü & 
Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü & 
Afet Koordinasyon Merkezi

Göç Çalışma Grubu
İBB Göç Birimi

Kültür Sanat Çalışma Grubu
Kültür A.Ş

Spor Çalışma Grubu
İBB Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü

Kültür-Sanat Çalışma Grubu
İBB Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü
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ÖNE ÇIKAN GÜNDEMLERLE ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI 

Kent Kültürü ve Kültürel Miras Çalışma Grubu,
9 Ocak tarihinde; Süleymaniye Dünya Miras Alanı’nın 
bütüncül olarak korunması ve doğal koruma 
alanlarındaki güncel gelişmeler gibi önemli 
gündemleri görüşmek üzere gerçekleştirilen 
toplantıda bir araya gelmiştir. 

Grup, 29 Mart tarihinde ise Beyoğlu’ndaki kentsel 
mücadelelerin geçmişine ve birikimine yönelik 
yürütülebilecek çalışmalara dair değerlendirmelerde 
bulunmak amacıyla toplanmıştır. Toplantı 
kapsamında, ana gündemden hareketle, kamusal 
alanların ortak yönetimine dair bir plan hazırlanması 
gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Kent Yoksulluğu Çalışma Grubu, 19 Eylül tarihinde, 
planlama aşamasında oldukları Kent Yoksulluğu 
Çalıştayı’nın; amacını, uygulama yöntemini, çalışma 
takvimini ve hedef kitlesini belirlemek amacıyla bir 
araya gelmiştir.  Toplantı kapsamında ayrıca,  
'İstanbul'da Yoksulluk'  teması üzerine çalışan sivil 
toplum kuruluşlarının taraması da yapılmıştır.

Etkinlik tarihine kadar 8 hazırlık toplantısı 
gerçekleştiren grup, bu toplantılar kapsamında; panel 
programı, tematik masa çalışmaları, moderasyon 
görevlendirmeleri, paydaş iletişim süreci ve program 
akışı gibi birçok açıdan çalıştayı yapılandırmıştır.

10 Aralık tarihinde ise, çalıştay raporunun yazımı ve etkinliğe dair geri bildirimlerin paylaşılması gündemiyle 
bir araya gelinmiştir.

KENT KÜLTÜRÜ VE KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMA GRUBU

KENT YOKSULLUĞU ÇALIŞMA GRUBU

 

Spor Çalışma Grubu, 20 Mayıs tarihinde dezavantajlı 
bireylerin spor faaliyetlerine erişiminin artırılmasına 
yönelik geliştirilebilecek önerileri değerlendirmek üzere 
bir araya gelmiştir. 

Grup, 8 Ağustos tarihinde ise, yeni dönem çalışma 
planını oluşturmak ve ‘Spor Kenti İstanbul’ teması 
çerçevesinde yürütülebilecek çalışmaları belirlemek 
üzere buluşmuştur.

Panel, söyleşi vb. çalışmaların içeriğini belirlemek üzere birçok toplantı gerçekleştiren çalışma grubu; söyleşi 
programlarını, İstanbul Maraton ve Spor Fuarı içerisinde hayata geçirmeyi kararlaştırmıştır. Bu kapsamda, 
12 Ekim tarihinde, yeniden bir araya gelerek, İstanbul Maraton ve Spor Fuarı’nda yer alacak stant programını 
ve söyleşilerin organizasyonunu planlamıştır.

 

Tarım, Gıda ve Su Ürünleri Çalışma Grubu, 17 Ekim 
tarihinde yeni dönem çalışmalarını planlamak üzere bir 
araya gelmiştir.  Toplantı kapsamında, İstanbul Tarım 
Platformu’nun kuruluşu, tüketici haklarına ilişkin 
güncel değerlendirmeler ve sorunlar gibi önemli 
başlıkların çalışma planlamasına dahil edilmesinin 
gerekliliği ortaya çıkmıştır. 8 Ekim tarihinde 
gerçekleştirilen toplantıda ise İstanbul Tarım 
Platformu’na ilişkin bilgilendirme sunumu yapılmıştır. 

Çalışma Grubu, 24 Kasım tarihinde, tüketici yaşamını 
olumsuz etkileyen enflasyon ve güvenli gıdaya erişim 
problemi gündemiyle bir araya gelmiştir. Toplantıda, 
TÖK-AR tarafından gerçekleştirilen araştırmaya dair 
bilgilendirme sunumu yapılmıştır.  Ocak 2023 rapor 
sonuçlarının çalışma grubu tarafından 
değerlendirilmesi ve AB Horizon - Azmud Projesi kapsamında yürütülen ‘Akdeniz Seralarının İyileştirilmesi’ 
çalışmalarında yer alan kurum temsilcisinin gelecek toplantıya davet edilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu karar doğrultusunda planlanan aralık ayı toplantısında ise AB Horizon Projesi’nin doğal yaşama 
etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla, projenin Ar-Ge faaliyetleri yürüten TABİT sosyal girişim yetkilisi 
tarafından üyelerin soruları cevaplanmıştır. 

SPOR ÇALIŞMA GRUBU

TARIM, GIDA VE SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA GRUBU
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8 Aralık tarihinde, 2022 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesine yönelik yapılandırılmış bir atölye formatıyla 
İstanbul Kent Konseyi’nde bir araya gelinmiştir. Kent Sağlığı Çalışma Grubu Manifestosu’na binaen; 
manifesto içerisinden somut eylem alanına dönüşebilecek projeler için Çocuk-Kadın-Çevre temaları 
seçilmiştir.

12 Kasım 1999 yılında 845 yurttaşın hayatını kaybettiği Düzce Depremi’ni anmak üzere bir farkındalık yayını 
hazırlanması gündemi öne çıkmıştır. 

12 Aralık tarihli toplantıda ise kent içi ve dışındaki, farklı ölçeklerdeki alanlarda oluşabilecek yangın gibi acil 
durumlarda, anında müdahale için önemli bir potansiyel içeren gönüllü itfaiyecilik konusunun daha geniş 
anlamda tartışılması ve somut bir proje ile ilişkilendirilmesine dair özel gündemli bir toplantı 
gerçekleştirilmiştir.

Deprem Afet Çalışma Grubu, 26 Eylül tarihinde, 
“Depreme Hazır İstanbul” sloganıyla toplumun tüm 
kesimlerini kapsayacak bir proje üretilmesi gündemiyle 
İstanbul Kent Konseyi’nde bir araya gelmiştir. Proje 
içeriğinde; bireysel ve aile afet bilinci eğitimleri, 
toplumsal ve bütünleşik risk yönetiminde yerel 
uygulamalar ile dijital araçlar ana tartışma başlıkları 
içerisinde yer almıştır. 

11 Ekim tarihinde gerçekleştirilen toplantıda ise

 

Kent Sağlığı Çalışma Grubu, yıl içerisinde 
gerçekleştirdiği birçok toplantının akabinde 25 Eylül 
tarihinde, devam eden aksiyon ve projelerine ilişkin 
istişarede bulunmak üzere bir araya gelmiştir. 
İstanbul'da sağlık hizmeti veren tüm kurumların 
coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla dijital olarak 
haritalandırılması projesine ve gıda israfı ile 
mücadelede önemli bir rol üstelenen gıda paylaşımını, 
dünyadaki iyi örnekler üzerinden tartışmaya açmayı 
hedefledikleri “foodsharing” yayınının hazırlıklarına 
yönelik aksiyon kararları alınmıştır.

 

Denizcilik Çalışma Grubu, yıl boyunca İstanbul’un 
deniz ve denizcilik konusunda dünya standartlarında 
bir şehir olmasına yönelik sivil alanda yürütülebilecek 
çalışmalar konusunda öneriler oluşturmak üzere 
birçok toplantı gerçekleştirmiştir. Kent içi ulaşımda 
deniz yolunun kulanımının yaygınlaştırması başlığı öne 
çıkan gündemler arasında yer almıştır. Çalışma 
grubunun, 5 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda 
ise yerel hizmetlerde denizcilik ve balıkçılık faaliyetleri 
ile STK'lerin talep ve önerileri değerlendirilmiştir.

KENT SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU

DEPREM AFET ÇALIŞMA GRUBU

DENİZCİLİK ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUPLARININ FAALİYETLERİ

“SAĞLIKLI İSTANBUL” ARAMA KONFERANSI

Kent Sağlığı Çalışma Grubu üyeleri tarafından; ortak sorunlara 
ortak çözümler bulmak ve daha sağlıklı bir kent amacına 
ulaşmak için hangi hedeflerin gerçekleştirilmesi gerektiğini 
tespit etmek üzere arama konferansı gerçekleştirilmiştir. 
Arama konferansında; çalışma grubunun kendi içerisinde ortak 
bir dil oluşturmak, ‘Sağlıklı Kent’in çağrışımlarına yönelik bir 
tanım yaparak bu tanımla Sağlıklı İstanbul'un çerçevesini 
belirlemek ve Sağlıklı İstanbul’a ulaşmak için iyileştirilmesi 
gereken eylem ve hizmetlere yönelik ana konu başlıklarını 
öne çıkarmak amacıyla bir araya gelinmiştir.

Yapılan çalışmada kısa ve uzun vadede eylem planları ortaya 
konmuştur. Kentsel/mekânsal altyapı, ulaşım, güvenlik, 
kültür ve sanat, çevre gibi farklı temalar üzerinden sağlıklı bir 
kent için nelerin iyileştirilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Alt 
temalarda ise sağlıklı gıda maddelerine ve suya erişim, sağlık 
tesislerinin bilgisine erişim, bisikletli ulaşım ve toplu ulaşım, 
plastik atıklar, çevre dostu yeşil bina sistemleri sağlıklı gıda 
maddelerine ve suya erişim, sağlık tesislerinin bilgisine erişim, 
bisikletli ulaşım ve toplu ulaşım, plastik atıklar, çevre dostu yeşil 
bina sistemleri başlıkları öne çıkmıştır. Her bir eylem planı için 
hangi paydaşlarla çalışılması gerektiği belirlenmiştir.

Kent Sağlığı Çalışma Grubu tarafından,
16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen çevrimiçi 
sunumda “Foodsharing” gönüllülük 
organizasyonu, uzun yıllar bu 
organizasyonda gönüllülük faaliyetleri 
içerisinde bulunan Nurper ALACATLI 
tarafından tanıtılmıştır. Almanya Freiburg 
şehrinde uygulanan ve gıda israfını 
önlemeye yönelik olarak bireyler, 
perakendeciler ve üreticilerin paydaş olarak

hareket ettiği bu organizasyon, küçük ve orta ölçekli alanlarda başarılı olma potansiyeli ile dikkat çekmiştir. 
Bu uygulama ile gıda israfıyla mücadele konusunda farklı alternatifler ve yerele özgü çözümlerin gerekliliği 
tartışmaya açılmıştır.

FOODSHARING YAYINI
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İSTANBUL AFETE HAZIR MI ? YOUTUBE CANLI YAYINI

Deprem Afet Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “İstanbul 
Afete Hazır mı?” canlı yayını, 12 Kasım tarihinde İstanbul Kent 
Konseyi Youtube Kanalında yayınlanmıştır. 

Düzce Depremi'nin yıldönümünde gerçekleştirilen yayında, 
afetlerin yıkıcılığına, afet bilinci ve önlemlerin hayati 
değerine bir kez daha dikkat çekilmiştir. Deprem Afet 
Çalışma Grubu üyelerinden, AKUT Vakfı Başkanı Nasuh 
MAHRUKİ tarafından “Afet Okuryazarlığı” ve DBE Davranış 
Bilimleri Enstitüsü Başkanı Emre KONUK tarafından “Afette 
Psikolojik Müdahale” başlıklı sunuşlar gerçekleştirilmiştir.  
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme 
Şube Müdürü Kemal DURAN ise “İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Sürdürülebilir Deprem Dayanıklılığı Çalışmaları” 
konusundaki çalışmaları aktarmıştır.

Kadıköy Kent Konseyi ev sahipliğinde ve İstanbul Kent Konseyi 
Tarım, Gıda ve Su Ürünleri Çalışma Grubu iş birliğiyle 15 - 16 Ekim 
tarihlerinde Özgürlük Parkı’nda düzenlenen Kadıköy Gıda 
Şenliği’nde, "Kimseyi Arkada Bırakma" temasıyla bir araya 
gelinmiştir. 

Şenlik kapsamında oluşturulan panayır alanında kurulan 
stantta, İstanbul Kent Konseyi tarafından yürütülen çalışmalar; 
yurttaşlar, uzmanlar ve üreticilerle paylaşılmıştır.

15 Ekim günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Kadıköy 
Belediyesi yetkilileri ve alandaki uzmanlar; yurttaşların 
İstanbul’un tarımsal hizmetleri hakkındaki sorularını 
yanıtlayarak bilgi aktarımında bulunmuştur.

16 Ekim günü İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ;  
üreticiler, meslek odaları ve ilçe kent konseyi üyeleriyle bir araya 
gelerek kentte sürdürülen tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi 
konusunda fikir alışverişinde bulunmuştur.

Şenlik kapsamında; büyük şehirlerde tarım, hayvancılık ve 
gıdaya dair üretici - tüketici perspektiflerinden, mevcut 
hizmetler, çözüm önerileri ve zorlukların ele alındığı iki panel 
gerçekleştirilmiştir.

Gıda Şenliği, İBB Tarım ve Su Ürünleri Müdürü Naki ÇETİN ve 
İstanbul Kent Konseyi Tarım, Gıda ve Su Ürünleri Çalışma Grubu 
Üyesi Kiraz ÖZDOĞAN’ın konuşmacı oldukları forumla son 
bulmuştur.

