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Introduction / Sunuş 

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 
özellikle de 7 ve 17. maddeler, bizi şehirlerimizi daha 
yaşanabilir ve dayanıklı hale getirmemiz için farklı or-
taklıklar oluşturmaya yöneltiyor. Bu amaçlar, 2018’den 
beri kamusal diplomasi gündemimizi belirliyor ve ge-
lecekte de belirlemeye devam edecek.

Biz de Dünya Kaynakları Enstitüsü ile işbirliği yaparak 
İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz Yaşanabilir Şehirler 
Sempozyumu’ndan ilham aldık ve İstanbul Tasarım 
Bienali sırasında, iş ortaklarımız ve 1400 misafirimizle 
Hollanda Sarayı’nda Yaşanabilir Şehirler programımıza 
start verdik. “Yaşanabilir şehirlerimizi birlikte tasarla-
mak” teması altında Türkiye ve Hollanda’dan farklı or-
taklarımızla tam dokuz co-design toplantısı gerçekleş-
tirdik. Bu toplantılar, Aktif ve Sağlıklı Şehirlerden Yeşil 
Vadiler ve WoMen of Orange’a birçok konuda Türkiye 
ve tüm dünyada daha yaşanabilir şehirlerin oluşmasına 
katkı sağlamak için giriştiğimiz uzun soluklu işbirlikle-
rinin başlangıcıydı.

Bu yayın, Yaşanabilir Şehirler programının ardındaki 
vizyon ve yöntemlerin açıklamasının yanı sıra 2019 ve 
2020 yıllarında Akıllı ve Yeşil Hareketlilik, Dayanıklı Şe-
hirler, Açık ve Yaratıcı Şehir kavramları çerçevesinde 
organize ettiğimiz projelere genel bir bakış içeriyor. 
Birkaç iş ortağımızdan da program hakkında bir de-
ğerlendirme yaparak katkıda bulunmalarını rica ettik.

Bu programın başarısı, çorbada tuzu olan tüm iş or-
taklarının çabasına bağlı. Biz de bu yüzden tüm iş or-
taklarımıza yaşanabilir şehirlerimizi birlikte tasarlama 
misyonumuzda bize katıldıkları için teşekkür etmek 
istiyoruz.

Gelecek dönemde, Yaşanabilir Şehirler programımıza 
Ankara’daki Hollanda Büyükelçiliği’ndeki iş arkadaşla-
rımızla birlikte devam edeceğiz. Bu da demek oluyor 
ki, yalnızca İstanbul’da değil, 2020’de Türkiye’nin Yeşil 
Masalları projesinde olduğu gibi Türkiye’nin tüm şehir-
lerinde yeni proje ve ortaklıklara açığız.

Keyifli okumalar diliyor, bu yayının bizimle ortaklık kurma 
konusunda size ilham vermesini ümit ediyoruz!

İstanbul Konsolosluğu Yaşanabilir Şehirler Ekibi

The United Nations’ Sustainable Development Goals, 
number 7 and 17 more in particular, are challenging us to 
create partnerships to make our cities more livable and 
resilient. They did set our agenda for public diplomacy 

since 2018 and they will continue to do so.
 

Inspired by the World Resources Institute (WRI) and our 
partnership in its Livable Cities Congress in Istanbul, we 
launched our Livable Cities program at the Palais de Hol-
lande, with our partners and 1400 other guests, during 
the opening of the Istanbul Design Biennial. Under the 
theme of “Co-designing our livable cities together”, we 
organised nine Co-design sessions, with various partners 
from Turkey and the Netherlands. This was the start of 
a long-term collaboration on different topics, like Active 
and Healthy Cities, Green Valleys and WoMen of Orange, 
to contribute to more livable cities in Turkey and world-

wide.
 

In this magazine, you’ll find an explanation of the vision 
and method behind the Livable Cities program and an 
overview of projects that we organized in 2019 and 2020 
on smart and green mobility, resilient cities and the open 
and creative city. We also asked several partners to reflect 

on the program and contribute to the magazine.
  

The success of this program depends on the efforts of 
all the partners involved. That’s why we want to thank 
all our external partners for joining us in our mission of 
co-designing our livable cities together. The key to the 
impact that we have is the inclusive and interdisciplinary 
approach of the program: Involving people with diverse 

backgrounds and perspectives in everything we do.
 

Going forward, we will continue our Livable Cities pro-
gram, together with colleagues from the Dutch Embassy 
in Ankara. That means we are open to new projects and 
partnerships not only in Istanbul, but in cities all around 
Turkey, like we already did in 2020 with the Green Tales of 

Turkey project.
 

Enjoy reading, and we hope you get inspired to partner up 
with us!

The Livable Cities team of the Consulate General in Istanbul

FOREWORD ÖNSÖZ
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What was the motivation behind your Livable 
Cities public diplomacy strategy for Istanbul?

Istanbul is the only real metropolis that we have 
in Europe. It’s by far the biggest city on the con-
tinent and a living lab for all kinds of innova-
tions. I also found a team here that was willing 
to develop with me a public diplomacy strategy 
on a coherent theme. In finding an overarching 
theme, we were inspired by the World Resources 
Institute, a group I closely worked with and was 
so happy to see active in Turkey. Their annual 

İstanbul için yarattığınız Yaşanabilir Şehirler 
stratejisinin ardındaki ana etken neydi?

İstanbul, Avrupa’nın sahip olduğu tek gerçek 
metropol. Kesinlikle kıtanın en büyük şehri ve 
birçok konuda yenilik için yaşayan bir laboratu-
var niteliğinde. Bir de burada benimle birlikte 
bağdaşık bir tema üzerine kamu diplomasisi 
stratejisi geliştirmeye gönüllü bir ekiple karşı-
laştım. Kapsayıcı bir tema bulabilmek için, daha 
önceden çok yakın çalıştığım ve Türkiye’de de 
aktif olduklarını görmekten mutluluk duydu-

LIVABLE 
CITIES 

YAŞANABİLİR 
ŞEHİRLER

Bart van Bolhuis, Yaşanabilir Şehirler programının ardındaki 
vizyonu anlatıyor.

Bart van Bolhuis explains the vision behind the Livable Cities 
program.
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Sustainable Cities conferences were an inspira-
tion for us to embrace the motto of livable cities.

Let’s define a Livable City.

When we asked that question in Istanbul, I think 
about 50% of the initial answers we got were 
about cats in the city. But apart from that, we got 
answers about big issues like climate resilience, 
smart and green mobility. A livable city is not only 
about clean air and freedom and mobility. It also 
has a lot to do with the fabric of the city - having 
a diverse, open and creative city. Istanbul, like 
Amsterdam or New York, is a city built on diversity, 
openness, international connections and creativ-
ity. So that’s why we developed this Livable Cities 
strategy in such a way that it is bringing together 

all these subthemes.

ğum Dünya Kaynakları Enstitüsü’nden ilham 
aldık. Onların her yıl düzenledikleri Sürdürülebilir 
Şehirler konferansları, bize yaşanabilir şehirler 
için esin kaynağı oldu.

Yaşanabilir bir şehrin tanımı nedir?

Bu soruyu İstanbul’da sorduğumuzda, sanırım 
aldığımız cevapların %50’si şehrin kedileriyle 
ilgiliydi. Ama bundan başka, iklim direnci, akıllı 
ve yeşil hareketlilik gibi önemli konularla ilgili, 
birçok küçük ve ölçeklendirilebilir adımı yansıtan 
cevaplar aldık. Fakat yaşanabilir bir şehir denin-
ce, yalnızca temiz hava, özgürlük ve hareketlilik 
akla gelmesin. Bu konunun şehrin dokusuyla, 
kapsayıcı, açık ve yaratıcı bir şehir olmasıyla da 
çok ilgisi var. Tıpkı Amsterdam ve New York gibi, 
İstanbul da çeşitlilik, açıklık, uluslararası bağ-

How would you broadly define the strategy you 
created and what kind of tools do you use to 
implement that strategy? And how did you make 

progress towards that in the Turkish setting?

We have these Sustainable Development Goals 
and my favorite one explains our approach well: 
No. 17: Partnerships for the Goals. It means sitting 
and working together and making things hap-
pen. We call this co-design, which brings together 
people from different backgrounds on a theme to 
share their creativity and their intellect. One thing 

lantılar ve yaratıcılık üzerine kurulmuştur. İşte 
biz bu nedenle, Yaşanabilir Şehirler stratejisini 
tüm bu alt temaları bir araya getirecek şekilde 
geliştirdik.

Yarattığınız stratejiyi nasıl tarif edersiniz? Uy-
gulama aşamasına geçtiğinizde ne gibi araçlar 
kullandınız?

Bizim bazı Sürdürülebilir Gelişim Hedeflerimiz 
var. Benim en çok sevdiğim hedef, bizim yakla-
şımımızı da çok iyi açıklıyor. 17. Hedef: Hedeflere 
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that we learned in our country where we were 
dealing with water management, which is a huge 
issue for us, is that you can’t do it alone. Coopera-
tion is in our DNA because we’ve been fighting 
water for a long time, and we found out that you 
get better solutions when you work with different 
people. That’s why we embrace this tool called 
co-design in our approach to public diplomacy. 
For us, it’s the best way to build relevant networks 
and to get connected. And I think we were quite 
successful in doing this, not only with NGOs and 
businesses but also on the government level, first 
with the municipalities and later with IBB (Istan-
bul Metropolitan Municipality). Innovation will also 
fly if you do crossovers between different kinds of 
professions and challenges and when you connect 
what we call “the golden triangle” of governments, 
businesses, and knowledge institutions (includ-
ing NGOs). Our ambition here is to link the Dutch 

golden triangle with the Turkish one. 

In the beginning, we thought governments both 
local and central might find it difficult to be in 
this kind of cooperation as an equal power, just 
to be one of the players in this process. But it was 
so easy. Once you have this strategy and you’ve 
established a name for your organization, people 
know how to find you. Municipalities are also 
looking for ways to better connect with society. I 
found it quite interesting to see how much Tur-
key is also a society that is built on collective ac-
tion, resilience, creativity, and entrepreneurship. 

Yönelik Ortaklıklar. Bu, oturup birlikte çalışmak, 
bir şeyleri gerçekleştirmek anlamına geliyor. 
Farklı geçmiş ve birikimlerden gelen kişileri, ya-
ratıcılık ve zekalarını belli bir tema çerçevesinde 
paylaşma amacıyla bir araya getiren bu yönteme 
“ortak tasarım” diyoruz. Kendi ülkemizde uğraştı-
ğımız en büyük sorunlardan biri olan su yönetimi 
konusunun bize öğrettiği şey, kendi başımıza bu-
nunla başa çıkamayacağımız oldu. İşbirliği kav-
ramı bizim DNA’mıza işledi çünkü uzun süredir 
suyla savaşıyoruz ve farklı kişilerle çalıştığımızda 
daha iyi çözümlere ulaştığımızı fark ettik. Kamu 
diplomasisi stratejisi yaklaşımımızda ortak tasa-
rım adı verilen bu aracı benimsememizin sebebi 
budur. Bizim için, amaca uygun bir ağ örgüsü 
inşa etmek ve aktörler arasında bağlantı kurmak 
için en iyi yol bu. Yalnızca sivil toplum kuruluşları 
ve işletmelerle değil, önce yerel belediyeler ve 
daha sonra İBB ile şehir yönetimi düzeyinde de 
bunu yapmakta oldukça başarılı olduğumuzu 
düşünüyorum. Aynı şekilde, farklı türden meslek 
kollarıyla aşılması gereken zorluklar eşleştiril-
diğinde ve yönetimler, işletmeler ve sivil toplu-
mu da içeren bilgi kurumlarını birleştiren “altın 
üçgen”i bir araya getirdiğimizde inovasyon da 
kanatlanacaktır. Bizim buradaki emelimiz, Hol-
landa’nın altın üçgeniyle Türkiye’ninki arasında 
bağlantı kurmak.
İlk başta, herkesin eşit iktidara sahip olduğu, bu 
süreçte yalnızca oyunculardan biri olmakla ye-
tinecekleri bu tip bir işbirliği modeli hem yerel 
hem de genel yönetimlere zor geliyor. Fakat bu-
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I think the more difficult parts of the process are 
taking the next steps in bringing to fruition the 

ideas that were developed.