KADIKÖY GIDA ŞENLİĞİ

İSTANBUL MARATON VE SPOR FUARI

Spor Çalışma Grubu, 3 - 4 - 5 Kasım tarihlerinde 
düzenlenen İstanbul Maraton ve Spor  Fuarı’na, 
tanıtım standı ve düzenledikleri söyleşilerle 
katılım sağlamıştır. 

4 Kasım tarihinde, olimpik karateci Serap 
ÖZÇELİK’in, olimpik atlet Berivan ŞAKIR’ın ve milli 
buz hokeyi sporcusu Şüheda KUTLUCA’nin spor 
yolculuklarından hareketle, sporcu olmak isteyen 
çocuk ve gençlere ilham vermek amacıyla “Başarı 
Hikayeleri” başlıklı söyleşi gerçekleştirilmiştir.

5 Kasım tarihinde ise milli antrenör M. Kemal ÇELİKBİLEK, buz hokeyi U18 ve U9-minikler antrenörü T. Melis 
DEMİR ve atletizm U20 milli takım ve engelli sporcular antrenörü Seda ARBAY ile “Minikler ve Gençler 
Spora Nasıl Hazırlanır?” başlıklı söyleşi, egzersiz ve spor psikoloğu Eylem ŞENKAL moderasyonunda 
düzenlenmiştir.

Kent Yoksulluğu Çalışma Grubu tarafından, İstanbul’un kent yoksulluğunu konuşmak ve yoksulluğa dair 
çalışmalara yöntemsel öneriler sunmak, politikaları değerlendirmek üzere 26 Kasım tarihinde, Yenikapı 
Metro Akademi’de Kent Yoksulluğu (2022 Kent Hakkı)  Çalıştayı düzenlenmiştir.

Çalıştay’da İstanbul özelinde kentlerin yoksullukla ilişkili sosyal sorunlarının; sivil toplum örgütleri, inisiyatif, 
ağ, hareket, dernek, vakıf, yerel yönetim temsilcileri ve öğrenciler ile birlikte ele alınması ve bu sorunlara 
kolektif çözümler üretilmesi  hedeflenmiştir.

Program, “Yoksullukla Mücadele Rabıtası: Yerel Yönetim, İstanbul Kent Konseyi ve Sivil Toplum” başlıklı 
panel ile başlatılmıştır. TÜSES Yönetim Kurulu Üyesi Dursun BULUT moderasyonunda gerçekleşen panelde, 
İstanbul Kent Konseyi Genel Sekreteri Rasim ŞİŞMAN, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube 
Müdürü Güray ÜNSEVEN ve İstanbul Üniversite-Cerrahpaşa Sosyal Hizmet Bölümü’nden Araş. Gör. Dr. Tuğba 
CANBULUT konuşmacı olarak yer almıştır. 

Çalıştayda “Barınma Hakkı, Nitelikli Eğitim Hakkı, Beslenme Hakkı, Sağlık Hakkı, Sosyal Hizmetlere 
Erişim Hakkı” olmak üzere 5 tematik masa etrafında kolektif bir çalışma yürütmüş olup, çalıştaydan elde 
edilen çıktılar Aralık ayında raporlaştırılarak kamuoyuna duyurulmuştur.

KENT YOKSULLUĞU (Kent Hakkı) ÇALIŞTAYI 
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TOPLANTILAR
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İstanbul Kent Konseyi, yürüttüğü çalışmaları çeşitlendirmek, bünyesine daha fazla STK’yı dâhil etmek, 
iş birliklerini geliştirmek üzere birçok kurum ve paydaşla toplantılar gerçekleştirmektedir.

22 Ocak tarihinde, İBB Ali Emiri Efendi Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen 2. Dönem Olağan 
Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda;  Başkan 
Tülin HADİ yeniden  Başkanlığa seçilmiştir. 

1. Dönem faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul Üyeleri’ne 
bilgilendirmelerde bulunan Tülin HADİ, üyelerin 
desteğini alarak 2. Dönemde yerelde, katılımı 
artırmak hedefiyle çalışmalara devam edileceğini 
ifade etmiştir.

2022 yılı süresince İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ile belirli aralıklarda toplantılar düzenlenmiş 
olup, bu toplantılarda; kent konseyinin faaliyetlerini belirlemek ve değerlendirmek, yeni çalışma alanları ve 
konular tespit etmek üzere gündemler oluşturulmuştur.

Gerçekleştirilen toplantılarda, çalışma gruplarının yeniden yapılandırılması, Katılım Kafe Toplantıları, 
Toplumsal Cinsiyet ve İstanbul’da Güvenlik Algısı Atölyesi, İstanbul’a Erişmek Atölyesi, Yaşlı Dostu Kentler 
Çalıştayı, Bütçem İstanbul / Bilgilendirme Toplantısı ve Fikir Maratonları, Kamusal Alanların Ortak Yönetimi 
Paneli, İstanbul Belediye Meclis Simülasyonu gibi çeşitli gündemler değerlendirilmiştir.

24 EYLÜL 2022 tarihinde İBB Ali Emiri Efendi Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen İstanbul Kent Konseyi 
Olağan Bilgilendirme Genel Kurul Toplantısı'nda 
Başkan Tülin HADİ, Genel Kurul Üyelerine 2022 yılı 
faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulunmuştur. 
Yerel yönetimlerin etkin bir şekilde izlenebilmesi için 
oluşturulan konseyin yeni katılım araçlarıyla ilgili Genel 
Kurul Üyelerinin fikir ve önerileri alınmıştır.

2. DÖNEM OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI

OLAĞAN BİLGİLENDİRME GENEL KURUL TOPLANTISI

YÜRÜTME KURULU TOPLANTILARI

PAYDAŞLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTILAR

AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) TOPLANTILARI

B40 BALKAN ŞEHİRLERİ AĞI ZİRVESİ YEREL DEMOKRASİ VE GÖÇ ÇALIŞMA GRUBU

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ, Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası (EBRD) ve Argüden Yönetişim 
Akademisi ile EBRD’nin Bağımsız Proje Hesap Verebilirlik 
Mekanizması IPAM’ın çalışmaları ve altyapı yatırımlarında 
kapsayıcı katılımın önemi ve gerekliliği konusunda, 
kurumların birlikte yapabilecekleri üzerine fikir 
alışverişinde bulunmuştur.

İstanbul Kent Konseyi, Argüden Yönetişim Akademisi ve 
IPAM iş birliğiyle, "Türkiye'de Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası Destekli Altyapı Projelerinde Şeffaflık ve Sivil 
Toplumun Rolü" webinarı, büyükşehir kent konseylerinin 
ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Webinarda; şehirlerin kalkınma finansmanı, süreçlerin 
şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde yürütülmesinde sivil 
toplumun rolü ve etkileşim olanakları değerlendirilmiştir.

Tülin HADİ,  “EBRD Destekli Yatırımlarda Paydaş 
Katılımı” konulu kapasite geliştirme projesi kapsamında, 
EBRD tarafından düzenlenen Koltuk Sohbeti 
programına konuk olmuştur. 

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ, B40 Balkan 
Şehirleri Ağı Zirvesi’nin Yerel Demokrasi ve Göç Çalışma 
Grubu toplantılarında; ortaklaşan sorunlar temelinde,  
kentlerde yerel demokrasiyi güçlendirmek ve geliştirmek 
adına yürütülen çalışmaları kent konseyi 
deneyimlerinden hareketle aktarmıştır .

Bu kapsamda İstanbul’da 2021 yılında ilk kez hayata 
geçirilen katılımcı bütçe uygulamasına dair detaylar, iyi 
uygulama örneği olarak paylaşılmıştır. Bununla birlikte

üye şehirlerde sivil katılım ağını genişletmek; kentlerin göç, iklim ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden 
kaynaklı sorunlarına çözümler sunan sosyal girişimleri desteklemek adına proje önerileri hazırlanmıştır.
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İSTANBUL
KENT KONSEYİ
FAALİYETLERİ
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YAŞLI DOSTU KENTLER ÇALIŞTAYI

Ataşehir Belediyesi, Ataşehir Kent Konseyi ve İstanbul Kent 
Konseyi ortaklığında, çeşitli kamu kurum ve kuruluşu, sivil toplum 
örgütü, meslek odası, akademi ve kent konseyi temsilcilerinin 
katılımıyla ‘Yaşlı Dostu Kentler Çalıştayı’ gerçekleştirilmiştir. 
23 Şubat tarihinde gerçekleşen çalıştayda 98 katılımcı, tematik 
masalarda görüş aktarımında bulunmuştur. 

Yaşlıların kent hayatında yaşadıkları sorunlar, maruz kaldıkları 
ayrımcılıklar ve bunlara yönelik çözüm önerileri;  
“kentsel/mekânsal altyapı,  kültürel-sosyal-sanatsal yaşama 
katılım,  sağlık, spor,  teknoloji,  iletişim, katılım ve örgütlenme, 
afet, dayanışma ve yaşlılara yönelik gönüllü çalışmalar” olmak 
üzere 9 farklı tematik masa çalışması ile değerlendirilmiştir. 

Her yaşlı bireyin ‘güvenli, erişilebilir ve sağlıklı’ bir çevrede yaşama 
hakkı olduğu gerçeği, çalıştayın temel yaklaşımını oluşturmuştur. 
Aktif yaşlanmaya yönelik uygulamaların çeşitlendirilmesinin ve 
yaygınlaştırılmasının gerekliliği önemle vurgulanmıştır.  Bunun 
yerel yönetimler tarafından yaşlılara yönelik bir sosyal politika 
olarak ele alınması gerektiği görüşünde ortaklaşılmıştır. Bu 
çalıştayla; hem yerel hem de üst ölçekli çalışmalara örnek olacak 
bir model oluşturulmasına yönelik önemli bir adım atılmıştır. 

6 Temmuz tarihinde ise;  gerçekleştirilen çalıştayın raporu 
yayımlanmıştır. 

Yaşlı bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımı için öne 
çıkan gündemler ise;

• Kentsel hizmet üreten tüm kamu kurumlarının iş birliği ve koordinasyonunda hizmet binalarının 
 mekânsal organizasyonunun iyileştirilmesi,

• Kent mekânında ortak açık alanların erişilebilirliğinin artırılması, 

• Sosyal yaşama katılımlarının aktiviteler ve sosyal merkezlerle artırılması, 

• Yaşlı bakım hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması,

• Aktif yaşlanma için spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi, 

• Yaşlı bireylerin dijital okuryazarlıklarının güçlendirilmesi, 

• Yaşlı bireylerin örgütlenecekleri ve dayanışma içinde olacakları ortamların çeşitlendirilmesi olmuştur.

İSTANBUL’A ERİŞMEK ATÖLYE SERİSİ

Kentsel yaşama erişimin bir hak olduğu kabulüyle,  fiziksel 
çevrenin planlanmasından sorumlu politika yapıcıların ve meslek 
uzmanlarının toplumun her bireyini kapsayacak çalışmalar 
yürütmesi gerekmektedir.

Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen atölye çalışması
2 aşamalı olarak planlanmıştır. İlk aşamasında erişilebilirliğin ve 
karşılaştığımız erişim kısıtlarının bir tanımlamasının yapılmıştır. 
İkinci aşamada ise ortak bir masa etrafında tüm sorunlar ve 
çözüm önerileri tartışılmıştır. Atölye çıktılarından oluşan 
‘İstanbul’a Erişmek Atölye Serisi Raporu’ 5 Nisan’da yayımlanmıştır. 

Engelli bireylerin, çeşitli meslek gruplarından uzmanların, 
akademisyenlerin, kamu kurumu temsilcilerinin, sivil toplum 
kuruluşları temsilcilerinin bir arada olduğu toplantıda, bazı ilkesel 
ve somut öneriler ortaya çıkmıştır.

Erişilebilirlik gündemi çıktıları; hak arama ve hak takibi, eğitim ve 
bilinçlenme, ortak alanlar ve sosyalleşme, ulaşım ve şehir içi 
hareket alt temalarında incelenmiştir. Bu alt temalarda; olumlu ve 
olumsuz deneyimler ortaya konmuş, öneriler bildirilmiş ve bu 
önerilerin eylem planlarına dönüşmesi için hangi kurumların ilgili 
paydaş olduğu tespit edilmiştir. Engelli bireylerin temel kentsel 
haklara erişimi, kent mekânında yaşadıkları erişim sorunları, sosyal 
hayata katılım zorlukları gibi konular önceliklenmiştir. 

Oluşturulan rapor sonucunda; 16 somut öneri, 6 adet ise ilkesel 
düzeyde politika önerisi ortaya konmuştur. İstanbul’a Erişmek 
Atölye Serisi Raporu yerel yönetimlerin ilgili birimleriyle takibi 
yapılmak üzere paylaşılmıştır.

İstanbul Kent Konseyi ve Koç Üniversitesi iş 
birliğinde hazırlanmış olan ‘İstanbul’a Erişmek 
Atölyesi’ raporunun atölye katılımcıları ve İBB’nin 
ilgili birimlerine sunulduğu ve ardından ‘Erişilebilir 
Bir Çevre ve Adil Yaşam Hakkı’ paneli ile devam 
eden program “10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası” 
kapsamında 16 Mayıs’ta düzenlenmiştir. 

Program, Erişilebilirlik Uygulamaları ve  İletişim 
Uzmanı Adem KUYUMCU tarafından ‘Hak Temelli

Erişilebilirlik” kavramının tariflenmesi ile başlamıştır. Koç Üniversitesi’nde öğrenim gören  Zeynep Şölen 
YILDIZ tarafından ise ‘İstanbul’a Erişmek Atölyesi’ raporu tanıtılmıştır.

‘Erişilebilir Bir Çevre ve Adil Yaşam Hakkı’ panelinde; Adem KUYUMCU, Figen ERBEK, Nagihan ÖZDEMİR ve 
Hilal ŞAVLI tarafından bilgi aktarımında bulunulmuştur.

ERİŞİLEBİLİR BİR ÇEVRE VE ADİL YAŞAM HAKKI PANELİ 
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ANKARA KENT KONSEYİ ALEGRİA KOROSU KONSERİ

3 Temmuz tarihinde Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde, İstanbul Kent Konseyi ve Ankara Kent 
Konseyi iş birliği ile Alegria Korosu Konseri düzenlenmiştir.

İLK YARDIM FARKINDALIK EĞİTİMİ

Marmara Depremi ve yaşanan diğer afetlerin yanı 
sıra  gündelik yaşantımızda karşılaştığımız hayati risk 
taşıyan kazalara karşı, ilk yardım uygulamalarının 
önemine ilişkin "İlk Yardım Farkındalık Eğitimi" 
planlanmıştır. 

Fiziki ortamda gerçekleştirilen eğitim, doğru ilk 
yardım tekniklerinin ne kadar önemli olduğu 
konusunda farkındalık yaratmak açısından faydalı 
olmuştur.

KAMUSAL ALANLARIN ORTAK YÖNETİMİ

Kamusal alanlar, kentin her kesiminden bireyi içine alan, 
farklı kültürel ve sosyal grupların özgür ve eşit koşullarda 
var olabildikleri alanlar olmalıdır. Bu bağlamda 
toplumun, kamusal alanların şekillenmesinde önemli 
bir görevi vardır. 

Kamusal alanı doğasıyla tariflemek, geniş çevrelerce 
sahiplenilmesine olanak vermek ve nasıl bir kamusal 
alan yönetim modelinin var olması gerektiğini, 
yurttaşların görüşlerinden yola çıkarak ortaya koymak 
adına ‘Kamusal Alanların Ortak Yönetimi’ paneli 
planlanmıştır. Kamu kurumlarından meslek odası 
temsilcilerine, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden 
akademisyenlere kadar pek çok paydaşa ortak bir 
davetle açık çağrıda bulunulmuştur.

28 Eylül’de gerçekleşen panelde ‘Açık Kamusal Alanlar, Kent Ve Toplum Belleği’, 'Kamusal Alan 
Mücadelesi' ve ‘Kamusal Alanların Ortak Yönetimi’ olmak üzere 3 ayrı başlıkta 3 panel oturumu 
gerçekleşmiştir. İlk oturumda, kamusal alan kavramına giriş yapılarak kentsel ve toplumsal bellek 
ilişkilerinden bahsedilmiş; ikinci oturumda, kamusal alan mücadelesi gerçekleştiren sivil toplum 
temsilcilerinin hikayelerine yer verilmiş; son oturumda ise, kamusal alanların özgürleşmesi adına her 
kesimin temsiliyetine olanak veren ortak yönetim modeli önerisi tariflenmiştir. 

Tüm paydaşların benzer önerilerde ortaklaşmış olması,  kamusal alanların ortak yönetimi için atılan adıma 
dair umut verici bir ortaklık oluşturmuştur.

Panel programının çıktıları raporlaştırılmıştır. 

Hazırlanan raporda kamusal alanların ortak yönetim modeline ilişkin öne çıkan ilkesel öneriler şunlardır; 

• Kooperatif modelinde bir kamusal örgütlenmenin desteklenmesi.

• Sivil toplum merkezinin oluşturulması.

• Birlikte yaşamı inşa etmek üzere genç kuşakların motive edilmesi.

• Üretilen hizmetlere yönelik yurttaş denetim mekanizması oluşturulması.

• Tasarımcıların ve plancıların kolaylaştırıcı rolünü üstlenmesi.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KATILIMCILIK PANELİ

İstanbul Kent Konseyi tarafından İstanbul 
Planlama Ajansı ev sahipliğinde; yerel yönetim 
temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 
akademisyenler ve hukukçulardan oluşan 
uzmanların sunuşları ile düzenlenen 'Kentsel 
Dönüşüm ve Katılımcılık  Paneli' 12 Kasım’da 
gerçekleştirilmiştir. Panelin temel tartışma 
odağı; geçmişten günümüze kadar olan 
süreçteki  kentsel dönüşüm politika ve 
uygulamalarının “neden, nasıl ve kim için?”  
yapıldığı soruları ışığında yapılandırılmıştır.

Kentsel Dönüşüm Politikaları ve Katılım Süreçleri - Neden Kentsel Dönüşüm?
Başlıklı ilk oturumda; Türkiye'deki kentsel dönüşüm politika ve mevzuat değişimleri ile kentsel mekânsal 
planlama karşılıkları, halk katılımı temelinde değerlendirilmiştir. 

Kentsel Dönüşüm Uygulama Biçimleri  ve Finansman Modelleri - Nasıl Bir Kentsel Dönüşüm? 
Başlıklı 2. Oturumda; Türkiye ve İstanbul’daki kentsel dönüşüm uygulama biçimlerinin tariflenmesi,  yerel 
yönetimlerin kentsel dönüşüm projelerinde finansman modelleri seçimlerinin halk katılımı temelinde 
değerlendirilmesi ile yenilikçi uygulama ve finansman modelleri tartışılmıştır. 

Kentsel Dönüşüm Süreçlerinin Kapsayıcılığı- Kimin İçin Kentsel Dönüşüm?
Başlıklı son oturumda ise; kentsel dönüşüm uygulamalarının yarattığı toplumsal ve mekânsal sorunlar ile 
“kentsel dönüşüm mahalleleri/alanları” mücadelelerinin görünürlüğünün arttırılması amaçlanmıştır.

Panel kapsamındaki aktarımlar raporlaştırılarak 
Aralık ayında kamuoyuna duyurulmuştur.

Raporun değerlendirme kısmında yer alan ve 
panel konuşmacıları ile katılımcı görüşleri ışığında 
derlenerek hazırlanan gereklilikler aşağıdaki 
gibidir;

• Kentsel dönüşüm uygulamalarındaki politika ve
 eylem planlamasının, dönüşümün bir “gelecek
 vizyonu” olduğu kabulünden hareketle
 yapılması.

• Kentsel dönüşümün hem merkezi yönetim
 hem de yerel yönetimler düzeyindeki
 uygulamalarında, kamu-halk iş birliği
 modellerinin geliştirilmesi.

• Sağlıklı ve adil bir kentsel dönüşümün, kamusal
 kapsayıcılık ve adil uzlaşma prensipleri ışığında
 tartışılması gereken bir paradigma değişimi ile
 mümkünlüğü.

• Riskli alan ilan etme yetkisinin, bilimsel tespit ve
 verilere dayandırılarak; halkın, fiziki mekânın
 gerçek ihtiyaçları ışığında kullanılması
 gerekliliği.

• Karar verici ve uygulayıcıların, vatandaşların
 yaşadıkları riskli binalarının dönüştürülmesi
 sürecine yönelik olarak bireysel
 motivasyonlarını, öz-örgütlenme modelleri
 üzerinden tartışması.

• Kentsel dönüşüm sürecinde sağlanan kira
 yardımları vd. desteklerin, ülkenin ve İstanbul’un 
 ekonomik gerçeklikleri göz önünde 
 bulundurularak düzenlenmesi.
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İNSAN KÜTÜPHANESİ

Sözlü iletişimin etkili bir adımı olan İnsan Kütüphanesi, 
bireyleri bir araya getirerek, yaşam deneyimlerini sunacak 
bir diyalog ortamına imkân verirken bu yolla sosyal 
etkileşimi sağlamayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, İnsan 
Kütüphanesi etkinliklerinde kendi yaşam deneyimlerini 
aktaran bir “insan kitap” ile diyalog kurarak, etkileşime 
geçerler.

İnsan Kütüphanesi (The Human Library Organizations), ilk 
olarak 2000 yılında Danimarka’nın Kopenhag şehrindeki 
bir festivalde “kitabı kapağına göre değerlendirmeyin” 
sloganı ile hayata geçmiş bir fikirdir. Bu fikrin asıl amacı; 
ayrımcılığı ve bireyler üzerindeki baskıyı empati kurma 
yoluyla azaltmaktır. Katılımcılar, kendi yaşam 
deneyimlerini aktaran bir “insan kitap” ile diyalog 
kurabilmektedirler.  

Kişiler arası bilgi ve deneyim aktarımının gücüne inanan 
İstanbul Kent Konseyi, İBB Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı’nın iş birliğinde yapılan ilk etkinlik, İBB

Çengelköy Mahalle Evi’nde kadın katılımcılarla gerçekleştirmiştir.

Okuyucular, "Gri Kadın" isimli insan kitabın aktarımlarıyla, kendi iç dünyalarını keşfettikleri ve farklı bir yaşam 
öyküsüne dahil olduklarını dile getirmişlerdir.  “İnsan Kitap” kendi yaşam deneyimlerini aktarırken katılımcılar 
ise kitabın anlatımını durdurarak sorularını yöneltmişlerdir. 

İstanbul Kent Konseyi, İnsan Kütüphanesi etkinliklerinde farklı yaş gruplarından ve farklı sosyal-kültürel 
çevrelerden “insan kitap” ve okuyucularını buluşturmaya devam etmeyi hedeflemektedir.

İstanbul Kent Konseyi Genel Sekreteri Rasim 
ŞİŞMAN;  yerel demokrasinin güçlendirilmesinde 
kurumlar arası iş birliğinin önemini, kent konseyi 
deneyimlerinden hareketle aktardığı "İstanbul için 
Hep Birlikte" etkinliğinde, İPA Genel Koordinatörü 
Esra Huri BULDUK ile birlikte İstanbul 
Gönüllüleri'nin konuğu olmuştur.

İSTANBUL İÇİN HEP BİRLİKTE

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ, Özyeğin 
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin 10. yıl 
etkinlikleri kapsamında düzenlediği, “Mekân ve 
Hatırlamak” konulu seminerde katılımcılarla 
buluşmuştur.

MEKÂN VE HATIRLAMAK

10 Haziran tarihinde,  İstanbul Kongre Merkezi’nde, 
Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın (YEEP) izlenmesini ve 
değerlendirilmesini merkeze alarak gerçekleştirilen 
Mor Zirve programında, İstanbul Kent Konseyi 
Kadın Meclisi Üyeleri ve İstanbul Kent Konseyi 
Koordinatörü Özlem Gonca YALÇINKAYA AKDAĞ’ın 
katkılarıyla  Katılım ve İletişim başlığında sunum 
gerçekleştirilmiştir.

MOR ZİRVE

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ ve Genel 
Sekreteri Rasim ŞİŞMAN;  geleceğin liderlerini 
yetiştirmeyi, siyasetin ve karar alma 
mekanizmalarının her kademesine nitelikli bireyler 
kazandırmayı hedefleyen Bahçeşehir Üniversitesi 
Hükümet Liderlik Okulu, Yerel Yönetimler 
Akademisi’nde “Yurttaşın Karar Süreçlerine 
Katılımı” başlığı ile İstanbul Kent Konseyi 
deneyimlerini aktarmışlardır.

YURTTAŞIN KARAR SÜREÇLERİNE KATILIMI

İstanbul Kent Konseyi Genel Sekreteri Rasim 
ŞİŞMAN, İstanbul Arel Üniversitesi tarafından 
düzenlenen zoom yayınına "Yönetişim ve Katılım" 
başlığında, yerel yönetime katılım ve aktif yurttaşlık 
kavramları üzerine bilgi ve deneyimlerini aktarmak 
üzere konuk olmuştur.

YÖNETİŞİM VE KATILIM

İSTANBUL KENT KONSEYİ’NİN KATILDIĞI ETKİNLİKLER
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İstanbul Kent Konseyi Genel Sekreteri Rasim ŞİŞMAN; 25 - 26 Ağustos 
tarihlerinde, Topkapı Üniversitesi Balat Kampüsü'nde gerçekleşen 
Disiplinlerarası Kent Çalışmaları Dünya Kongresi: Kentsel Yoksulluk 
ve Evsizlik Çalıştayı'nda "Yoksulluğun Haritalandırılmasında 
Katılımcı Süreçlerin Rolü" başlığı ile kent konseyi deneyimlerini 
aktarmış,  yoksulluğun haritalandırılması ile kentsel yoksullukla 
mücadeleye yönelik etkin ve kapsayıcı sosyal politikaların 
üretilmesinde katılımcı süreçlerin önemini ortaya koymuştur.

DİSİPLİNLERARASI KENT ÇALIŞMALARI DÜNYA KONGRESİ: 
KENTSEL YOKSULLUK VE EVSİZLİK ÇALIŞTAYI

Nilüfer Kent Konseyi ortaklığında gerçekleşen 
Erasmus + Projesi ile çeşitli ülkelerden Türkiye’ye 
gelen kız öğrencilerin katılımıyla İstanbul gezi turu 
düzenlenmiştir. Gezinin ardından İstanbul Kent 
Konseyi’ni ziyaret eden öğrenciler ile toplumsal 
cinsiyet eşitliği odağında yapılandırılmış bir atölye 
çalışması gerçekleştirilmiştir.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ

Ataşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Ataşehir 
İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı” 
çalıştayında, kamu kurumlarının ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelmiştir. 