How do you measure the effectiveness of your 
efforts?

The first stage in setting up this strategy is build-
ing and strengthening the networks we selected. 
Then we have the co-design workshops, which 
are focused on creating new ideas, insights, and 
experiences. These workshops opened the gov-
ernments to this way of working, inspired them

to think and work in a different way. I’m happy to 
say that, if you look at the agenda of the mayor of 
Istanbul, you find a lot of things that we were part 
of. We are the biggest investor here in Turkey, and 
also the first destination of Turkish investments 
abroad. We can translate this relationship into 
real business. We made 500,000 euros available 
via EBRD London, which assists the companies 
who are taking the first steps in the transition 
to a circular economy. So this finance aspect is 
always important for us. We are now trying to 
take the second steps, making projects within our 

networks, looking for financing together. 

I was also very happy with the fact that the new 
government of Istanbul established this coop-
eration with both the city of Amsterdam and 
Rotterdam, focusing on the Livable City themes 
such as climate adaptation, urban food produc-
tion, Smart and Green mobility, and the transi-
tion towards a circular economy. And you see 
the exchange between the cities happening 
now. For example, The AMS Institute (Amster-
dam Metropolitan Solutions) works together 
with MIT in Boston in developing urban policies 
and implementing them. They’re now cooperat-
ing with the new 2050 Planning Institute that is 
established here in Istanbul. In Smart & Green 
Mobility, we were active in getting Istanbul into 

rada bunun çok kolay olduğunu gördük. Bir kez 
stratejinizi belirleyip organizasyonunuzun adını 
iyi bir şekilde duyurduysanız insanlar sizi buluyor. 
Belediyeler de toplumla daha iyi ilişki kurabilmek 
için yeni yollar arıyorlar. Türkiye’nin de kolektif 
eylem, dirençlilik, yaratıcılık ve girişimcilik üze-
rine kurulmuş bir toplum yapısına sahip olduğu-
nu görmek benim için oldukça ilginçti. Sanırım 
sürecin daha zorlayıcı kısmı, geliştirilen fikirlerin 
gerçekleşmesi için gereken adımları atmak.

Çalışmalarınızın etkilerini nasıl ölçebiliyorsunuz?

Bu stratejiyi kurarken ilk aşama, bir ağ örgüsü 
oluşturmak ve seçtiğimiz ağları güçlendirmek. 
Sonrasında, yeni f ikir, içgörü ve deneyimler 
yaratmaya odaklanan ortak tasarım atölye ça-
lışmaları geliyor. Bu çalışmalar, yönetimleri bu 
çalışma biçimine açık hale getirdi, daha farklı 
biçimlerde düşünmeleri ve çalışmaları için esin 
kaynağı oldu. Eğer İstanbul valisinin gündemine 
bakarsanız, bizim de parçası olduğumuz birçok 
şey göreceksiniz. Biz Türkiye’deki en büyük ya-
tırımcıyız, yurt dışında Türk yatırımlarının gittiği 
bir numaralı adres de biziz. Bu çabaları gerçek 
ticari faaliyete dönüştürebiliyoruz. Dairesel eko-
nomiye geçişte ilk adımlarını atan şirketlere kefil 
olan EBRD London (Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası) tarafından 500.000 avroluk bir kredinin 
kullanıma açılmasında rol oynadık. Finansman 
aşaması her zaman bizim için çok önemli. Şu 
anda da kendi ağlarımız içinde projeler yapmak, 
birlikte finansman aramak gibi ikinci adımları 
atmaya çalışıyoruz.

Bu arada, İstanbul’un yeni yönetiminin hem 
Amsterdam hem de Rotterdam şehirleriyle; iklim 
değişikliğine uyum, kentsel tarım, akıllı ve sür-
dürülebilir kentsel hareketlilik ve dairesel eko-
nomiye geçiş gibi Yaşanabilir Şehir temalarına 
odaklanan işbirlikleri içine girmesi beni çok mut-
lu etti. Şimdi bu şehirler arasındaki paylaşımları 

‘‘We see a lot of demand for innovation and coop-
eration here. But where can we offer something? 
Given our expertise in the Netherlands on similar 
topics, we can be at the intersection of demand 

and supply.’’ 

‘‘Biz burada yenilik ve işbirlikleri için çok talep 
olduğunu görüyoruz. Fakat biz hangi noktada 
bir şey sunabiliriz? Hollanda’da benzer konular-
daki uzmanlığımızı düşünürsek, arz ve talebin 
kesiştiği bir noktada yer alabiliriz.’’
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a consortium of European players with the KIC 
(Knowledge and Innovation Communities) pro-
gram, a program that makes 50 million euros 
available for implementation of innovations into 
practice. Now Istanbul is in it with ISBAK (Istanbul 
Computing and Smart City Technologies Inc.) and 
ITU (Istanbul Technical University) and from the 
Netherlands, it’s the AMS Institute, University of 
Eindhoven, and a number of other players. At this 
stage we’re very much focusing on, not creating 
more ideas, but just bringing the ideas we helped 

create into reality.

If there’s one thing that you would like to have in 
this livable city of the future that you envision, what 
would it be? What is one project that is very close 

to completion or would be implemented first? 

High on my wishlist is that we will realize some 
projects together with the city and this consor-
tium in the Netherlands. The projects are about 
connecting the soft mobility development of pub-
lic spaces around ferry and metro stations. And I 
hope that we also can take big steps on the city 
level about comprehensive plans of transition to 

the circular economy and waste.

görebilirsiniz. Örneğin, AMS (Amsterdam Kentsel 
Çözümler) Enstitüsü Boston’daki MIT (Massac-
husetts Teknoloji Enstitüsü) ile kentsel politika 
geliştirme ve uygulama üzerine çalışıyor. Bu ku-
rumlar şimdi İstanbul’da yakın zamanda kurulan 
2050 Planlama Enstitüsü ile işbirliği halindeler.
Akıllı ve Sürdürülebilir Hareketlilik alanında 
ise İstanbul’un, Avrupalı oyuncuların yer aldığı, 
inovasyonun pratiğe dökülmesi için 50 milyon 
avroluk bütçeye sahip bir konsorsiyuma gir-
mesine önayak olduk. Şimdi İstanbul İSBAK ve 
İTÜ ile burada. Hollanda’dan ise AMS Enstitüsü, 
Eindhoven Üniversitesi ve birkaç oyuncu daha 
yer alıyor. Şu aşamada daha fazla fikir üretmeye 
değil, yaratımına yardımcı olduğumuz fikirleri 
hayata geçirmeye odaklanmış durumdayız.

Tamamlanmaya veya uygulanmaya en yakın 
projelere örnek verebilir misiniz?

Gerçekleşmesini en çok istediğim şeylerden biri, 
bazı projeleri kent yönetimi ve Hollanda’daki 
konsorsiyum ile el ele çalışarak hayata geçir-
mek. Bahsettiğim projeler, vapur iskeleleri ve 
metro durakları çevresindeki kamusal alanlarda 
motorsuz ulaşım öğelerinin birleştirilmesi ile ilgili. 
Ve umuyorum, dairesel ekonomiye geçiş ve atık 
konularıyla ilgili kapsamlı planlarla da yönetim 
düzeyinde büyük adımlar atabileceğiz.
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What do you do as the Consulate of the Nether-
lands to create impact?

Our focus at the Consulate is on creating real 
awareness, sharing knowledge, building an en-
gaged community of networks and promoting 
on-going dialogue within those networks. We set 
objectives around issues where we know we can 
make a difference with our Dutch expertise, and 
then use methods like co-design to come up with 
solutions that can create that impact. We are the 

firestarters, so to speak.

Hollanda Konsolosluğu olarak etki yaratmak için 
neler yapıyorsunuz?

Konsoloslukta bizim odaklandığımız nokta, ger-
çek bir farkındalık yaratmak, bilgiyi paylaşmak, 
herkesin aktif olduğu ağlardan oluşan bir top-
luluk inşa etmek ve bu ağlar içinde süregelen 
diyalogları teşvik etmek. Uzmanlığımızla burada 
fark yaratabileceğimiz konularla ilgili hedefler 
koyuyoruz ve istediğimiz etkiyi yaratmak için çö-
zümler bulmak üzere co-design gibi yöntemleri 
kullanıyoruz. Bir anlamda ateşi ilk yakanlarız biz.

THE CO-DESIGN 
METHOD

CO-DESIGN 
METODU

Kültür, Kamu Diplomasisi ve Basın Başmüşaviri İpek M. Sur bize 
etki yaratmak ve Yaşanabilir Şehirler stratejisini uygulamak için 

tasarlanan Co-design metodunu anlatıyor.

Senior Policy Officer for Cultural Affairs, Public Diplomacy and 
Press Ipek M. Sur walks us through the Co-design method, 
designed as a method to create impact and implement the 
Livable Cities strategy.
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Impact curating is creating with everyone in-
volved in the decision-making process. Combin-
ing various different sounds to create that one 
sound that will have greater impact. To create 
impact, you can’t just rely on your own network. If 
you can connect and combine different networks, 
then it’s like a domino effect. With this in mind, 
I created the co-design method for our Livable 

Cities program.

How does a co-design session work?

There are different tables and a question assigned 
to each table. At each table are several people 
who are discussing that one question assigned to 
them or to everyone. At the end of the day, they 
are asked to create a presentation for decision-
makers or people who can bring the ideas into 
reality, a jury usually consisting of local govern-

ment or a mix of business people.

What makes co-design more effective and sus-
tainable than other decision-making methods?

First of all, everybody wants to be heard. Every-
body has an idea about issues that involve them. 
So this is to create a platform where they can do 
that. Secondly, this is for everyone. Without dis-
crimination, everyone is involved. The methods 
that we are using are extremely cultural. Whatev-
er the concept is, whatever the subject that we’re 
working on, there is always a human factor in it. 
And with humanity, arts and culture are always 
involved. The methods that we design are always 
inspired by artistic ways of thinking and creating. 

Has organizing these co-design sessions led you 
to change anything about the way the Consulate 

works?

We realized that within every project there were 
so many links to economy, city planning, social 
issues and culture. Co-design has become the 
glue, the connector of all different teams at the 
Consulate such as economy, innovation, culture 

and human rights.