Ataşehir Katılım Kafe Atölye çalışmasından elde 
edilen çıktılar; çalıştaydaki "yeşil alanlar", "sağlık ve 
afet yönetimi", "kent, altyapı ve atık yönetimi", 
"su yönetimi" başlıklarındaki eylem alanlarında 
önceliklendirmek üzere işaretlenmiştir.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ, Argüden 
Yönetişim Akademisi tarafından hayata geçirilen 
Büyükşehir Belediyeleri Yönetişim Karnesi 
Projesi’nin tanıtım toplantısında yer alan 
'Büyükşehir Belediyelerinde İyi Yönetişimi 
Güçlendirmek' Paneli'ne katılarak, bir yönetişim 
mekanizması olan İstanbul Kent Konseyi’nin alana 
dair deneyimlerini ve projeye yönelik görüşlerini 
paylaşmıştır.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ 
YÖNETİŞİM KARNESİ PROJESİ 

ATAŞEHİR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE 
UYUM EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ, 8 Kasım Dünya 
Şehircilik Günü'nde İstanbul Planlama Ajansı tarafından 
düzenlenen “Yerel Demokrasi ve Kent Yönetimi 
Paneli”nin moderasyonunu yürütmüştür.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ, 
"Barınma Hakkı" panelinde, Başka Bir Siyaset 
Okulu mezunlarıyla bir araya gelerek dünya 
örnekleri üzerinden konut edindirme yöntemlerini 
anlatmış; Türkiye’deki ulaşılabilir konut çözümlerine 
ve konut hakkının sosyopolitik yanına değinmiştir. 

BARINMA HAKKI PANELİ

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ, 3-7 Ekim 
tarihleri arasında, Avrupa Konseyi tarafından organize 
edilen Katılımcı Demokrasi Okulu’na katılmıştır.

Altı ülkeden yerel yönetim ve sivil toplum 
temsilcilerinin yer aldığı toplantılarda katılımcı 
demokrasinin temel kavramları, uygulamaları, 
katılımı kolaylaştıran araçlar hakkında eğitimler ve 
deneyim paylaşımları gerçekleştirilmiştir.

KATILIMCI DEMOKRASİ OKULU

YEREL DEMOKRASİ VE KENT YÖNETİMİ

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ, Avrupa 
Konseyi tarafından düzenlenen 'Kadınların Adalete 
Erişiminin Desteklenmesi ve Roman Kadınların 
Güçlendirilmesi' programına katılmıştır. Etkinlik 
kapsamında; kadınlar başta olmak üzere dezavantajlı 
grupların, yerel düzeydeki hukuki destek 
mekanizmalarına erişimi ve  kurumlar arası iş 
birliğinin önemi üzerine aktarımlarda bulunmuştur.  

KADINLARIN ADALETE ERİŞİMİNİN DESTEKLENMESİ VE 
ROMAN KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ

İstanbul Kent Konseyi Genel Sekreteri Rasim ŞİŞMAN, Küresel Eşitlik ve 
Kapsayıcılık Ağı, Bakırköy Belediyesi ve BDU Uluslararası İş İnsanları ve 
Diplomatlar Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti’nin 
100’üncü Yılına Doğru: “Yerelden Küresele İnsan Hakları 
Sempozyumu”na konuk olarak, insan hakları kapsamında kent 
konseylerinin rolünü, katılımcılara aktarmıştır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 100. YILINA DOĞRU: 
“YERELDEN KÜRESELE İNSAN HAKLARI SEMPOZYUMU” 
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İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ, 2001-2008 
döneminde, Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları 
Birliği’ne başkanlık yapan Ahmet ULAŞ adına 
düzenlenen anma toplantısına katılmıştır.

“Yönetime Katılmak” başlıklı sunumu ile İstanbul 
Kent Konseyi deneyiminden hareketle, katılım ve aktif 
yurttaşlık hakkındaki görüşlerini paylaşmıştır.

KIBRIS TÜRK MİMAR MÜHENDİSLER ODALARI BİRLİĞİ ANMA TOPLANTISI

İstanbul Kent Konseyi Genel Sekreteri Rasim ŞİŞMAN, İBB 
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 
“Hak Temelli Sosyal Hizmet Paneli”ne konuşmacı olarak 
katılmış; sosyal hizmet uzmanlarına insan hakları 
bağlamında kent konseyinin çalışmalarını, dayanışma 
kavramını ve yönetişimi esas alan yaklaşımı aktarmıştır.  

10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde, Enstitü İstanbul İSMEK 
tarafından gerçekleştirilen gerçekleştirilen “İnsan Hakları 
Bağlamında Yetişkin Eğitimi, Yurttaşlık ve Kent” konulu 
söyleşiye;  İstanbul Kent Konseyi Genel Koordinatörü
Av. Canem AVCI konuşmacı olarak katılım sağlamış ve 
kent konseylerinin insan hakları alanının gelişimi 
açısından rolünü İstanbul Kent Konseyi çalışmaları 
üzerinden değerlendirmiştir.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı 
Tülin HADİ, Türkiye Tasarım 
Vakfı’nın düzenlediği Şehir 
Konuşmaları serisine konuk 
olmuştur.  “Katılım Kültürü 
ve Kent Konseyi Deneyimi” 
başlıklı sunum ile şehirlerde 
daha iyi mekânların ve 
yaşamın oluşturulmasını 
katılım kültürü bağlamında 
aktarmıştır

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ, Güneydoğu 
Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) ve 
Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen
“4. Güneydoğu Avrupa Kadın Belediye Başkanları 
Forumu”na katılmıştır. 

Forum kapsamında gerçekleştirdiği  konuşmada;  
konsey tarafından yürütülen çalışmalarda, toplumun 
tüm kesimlerinin politika üretim süreçlerine 
katılımının artırılmasının amaçlandığını belirterek, 
konseyin yürüttüğü en başarılı uygulamalardan biri 
olan Katılımcı Bütçe uygulamasını aktarmıştır.

4. GÜNEYDOĞU AVRUPA KADIN BELEDİYE BAŞKANLARI FORUMU

“İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA YETİŞKİN EĞİTİMİ, YURTTAŞLIK VE KENT” SÖYLEŞİSİ

HAK TEMELLİ SOSYAL HİZMET
PANELİ

ŞEHİR KONUŞMALARI - KATILIM
KÜLTÜRÜ VE KENT KONSEYİ DENEYİMİ 

PROJELER
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BÜTÇEM İSTANBUL

İnsan odaklı, adil, ortak akla dayalı, şeffaf ve katılımcı bir anlayış ile yerel 
demokrasiyi güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Bütçem 
İstanbul uygulaması;  2022 yılında ikinci kez İBB Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı, İstanbul Planlama Ajansı ve İstanbul Kent Konseyi iş 
birliğiyle yürütülmüştür.  

İstanbullu yurttaşların fikir önermek, proje paydaşı olmak ya da 
oylamak gibi çeşitli biçimlerde, İBB’nin yıllık yatırım bütçesinin bir 
kısmının nasıl harcanacağına dair kararlara katılımını sağlayan 
uygulama;  

2022 yılı hazırlık çalışmaları kapsamında  öncelikle; 2021 yılında hayata 
geçirilen  uygulamanın planlama ve hazırlık aşamalarına yönelik 
değerlendirmeler ve  İBB’nin  2022 yılı bütçe planlamasına dahil edilen 
27 projenin uygulama aşamalarına yönelik  ilerleme durumlarından 
hareketle, izleme notlarını içeren “Bütçe Senin İzleme ve 
Değerlendirme Raporu” oluşturulmuştur. 

Hazırlanan rapor ve yurttaşların geri bildirimleri göz önünde 
bulundurularak, İBB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, İstanbul 
Kent Konseyi ve İstanbul Planlama Ajansı iş birliği ile 2022 yılı Bütçem 
İstanbul uygulamasının takvimi, uygulama yöntemi ve süreci yeniden 
planlanmıştır.

BÜTÇEM İSTANBUL 2022 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

30 Mayıs tarihinde, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, meslek odaları ve birliklerinden temsilciler, muhtarlar, 
üniversite temsilcileri gibi kentteki çeşitli aktörler başta olmak üzere kentteki yurttaşların bir araya geldiği 
Bütçem İstanbul 2022 Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin 
HADİ ve İBB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Barbaros BÜYÜKSAĞNAK’ın aktarımları ile İstanbul’un ilk 
katılımcı bütçesinden edinilen deneyimler, kazanan projelere ilişkin izleme notları, 2023 yılı için planlanan 
değişiklikler ve fikir maratonlarının takvimi  katılımcılar ile paylaşılmıştır.

• Proje Başvurularının Alınması

• Ön & Teknik Değerlendirme

• Projelerin Oylamaya Sunulması

• Oylama Sonuçlarının Açıklanması

• Uygulama-İzleme-Değerlendirme olmak üzere 5 ana aşamadan oluşmaktadır. 

Uygulama kapsamında; 

• 2021 yılı Katılımcı Bütçe Uygulamasına Yönelik İzleme, Değerlendirme ve İyileştirme Çalışmaları 

• Bütçem İstanbul 2022 Bilgilendirme Toplantısı 

• Bütçem İstanbul Tematik ve Bölgesel Fikir Maratonları 

• Bütçem İstanbul Buluşması 

• Seçilen proje sahipleri ve İBB’nin ilgili müdürlük temsilcilerinin bir araya geldiği istişare toplantıları 
 gerçekleştirilmiştir.

2022 YILI PROJELERİNE YÖNELİK İZLEME,
DEĞERLENDİRME VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI 

Bütçem İstanbul dâhilinde yer alan, “Sosyal Hizmetler, 
Kültürel Yaşam ve Eşsiz Miras, Afet ve Risk Yönetimi, 
İmar ve Şehircilik, Çevre ve İklim Değişikliği, Ulaşım, 
Sağlık ve Spor” başlıklarına göre yapılandırımış; Tematik 
ve Bölgesel Fikir Maratonları gerçekleştirilmiştir. 

Fikir Maratonları ile 

• İstanbulluların önceliklerini ve tespit ettikleri sorunları 
 ortaya koyarak kendi bütçelerini belirleme süreçlerini 
 kolaylaştırmak,

• İlgili temaya yönelik, gelecek fikirlerinin ortaya 
 çıkmasını kolaylaştırmak ve proje çerçevesinin 
 yapılandırılmasına yardımcı olmak,

• Aynı masa etrafında bir araya gelen katılımcıların, 
 ortak akıl ve uzlaşı süreçlerini işletip dayanışma 
 içerisinde birlikte çözümler üretmesine uygun ortamı 
 hazırlamak,

• Somut bir proje önerisine evrilen fikirlerin, hazırlanan 
 dijital uygulamaya uygun hale getirilmesini sağlamak 
 amaçlanmaktadır. 

Fikir maratonları bu amaçlar doğrultusunda; STK 
temsilcileri, üniversite temsilcileri, meslek odası 
temsilcileri, İBB’nin ilgili birimlerinin temsilcileri ve 
muhtarlar başta olmak üzere yüzlerce yurttaşın 
katılımıyla düzenlenmiştir. 

7 Tematik, 1 Bölgesel,  hedef kitlesi doğrudan muhtarlar 
olan ve bölgesel olarak gruplandırılmış 3 fikir maratonu 
da dahil olmak üzere; toplamda 11 fikir maratonu  
gerçekleştirilmiştir.

BÜTÇEM İSTANBUL BULUŞMASI 

Ön ve teknik değerlendirmelerin akabinde, benzer proje 
fikirleri birleştirilerek 77 proje oylamaya sunulmuş,  
belirlenen bütçe sınırı içerisinde kalan ve İstanbullu 
yurttaşların oyları ile seçilen ilk 28 proje, İBB’nin 2023 yılı 
bütçesine dahil edilmiştir. 

İBB’nin 2021 ve 2022 yılı yatırım bütçelerine dahil edilen 
projelerin sahipleri ile 27 Ağustos tarihinden Müze 
Gazhane’de bir araya gelinmiştir. Bu buluşmada, seçilen 
proje sahiplerine teşekkür belgeleri takdim edilmiş; 
sürecin işleyişine dair bilgilendirmelerde bulunulmuştur.

BÜTÇEM İSTANBUL TEMATİK VE BÖLGESEL FİKİR MARATONLARI 
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KATILIM KAFE TOPLANTILARINDA 
ÖNE ÇIKAN GÜNDEMLER (%)

KATILIM KAFE 

İstanbul Kent Konseyi tarafından,  hem ilçelerin 
mevcut gündemlerini takip etmek hem de büyüyen 
kentsel sorunlara, yerel ölçekte bir çözüm önerisi 
getirmek amacıyla “Katılım Kafe” projesi 
yapılandırılmıştır. İstanbul ölçeğinde çalışmalar 
yürüten bir kent konseyi olarak ilçe düzeyinde yapılan 
çalışmaları izlemek ve ilçelerin hem sorunlarını hem 
de işaret edilen sorunlara yönelik çözüm önerilerini, o 
bölgeleri en iyi şekilde deneyimlediklerini 
düşündüğümüz ilçe sakinlerinden dinlemek üzere, 
2021 yılı Aralık ayında Katılım Kafe çalışmasına 
başlanmıştır. 

Her toplantı öncesinde; ilçede aktif faaliyet gösteren 
sivil toplum kuruluşları ve inisiyatifler, o ilçede 
bulunan meslek odaları ve üniversiteler gibi kurumlar 
bilgilendirilmiş ve ilçe sakinleri için açık çağrıda 
bulunulmuştur.

Yapılacak her bir toplantı, temsilde adalet ilkesi 
gereğince; katılımcı profili, yaş-cinsiyet-çalışma 
alanlarına göre dengeli bir şekilde yapılandırılmıştır. 

İlçeleri dolaşan Katılım Kafe uygulaması ile 
İstanbul’un 11 farklı ilçesinde toplantılar 
gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıların raporları; 
büyükşehir ve ilçe belediyeleri, ilçe kent konseyleri ve 
kamuoyu  ile hem dijital hem de basılı olarak 
paylaşılmaktadır. 

Raporların değerlendirilmesi sonucunda; hangi 
gündemlerin daha yoğun olarak ele alındığı, ne gibi 
sorun ve potansiyellerin üzerinde durulduğu, ortaya 
çıkmıştır. 

%12’lik bir oranla ulaşım ve erişilebilirlik konusu ana 
gündem olarak  öne çıkarken bunu; %10 ile eğitim, 
%9,5 ile sosyal destek, %7 ile sağlık, kentsel planlama 
ve dayanışma/örgütlenme gündemleri takip etmiştir.

Alt temalara bakıldığında ise; engelli bireylerin 
erişilebilirliği, toplu ulaşım hizmetlerinin yeterliliği, 
yaşlı bireylere yönelik bakım hizmetleri, eğitim ve 
bilinçlenme, bağımlılıkla mücadele gibi konular 
yoğunluklu tartışılan gündemler arasına girmiştir. 

Bu belge, yerel yönetimlerin ilçeler özelinde ihtiyaç 
duyduğu hizmetleri bilmesi ve bu alanlara 
yoğunlaşması adına rehber niteliği taşımaktadır.
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Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras
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OIDP tarafından düzenlenen Yurttaş Katılımında En İyi Uygulama Yarışması’na katılmaya hak kazanan İstanbul Kent 
Konseyi KATILIM KAFE Projesi; dünya çapında 123 proje arasından finale kalarak ödüle aday olmuştur. 

NERELERDE TOPLANDIK?

15
ARALIK

KADIKÖY

26
ŞUBAT

ESENYURT
KATILIM KAFE

26
MART

SARIYER
KATILIM KAFE

16
NİSAN

AVCILAR
KATILIM KAFE

14
MAYIS

ATAŞEHİR 
KATILIM KAFE

7
KASIM

BAKIRKÖY 
KATILIM KAFE

20
EYLÜL

KÜÇÜKÇEKMECE 

KATILIM KAFE

23
EYLÜL

BAYRAMPAŞA / 
AYANCIK PARKI 
KATILIM KAFE

30
EYLÜL

ESENLER 
KATILIM KAFE

7
EKİM

GÜNGÖREN 
KATILIM KAFE

21
EKİM

SANCAKTEPE 
KATILIM KAFE



64 65

KATILIM OKULU

İstanbul Kent Konseyi, demokrasiyi yerelde 
güçlendirmek üzere pek çok çalışma yürütmektedir. 
Bu çalışmaları ve araçları geliştirirken hem akademinin 
bilgi birikiminden güç alarak çalışmalarını 
zenginleştirmekte hem de katılımcılığı esas alan 
araçları toplumun her düzeyinde (akademi, kamu 
kurumları, sivil toplum vb.) artırmayı ve 
yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. İstanbul Kent 
Konseyi, bu hedef doğrultusunda; kent konseyleri, yerel 
yönetimler, üniversiteler ve  sivil toplum kuruluşları ile 
iş birliği yapmaktadır. 

Yürütülen proje kapsamında; katılımcılık, yerel 
demokrasi, katılımcı demokrasi, yerel yönetimler, 
kent konseyleri gibi konular üzerine seminerler 
planlanmakta ve eğitim yayınları hazırlanmaktadır.

Bununla birlikte, yükseköğrenim düzeyindeki araştırmacıların; katılımcılık, yönetişim, katılımcı ve yerel 
demokrasi, yerel yönetimler, toplumsal farkındalık, kentlilik ve kentli hakları üzerine gerçekleştirdiği 
projeler desteklenmektedir. Üretilen çalışmalar neticesinde ise katılımcılık konusunda farkındalık 
oluşturmak ve yerel düzeyde kapasiteyi güçlendirmek hedeflenmektedir. 

7 Ocak tarihinde Katılım Okulu çatısı altında yürütülecek ‘Proje Desteği’ çalışması adına bir açık çağrıya 
çıkılmıştır. Bu kapsamda, çalışmanın başvuru aşamalarını aktaran bir paylaşımda bulunulmuştur. 

İlk aşamada, bitirme ödevini veya tezini, katılımcılık, yerel ve katılımcı demokrasi üzerinde yapmaya karar 
veren araştırmacıların projesini planlamasına; ikinci aşamada ise seçtiği araştırma konusunu; başlığı, 
içeriği ve takvimiyle İstanbul Kent Konseyi’ne göndermesine yönelik bir bilgi paylaşımı yapılmıştır. Bu 
aşamaları tamamlayan ve değerlendirmeye alınan araştırmacının son aşamada, kabulü halinde İstanbul 
Kent Konseyi tarafından çalışmasının destekleneceğine yönelik bir duyuru da eklenmiştir.

Belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında; çeşitli hak temelli seminer ve 
söyleşiler de yer almıştır. Bunların birkaçı da aşağıda listelenmiştir.

• İPA Gençlik Platformu Genç Çözüm Kampı - Kent Konseyleri ve Gençlik Katılımı 

• Bahçeşehir Üniversitesi Yerel Yönetimler Akademisi’22 - Yurttaşın Karar Süreçlerine Katılımı 

• Enstitü İstanbul İSMEK Yurttaşlık Okulu Buluşmaları – İnsan Hakları Bağlamında Yetişkin Eğitimi, 
 Yurttaşlık ve Kent

• İstanbul Arel Üniversitesi – Yönetişim ve Katılım: Etkili Katılım İçin Araçlar ve Aktif Yurttaşlık, 
 Söz Senin!

• İnsan Hakları Kapsamında İstanbul Kent Konseyi’nin Rolü

Katılım Okulu’nun akademik alanda oluşturduğu ilk iş birliği modeli örneği ise İstanbul Kent Konseyi ve  
Kadir Has Üniversitesi arasında düzenlenen protokol ile hayata geçmiştir. Bu kapsamda 2021-2022 bahar 
döneminde; Kadir Has Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü ile oluşturulan protokol dahilinde, farklı 
bölümlerden birinci sınıf üniversite öğrencileri; toplumsal sorumluluk projesi dersi kapsamında kent 
demokrasisi temelli dönem projeleri geliştirilmiştir. 

İstanbul Kent Konseyi ile iş birliğinde uygulanan mentörlük modeli kapsamında; öğrencilerin kendilerinin 
belirledikleri konu ve problemlere ilişkin kendi projelerini ve katılımcı süreçlerini geliştirip  İstanbul Kent 
Konseyi’nin imkânlarını kullanarak yürütmelerine olanak sağlanmıştır. 

Gençlerin daha yaşanabilir bir Haliç ve İstanbul için taleplerini ve ihtiyaçlarını araştırıp öneriler sunan; dört 
farklı katılımcı proje geliştirilmiştir. Bu projelerden ikisi ise İstanbul Kent Konseyi’ne ait bir katılım aracı olan 
“Katılım Kafe” atölyeleri zemininde oluşturulmuştur. Bu doğrultuda, bütün aşamaları öğrenciler tarafından 
yürütülen ve Haliç bölgesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin kültür ve sanata erişebilirliğini konu 
alan; biri fiziki biri dijital olmak üzere 2 adet “Haliç Katılım Kafe” çalışması düzenlenmiştir.

KATILIMCILIK EĞİTİM REHBERİ

‘Katılım Okulu’ çalışması kapsamında hazırlanan 
Katılımcılık Eğitim Rehberi’nin temel amacı; hem 
İstanbul Kent Konseyi’nin paydaşlarını hem de aslında 
tüm İstanbullu yurttaşları katılımcı yaklaşım konusunda 
bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmaktır. 

Bu amaç doğrultusunda hazırlanan eğitim rehberinde; 
katılımcılık yaklaşımı, hemşehri hukuku, katılımcı 
demokrasi, kent konseyleri, kent konseyinin katılımcı 
araçları, gönüllülük ve aktif yurttaşlık gibi gündemler 
tanımlanmıştır.  Ek olarak; yurttaş katılımının, yerel 
yönetimler üzerinde nasıl bir etkisinin olacağına dair 
bilgilendirme yapılmıştır. Hazırlanan eğitim rehberi 
herkesin erişimine açık bir şekilde hem İstanbul Kent 
Konseyi web sitesinde yayımlanmış;  hem de konseyin 
fiziki ortamlarda yürüttüğü tüm etkinliklerde basılı olarak 
dağıtılmıştır. 

İSTANBUL KENT KONSEYİ - KADİR HAS ÜNVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ’ın 
gerçekleştirdiği “Beyoğlu Senin” Projesi kapsamında yapılan çalışmalara; alanın kullanıcısı olan yurttaşların 
yaşadığı sorunlar hakkında kamuoyu oluşturmak, farkındalık yaratmak ve katılımcı mekânsal planlama 
çalışmalarını güçlendirmek üzere destek verilmiştir. 

İstanbul Kent Konseyi, ‘’Beyoğlu Senin’’ projesine, sürecin içerisinde oluşturulan temalar odağında 
gerçekleştirilmesi planlanan çeşitli söyleşi, panel ve forumlar için içerik önerileri üretmiştir. Ayrıca bu 
çalışmaların moderasyon, planlama ve hayata geçirilme süreçlerinde aktif olarak rol alınmıştır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar aşağıdaki gibidir :

2 Nisan tarihinde, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi’nde, Prof. Dr. Asuman TÜRKÜN'ün yürütücülüğünü 
üstlendiği Arafta Bir Beyoğlu Araştırması’nın  sonuçlarının 
aktarımıyla başlayan ve Aslı SARAÇOĞLU'nun moderasyonunda 
yürütülen “Beyoğlu’nun Hafızasını ve Geleceğini Birlikte 
Konuşuyoruz” forumu düzenlenmiştir.

7 Nisan tarihinde, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi ev sahipliğinde, Beyoğlu’nun zaman içerisindeki 
sosyo-mekânsal dönüşümünü konu alan sergi, İstanbullularla 
buluşturulmuştur. 

Serginin açılış programında,  “Beyoğlu Senin” çalışmaları 
çerçevesinde üretilen videolardan oluşan "Beyoğlu’nu 
Görselleştirmek, Değişimi Belgelemek" başlıklı film gösterimi 
ve proje sürecinde üretim yapan sanatçılarla söyleşiler 
gerçekleştirilmiştir.

BEYOĞLU SENİN

“BEYOĞLU’NUN HAFIZASINI VE GELECEĞİNİ BİRLİKTE KONUŞUYORUZ”

ARAFTA BİR BEYOĞLU: BİR BEYOĞLU ARAŞTIRMA SERGİSİ 

DESTEK VERİLEN PROJELER

Beyoğlu Senin etkinlikleri kapsamında 1 - 3 Temmuz tarihleri 
arasında, Hasköy Parkı’nda  'Katılımcı Sanat Projesi” hayata 
geçirilmiştir. 

İnci Eviner ve proje ekibi tarafından planlanan ve yürütülen 
Katılımcı Sanat Etkinlikleri’nde, “Biz” olmanın farklı formlarını 
deneyimlemek amacıyla oluşturulan atölye çalışmaları ve 
performans gösterileri düzenlenmiştir.

İNCİ EVİNER KATILIMCI SANAT PROJESİ

BURADA BİRLİKTE HAREKETİ

BAYRAMPAŞA AYANCIK PARKI KATILIM KAFE

İstanbul Planlama Ajansı Kamusal Tasarım Ofisi tarafından planlanan ‘Burada Birlikte Hareketi’ 
kapsamında hayata geçirilen ‘Atıl Alanların Dönüşümü Atölyesi’, İBB’ye ait kentsel kullanımı zayıf veya 
fiziksel niteliği kötü durumda olan kamusal mekânların yeniden ele alınması ve katılımcı bir süreç yönetimi 
ile yurttaşlara kazandırılmasını hedefleyen bir tasarım sürecidir. Sürece, ilgili paydaşların tümü dahil 
edilmekte ve bu sayede alanın, tüm paydaşlar tarafından sahiplenilmesi hedeflenmektedir. 

Çalışmanın doğal bir paydaşı olarak, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan 
çalışmaya, Katılım Kafe Projesi'yle dahil olunmuştur. 5 Ağustos’ta Muratpaşa Mahallesi’nde atölyenin 
gerçekleştirileceği park alanına gidilerek saha incelemesinde bulunulmuştur. Saha gezisini takiben atölye 
sürecinin planlaması yapılmıştır. 

Atölye çalışmaları 20 Eylül itibariyle başlatılmıştır. Atölyenin dördüncü günü olan 23 Eylül’de ‘Katılım Kafe’ 
için tüm hazırlıklar tamamlanmış ve katılımcılarla derinlemesine bir görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

Mahallelilerle yapılan görüşmeler sonucunda tespit edilen; potansiyeller, sorunlar ve ihtiyaçlar, hazırlanan 
Katılım Kafe Ayancık Parkı Raporu’nda somutlaştırılmıştır. Öne çıkan ihtiyaçlar; güvenlik, ışıklandırma ve 
çevre kirliliği sorunlarının giderilmesine yönelik olmuştur. Ek olarak, parkın kullanımını artırmaya yönelik bir 
takım fonksiyon ihtiyaçlarından da söz edilmiştir. Hazırlanan rapor, alanın yeniden ele alınacağı tasarım 
sürecine bir girdi sağlaması amacıyla İPA Kamusal Tasarım Ofisi’ne iletilmiştir.
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YEREL SAVUNUCULUK OKULU

2017 yılından bu yana Yerel İzleme, Araştırma ve 
Uygulamalar Derneği'nin, Bahçeşehir Üniversitesi 
Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi (BAUMUS) 
ortaklığında Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Ofisi 
desteğiyle gerçekleştirdiği Yerel Savunuculuk 
Okulu; bu sene, İstanbul Kent Konseyi iş birliği ile 
yürütülmüştür.

18-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 
program ile sivil toplum kuruluşlarının yerel ihtiyaç 
ve taleplerinin hayata geçmesi için yürüttükleri 
diyalog ve savunuculuk süreçlerini güçlendirmek 
hedeflenmiştir.