Etki kürasyonu da herkesi karar verme sürecine 
dahil ederek yaratmak demek, farklı sesleri bir 
araya getirip asıl etkiyi yaratacak o tek sesin oluş-
masına olanak sağlamak gibi. Etki yaratmak için 
yalnızca kendi network’ünüze güvenemezsiniz. 
Eğer farklı network’leri birbirleriyle bağlantıya 
geçirip birleştirebilirseniz o zaman bir domino 
etkisi yaratmış olursunuz. Ben Yaşanabilir Şehir-
ler programımız için co-design metodunu bunu 
göz önünde bulundurarak oluşturdum.

Bir co-design toplantısının işleyişini bize anlata-
bilir misiniz?

Farklı masalar ve her masaya verilen bir soru 
vardır. Her masada ya sadece onlara ya da tüm 
masalara verilmiş bir soru üzerinde tartışan bir-
kaç kişi oturur. Günün sonunda, her masadaki 
katılımcılar, karar vericiler veya fikirleri hayata 
geçirebilecek olan kişilerden, örneğin yerel yö-
netimle birlikte iş insanlarından oluşan bir jüriye 
bir sunum yaparlar.

Co-design’ı başka karar alma yöntemlerinden 
daha sürdürülebilir ve etkili yapan özellikleri 
nelerdir?

Öncelikle, herkes sesini duyurmak ister. Herkesin 
onları ilgilendiren konular hakkında bir fikri var-
dır. Bu yöntem, kişilerin bu isteklerini gerçekleş-
tirebilmeleri için bir platform sağlar. İkincisi, bu 
yöntem herkes içindir. Ayrım olmadan herkes bu 
sürecin içindedir. Bizim kullandığımız yöntemler 
son derece kültürel. Üzerinde çalıştığımız konu 
ne olursa olsun, her zaman içinde bir insan fak-
törü var. İnsan dediğiniz zaman, kültür ve sanat 
da her zaman işin içine girer. Tasarladığımız 
yöntemler hep sanatsal düşünme ve yaratma 
yollarından ilham alır.

Düzenlediğiniz co-design etkinlikleri sonucun-
da sizin de konsolosluğun iş yapma biçimleriyle 
ilgili değiştirdiğiniz şeyler oldu mu?

Biz de her projede ekonomi, şehir planlama, sos-
yal ve kültürel konuların birbirlerine bağlı olduk-
larını farkettik. Co-design bir anlamda yapıştırıcı 
haline geldi ve konsolosluk bünyesindeki ekono-
mi, yenilik, kültür ve insan haklarına odaklanan 
farklı ekipleri birbirlerine yakınlaştırdı.
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Smart and Green / Akıllı ve Yeşil

Yaşanabilir bir şehrin en önemli özelliklerin-
den biri de sürdürülebilir şekilde akıllı ve 
yeşil olmasıdır. Türkiye’nin dört yanında 
sürdürülebilirliğe odaklanan birçok yeşil 
oluşum görmekteyiz. Hollandalı yönetmen 
Gwen Jansen’in ‘Yeşil Şehir Masalları’ belgese-
linden yola çıkarak Tunceli, İstanbul, Bodrum, 
Gaziantep, Kahramanmaraş, Çorum ve Mer-
sin’den benzer oluşumları kendi hikayelerini 
paylaşmaya davet ettik.

All around Turkey, we see an abundance 
of green initiatives that focus on sustain-
ability. Inspired by Dutch documentary 
filmmaker Gwen Jansen’s Green Tales of 
the City, we invited initiatives from Tunceli, 
Istanbul, Bodrum, Gaziantep, Kahraman-
maraş, Çorum and Mersin shared their 

own green Tales of Turkey.

In her 2019 documentary, Jansen follows a num-
ber of people working in government, business, 
knowledge institutions and NGOs in the Nether-
lands to show how the Dutch values of co-creation, 
optimism and innovative thinking result in green 

solutions for the resilience of their cities.

2019 tarihli belgeselde Jansen, Hollanda’da dev-
let, iş dünyası, bilgi kurumları ve sivil toplum 
kuruluşlarında çalışan birkaç kişiyi takip ederek, 
bu kişilerin kendi kültürlerinden gelen birlikte 
yaratma, optimizm ve yenilikçi düşünce gibi 
değerlerle şehirlerin dayanıklılığını artırmak için 
yarattıkları yeşil çözümleri gösteriyor.

İstanbul

TÜRKİYE’NIN 
YEŞİL MASALLARI

GREEN TALES OF TURKEY
Tunceli

Mersin
Gaziantep

Kahramanmaraş

Çorum

check Nadas Istanbul 
video here!

Nadas Istanbul’un 
videosunu buradan 

izleyin!

Bodrum

check Kültürhane 
Mersin video here!

Kültürhane Mersin’in 
videosunu buradan 

izleyin!

İstanbul
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İstanbul’daki Hollanda Konsolosluğu; WFF Tur-
kiye, Pop-Machina, İmecelab, Impact Hub, The 
Circle, Kokopelli Şehirde, Make Environmental-
ism Fun, Atma Kullan, Koenraad van Lier, EK BİÇ 
YE İÇ, FRA (Fazla Gıda & Food Rescue Association), 
ve Onur Atay’ın Urban Koop’unun yeşil hikayel-
erinin sunulduğu bir gece düzenledi. İstanbul’un 
Yeşil Masalları etkinliğinin katılımcıları arasında, 
şehirde sürdürülebilir yaşam pratiklerini hayata 
geçiren ve paylaşan Kokopelli Şehirde, Sıfır Çöp 
Platformu, Kent Çiftçisi ve Orman6 gibi oluşumlar 
yer aldı.

The Consulate General in Istanbul hosted an 
evening of green tales by WFF Turkey, Pop-
Machina, İmecelab, Impact Hub, The Circle, Koko-
pelli Şehirde, Make Environmentalism Fun, Atma 
Kullan, Koenraad van Lier, EK BİÇ YE İÇ, FRA (Fazla 
Gıda & Food Rescue Association), and Onur Atay’s 
Urban Koop. Among the participants of the online 
edition of Green Tales of Istanbul, organized by 
NADAS Istanbul, were initiatives such as Kokopelli 
Şehirde, Sıfır Çöp Platformu, and instead of Kent 
Çiftçisi ve Orman6, which are actively practicing 

and sharing methods of sustainable living.

Thanks to its proximity to vast arable 
land and water, Mersin has historically 

been a major producer of fruits and 
vegetables. Kültürhane Mersin invited 
three groups that are working on the 
ecological transformation of the city’s 

agriculture practices: Solinova Mezgitli, 
Mersin Yabanları, ÇİTTA (Çukurova İnsan 

Tohum Toprak Atölyeleri)

Geniş ve verimli tarım alanları ve 
suya olan yakınlığı sayesinde Mersin, 
tarih boyunca bölgenin meyve-sebze 
üretiminde önemli bir rol oynamıştır. 

Kültürhane Mersin şehrin ekolojik 
dönüşümü için çalışan üç farklı grubu 

ağırladı: Solinova Mezgitli, Mersin 
Yabanları, ÇİTTA (Çukurova İnsan Tohum 

Toprak Atölyeleri)

As a city with unpolluted land and 
water resources as well as a low level 

of industrialization, Tunceli holds great 
potential for sustainable economic 
growth with 21st-century ecological 

practices. Munzur Akademi hosted an 
online panel that focused on climate 
change and its repercussions in the 

region’s ecology, farming and industry.

Tunceli, sahip olduğu temiz hava ve su 
kaynakları ve düşük sanayileşme oranıyla, 
21. yüzyılın ekolojik pratiklerini kullanarak 

sağlanacak sürdürülebilir ekonomik 
gelişme için büyük bir potansiyel taşıyor. 

Munzur Akademi, iklim değişikliği ve 
bu değişikliği ekoloji, tarım ve sanayi 

alanlarına etkisi üzerine odaklanan bir 
online panel düzenledi.

İstanbulİstanbul
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Bodrum Gümüşlük’teki Yeşil Şehir Masalları 
paneli, Türkiye’nin güneş enerjisi kullanılarak 
düzenlenen ilk yeşil festivali olan 17. Uluslararası 
Müzik Festivali sırasında düzenlendi. 2020’nin 
Eylül ayında gerçekleşen paneli izleyen 50 kişi 
arasında halkın yanı sıra Bodrum Belediyesi, 
Bodrum Kent Konseyi, Bodrum Çevre Platformu, 
Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Tarımsal Kal-
kınma Kooperatifi, TAKSAV (Toplumsal Araştır-
malar, Kültür ve Sanat İçin Vakıf), Bodrum Tanı-
tım Vakfı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla 
Çevre Platformu’ndan temsilciler de bulunu-
yordu. Konuşmalarda temiz enerji üretimi, yerel 
tohumların korunması ve çevreyi koruyabilmek 
için bölgede yapılaşma yoğunluğunun azaltıl-
ması gibi konular öne çıktı.

Total Reach
Katılımcılar

Presenters
Sunumlar

1000 38
Istanbul I (Consulate General of the Netherlands in 
Istanbul/ Hollanda BaşKonsolosluğu İstanbul)
Istanbul II (NADAS Istanbul)
Mersin (Kültürhane)
Tunceli (Munzur Akademi)
Gümüşlük, Bodrum (Gümüşlük Music Festival/ 
Gümüşlük Müzik Festivali)
Kahramanmaraş - NOVUSENS
Gaziantep - NOVUSENS
Çorum - NOVUSENS

Locations/ Konumlar
Organizers/ Organizasyonlar

Kulturhane Mersin

Gümüşlük Gümüşlük

The Green Tales of the City panel in Gümüşlük, 
Bodrum, was organized during the 17th Interna-
tional Gümüşlük Music Festival, Turkey’s first-ever 
green festival which was entirely powered by solar 
energy. Over 50 people both from the public and 
from institutions such as Bodrum Municipality, 
Bodrum City Council, Bodrum Environmental 
Platform, Bodrum Chamber of Commerce, Bod-
rum Agricultural Solidarity Cooperative, TAKSAV 
(Social Research Culture and Arts Foundation), 
Bodrum Promotion Foundation, Muğla Metropol-
itan Municipality and Muğla Environmental Plat-
form were in attendance at the event in Septem-
ber 2020. The panelists focused on the importance 
of clean energy generation, preserving local seeds, 
and preventing over-construction in the region to 

protect the environment
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The Marmara Region is a 67,000sq km area with 
around 26.5m inhabitants; an agglomeration of 
urban settlements, metropolitan areas, areas 
with rural characters, and natural ecosystems 
around the Sea of Marmara, located in the north-

west of Turkey.

Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan Marmara 
Bölgesi, Marmara Denizi’ni çevreleyen 67 bin 
kilometrekarelik bir alanda 26.5 milyon kişinin 
yaşadığı; kentsel yerleşimler, metropoliten böl-
geler, kırsal karakterli alanlar ve doğal ekosis-
temlerin toplaştığı bir coğrafi bölgedir.