SOSYAL
MEDYADAN
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İstanbul Kent Konseyi Kent Kültürü ve Kültürel Miras 
Çalışma Grubu, uzun bir süredir kent gündeminde 
yer alan, Süleymaniye’deki İlim Yayma Vakfı Yurt 
Binası projesi ile ilgili bir bilgi notu hazırlamış, 
Süleymaniye Camii ve yakın çevresi hakkında 
korumaya ilişkin ilkesel önerilerini kamuoyuyla 
paylaşmıştır.

Bilgi notu ile yetkililerden;

• Uygulamanın durdurulması, süreçte yapılan
 hataların araştırılıp düzeltilmesi, gerekirse yıkım 
 yapılması ve yapılaşmanın dokuya uygun yeni bir 
 projeyle gerçekleşmesi

• İleriye dönük olarak vatandaşın bilgi edinme
 hakkına saygı gösteren, şeffaf kent yönetimi
 pratiklerinin yerleşmesi yönünde taleplerde
 bulunulmuştur.

İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Cengiz 
ÖZDEMİR’in hazırlayıp sunduğu İstanbul Sohbetleri 
yayınına, "İstanbul Apartmanları" kitabının yazarı Turan 
FARAJOVA ve fotoğraf sanatçısı M. Serdar KILIÇ’ın 
konuk olmuş; yayında Beyoğlu bölgesinde bulunan ve 
kitaba konu olan tarihi apartmanların hikayelerini 
konuşulmuştur.

DÜNYA MİRASI SÜLEYMANİYE’NİN 
TARİHİ DOKUSU ŞEFFAF VE ETİK
SÜREÇLERLE KORUNMALIDIR!

İSTANBUL SOHBETLERİ

İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi, haksız iddialarla 
hakkında kapatma davası açılan Kadın Cinayetlerini 
Durduracağız Platformu’nun dava sürecini yakından 
takip ederek kadın mücadelesine yapılan bu saldırıyı 
kınamış ve hukukun üstünlüğüne olan inançla 
dayanışma çağrısında bulunmuştur.

KCDP hakkında “kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet 
yürütmek, aileyi ve toplumu parçalamayı amaçlamak” 
iddialarıyla açılan davanın duruşmaları yıl içerisinde 
devam etmiştir. Davanın ikinci duruşmasında, kadın 
örgütleri ve hak savunucularıyla birlikte Kadın Meclisi 
Üyeleri; davayı protesto etmek üzere adliye önünde bir 
araya gelerek, duruşmayı takip etmek üzere 
mahkemeye katılmıştır.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu; erkekler 
tarafından öldürülen kadınların şüpheli ölümlerinin 12 
yıldır takipçisi  olmuş ve elde ettikleri verileri kamuoyu 
ile paylaşmışlardır.

İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi, platformun 
sürdürdüğü mücadelenin destekçisi olarak adliye 
önündeki dayanışmaya dahil olmuş ve bu dayanışmayı 
güçlendirmek için sosyal medya aracılığıyla çağrıda 
bulunmuştur.

KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ
PLATFORMU DERNEĞİ DAYANIŞMA
MESAJI

KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ 
PLATFORMU DERNEĞİ AÇILAN DAVA 
KARŞISINDA YALNIZ DEĞİLDİR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,  01.03.2022 
tarihinde,  Maden Kanunu’na ilişkin olarak, 
21/9/2017 tarihli Maden Yönetmeliğinin 115 inci 
maddesine eklediği bir fıkra ile zeytinlik 
alanlarında madencilik yapılabileceğine ilişkin 
kararını açıklamıştır. Dünyadaki pek çok ülke 2015 
tarihli Paris İklim Anlaşması’na imza atarak karbon 
emisyonunu azaltmak üzere fosil yakıtlar yerine 
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı taahhüt 
ederken, “kamu yararı” adı altında maden aramaya 
izin verilmesi ile iklim uyum hedeflerindeki 
uygulamaları geriye götürülmüş ve zeytinlik alanları 
tahribata açık hale getirilmiştir.

Başta Ege Bölgesi olmak üzere sonuçları İstanbul ile 
birlikte tüm illerde etki oluşturacak olan bu yasal 
düzenleme, İstanbul Kent Konseyi Kent Kültürü ve 
Kültürel Miras Çalışma Grubu tarafından 
reddedilmiştir. Ekonomik çıkarlar uğruna, 
İstanbul’un koruma alanları başta olmak üzere, tüm 
ülkenin ekolojik sürdürülebilirliğini olumsuz yönde 
etkileyecek olan bu kararın iptalinin gereğine ilişkin 
bir kamuoyu bildirisi yayınlanmıştır. Kamuoyunun 
karşı durduğu ilgili yönetmelik değişikliği hakkında, 
yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Gezi Parkı direnişinde; parkına, kentine, ağacına, 

kamusal alanına sahip çıkan milyonlarca insan gibi 
mesleki sorumluluğuna da sahip çıkarak Gezi 
Parkı’nın park olarak kalmasında büyük bir kamusal 
mücadele veren kent savunucularının mahkum 
edilmesi ile sonuçlanan Gezi Davası sürecine dair bir 
görüş bildirilmiştir.

Paylaşılan mesajla; hiçbir siyasi iradenin kamusal 
alanların şekillenmesinde tek başına karar verici güç 
olamayacağı; kente ait olanı koruma mücadelesinde 
barışçıl ve meşru Gezi Direnişi’nin, temsiliyet 
kazanarak önemli bir öğreti oluşturduğuna dair 
sosyal medya paylaşımı yapılmıştır.

EKOLOJİK TALANA YOL VEREN
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ DERHAL
İPTAL EDİLMELİDİR!

4 MART CİNSEL İSTİSMARLA
MÜCADELE GÜNÜ

GEZİYİ SAVUNUYORUZ

Özellikle kadına ve çocuğa yönelik istismar 
vakalarının dünyada en sık görülen suçların başında 
gelmesi ve cinsel şiddet ile çocuk yaşta evliliklerin 
giderek artması göz önüne alınarak Cinsel İstismarla 
Mücadele Günü’nünde farkındalık mesajı 
paylaşılmıştır. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un ve Çocuk 
Koruma Kanunu’nun yasada yer alan şekli ile  
uygulanması; kamu ve sivil toplum iş birliğinde, 
cinsel istismar ile mücadeleye yönelik çalışmalar 
yapılması için çağrıda bulunulmuştur.
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, İstanbul 
Kent Konseyi Youtube Kanalında yayınlanan 
“Emeğin Kenti; İstanbul” başlıklı söyleşiye; Doç Dr. 
Hakan KOÇAK, Dr. Esra Kaya ERDOĞAN ve Prof. Dr. 
Hatice KURTULUŞ konuşmacı olarak katılmışlardır. 

Yayında, İstanbul'da emeğin örgütlenmesi ve işçi 
hareketleri, üniversiteli genç işsizliği ile bu alanda 
yaşanılan deneyimler, İstanbul emekçilerinin 
yaşadıkları sorunlar ve çözüm yolları hakkında 
aktarımda bulunulmuştur.

Ülke siyasetinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda 
ve demokratik siyasetin gelişimine olan ihtiyaç 
karşısında; seçilmiş siyasi idareye yapılan 
müdahalelerin birlikte yaşama kültürüne, toplumsal 
ve insani gelişmeye verdiği zarardan endişe edilerek 
kamuoyu duyurusu paylaşılmış ve toplumsal 
dayanışma mesajı verilmiştir.

8 NİSAN DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ

Dünya Roman Kongresi ilk kez 8 Nisan 1971 tarihinde 
İngiltere’de gerçekleştirilmiştir. Polonya’da toplanan 
kongrede alınan kararla, 1990 yılından itibaren her yıl 
8 Nisan gününde ‘barış, refah ve dayanışma’ için 
birlik olma anlayışıyla Dünya Romanlar Günü olarak 
kutlanmaktadır.

8 Nisan tarihinde, Roman gruplarının; eğitime 
erişim, işsizlik, toplumsal kabul, beslenme, barınma 
güvencesi gibi konularda yaşadığı zorluklar ve 
maruz kaldıkları ayrımcılık; araştırma sonuçları 
üzerinden okunarak veri temelli bir sosyal medya 
paylaşımı yapılmıştır.  Paylaşım aracılığıyla 
Romanlar için çözüm bekleyen sorunların 
giderilmesi, farkındalığın ve Romanlarla dayanışma 
kültürünün artırılması amaçlanmıştır.

1 MAYIS - EMEĞİN KENTİ: İSTANBUL

SİYASETE MÜDAHALE VE VESAYETİN
HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ

“BARIŞ YAŞAMDIR, BARIŞ YAŞATIR”

1981 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen
1 Eylül Dünya Barış Günü, şiddet, eşitsizlik ve 
adaletsizliğin getirdiği yıkıcılığa karşı çıkmak ve 
gelecekte karşılaşılabilecek  zorluklarla yüzleşmek 
üzere bir yolculuğun temasını somutlaştırmaktadır. 

Barışı merkeze alarak umudu yaymayı, yaşanabilir 
ve sürdürülebilir bir yaşam tesis etmeyi dileyerek; 
günün anlam ve önemine dair sosyal medya 
kanalları aracılığı ile paylaşım yapılmıştır.

İstanbul’un pek çok ilçesindeki kamusal alanlara 
yapılan müdahaleler ile bu alanlar; siyasi erkin 
iradesini, gücünü ve hakimiyetini gösterdiği alanlara 
dönüştürülmüştür. Sivil toplumun iradesini yok 
sayan bu tutumun etkisi altında kalan ilçelerden biri 
de Çekmeköy olmuştur. Mehmet Durul Parkı’nın 
pazar alanına dönüştürülmek üzere yıkımına karar 
verilmesi ve uygulamalara başlanmasının üzerine 
mahalleliler park alanının dışında bir direniş 
başlatmıştır. İstanbul Kent Konseyi Genel Sekreteri 
Rasim ŞİŞMAN, saha incelemesi yapmak üzere 
Mehmet Durul Parkı’na ziyarette bulunarak 65 
gündür yıkıma karşı nöbet tutan mahallelilerin 
görüşlerini dinlemiştir.

Yeşil alanların ve deprem toplanma alanlarının hızla 
tükendiği İstanbul’da ve nüfusu neredeyse 
290.000’e yaklaşmış olan Çekmeköy’de; nefes 
almak ve bir araya gelerek paylaşımlarda bulunmak 
için mahallelilerin faydalandığı bu parkın varlığını 
sürdürmesinin önemine dikkat çeken bir farkındalık 
paylaşımı yapılmıştır.  Sosyal medya paylaşımı ile 
aynı zamanda Çekmeköy Belediyesi’ne, sosyal 
belediyecilik ilkeleri kapsamında, belediyenin temel 
görevinin halka hizmet olduğu hatırlatılmıştır.

DEPREM VE AFET ÇALIŞMA
GRUBU’NDAN MESAJ VAR! 

8 NİSAN DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ

İstanbul Kent Konseyi Deprem ve Afet Çalışma 
Grubu, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve 
tüm Türkiye’de telafisi güç yaralar açan Marmara 
Depremi’ni  hatırlamak ve hayatını kaybedenleri 
anmak amacıyla bir mesaj yayınlama kararı almıştır. 

Depreme dayanıklı koşullarda inşa edilmeyen 
binaların büyük yıkımın sebebi olduğu  gerçeğinden 
hareketle, İstanbul’un 1999 depremi öncesinde inşa 
edilen  konut stoku miktarı ve depreme dayanıklı 
inşa edilmeyen binaların varlığı da göz önüne 
alındığında İstanbul’u büyük bir yıkımın beklediği 
düşünülmektedir. Buradan hareketle, beklenen 
büyük İstanbul depremine karşı herkes yaşadığı 
mahallede hazırlıklarını yapmalı, ilkyardım eğitimi 
almalı ve örgütlenmelidir.

'Depremden korkmaktansa depreme hazırlıksız 
yakalanmaktan korkmalıyız!’ mesajıyla; Deprem ve 
Afet Çalışma Grubu’nu temsilen, grup üyesi  Nasuh 
MAHRUKİ’nin seslendirmesiyle hazırlanan video 
mesaj, sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştır.

PARKIMA DOKUNMA:
ÇEKMEKÖY MEHMET DURUL PARKI 
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Cumhuriyetin mirası olan, ulusal ve uluslararası 
alanda önemli bir sembol haline gelen Atatürk 
Havalimanı’nın, millet bahçesi yapılmasına ilişkin 
karar dolayısıyla havalimanı, havayolu ulaşımındaki 
fonksiyonunu kaybetme riski ile karşı karşıya 
kalmıştır. Millet iradesini yok sayarak verilen karara 
ilişkin, iyi yönetişimin unsurlarından olan şeffaflık ve 
katılımcılık ilkeleri ile bağdaşmayan bir süreç 
işletilmiştir. 

İstanbul Kent Konseyi, İstanbulluların menfaat ve 
ihtiyaçlarına karşı yurttaşın fikrini yok sayan ve yerel 
demokrasinin gücünü zayıflatan bu karar karşısında 
söz söyleme ihtiyacı hissetmiştir. Kanal İstanbul gibi 
İstanbul’un geleceğinde geri dönüşü olmayan 
tahribatlar yaratacağı düşünülen mega projelerin 
önünü açması; varolan ve işleyen bir havalimanını 
ortadan kaldırarak kamu bütçesinde israfa neden 
olacak olması gibi gerekçelerle itiraz metni 
hazırlanmış ve bir kamuoyu farkındalık çalışması 
yapılmıştır.

1955 yılında yaşanan ve tarihe, “organize toplu 
saldırı” olarak geçen 6-7 Eylül pogromu, tarihin kara 
sayfalarından biri olarak toplumsal bellekte yer 
edinmiştir. İstanbul başta olmak üzere, gayrimüslim 
yurttaşların bulunduğu çok sayıda şehirde yaşanan 
olaylarla, yıldönümü itibariyle bir kez daha 
yüzleşilmiştir. 