PLAY MARMARA AT MARMARA 
URBAN FORUM 2019

2019 MARMARA ULUSLARARASI 
KENT FORUMU’NDA PLAY MARMARA 

During the Marmara Urban Forum organized 
on October 1-3, 2019 by Marmara Municipalities 
Union, mayors and development agencies from 
the region participated in an interactive serious 
game called Play Marmara. Designed by the 
Dutch firm Play the City to foster collaborative 
decision-making and partnerships, the game 
introduced to the local government teams a new 
method for resolving complex urban challenges 

in their region. 

1-3 Ekim 2019 tarihleri arasında Marmara Bele-
diyeler Birliği tarafından düzenlenen Marmara 
Uluslararası Kent Forumu, bölgedeki belediye 
başkanları ve kalkınma ajanslarının birlikte 
oynadıkları etkileşimli bir ciddi oyuna ev sahip-
liği yaptı. Hollandalı Play the City şirketinin ortak 
karar alma ve işbirliklerine yönelik kapasite 
geliştirici bir çalışma olarak tasarladığı Play Mar-
mara, yerel yönetim ekiplerini bölgelerine özel 
karmaşık sorunları çözebilmeleri için farklı bir 
yöntemle tanıştırdı.

© Play the City

check Play the City 
here!

Play the City’ye 
buradan bakın!

MARUF (Marmara 
Urban Forum) was 

visited by over
MARUF (Marmara 
Uluslararsı Kentsel 

Forumu)

Play Marmara 
Sessions were held 

with more than
Aktivitelerine

people.
kişi tarafından 
ziyaret edildi.

participants.
‘ten fazla kişi katıldı.

5440

155
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According to the UN, more than 50 percent of 
the world’s population lives in cities today. As the 
urban population grows, so do the complications 
of ensuring safe transport of people throughout 
the cities they live in while keeping a low carbon 
footprint. Finding smart and green solutions to 
urban mobility issues is, therefore, a priority when 

it comes to building livable cities.

Birleşmiş Milletler’e göre, bugün dünya nüfu-
sunun %50’si şehirlerde yaşıyor. Kentsel nüfus 
arttıkça, insanların yaşadıkları şehirler içinde 
güvenli bir biçimde seyahat etmelerini sağlarken 
karbon ayak izini düşük tutmak karmaşıklaşıyor. 
Yaşanabilir şehirler inşa etmek istiyorsak, kentsel 
hareketlilik sorunlarına akıllı ve yeşil çözümler 
bulmak bu nedenle öncelik haline geliyor.

BEING SMART AND GREEN 
AS WE MOVE

AKILLI VE YEŞİL 
HAREKETLER

The fact-finding study conducted by Istan-
bulON Urban Mobility Lab and the follow-
ing co-design session offers important 
markers and solutions for transitioning to 

Smart and Green Ways of Mobility.

İTÜ IstanbulON Kentsel Hareketlilik Labor-
atuvarı tarafından gerçekleştirilen araştırma 
ve hemen akabinde düzenlenen birlikte 
yaratım toplantısı, Akllı ve Yeşil Hareketlilik 
Vizyonu’na geçiş için önemli gösterge ve 
çözümler sunuyor.
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With its unique geographical features and wide sur-
face area, Istanbul has a variety of transport modes 
such as roads, railways, and maritime lines. While 
the last few decades have seen many improve-
ments in public transport, one thing has stayed the 
same: Private cars as the favored mode of getting 
around. Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) 
has been experimenting with different methods to 
solve the congestion, parking, and environmental 
problems posed by the increasing rate of car own-
ership in the city. However, while the raging global 
pandemic this year exacerbated the problem with 
social distancing restrictions, it also made clear that 
finding ways to integrate green and smart mobil-
ity into the city infrastructure has become more 

urgent than ever.
 

Our first-ever hybrid co-design session took place 
on October 7, 2020 both at Palais de Hollande and 
online where participants focused on Policy and 
Governance, Designing Urban Areas for Multi-Mo-
dalities, Transition to Zero Carbon Mobility, and 
Data-Driven Mobility. Some of the short-term pro-
posals included improving comfort level on public 
transportation, establishing low emission regions 
and smart parking strategies in the city and rais-
ing awareness about the necessity of low-carbon 
mobility, whereas long-term solutions offered at 
the session underscored the importance of sustain-
able governance and financing of such green and 

smart strategies.

Benzersiz coğrafi özellikleri ve geniş yüzölçümü 
ile İstanbul, karayolları, demiryolları ve deniz yol-
ları olmak üzerine birçok farklı ulaşım sistemine 
sahip. Son yıllarda toplu taşıma konusunda birçok 
iyileştirme çalışması yapılmış olsa da değişmeyen 
bir nokta, özel araçların en çok tercih edilen 
ulaşım şekli olması. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB) trafik yoğunluğu, park alanı ve artan 
araç sahipliği oranı nedeniyle oluşan çevresel 
sorunları çözebilmek için farklı yöntemler dene-
mekte. Bu yıl dünyayı etkisi altına alan pandemi, 
sosyal mesafe kısıtlamalarıyla bu sorunların art-
masına yol açarken bir yandan da akıllı ve yeşil 
hareketlilik vizyonunu kent altyapısı içine dahil 
etmenin aciliyetini gözler önüne serdi.

7 Ekim 2020’de hem Palais de Hollande hem 
internet ortamında gerçekleşen ilk karma 
çalıştayımızda katılımcılar, Siyaset ve Yönetişim, 
Farklı Araçlar için Kentsel Alanların Tasarlan-
ması, Sıfır Karbon Salınımlı Hareketliliğe Geçiş 
ve Veri Odaklı Hareketlilik gibi konulara odak-
landılar. Kısa dönem çözüm önerileri arasında 
toplu taşımadaki konfor düzeyinin artırılması, 
şehir içinde düşük emisyon bölgelerinin ve akıllı 
park stratejilerinin oluşturulması ve düşük kar-
bon salınımlı hareketliliğin gerekliliği konusunda 
farkındalığı artırmak yer alırken, çalıştayda ortaya 
çıkan uzun döneme yönelik çözüm fikirleri bu tip 
akıllı ve yeşil stratejilerin yönetişiminin sürdürüle-
bilirliğinin ve finansmanının önemini vurguladı.

© Ümit Yıldırım
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Resilient Cities / Dayanıklı Şehirler

According to the definition of a livable city, a city 
needs to be resilient. It has to have a high capacity 
to absorb future shocks and successfully handle 
a diverse range of setbacks, whether natural or 
man-made. The resilience of the city depends 
on the well-being of its inhabitants and that, in 
return, depends on having opportunities to lead 
an active and healthy lifestyle. Doing sports in an 
urban setting also brings people from all walks of 
life together and creates unity among residents 

of a locale.

 Mecidiyeköy Square to transform into a sports 
and culture hub with facilities for climbing, skate-
boarding, exercising classes, movie screenings, 
children’s games, food trucks and other tempo-

rary structures for other activities.

Yaşanabilir bir şehir, tanım itibariyle dayanıklı 
olmalı. Gelecekte oluşabilecek sarsıcı olayların 
etkisini azaltma ve doğal olarak gelen ya da 
insanlar tarafından yaratılan çeşitli aksaklıkları 
başarıyla yönetebilme kapasitesine sahip olma-
lı. Bir şehrin dayanıklılığı sakinlerinin ne kadar 
sağlıklı olduğuna, sakinlerinin sağlığı ise aktif 
bir yaşam stilini korumak için sunulan fırsatların 
bolluğuna bağlıdır. Kent ortamında spor yap-
mak, bir bölgede yaşayan farklı sosyal çevreler-
den kişileri bir araya getirerek birlik duygusunun 
oluşmasını da sağlar.

Mecidiyeköy Meydanı’nın tırmanma, kaykay, 
spor dersleri, film gösterimleri, çocuk oyunları, 
yiyecek satıcıları ve başka aktiviteler için ge-
rekebilecek geçici yapılar ile bir spor ve kültür 
merkezine dönüştürülmesi.

URBAN SPORTS 
IN ISTANBUL

İSTANBUL’DA 
KENTSEL SPORLAR

In addition to collaborating with various 
running groups and organizing yoga classes 
in their garden, the Consulate General of 
the Netherlands held a co-design session 
to promote urban sports and a healthy 

lifestyle in the city.

Farklı koşu gruplarıyla işbirliği yapan ve 
bahçesinde yoga dersleri düzenleyen 
Hollanda Konsolosluğu, kentte spor 
aktivitelerini ve sağlıklı bir yaşam stilini 
desteklemek amacıyla bir çalıştay dü-
zenledi.
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İstanbul gibi geniş ve kalabalık bir metropolde, 
ulaşım halihazırda halka açık alanın büyük bir 
bölümünü kaplamakta. Varolan yapıların içine 
kentsel spor alanları yerleştirmek, hatta yollara 
bisiklet yolu eklemek kadar basit görünen bir 
adım bile şehir yönetimi için büyük zorlukları 
aşmak anlamına geliyor. İstanbul’un beş ana 
ilçesinde görülen bu soruna dair uygulanabilir 
çözüm fikirleri geliştirmek için, Türkiye ve Hol-
landa’dan çeşitli katılımcıların bir araya geldiği 
bir co-design toplantısı düzenledik.

22-23 Ekim 2019’ta gerçekleşen “Kamusal Alanda 
Spor Altyapısı” başlıklı toplantı; şehir planlamacı, 
mimar, sporcuların yanı sıra Kadıköy, Beşiktaş, 
Şişli, Sarıyer, ve Beyoğlu belediyelerinden temsil-
cilerin yanı sıra hareket etmeye olanak sağlayan, 
kapsayıcı ve sağlıklı kamusal alanlar yaratma ko-
nusunda uzman altı Hollandalı uzmanı bir araya 
getirdi.

Her biri bu belediyelerin sınırları içinde yer alan, 
önceden seçilmiş beş noktayı incelemek üzere 
beş ayrı gruba bölünen katılımcılar, bu alanların 
kentsel spor aktiviteleri için kullanım potansiye-
lini değerlendirip önerilerini sundular.

In a metropolis as vast and populous as Istanbul, 
transportation already takes up a lot of room in 
public spaces. Integrating urban sports facilities 
or even simply designating a bike lane into the 
existing infrastructure presents a huge challenge 
for the city government. In order to imagine ap-
plicable solutions to this problem in Istanbul’s five 
major districts, we facilitated a co-design session 
with a diverse group of participants from Turkey 

and the Netherlands.

The “Sports Infrastructure in the Public Space” 
session which took place on October 22-23, 2019 
brought together urban planners, architects, 
sportspersons and representatives from Kadıköy, 
Beşiktaş, Şişli, Sarıyer, and Beyoğlu municipalities 
with six Dutch experts on creating move-friendly, 
inclusive and healthy public spaces. The question 
posed to the participants at the session was: How 
can we encourage inhabitants to do more sports 

within our limited public spaces?

Divided into five subgroups to investigate five 
pre-selected locations around these municipali-
ties, the participants evaluated the potential use 
of these spaces for urban sports and came up with 

these proposals.
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What do you think Istanbul needs the most to 
become a more livable city?

For a city to become more livable, it must have 
the intelligence to solve existing problems and 
take precautions for impending problems. I’m 
talking about an urban intelligence that knows 
the city’s daily operations and its residents’ daily 
lives and is ready for future scenarios. When we 
say “smarter,” we need to understand the com-
ponents of the city’s ecosystem and their interac-
tion. This ecosystem consists of several different 

İstanbul’un daha akıllı ve yaşanabilir bir şehir 
olması için sizce en çok neye ihtiyacı var?

Şehrin daha yaşanabilir olması için, mevcut so-
runları ortadan kaldıran ve gelecekteki sorun-
lara şimdiden önlem alan bir akla sahip olması 
gerektiğini düşünüyorum. Şehrin günlük işle-
yişini ve şehirde yaşayan vatandaşların günlük 
yaşamını bilen ve mevcut durum analizlerinden 
sentezler üreterek, gelecekteki senaryolara hazır 
bir şehir aklından bahsediyorum. Daha akıllı ol-
ması konusuna gelince, kentin ekosistemindeki 

SMART AND GREEN 
LIFE CORRIDORS

AKILLI VE YEŞİL 
YAŞAM KORİDORLARI

İBB Akıllı Şehir Müdürü Burcu Özdemir, daha dayanıklı bir 
İstanbul için vizyonunu paylaşıyor.

Head of the Smart City Directorate at Istanbul Metropolitan 
Municipality, Burcu Özdemir explains her vision of a more 
resilient Istanbul.
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environments: The natural-ecological, the phys-
ical-built, and the socio-economical. The main 
aim, emphasized by our motto, “For the People,” 
is to move Istanbul to a better and brighter future.

Maslow’s hierarchy of needs comes to mind when 
considering the essentials mentioned above. You 
have to meet these needs to make a city livable. It 
starts with physiological needs like clean air, food, 
water, and shelter. Then comes safety needs. I 
think ensuring people’s physical security is as 
important as giving them the sense of a secure 

future. The pyramid’s top tiers include the need 
for love and belonging, status and prestige, and 
finally, self-actualization. In governance, all these 
needs point to participatory democracy. That’s 

what we mean by, “Together, we will make it.”

Can you briefly describe the Life Corridors 
Project?

Our main goal with the life corridors we’re build-
ing with the Smart and Green Valleys Project is 
establishing better living spaces for our citizens. 
In essence, Istanbul’s life corridors are one of the 
projects we’ve been carrying out to create a re-
silient and sustainable ecosystem in Istanbul. We 
need to look into data-driven urban governance, 

bileşenleri ve etkileşimlerini iyi anlamak gerekir.
Bu ekosistem; doğal-ekolojik çevre, fiziki-yapılı 
çevre ve sosyoekonomik çevreden oluşuyor. 
Odağında ise ‘‘Her Şey İnsan İçin’’ mottosuyla 
şehri daha iyi ve daha güzele taşıma amacı var. 

Bu ihtiyaçlar, aklıma Maslow’un ihtiyaçlar pira-
midini getirdi. Bir şehrin daha yaşanabilir olması 
için öncelikle insanların temiz hava, yeme, içme 
ve barınma gibi temel yaşamsal ihtiyaçlarının 
karşılanması gerekiyor. Daha sonra da güvenlik 
ihtiyacı karşımıza çıkıyor. Şehir yaşayanlarının 

madden ve manen güvenlik ihtiyaçlarının kar-
şılanması gerekiyor. Ayrıca, vatandaşların can 
ve mal güvenliğini sağlamak kadar geleceğe 
güvenli bakmalarını sağlamak da bence çok 
önemli. Piramidin diğer önemli katmanları ise 
ait ve değerli olma, statü ve saygınlık ihtiyacı, son 
olarak da kendini gerçekleştirme ihtiyacı. Şehir 
yönetiminde tüm bu ihtiyaçlar katılımcı demok-
rasiye işaret ediyor. “Birlikte başaracağız” derken 
tam da bundan bahsediyoruz.

Yaşam koridoru nedir, bize kısaca tarif edebilir 
misiniz? 

Akıllı ve Yeşil Vadiler Projesi ile birlikte oluştur-
duğumuz yaşam koridorunda asıl amacımız 
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smart resource management (green energy, 
green mobility, waste, and water management), 
climate adaptation, and agile solutions to con-
struct this ecosystem. That’s how we can tap into 
social innovation; it’s how we then transform the 
data citizens are using and producing into usable 
information. Finally, it’s how we create a physical 
and cyberspace where city dwellers have a say 

over the areas they operate.

Has the activities the Consulate of the Nether-
lands organized such as the Smart and Green 

What is the Valleys of Life Project?

It’s a project that encompasses the building of 
parks, social spaces, walking and biking paths 
available for public use in 15 valleys around Istan-
bul. Istanbul will have gained 20 million square 
meters of green space when construction work on 
stream beds or banks is not permitted. The project 
began in Beylikdüzü with the opening of the first 
Valley of Life covering more than a million square 
meters of land. New valleys are currently being 
planned and executed to form new life corridors 

around the city.

İstanbul gibi büyük bir metropolde vatandaşla-
rımız için daha iyi yaşam alanları oluşturabilmek. 
Akıllı şehir uygulamaları ulaşım, yaşam, çevre, 
yönetim, ekonomi ve insan bileşenlerinden olu-
şuyor. Bu bileşenler birbirini beslediği ve geliş-
tirdiği için ortaya Yaşam Koridoru projelerinde 
de olduğu gibi tasarımsal, teknolojik, bütüncül 
bir sistem yaklaşımı çıkıyor. Akıllı Şehir bakış açı-
sıyla insan odaklı yaşanabilir bir vadi ekosistemi 
yaratmak için her türlü mevcut probleme yöne-
lik veri tabanı teknolojileriyle sosyal bileşenin de 
düşünülmesi gerektiğini vurguluyoruz. 

İstanbul’un yaşam koridorları özünde; İstan-
bul’da dayanıklı ve sürdürülebilir bir ekosistem 
yaratmak için hayata geçirdiğimiz projelerimiz-
den bir tanesi. Bu ekosistemin kurulması için 
de gözetilmesi gereken konular veri ile kent 
yönetişimi, akıllı kaynak yönetimi (yeşil enerji, 
yeşil hareketlilik, atık yönetimi, su yönetimi) ik-
lim adaptasyonu ve çevik çözümler diyebilirim. 
Bu sayede sosyal inovasyon da sağlanarak kent 
aktörlerinin kullandığı ve ürettiği veriyi bilgiye 
dönüştürüp, şehrin tüm değerlerine sahip çık-
tığı, şehirlinin birebir kullandığı alanlarda söz 
sahibi olduğu fiziksel ve siber bir ortam yaratma 
gayretindeyiz. 

Hollanda Konsolosluğu’nun girişimiyle düzen-
lenen İstanbul’un Yaşam Koridorları olarak Akıllı 
ve Yeşil Vadiler toplantısında size ve ekibinize 
ilham veren çözümlerle karşılaştınız mı? 

Ekim Tan önderliğindeki ‘Play the City’ proje-
si bizlere ilham verdi diyebiliriz. Son yıllarda 

Yaşam Vadileri Projesi nedir?

Toplamda İstanbul’da 15 vadide yer alan yeşil 
alan, sosyal alanlar, yürüyüş ve bisiklet yolları 
gibi herkesin vakit geçirebileceği alanlar ya-
ratmayı hedefleyen bir projedir. Yeni yapılaş-
malara açılmayan dere yatakları yeşil vadilere 
dönüştürülünce İstanbul 20 milyon m2’lik yeşil 
alan kazanmış oluyor. Bu uygulama ilk olarak 
Beylikdüzü’nde 1 milyon m2’den daha fazla bir 
alan olan Yaşam Vadisi’nde hayata geçirildi. 
Şehrin etrafında yeni vadiler planlanmaya ve 
uygulanmaya devam ediyor.

Valleys co-design session inspired you and your 
team in any way?

The ‘Play the City’ project led by Ekim Tan inspired 
us. Recently, we’ve been seeing a lot of gamifica-
tion in almost every industry. We as local govern-
ments are following technological and cultural 
trends very closely so we need to look into chang-
ing our methods of working as well as the imple-
mentation of our policies. The gamification ap-
proach presents a great opportunity for bringing 
together decision makers, actors in the industry 
and residents of a region to solve combined prob-
lems in the pilot areas of the Life Corridors project. 
I think the results of this effort we’ve greenlighted 
in these pilot areas will be great examples for other 

valley projects in the future.

What are the benefits of collaboration between 
two local governments, as in Pendik and Beylik-
düzü Municipalities, within this project’s scope?
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‘oyunlaştırma’ kültürü hemen her alanda karşı-
mıza çıkıyor. Biz yerel yönetimlerin de teknoloji 
ve trendleri bu kadar yakından takip ederken 
sadece uygulamalarını değil, yöntemlerini de 
değiştirmesi gerekiyor. Oyunlaştırma yaklaşımı 
İstanbul’un Yaşam Koridorları projesinin pilot 
bölgelerinde, tümleşik problemleri çözmek 
için, karar vericiler, sektör aktörleri ve bölgenin 
yaşayanları bir araya gelmesi adına güzel bir 
fırsat sunabilir. Pilot alanlarda başlatacağımız 
bu uygulamanın çıktıları, zamanla diğer vadi 
projelerimizde için de iyi birer örnek olabilir diye 
düşünüyorum.  

Yaşam / yeşil koridorlar projelerinde İstanbul’un 
iki belediyesinin birlikte çalıştığını biliyoruz. Ye-
rel işbirliklerinin faydaları nelerdir? 

Özellikle yeni nesil belediyecilik anlayışında 
yerel işbirlikleri oluşturmak çok değerli. Yerel 
idarelerin beraber çalışması bilgi paylaşımını 
artırmak, katılımcı ve şeffaf bir yönetişim sağla-
mak, ortak akıl üretmek için olmazsa olmaz. İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi, Pendik Belediyesi 
ve Beylikdüzü Belediyesi bu konuda büyük bir 
adım atarak, yaşam ve yeşil koridorlar projesin-
de gelecek için bir örnek teşkil etmiştir. Aslına 
bakarsanız, hemen her alanda yapılan işbirlik-
leri bizim için çok kıymetli. Yaşayanından, yerel 
yönetim ve merkezi hükümete, STK’lardan ilgili 
sektörlere ve akademisyenlerine uzanan tüm iş 
birliklerini çok önemsiyoruz. “İstanbul hepimizin” 
söyleminin altını her fırsatta çiziyoruz. İstanbul 
gibi Avrupa’nın bazı ülkelerinden bile kalaba-
lık bir şehre, 16 milyon vatandaşımıza hizmet 
edebilmek için işbirliklerini sağlıklı kurmak ve 
sürdürülebilir kılmak gerekiyor. Bu kapsamda 
sadece ulusal değil uluslararası yeni şehir ağla-
rına da katılıyor, etkin bir şekilde rol alıyoruz. Bu 
sayede ortaya çıkan işbirliklerine örnek olarak 
Yaşam Koridorları projemizin Hollanda Konsolos-
luğu girişimiyle Akıllı ve Yeşil Vadiler toplantısı 
ile yerelden uluslararası bir platforma taşınma-
sını verebilirim.

Hollanda’nın paylaştığı bilgi ve deneyim biriki-
miyle ilgili genel görüş ve izlenimlerinizi alabilir 
miyiz?