Yaşama hakkını tehdit eden ve birlikte yaşam 
olgusunu zedeleyen nefret söylemlerinin 
yükseltilmesine karşı durmak, bu kenti “barış ve 
birliktelik içinde yaşayan, eşit yurttaşlığın kenti 
İstanbul” olarak savunmak üzere sosyal medyada 
anma paylaşımı yapılmıştır.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLİ
DEĞERİMİZDİR! GELECEĞİNE
KATILIMCI, SÜREÇLERLE BİRLİKTE
KARAR VERMELİYİZ!

6-7 EYLÜL OLAYLARI

22 yaşındaki Mahsa AMINI (Jina Emini)’nin İran 
ahlak polisi tarafından, başörtüsü (hijab) takma 
kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle dövülerek 
öldürülmesiyle başlayan İranlı kadınların özgürlük 
direnişi ve protestolarına yönelik dayanışma mesajı 
yayımlamıştır.  

Paylaşım, tüm dünyada seslerini yükselten 
kadınların haklı öfkesi ve umudunu hissederek, 
kadınların özgür ve eşit şartlarda yaşadığı bir dünya 
tahayyülü ile hayatları pahasına direnen ve 
mücadelelerini bırakmayan tüm kadınlar ve Mahsa 
AMINI anısına atfedilmiştir.

MAHSA AMINI ANISINA
İRANLI KADINLARLA DAYANIŞMA

DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü, Uluslararası 
Tarım Üreticileri Derneği tarafından tarımda kadın 
emeğinin hatırlanması ve desteklenmesi amacıyla 
ilan edilmiştir. Bugün ise tarımsal üretimde kadın 
çiftçilerin emeğinin takdir gördüğü, toplumsal 
cinsiyete dayalı eşitsizlikler nedeniyle güvencesiz 
koşulların kadınların omuzlarında yük 
oluşturmadığı bir sisteme işaret edilmektedir. Daha 
adil, eşit, güvenceli koşulların tesis edilmesi 
dileğiyle, kırsal ve kentsel tarımda emek veren tüm 
çiftçi kadınların Dünya Kadın Çiftçiler Günü, sosyal 
medya aracılığı ile kutlanmıştır.

KADINA ŞİDDETE HAYIR!

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları (SKA) deklarasyonu ile 2030 yılına kadar, 
'yoksulluğun tüm biçimlerinin her yerde ortadan 
kaldırılması' hedefinden Covid-19 salgını nedeniyle 
çok uzaklaşılmıştır. 

Güvenli ve güvenceli yaşamlar inşa edilerek, 
yoksulluğu sonlandırmanın ise tek bir yolu 
bulunmaktadır: Yoksulluğu bir insan hakkı ihlali 
olarak görerek, yoksullukla yerelden küresele hep 
birlikte mücadele etmek.

17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü 
dolayısıyla, yoksulluk karşısında verilen 
mücadelenin kazanılması ve insan onuruna yaraşır 
yaşamlar tesis edilmesi temennisi ile günün 
anlamına uygun bir sosyal medya paylaşımı 
yapılmıştır. 

Yaşadığımız şehrin refah seviyesinin en önemli 
göstergelerinden biri, yaşlı bireylerin günlük hayata 
katılımıdır. Hem yaşlı bireylerin toplumsal hayata 
bağımsız katılımını desteklemek hem de bakıma 
muhtaç yaşlı bireylerin insan onuruna yaraşır 
koşullarda hayatını sürdürülebilmesi adına gereken 
kentsel hizmetlerin yerine getirilmesi gerekliliği 
giderek önem kazanmaktadır.

Bu bağlamda, yaşlanma evresinde her bir bireyin; 
kentsel yaşama hem sosyal hem fiziki açıdan aktif 
ve sağlıklı koşullarda katılabildiği, yalnızlaşmadan 
ve yoksunlaşmadan hayatını sürdürebildiği, kentsel 
hizmetlere güvenle erişilebildiği bir yaşamı 
geliştirmek adına farkındalık oluşturmayı 
amaçlayan bir sosyal medya paylaşımında 
bulunulmuştur.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü’nde şiddet mağduru kadınların 
hak mücadelesinde; özgürlük, eşitlik, hak ve adalet 
talepleri tüm dünyada vurgulanmaktadır.  İstanbul 
Kent Konseyi günün anlamına ilişkin; 
“haklarımızdan da özgürlüklerimizden de 
vazgeçmiyoruz” mesajıyla sosyal medya hesapları 
üzerinden paylaşımda bulunmuştur.

DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ

DÜNYA YOKSULLUKLA 
MÜCADELE GÜNÜ
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TÜRKİYE’DE KADINLARA SEÇME VE 
SEÇİLME HAKKININ VERİLMESİ 

FETİHTEPE’DE NELER OLUYOR? 

88 yıl önce 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlar, 
milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip 
olmuştur. Kadınların tarihte, memleket işlerinden 
geri kalmadan verdikleri mücadeleler, günümüzde 
hala örnek teşkil etmektedir. İstanbul Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu’nun %55’i seçilmiş kadın 
üyelerden oluşmaktadır. 

5 Aralık günü, kadın katılımının her alanda 
artırılması amacıyla kadınların dönüştürücü gücüne 
duyulan inancı vurgulayan bir sosyal medya 
paylaşımı yapılmıştır.

“Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun” kapsamında Okmeydanı 
Fetihtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm adı 
altında başlatılan; mahalle sakinlerinin talep ve 
ihtiyaçlarının yok sayıldığı, barınma hakkının ihlal 
edildiği süreç, İstanbul Kent Konseyi tarafından 
yakından takip edilmiştir. 

Öncelikle Fetihtepe Mahallesi ziyaret edilerek 
mahallede yaşayan yurttaşlar dinlenmiştir. Daha 
sonrasında mahalle sakinlerinin mağduriyet ve 
kaygılarını gidermek amacıyla insan haklarına aykırı 
yöntemlerle ilerleyen bu sürecin, yurttaşın mülkiyet 
haklarını koruyarak, yurttaşların ihtiyaç ve yaşam 
biçimlerini ön planda tutarak, çevresel faktörleri 
göz önüne alarak, kentin mimarisini ve kentsel 
ilişkilerini dikkate alarak hayata geçirilmesi için 
kamuoyu bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları 
yürütülmüştür. İdarenin ve hak sahiplerinin ortak 
bir masa etrafında müzakereci bir yaklaşımla 
yürüteceği kentsel dönüşüm çalışmalarının  
başarıya ulaşabileceği konusunda tüm paydaşlara 
çağrıda bulunulmuştur.

6 yaşındaki bir kız çocuğunun gelinlik giydirilerek 
“evlendirilmesine” ilişkin dehşet verici haber, 7 
Aralık günü Türkiye’nin gündemine oturmuştur. 
Çocuk istismarı ve tarikat yapılanmaları 
bağlamında, çocuk haklarının korunması yönünde 
ülke çapında tepkiler giderek artmıştır.

İstanbul Kent Konseyi, çocuk istismarına ve gerici 
tarikat yapılanmalarına karşı tavrını “Göz 
yummuyor, susmuyoruz. Bu suça karşı sessiz kalan 
her kişi ve kurumu fail olarak görüyoruz”  diyerek  
sosyal medya aracılığıyla duyurmuştur.

ÇOCUK İSTİSMARINA GÖZ YUMMUYOR, 
SUSMUYORUZ! 

Beykoz Belediyesi tarafından Tokatköy 
Mahallesi’nde başlatılan ve ilçedeki ilk kentsel 
dönüşüm projesi olmasıyla öne çıkarılan Tokatköy 
Kentsel Dönüşüm Projesi, İstanbul Kent Konseyi 
tarafından yakından takip edilmiştir. 

Süreç takibi; hak sahipleri başta olmak üzere, saha 
incelemelerinde bulunan kamu ve sivil toplum 
temsilcileri ile birebir görüşmeler yaparak 
sağlanmıştır. Bu hususta derlenen bilgiler ve 
incelenen bilirkişi raporlarına istinaden; bir 
kamuoyu duyurusu paylaşılmıştır.

Tokatköy'de başlatılan kentsel dönüşüm süreci 
hakkında Beykoz Belediyesi'ne yönetilen soruların 
cevaplarını içinde barındıran, İstanbul 13. İdare 
Mahkemesi kararı ile imar planları iptal edilmiştir.  
İstanbul Kent Konseyi tarafından açıkça ortaya 
konulan çelişkiler kararın gerekçesini 
oluşturmuştur. Mahkeme kararına ilişkin 
bilgilendirme mesajı kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bunu takip eden süreçte, bahse konu olan alan için 
hazırlanan imar planlarının, kanunların, amacına 
uygun olmayan şekilde yorumlanarak hazırlandığı 
görüşüne ve şehircilik ilke esasları ile çelişen 
uygulamalara istinaden; konunun doğrudan 
muhatabı olan Beykoz Belediyesi’ne 5 adet soru 
yöneltilmiştir. Kentsel haklara yönelik temel 
kaygıları da içeren sorular, Beykoz Belediyesi 
tarafından yanıtsız bırakılmıştır. 

Güngören İlçesi’nin  Tozkoparan ve Mehmet Nesih 
Özmen Mahalleleri'nde 2012 yılından beri farklı 
ölçeklerde hak kayıplarına sebebiyet veren 
uygulama yöntemleri  ile yürütülmekte olan 
Tozkoparan Kentsel Dönüşüm projesine dair, 
alanın özelliklerini tüm değerleri ile ele alan 
bütüncül bir bakışla kamuoyu bilgilendirmesi 
gerçekleştirilmiş ve Güngören Belediyesi’ne açık 
çağrıda bulunulmuştur. 

İstanbul Kent Konseyi, Tozkoparan başta olmak 
üzere tüm İstanbul’da yürütülmekte olan ve tekil 
karar süreçlerine mahkum edilen kentsel 
dönüşüm uygulamalarının, ortak akla dayalı ve 
katılımcı bir anlayışla ele alınması için yürütülecek 
tüm süreçlere talip olduğunu açıkça deklare 
etmiştir.

TOZKOPARAN KENTSEL DÖNÜŞÜM 
SÜRECİNE DAİR AÇIKLAMALAR

BEYKOZ TOKATKÖY KENTSEL DÖNÜŞÜM 
SÜRECİNE DAİR AÇIKLAMALAR

BEYKOZ TOKATKÖY’DE YAPILAN
KAMU YARARINDAN UZAK VE GEREKÇESİZ
İMAR PLANLARI İPTAL EDİLDİ

BEYKOZ BELEDİYESİ’NE SORUYORUZ?
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ZİYARETLER
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12
OCAK

31
OCAK

23
ŞUBAT

19
MAYIS

2
AĞUSTOS

2
AĞUSTOS

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ, Genel 
Sekreteri Rasim ŞİŞMAN ve İstanbul Planlama 
Ajansı Başkanı Emrah ŞAHAN; İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İMAMOĞLU’nu makamında ziyaret etmiştir. 
Ziyaret kapsamında; yeni dönem çalışmalarında 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Planlama 
Ajansı ve İstanbul Kent Konseyi arasındaki iletişim 
ve iş birliği modeli görüşülmüştür.

İstanbul Kent Konseyi Genel Sekreteri Rasim 
ŞİŞMAN, Türkiye Kent Konseyleri Platformu 
Yürütme Kurulu Üyeleri ile birlikte İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İMAMOĞLU'nu ziyaret etmiştir. Ziyaret 
kapsamında; yerel politikaların oluşturulması ve 
karar alma süreçlerine yurttaşların demokratik 
katılımında kent konseylerinin rolü 
değerlendirilmiştir.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ ve 
Genel Sekreteri Rasim ŞİŞMAN, Türkiye Kent 
Konseyleri Birliği Yürütme Kurulu Üyeleri ile 
birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İMAMOĞLU'nu ziyaret etmiştir. Ziyaret 
kapsamında;  kent konseyleri arasındaki 
koordinasyon ve iş birliğinin, Türkiye'de 
demokratik katılımın güçlendirilmesine etkileri 
hakkında istişarelerde bulunulmuştur.

İstanbul Kent Konseyi Genel Sekreteri Rasim 
ŞİŞMAN, ziyarete gelen Çağdaş İş İnsanları 
Derneği Genel Başkanı ve beraberindeki heyet 
ile iş birliği imkânları üzerine istişarelerde 
bulunmuştur.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ ve 
İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri; 
TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi 
önünde başlatılan "Adalet Nöbeti"ne destek 
ziyaretinde bulunmuşlardır.

Tarihi yarımadada bulunan ve İstanbul tarihinin 
önemli izlerini taşıyan kültür varlıklarının 
başında gelen Yerebatan Sarnıcı Müzesi, İBB 
Miras tarafından restore edilerek 22 Temmuz’da 
kapılarını ziyaretçilere açmıştır.

İstanbul Kent Konseyi Kent Kültürü ve Kültürel 
Miras Çalışma Grubu, Yerebatan Sarnıcı’nı 
ziyaret ederek, restorasyon sürecini, çalışmayı 
yürüten ekipten dinleme fırsatı bulmuştur.

5
AĞUSTOS

10
AĞUSTOS

25
AĞUSTOS

8
EYLÜL

İstanbul Kent Konseyi Genel Sekreteri Rasim 
ŞİŞMAN; Çekmeköy ilçesinde, pazar alanına 
dönüştürülmek üzere yıkılan Mehmet Durul 
Parkı’nı ziyaret ederek, 65 gündür yıkıma karşı 
nöbet tutan mahallelilerin fikirlerini 
dinlemiştir.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ, 
Genel Sekreteri Rasim ŞİŞMAN ve İstanbul 
Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri; saldırıya 
uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami 
SARITAŞ'a geçmiş olsun ziyaretinde 
bulunmuştur.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ ve 
Genel Sekreteri Rasim ŞİŞMAN; konseyi ziyaret 
eden Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel 
Yönelim Çalışmaları Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Halim KIR ve Yönetim Kurulu üyeleri 
ile barınma ve ulaşım sorunlarına dair 
istişarelerde bulunmuştur.