Toplantıda çok hoşuma giden bir cümle ile baş-
lamak isterim: “Her bir vadinin kendi dinamiği 
olsa da hepsi denize akıyor”. Toplantıda her ne 

It’s crucial to collaborate with other local govern-
ments in this era. It’s an absolute must to improve 
information sharing, make governance participa-
tory and transparent, and develop solutions to 
common problems. Istanbul Metropolitan Mu-
nicipality, Pendik Municipality, and Beylikdüzü 
Municipality took giant steps towards this goal 
and set an example for the future with this life 
and green corridors project. Collaboration is cru-
cial for us in every other aspect as well. We care 
about cooperation from residents, local govern-
ments to the central government, NGOs to their 
related industries, and academia. We underscore 
the importance of our motto, “Istanbul belongs 
to all of us.” A city as crowded as Istanbul, which 
is more populous than some European countries, 
needs us to forge healthy collaborations and ren-
der them sustainable, too. With this in mind, we 
join national as well as international networks 
and actively participate in them. For example, 
our Life Corridors project found a global platform 
with the Smart and Green Valleys session led by 

the Dutch Consulate.

What do you make of the information and experi-
ence sharing initiated by the Netherlands?

I want to start with a sentence I genuinely enjoyed 
at the session: “Even though each valley has its 
dynamics, they all flow towards the sea.” Even 
though we talked about every city regarding its 
inner dynamics, we came up with solutions for 
common urban cases and issues. It was also in-
spiring to see how shared experiences and solu-
tions could be translated into our own cities’ dy-
namics. In the Rotterdam projects, the emphasis 
on strength in numbers was significant. Within 
the scope of sustainable rooftops and squares, 
precautions taken for one roof were insufficient 
to make a change, but when it was done for many 
roofs, there was enough momentum. The project 
showed us how, in a vast city like Istanbul, begin-
ning with small-scale projects is OK, and in time 
those small-scale projects could add up and gain 
momentum. Today many cities, including Istanbul, 
are aware of the power of agile solutions. In Istan-
bul, the bottleneck we face when trying to accom-
plish many of these goals is the financial aspect. 
As was highlighted in the session, the contribution 
of improved living spaces and environments ac-
companied by a collaborative co-financing model 

could end up as a financial solution.
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kadar kentlerin kendi içsel dinamikleri üzerine 
konuşsak da özünde evrensel yani ortak kent 
olguları ve sorunları üzerine çıktılar üretildi. 
Paylaşılan deneyim ve çözümleri nasıl kendi 
şehrimize aktarabileceğimiz noktasında da il-
ham vericiydi. Rotterdam projeleri; sürdürülebilir 
çatılar ve meydanlar başlığında, çatıların iklim 
tedbirleri konusunda tek bir bina çatısı olarak 
zayıf ama birçok çatı bir araya geldiğinde önemli 
bir ivme kazandırabileceği fikri önemliydi. Bu 
bizlere, İstanbul gibi büyük bir şehirde küçük 
bir ölçek ile projelere başlamanın, zamanla bu 
küçük ölçekleri üst üste koyarak aslında uzun 
vadeli görünen işlerin nasıl da hızlanabileceği-
ne işaret etti. Bugün İstanbul dahil birçok şehir 
çevik çözümlerin gücünün farkında. İstanbul’da 
bahsettiğimiz birçok yaklaşımı hayata geçirmek 
istediğimizde tıkandığımız nokta finansal boyut. 
Toplantıda üzerinde durulduğu gibi, daha yaşa-
nabilir alan ve çevrelerin yarattığı alan katkısı, 
işbirliği esaslı bir model ile finansal sorunlara 
çözüm olabilir. Bu yaklaşım yeni toplantılarımıza 
güzel bir başlangıç oluşturdu. 

“A city as crowded 
as Istanbul, which 
is more populous 
than some European 
countries, needs us 
to forge healthy col-
laborations and ren-
der them sustainable, 

too.”

‘‘İstanbul gibi Avru-
pa’nın bazı ülkelerin-
den bile kalabalık bir 
şehre hizmet edebil-
mek için işbirlikleri-
ni sağlıklı kurmak ve 
sürdürülebilir kılmak 
gerekiyor. ‘‘
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The Story of the Istanbul Tulip

The name of the variety that was believed to have 
been lost was the Tulipa cornuta. It was later 
named as acuminata, which is known to be doc-
umented in the royal French gardens in 1811 and 
received directly from the East. A similar record 
occurred in the UK in 1816 where the acuminata 
was directly imported from Constantinople. Soon 
thereafter the tulip acuminata was registered as 
a cultivar and has since then been grown in the 
Netherlands on a very small scale and not widely 

known outside the bulb growers’ community. 

İstanbul Lalesinin Hikayesi

Kayıp olduğu düşünülen türün adı, Tulipa cor-
nuta’ydı. Sonradan “acuminata” adı verilen bu 
türün, Doğu’dan doğrudan geldiği 1811 yılında 
Fransız kraliyet bahçelerinde kayda alınmış. 1816 
tarihli benzer bir kayıt, Konstantinopolis’ten İn-
giltere’ye getirilen bir başka acuminata için de 
mevcut. Bundan kısa bir zaman sonra, bir kül-
tür bitkisi çeşidi olarak tescillenen acuminata, 
o zamandan beri Hollanda’da kısıtlı bir ölçekte 
yetiştirilmekte ve lale yetiştiricileri dışında pek 
bilinmemektedir.

LOST TULIP FOUND KAYIP LALE BULUNDU

Consul General Bart van Bolhuis presented 
Istanbul Mayor Ekrem İmamoğlu with a 
truly rare gift: A tulip variety with pointed 
petals that was believed to have been lost 

since the 18th century.

Başkonsolos Bart van Bolhuis, İstanbul 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na nadir 
bulunan bir hediye sundu: 18. yüzyıldan bu 
yana kayıp olduğu düşünülen sivri yapraklı 
bir lale cinsi.

© Paleis Het Loo© Paleis Het Loo
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Türkiye-Hollanda ilişkilerinden bahsederken 
aklımıza gelen en önemli şey, iki ülkeyi yüzyıllar 
öncesinden birbirine bağlayan zarif çiçek laledir. 
Hollandalıların lale ile yaşadıkları aşkın kökeni-
nin, Osmanlı İmparatorluğu’ndan gönderilen bir 
hediye ile başladığı bilinir. Bu hediye ile lale, iki 
millet arasında dostluğu sembolü olmuştur. 

Bu yıl Mayıs ayında, Başkonsolos Bart van Bol-
huis benzer bir jestte bulundu. Bugüne kadar 
kayıp olduğu düşünülen, badem şeklindeki ince 
ve uzun İstanbul Lalesi, Amsterdam halkı adına 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’na hediye edildi. Aslında hediye, baş-
kana Amsterdam gezisi sırasında sürpriz olarak 
sunulacaktı fakat pandemi nedeniyle uygulama-
ya konan seyahat yasakları sonucunda gezi er-
telendi. Bunun üzerine Başkonsolos van Bolhuis, 
kaydettiği bir video mesajını hediye ile birlikte 
Başkan İmamoğlu’na gönderdi. İmamoğlu ise 
başkonsolosun mesajına, bu güzel laleyi Delft 
porseleninden bir vazo içinde elinde tutarak kay-
dettiği bir video ile cevap verdi. Lale ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Lale Devri üzerine kitapları 
bulunan Türk sanat tarihi uzmanı Prof. Dr. Gül 
İrepoğlu, “Bu laleyi ilk kez gördüğümde hayrete 
düşmüştüm. 1725 Lale Albümün’de yer alan, lale 
çeşitlerine olan benzerliği inanılmaz. İstanbul 
bu kadar uzun zamandan sonra tekrar bu laleyi 
kucaklayacağı için mutluyum.” dedi.

If there’s one thing that comes to mind when 
you talk about Turkish-Dutch relations, it is the 
tulip, the elegant flower that bonds two countries 
across centuries. It is well-known that the Dutch 
love story with the tulip began with a gift from 
the Ottoman Empire, and thus the tulip became 
a symbol of friendship between the two nations.  

In May 2020, Consul General Bart van Bolhuis 
made a similar gesture. The Istanbul Tulip, a tall, 
thin almond-shaped variety of tulip that was 
previously believed to be lost, was gifted to May-
or Ekrem İmamoğlu on behalf of the people of 
Amsterdam. The gift was originally planned as a 
surprise for the Istanbul mayor during his visit to 
Amsterdam, since-postponed due to travel re-
strictions brought on by the COVID-19 pandemic. 
So Consul General van Bolhuis sent a video mes-
sage he recorded for Mayor İmamoğlu along with 
the gift. İmamoğlu replied with a similar video 
message holding the beautiful tulip in a Delft 
blue vase. Turkish art historian Prof. Dr. Gül İre-
poğlu, who has published extensively on the Tulip 
and the Ottoman Empire’s Tulip Era says: “I was 
astonished to see this tulip for the first time in real 
life. Its resemblance to some of the tulip varieties 
that were collected in the Tulip Album of 1725 is 
amazing. I am so glad Istanbul can embrace this 

tulip again after so long time”.

click here to 
watch video 

from Mr. Bulhuis.

Mr. Bulhuis’in 
videosu için 

buraya tıklayın.

click here to 
watch video from 

Mr. İmamoğlu.

Mr. İmamoğlu’nun 
videosu için 

buraya tıklayın.
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I BELIEVE I AM GAY İNANIYORUM, EŞCİNSELİM

A series of portraits by two Dutch artists 
were on display in Istanbul to foster dialogue 
about human rights at the intersection of 

LGBTIQ+ rights and faith.

Hollandalı iki sanatçının portre seçkisi, 
LGBTIQ+ bireyler ve inançlarının kesiştiği 
noktada insan hakları hakkında diyaloğa 
olanak sağlama amacıyla İstanbul’da 
sergilendi.

Geleceğin şehri yalnızca verimli, akıllı ve dayanık-
lı değil, aynı zamanda açık ve yaratıcı da olmalı. 
Açık ve yaratıcı şehir, farklı fikir ve yaşam biçim-
lerine yer açan, herkesin birbirine ve temel insan 
haklarına saygı duyduğu bir yer. Ayrıca bu şehir-
de kültürel etkinliklerin farklı izleyici kitlelerinin 
erişimine açık olduğu ve halkın bizzat dahil ol-
duğu canlı bir kültürel altyapı bulunmakta. Açık 
ve yaratıcı şehrin, bu anlamda herkesin katkıda 
bulunabileceği bir yer olması gerekiyor.

Kadıköy’deki sanatçı inisiyatifi Poşe’de Aralık 
2019’dan Ocak 2020’ye kadar izlenen “I BELIEVE 
I AM GAY” (İNANIYORUM, EŞCİNSELİM) başlıklı 
sergi, sanat ve insan haklarının nasıl bir arada 
ele alınabileceğinin güzel bir örneği. Hollanda’da 
yaşayan dindar LGBTIQ+ bireylerin fotoğrafçı 

Not only does the city of the future need to be 
efficient, smart and resilient, it also needs to be 
open and creative. The open and creative city is a 
place where there is room for different opinions 
and ways of living, and respect for each other and 
for basic human rights. There also needs to be 
a lively cultural infrastructure whereby cultural 
activities are accessible to various audiences and 
the public itself is actively involved. As such, the 
open and creative city needs to be a place where 

everyone can contribute.

The exhibition “I BELIEVE I AM GAY” which was 
hosted by poşe, an artist-run space in Kadikoy, 
Istanbul from December 2019 to January 2020, 
is a good example of how art and addressing 
human rights issues can go hand in hand. The 
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ikili Hadas Itzkovitch ve Anya van Lit tarafından 
çekilen portreleri, LGBTIQ+ Hıristiyan, Yahudi, 
Müslüman, Budist ve Hindu bireyleri aralarında 
fark gözetmeden sunuyor. Aralarında haham, 
rahip gibi çeşitli cemaat liderlerinin de bulundu-
ğu 37 büyük boyut portre, İstanbul’da Hollanda 
İstanbul Başkonsolosluğu’nun ve Amsterdam 
Belediyesi’nin destekleriyle sergilendi.

Fotoğraflar, Hollanda’da insan hakları politikala-
rının en önemli ayaklarından biri olan LGBTIQ+ 
bireyler için eşitlik ilkesiyle ilgili olarak farkındalık 
yaratma amacına ulaştı. Sergi, LGBTIQ+ ve dindar 
kimlikler hakkında diyalog için alan açmanın 
yanı sıra, sanatçı konuşmaları ve portfolyo soh-
betleri sayesinde yerel LGBTIQ+ bireyleri sanat-
çılarla bir araya getirdi.

portraits of religious LGBTIQ+ individuals living 
in the Netherlands, made by photographer duo 
Hadas Itzkovitch and Anya van Lit, show LGBTIQ+ 
Christians, Jews, Muslims, Buddhists and Hindus 
alike. This selection of the 37 large scale portraits 
which also include various community leaders, 
such as rabbis and reverends was exhibited in Is-
tanbul with the support of the Consulate General 
of the Kingdom of the Netherlands and the City 

of Amsterdam. 

The photographs raise awareness for equal rights 
for LGBTIQ+ individuals, one of the important pil-
lars of the human rights policy of the Netherlands. 
Besides opening the floor for dialogue about 
LGBTIQ+ and religious identities, the exhibition 
also brought together local LGBTIQ+ individuals 
and local artists through artist talks and portfolio 

sessions for Turkish photographers. 
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“Through the exhibition and the different events 
that accompanied it, we got the opportunity to 
shed a light on the importance of art and artists 
in the fight for equality and in creating a platform 
to change the way that communities accept and 
understand LGBTIQ+ people. But above all that, 
we were privileged to engage in a dialogue, lis-
ten to and learn from the exhibition’s visitors and 

event attendees.”
 -Itzkovitch and van Lit 

“Sergi ve çevresinde düzenlenen farklı etkinlik-
ler sayesinde, hem sanat ve sanatçıların eşitlik 
mücadelesindeki yerini hem de toplulukların 
LGBTIQ+ bireyleri kabul ve algı süreçlerini etki-
leyen bir platform yaratmanın önemini vurgula-
ma şansımız oldu. Fakat tüm bunların ötesinde, 
diyaloğa girmek, sergi ziyaretçilerini ve etkinlik 
katılımcılarını dinlemek ve onlardan bir şeyler 
öğrenmek bizim için bir ayrıcalıktı.” 
-Itzkovitch ve van Lit 

Protection and promotion of human rights world-
wide is one of the cornerstones of the foreign poli-
cy of the Kingdom of The Netherlands. In addition 
to creating awareness by organizing events to 
mark important days such as IDAHOT (Interna-
tional Day against Homophobia and Transphobia), 
International Human Rights Day and International 
Women’s Day, the Dutch Embassy in Ankara and 
the Consulate General in Istanbul offer opportu-
nities for organizations working on human rights 

and the rule of law in Turkey. 

Dünyada insan haklarının korunması ve teş-
viki, Hollanda Kraliyeti’nin dış politikasının en 
önemli unsurlarından biridir. IDAHOT (Ulusla-
rarası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü), 
Uluslararası İnsan Hakları Günü ve Uluslararası 
Kadınlar Günü gibi önemli günlerde etkinlikler 
düzenleyerek farkındalık yaratmanın yanı sıra, 
Ankara’daki Büyükelçilik ve İstanbul’daki Baş-
konsolosluk Türkiye’de insan hakları ve huku-
kun üstünlüğü için çalışan organizasyonlar için 
fırsatlar da sunuyor.
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WoMen of Orange (WOO) is a network of 
people from diverse backgrounds who 
are motivated by the same aim: Estab-
lishing meaningful connections to form a 
community that upholds gender equality, 
direct communication and inclusivity. In 
an era, where human connection is most-
ly reduced to screens, WOO presents a 

safe and sincere space for networking.

WoMen of Orange (WOO), farklı geçmiş-
lere fakat aynı amaca sahip kişilerden 
oluşan bir network. Bu ortak amaç, cinsi-
yet eşitliğini, doğrudan iletişimi ve kapsa-
yıcılığı el üstünde tutan bir topluluk oluş-
turmak için anlamlı bağlantılar kurmak. 
İnsanî etkileşimin çoğu zaman ekranlara 
indirgendiği bir dönemde, WOO iletişim 
için güvenli ve samimi bir alan yaratıyor.

‘‘WoMen of Orange means meeting a lot of suc-
cessful women, it means girl/woman power. I 
believe that women should support each other.’’

‘‘Women of Orange, birçok başarılı kadınla tanış-
mak demek, kadın gücü demek. Kadınların bir-
birlerini desteklemesi gerektiğine inanıyorum.’’
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‘‘Discrimination towards women knows no age, 
geography, or status boundaries. In a community 
where women’s rights are under attack, you need 
to find an atmosphere to build power together. I 
feel that “I’m not the only one” when I am together 
with a colorful bunch of women at this platform.’’

‘‘Kadınlara karşı yapılan ayrımcılık, ne yaş, ne coğ-
rafya ne de statü tanıyor. Kadın haklarının daimi bir 
saldırıya maruz kaldığı bir toplumda, birlikte karşı 
bir güç yaratabilmek için bir ortama ihtiyacınız olu-
yor. Bu platformdaki rengarenk kadınlarla birlikte 
olduğumda “Yalnız değilim” hissini yaşıyorum.’’

Kuzey Amerika’da Amerikan yerlilerinin saygı-
değer büyükleri Örümcek Kadın hakkında bir 
mitleri var. Örümcek Kadın, bütün gün bir kilim 
üzerinde oturur ve örer, insanlara iplik eğirmeyi 
ve kumaş yapmayı öğretir. Bir gün tüm ördüğü 
ağları alıp gider. Geride şoka uğramış ama bir-
birleriyle bağlantı kurma yetilerini kazanmış bir 
kabile bırakmıştır.

WoMen of Orange ağı, bu mitten ilham alarak 8 
Mart 2018’de Uluslararası Kadınlar Günü’nde toplu-
luklar içinde bağlantılar başlatmak ve varolan bağ-
lantıları geliştirmek amacıyla kuruldu. WOO’nun 
ana amacı, cinsiyet eşitliğini ve ağ içinde doğrudan 
iletişimi birer norm olarak teşvik etmek. Kadınlara 
yönelik bir oluşum olarak başlasa da, kapsayıcılık 
ve cinsiyet eşitliği ilkelerine bağlı kalarak, İngiliz-
ce’de çoğul halde hem kadın hem de erkek ke-
limelerini içeren kelimenin “WoMen” şeklindeki 
farklı yazılışıyla cinsel kimlikte fark gözetmeksizin 
herkese kapılarını açan bir ağ haline geldi. WO-
O’nun oluşum sürecini ve WOO sayesinde ortaya 
çıkan hikayeleri anlatan podcast’ler 2021’de Açık 
Radyo’da yayınlanacak.

There’s a Native American myth about a wom-
an elder called the Spider Woman. The Spider 
Woman sits on a rug weaving all day and teaches 
people how to spin thread and weave cloth. One 
day, she takes all of her webs and leaves, shocking 
her community but leaving them with the skills 

to connect to each other. 

Inspired by this myth, the WoMen of Orange net-
work was founded on International Women’s Day 
March 8, 2018 to initiate and forge connections 
within communities. The main aim of WOO is to 
promote gender equality as a norm and encourage 
direct communication within the network. While it 
began as a women’s network, to encourage inclu-
sivity and gender equality, the word “WoMen” was 
emphasized to welcome women, men and anyone 
who identifies in between. The WOO podcasts 
about the making of and stories from the network 

will be aired on Açık Radyo in 2021.
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‘‘‘Women’ is diverse feminine energy and “Or-
ange” is liveliness and authenticity, hosted warm-

ly by the Consulate General of Istanbul.’’ 

‘‘Every time I attend a WOO event at the Dutch 
House, I get the feeling, “I’ve lived under the 
same roof/city unknowingly with these women 
and it takes a WOO event to get to meet them. 

How is that possible?”

‘‘Kadınların farklı dişil enerjileri ve portakal ren-
ginin canlılık ve özgünlük çağrışımı, Hollanda 
İstanbul Başkonsolosluğu’nun sıcak evsahipli-
ğinde bir arada.’’

‘‘Hollanda Konsolosluğu’nda katıldığım her 
WOO etkinliğinde, “Bu kadar zaman bu kadın-
ların hiçbirini tanımadan aynı çatı altında, aynı 
şehirde yaşamışım ve onlarla tanışmak için böy-
le bir davete katılmam gerekiyormuş. Bu nasıl 
mümkün olabilir?” hissine kapılıyorum.’’

WOO bugün farklı geçmiş ve yaşlardan 200’den 
fazla üyeye sahip. Eğer siz de bu oluşumun bir 
parçası olmak isterseniz ist-events@minbuza.
nl adresine e-posta gönderebilirsiniz. WOO Ma-
nifesto’nun belirttiği gibi: “Kim veya ne yapıyor 
olursanız olun; paylaşmak, dinlemek ve iletişim 
kurmak için gelin!”

Currently, the network has more than 200 mem-
bers from different backgrounds and ages. If 
you also would like to become a member, send 
an email to ist-events@minbuza.nl. As the WOO 
Manifesto says: Come, whoever you may be, 
whatever you might be doing to share and listen 

and connect!
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STUDENTS DESIGN 
FOR THE CONSULATE

ÖĞRENCİLERDEN 
KONSOLOSLUK İÇİN TASARIM 

Students were asked to create posters 
that highlight special events with a focus 

on the Livable City themes.

Yaşanabilir Şehir temaları çerçevesinde 
gerçekleşen etkinlikler ile ilgili posterleri 
öğrencilerin tasarlamaları istendi.

Hollanda Başkonsolosluğu, BASE Istanbul ile iş-
birliği yaparak Türkiye’deki öğrencilere açık bir 
poster yarışması düzenledi. Yarışmayı kazanan 
üç öğrenciden, Yaşanabilir Şehir temalarından 
hareketlilik, döngüsellik ve sürdürebilirlik kav-
ramlarıyla ilgili üçer poster tasarlamaları istendi.

Yarışmaya 14 farklı şehirdeki 28 üniversiteden 52 
başvuru yapıldı. Başkonsolos Bart van Bolhuis ve 
Kültürel Ataşe Quirine van der Hoeven, diğer jüri 
üyeleriyle birlikte dört öğrencide karar kıldılar: 
Ezgi Üzümcü, Buket Atila ve Nazmiye Sena Yıl-
maz sertifikalarını alırken Elif Leblebici de ödül 
töreninde mansiyon almaya layık görüldü.