İstanbul Kent Konseyi paydaşları, İBB Miras 
tarafından restore edilerek İstanbullu 
yurttaşlara kazandırılan Yerebatan Sarnıcı 
Müzesi’ni ziyaret etmiştir.

Ziyarete olanak sağlayan İBB Genel Sekreteri 
Mahir POLAT, geziye eşlik etmiş ve restorasyon 
süreci hakkında katılımcılara bilgi aktarımında 
bulunmuştur.

8
EYLÜL

16
EYLÜL

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ ve 
Genel Sekreteri Rasim ŞİŞMAN, İstanbul Valisi 
Ali YERLİKAYA’yı ziyaret etmiş; kent konseyi 
çalışmaları hakkında bilgi aktarımında 
bulunarak, kurumlar arası iş birliği imkânlarını 
görüşmüştür.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ, Sıfır 
Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas ARUS ve 
İstanbul Sanat Kültür Derneği Başkanı Yıldız 
İBRAM, Köstence Belediyesi Meclis Başkanı 
Mihai LUPU’yu ziyaret etmiş; yerel temsil ve 
dezavantajlılara sunulan hizmetler hakkında 
görüş alışverişinde bulunmuş, iş birliği 
imkânları üzerinde konuşmuşlardır.



82 83

BASINDAN
9

ARALIK

İstanbul Kent Konseyi Genel Sekreteri Rasim 
ŞİŞMAN, konseyi ziyaret eden Medipol Üniversitesi 
Siyaset Kulübü üyeleri ile gençliğin sorunları ve 
katılım faaliyetlerine yönelik iş birlikleriyle ilgili fikir 
alışverişinde bulunmuştur.

11
KASIM

6
ARALIK

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ ve Genel 
Sekreteri Rasim ŞİŞMAN, Sancaktepe Kent Konseyi 
Başkanı Hüsniye ŞAHİN ve Yürütme Kurulu üyeleri 
ile bir araya gelmiş; kent konseyleri arasındaki 
dayanışmayı ve iş birliğini geliştirmeye yönelik fikir 
alışverişinde bulunmuştur.

İstanbul Kent Konseyi Genel Sekreteri Rasim ŞİŞMAN 
ve konseyi ziyaret eden Haliç Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü üyeleri, gençlere 
yönelik faaliyetlerde birlikte çalışma modellerine 
ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. 

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ, nezaket 
ziyaretinde bulunan Buca Kent Konseyi Başkanı 
Cem UNUTMUŞ ile kent konseylerinin iş birliklerini 
geliştirmeye yönelik fikir alışverişinde bulunmuştur.

1
EKİM
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İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ ve 
İnformel Eğitim-çocukistanbul Koordinatörü Sibel 
ÇETİNGÖZ, Açık Radyo’da yayınlanan 'Diğerkâm' 
programına konuk olmuşlardır.

İstanbul Çocuklara Soruyor Projesi’nin amacını, 
uygulama metodunu, çocuklarla gerçekleştirilen 
atölyelerde yaşananları ve projenin hedeflerini 
dinleyicilere aktarmışlardır.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ, 
BİANET’ten Evrim KEPENEK’e verdiği röportajda, 
katılımcı demokrasinin gerekliliğine vurgu yaparak; 
İstanbul Kent Konseyi bünyesinde, İstanbulluların 
katılım haklarını öne koyarak gerçekleştirilen 
çalışmaları aktarmıştır.

Çalışma grupları, meclisler; kadın, çocuk ve gençlikle 
ilgili yapılan çalışmalar; İstanbul Çocuklara Soruyor 
Projesi, İstanbullularla kendi ilçelerinde buluşulan 
Katılım Kafe Atölyeleri ve İBB’nin bütçe 
planlamasına dahil edilecek olan İstanbulluların 
projeleri ile "Katılımcı Bütçe"

Tülin HADİ: “Fikriniz kıymetli!
İstanbulluların İBB'nin bütçe hazırlığı sürecinde 
proje önermesi ve oylamaya katılması katılımcı 
demokrasi adına iyi bir örnek"

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ve İBB Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gençliğin 
İstanbul'u Kış Buluşması' etkinliğine, İstanbul Kent 
Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Gaffar 
Orhun AKDAĞ katılmıştır.

Orhun AKDAĞ, kentte Gençlik Hizmetleri ve Yerel 
Yönetimler oturumunda, İBB Gençlik ve Spor 
Müdürü İlker ÖZTÜRK ve İBB İştirakler İşe Alım 
Müdürü Ayşen ÇALIK CANGIZ ile birlikte gençliğin 
barınma, gençlik ofisleri ve İBB hizmetlerine ilişkin 
sorularını yanıtlamıştır.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ, Kıbrıs 
Türk Mimar Mühendisler Odası Birliği'nin Eski 
Başkanı Ahmet ULAŞ anısına düzenlediği anma 
toplantısına katılmıştır.

Tülin HADİ, “Yönetime Katılım: İstanbul Kent 
Konseyi Deneyimi” başlığında gerçekleştirdiği 
sunumla, İstanbul Kent Konseyi’nin yerel yönetime 
katılım noktasında geliştirdiği araçlar ve yaptığı 
çalışmalarla ilgili bilgi aktarımında bulunmuştur.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ, gazeteci 
Murat YETKİN’e verdiği röportajda, dünyada 
yaygınlaşan ve İstanbul ölçeğinde de uygulamaya 
geçirilen bir katılım aracı olan Bütçem İstanbul 
uygulaması hakkında değerlendirmelerini aktarmıştır.

Bütçem İstanbul uygulamasının tanıtılması ve 
yaygınlaştırılması, fikir maratonları aracılığıyla İstanbul 
için kolektif bir üretim ortamı oluşturulması amaçlarıyla 
yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde 
bulunmuştur.

İstanbul Kent Konseyi, 22 Ocak 2022 tarihinde 
gerçekleştirdiği 2. Olağan Seçimli Genel Genel Kurul 
Toplantısı'nda Tülin HADİ, akademisyenler, sivil 
toplum temsilcileri, ilçe kent konseylerinin 
temsilcileri, muhtarlar, sanatçılar, gazetecilerden 
oluşan genel kurul üyelerinin oyları ile yeniden 
başkan seçilmiştir.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ, 
Medyascope TV’de Itır AKDOĞAN’ın sunduğu 'Şehir 
Hepimizin' programına konuk olmuştur.

Tülin HADİ programda, konseyin kurulduğu Ekim 
2019'dan başlayarak; öncelikle ‘kent konseyi’nin ne 
olduğunu, işlevini; demokratik kent yönetişimi için 
konseyin yaptığı çalışmaları, "Katılımcı Bütçe" 
uygulamasını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe 
kent konseyleri ile ilişkilerini, geliştirilen katılım 
araçlarını, karşılaştıkları kısıtları ve gelecekte 
gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaları aktarmıştır.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ, KRT TV'de 
yayınlanan Sana Faydası Ne? programında Oğuz 
DEMİR'in konuğu olmuştur.

İstanbul'un en kapsamlı katılımcılık uygulaması olan 
"Katılımcı Bütçe" uygulamasının ne olduğuna ve 
İstanbulluların uygulamaya nasıl dahil 
olabileceklerine ilişkin bilgilendirmelerde 
bulunmuştur.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin HADİ, Artı TV’de 
yayımlanan  'Gün Başlıyor' programında Nazım 
ALPMAN'ın konuğu olmuştur.

“Katılımcı Bütçe” uygulamasında, proje kabulü 
aşamasında proje kabulü aşamasında 
İstanbul’luların nasıl proje önerebileceklerine dair 
bilgi paylaşımında bulunmuştur.
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Duvar Gazetesi yazarı Menekşe TOKYAY, 
“Çocuk-Dostu Şehirlerde Yılın Her Günü Bayram” 
başlıklı yazısında, İstanbul Çocuklara Soruyor 
Projesi’ne yer vermiştir. Menekşe TOKYAY, 
çocukların kentsel mekân bağlamında toplumsal, 
coğrafi, ekonomik, bedensel, siyasal kaynaklı 
eşitsizliklerle karşılaşmamaları, karşılaştıkları 
durumlarda da bu sorunların eşitlikçi bir anlayışla ve 
kentsel ölçekte çözülmesi gerekliliğine vurgu 
yaparak projeye katılan çocukların görüşlerinin çok 
kıymetli olduğunu ifade etmiştir.

İstanbul Kent Konseyi, çocukların yaşadıkları şehre 
dair sözlerini söylemelerine olanak tanıyan, çocuk 
katılımı projesi İstanbul Çocuklara Soruyor ile 
İstanbul’da 6.601 çocuk ile buluşmuştur.

Projeye katılım, "atölyeler", "dolaşıyor istasyonları" ve 
"on-line" seçenekler üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
Katılım sürecinde okullar, müzeler, kültür 
merkezleri, İBB birimleri, ilçe kent konseyleri gibi 
geniş bir paydaş ağının destekleri ile 6-14 yaş 
aralığındaki çocuklarla buluşulmuştur.

Çocuklar, yaşadıkları şehirle ilgili fikirlerini ilk kez 
paylaşıyor olmanın heyecanı ile projeye tüm ilgi ve 
özverilerini sunmuşlardır.

İstanbul Çocuklara Soruyor Projesi’ne katılan 
çocuklar ‘bakım’ metaforundan hareketle İstanbul’u 
masaya yatırmışlar ve her biri ‘bakım ustası’ rolü ile 
İstanbul’un beğendikleri yönlerine madalya verirken 
sorunlu gördükleri alanları tespit ederek çözüm 
önerilerini iletmişlerdir.

Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi, İstanbul 
Çocuklara Soruyor atölye uygulamalarına katılmış, 
çocukların katılım haklarını kullanması ve karar 
alma süreçlerine dahil olması amacıyla İstanbul’a 
dair fikir ve önerilerini konuşmak için bir araya 
gelmiştir.

İstanbul Çocuklara Soruyor proje raporundan 
hareketle, çocuk katılımını bir üst basamağa taşımak 
amacıyla İstanbul Çocuklarla Konuşuyor Projesi 
planlanmış ve uygulanmıştır. 

İstanbul Çocuklara Soruyor Projesi’ne katılan çocuklar, 
ikinci aşamada İBB’nin ilgili daire başkanlıkları, 
müdürlük ve birimlerinden katılım sağlayan 
yetkililerle bir araya gelmiştir.

Doğa ve çevre, kent yaşamı, toplumsal yaşam, 
kültürel ve sosyal etkinlikler, ulaşım ve hareketlilik 
temalarında, 5 ayrı toplantıda İBB yetkilileriyle buluşan 
çocuklar, İBB’nin ilgili temalar kapsamında sunduğu 
hizmetler konusunda bilgi talep etmiş ve yaşadıkları 
şehre dair istek ve beklentilerini doğrudan yönetici ve 
uygulayıcıların kendilerine iletme imkânı 
bulmuşlardır.

6.601 çocuğun katılarak İstanbul’a dair fikir ve 
önerilerini ilettikleri İstanbul Çocuklara Soruyor 
Projesi’nde, "atölye", "dolaşıyor" uygulaması ve 
"on-line" katılım üzerinden elde edilen verilerin 
analizi yapılarak kapsamlı bir rapor haline 
getirilmiştir.

Çocukların verdikleri yanıtların; doğa ve çevre, 
ulaşım ve hareketlilik, kent yaşamı, toplumsal 
yaşam, kültürel ve sosyal etkinlikler, sokak 
hayvanları, ekonomi, sağlık ve alışkanlıklar ve 
eğitim başlığındaki 9 temada birleştiği 
gözlemlenmiştir.

İstanbul’un her ilçesinden katılım sağlayan çocuklar, 

"Bizim hayal gücümüz büyüklerin zihniyle birleşirse bu 
şehir acayip güzel olur"

Bianet'te yayımlanan ve   İstanbul Çocuklara Soruyor 
Projesi'ni konu alan haberde, projede öne çıkan 
başlıklara ve çocukların proje boyunca belirttikleri 
ifadelere yer verilmiştir.

"Evet oy hakkımız yok ama biz de İstanbul'da 
yaşıyoruz ve bizim de söz hakkımız var. Bu yüzden 
İstanbul'daki çocukların sesi olduğu için bu projeyi 
yapma fikrini geliştirenlere, yapanlara teşekkür 
ediyorum"

"Fikirlerimizi söyledik ve Belediyeye çözümlerimizle ışık 
olduk. Belediyenin söylediklerimizden en azından 
yapabileceklerini yerine getirmesini ve bizlere daha 
çok imkân vermesini istiyorum"

İstanbul Çocuklara Soruyor Proje Raporu'nun 
paylaşıldığı lansman toplantısının ardından 
yayımlanan haberde, İstanbul’da projeye katılan 
6.601 çocuğun; yaşadıkları şehre dair verdikleri 
cevaplar, sorun olarak gördükleri alanlar ve çözüm 
önerilerine yer verilmiştir.

Çocuklar, “İstanbul’un rengi nedir ?” sorusuna 
büyük oranda "mavi" cevabını verirken bunu çok 
yakın bir oranla “gri” renk takip etmektedir. 
İstanbul’un sesini dinleyen çocukların en fazla 
duyduğu ses, "trafik-araba-motor" sesi olmuştur. 
"İstanbul'un kokusu"na dair soruya verilen 
cevaplarda ise “egzoz-mazot-benzin kokusu” öne 
çıkmıştır.
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