The Consulate General of the Netherlands collab-
orated with BASE Istanbul to organize a poster 
design competition among students from Tur-
key. The three winners of the competition were 
tasked with designing 3 posters each for the 
Livable City concepts of mobility, circularity, and 

sustainability. 

The competition received 52 applications from 
28 universities in 14 different cities. Together with 
the other members of the jury, Consul General 
Bart van Bolhuis and Cultural Attaché Quirine van 
der Hoeven selected four students: Ezgi Üzümcü, 
Buket Atila and Nazmiye Sena Yılmaz received 
certificates and Elif Leblebici was given a special 

mention during the award ceremony.
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Öğrencilerin 
bulunduğu şehirler:

List of Cities 
students are from:

Jüri Üyeleri:
Members of the 

Jury: 

İstanbul 
Ankara 

Erzurum 
Eskişehir 
Kütahya 
Sakarya 
Bilecik 
Edirne 
Isparta 
İzmir 

Kastamonu 
Kocaeli 
Konya 

Van

Cem Akar
Titrifikir Kurucu/ 
Founder, Chief 

Creative Officer

Emine Çubukçu
Ogilvy Turkey, CEO

Toygun Yılmazer
TBWA Istanbul, 
Chief Strategy 

Officer

farklı şehir
different cities

üniversite
universities

başvuru
applications

14

28

52

‘‘This was my first time participating in such a 
competition. I was so honored to attend the award 
ceremony as one of the winners, in the Consulate 
General of the Netherlands. I am really lucky to 
work with them under various concepts. After the 
production process, seeing the poster that I had 
designed on İstiklal Caddesi was incredible. It is just 
an amazing opportunity to share your thoughts 

with the people, with a tool like graphic design.’’ 
-Ezgi Üzümcü

‘‘İlk kez bir poster tasarım yarışmasına katıldım. 
Kazananlardan biri olarak ödül törenine katılmak 
benim için bir onurdu. Farklı konseptler için on-
larla birlikte çalışıyor olduğum için çok şanslıyım. 
Üretim sürecinden sonra, kendi tasarladığım 
posteri İstiklal Caddesi’nde görmek inanılmazdı. 
Grafik tasarım gibi bir araç üzerinden fikirlerinizi 
insanlarla paylaşmak gerçekten muhteşem bir 
fırsat.’’
-Ezgi Üzümcü
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“I would like to thank the Consulate General of 
the Netherlands and BASE Istanbul for giving us 
young designers the chance to introduce them-
selves through this competition. The moment I 
saw my poster on Istiklal Street was the proud-
est and exciting moment I have experienced 
throughout the entire project. That the Istanbul 
Mayor Ekrem İmamoğlu was interested in my 

poster was a very pleasant surprise for me.”
-Nazmiye Sena Yılmaz

“The most beautiful award of this competition was 
to see my poster on Istiklal Street and meeting 
the kindest people I know. It is really valuable that 
people from a different culture try to make our city 
more livable and create opportunities for young de-
signers like us. I am very happy to work with these 
beautiful people for a smarter and greener Istanbul.”

-Buket Atila

“Hollanda Başkonsolosluğu’na ve BASE Istan-
bul’a bizim gibi genç tasarımcılara kendimizi 
tanıtmamız için böyle bir fırsat verdikleri için 
teşekkür etmek istiyorum. İstiklal Caddesi’nde 
posterimi gördüğüm an, proje süresince en çok 
gurur duyduğum ve heyecanlandığım an oldu. 
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
benim posterime gösterdiği ilgi de benim için 
hoş bir sürprizdi.”
-Nazmiye Sena Yılmaz

“Bu yarışmanın en güzel ödülleri, posterimi İstiklal 
Caddesi’nde görmek ve çok iyi insanlarla tanış-
mak oldu. Başka bir kültürden insanların bizim 
şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmeye ve bi-
zim gibi genç tasarımcılar için fırsatlar yaratmaya 
çalışmasını gerçekten değerli buluyorum. Daha 
akıllı ve yeşil bir İstanbul için bu kişilerde birlikte 
çalışmaktan çok mutluyum.”
-Buket Atila
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GLOBAL 
DESIGNATHON

KÜRESEL 
TASARIM MARATONU

In November 2019, 34 children from 
ages 8-14 met at Istanbul Bilgi Universi-
ty’s santralistanbul campus to solve the 

world’s problems. 

2019 yılının Kasım ayında, 8-14 yaş aralı-
ğındaki 34 çocuk, İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi’nin santralistanbul kampüsünde 
dünyanın en büyük sorunlarını çözmek 
için bir araya geldiler.

Designathon Works, 2014’ten bu yana çocukla-
rın yaratıcılığını körüklemek için küresel tasarım 
etkinlikleri düzenleyen Amsterdam merkezli 
bir vakıf. Küresel Çocuk Tasarım Maratonu’nun 
2019 edisyonu, dünyanın 41 şehrinden yaklaşık 
90 bin çocuğun katılımıyla gerçekleşti. Çocuklar, 
Birleşmiş Milletler’in yiyecek ve iklim değişikliği-
ne dair İklim Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
çerçevesinde, gezegeni etkileyen sorunlara dair 
yenilikçi çözüm önerilerini çeşitli alet ve geri 
dönüştürülmüş malzemelerden yaptıkları üç 
boyutlu modelleriyle birlikte sunuyorlar. Bu bir 
günlük etkinliğin dijital versiyonu, 2021 yılı için 
şu anda hazırlanmakta olan projeler arasında.

Designathon Works is an Amsterdam-based 
foundation that has been organizing global de-
sign events for children’s creativity since 2014. The 
2019 edition of the Global Children’s Designathon 
took place with the participation participation of 
nearly 90,000 children from 41 cities around the 
world. In accordance with the United Nation’s 
Sustainable Development Goals around food 
and climate change, the children use tools and 
recycled materials provided to come up with 3D 
models of their innovative solutions to the issues 
that affect the planet. A digital version of the one-

day event is currently in the works for 2021.

Click here to 
listen Açık Radyo 

podcast
Açık Radyo 

podcastini dinle-
mek için tıklayın.
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• Avşar Gürpınar / Akademisyen Professor  - 
İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Endüstriyel Tasarım Bölümü 
Bilgi University 

Faculty of Industrial Product Design

• Aycan Tüylüoğlu / Genel Koordinatör 
General Coordinator - EK BİÇ YE İÇ

• Barış Doğru / Executive Editor - EKO IQ 
Dergisi Monthly EKO IQ Magazine

• Can Tonbil / Program Yapımcısı Programmer 
- Açık Radyo

• Figen Atalay / Eğitim Editörü Education Ed-
itor  - Cumhuriyet Gazetesi Daily Cumhuriyet 

Newspaper

• Serkan Ocak / Gazeteci Journalist

Paydaşlar: 
Stakeholders:

Informal Education
-cocukistanbul

EK BİÇ YE İÇ

İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Istanbul Bilgi University

In 2019, Informal Education-cocukistanbul orga-
nized the event in Istanbul with support from 
local food collective EK BİÇ YE İÇ and Istanbul 
Bilgi University. Among the inventions children 
created were a solar-powered food transforming 
robot that serves vegetarian meals concocted 
from wasted food, a hydroponic greenhouse to be 
sent to the Earth’s orbit and a self-sustaining cat-
tle shed that runs on transmuted methane gas. 
The prototypes were presented to a jury featuring 
Quirine van der Hoeven, cultural attaché and Ebru 
Gezer, assistant to the Consul General from the 
Consulate General of the Netherlands as well as 
journalists such as Serkan Ocak and Figen Atalay.

2019’da ise İstanbul’daki etkinliği, yerel yiyecek 
kolektifi EK BİÇ YE İÇ ve İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi’nin desteğiyle Informal Education-cocukis-
tanbul düzenledi. Çocukların yarattığı yenilikçi 
fikirler arasında, yiyecek atıklarından vejetaryen 
yemekler hazırlayan, güneş enerjisiyle çalışan 
bir yiyecek dönüştürücü robot; Dünya’nın yö-
rüngesine gönderilecek hidroponik (topraksız 
tarım) sera ve metan gazını dönüştürerek kendi 
enerjisini üreten ahır gibi projeler öne çıkıyordu. 
Protipler, aralarında Kültür Ataşesi Quirine van 
der Hoeven ve Hollanda Başkonsolos Yardımcısı 
Ebru Gezer’in yanı sıra Serkan Ocak ve Figen Ata-
lay gibi gazetecilerin bulunduğu jüriye sunuldu.
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We all agree that adopting sustainability prac-
tices is vital for our species’ survival on this planet. 
However, if we keep on producing and consum-
ing the way we are used to, we can never make 
it. Our future depends on reducing our con-
sumption, being smarter about finite resources, 
transforming our waste into raw materials and 
focusing on reusing and sharing. This is circular 

economy in a nutshell.

While the Netherlands has put forward a pledge 
to convert their economy into a sustainability-
driven, fully circular economy by 2050, this way 
of thinking is relatively new to Turkey. Münevver 
Bayhan, project manager at Business Council for 
Sustainable Development Turkey (BCSD Turkey) 
and Turkey Circular Economy Platform, explains 
the progress of a circular approach in the Turkish 

economy in cooperation with the Dutch.

Hepimiz bu gezegende türümüzün hayatta kala-
bilmesi için sürdürülebilirlik pratiklerini uygula-
maya geçirmek zorunda olduğumuz konusunda 
hemfikiriz. Fakat alıştığımız şekilde üretmeye 
ve tüketmeye devam edersek bunu asla ger-
çekleştiremeyeceğiz. Geleceğimiz; tüketimimizi 
azaltmamıza, tükenebilir kaynaklarla ilgili daha 
akıllıca davranmamıza, atıklarımızı hammadde-
ye çevirebilmemize ve tekrar kullanım ve payla-
şıma yönelmemize bağlı. Döngüsel ekonomiyi 
bu şekilde özetleyebiliriz.

Hollanda 2050 yılına kadar sürdürülebilirlik 
odaklı, tamamen bir döngüsel ekonomiye geçiş 
yapmak üzere söz vermiş bir ülke. Türkiye ise 
bu düşünüş biçimiyle yeni tanışıyor sayılır.  SKD 
Türkiye ve Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu 
yöneticisi Münevver Bayhan, Türkiye ekono-
misindeki döngüsel yaklaşımın Hollandalılarla 
işbirliği içinde ilerleyen gelişimini konuştuk.

SUPPORTING A CIRCULAR 
ECONOMY IN TURKEY

TÜRKİYE’DE DÖNGÜSEL 
EKONOMİYE DESTEK

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye 
yöneticisi (SKD Türkiye) Münevver Bayhan’la döngüsel 

ekonomi üzerine.

Münevver Bayhan, the project manager at Business Coun-
cil for Sustainable Development Turkey (BCSD Turkey), on 
circular economy.

© Pieter Visser
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How did the BCSD’s journey in Turkey begin and 
what is its scope of work?

We are the Turkey branch of the Geneva-based 
World Business Council and Sustainable Develop-
ment agency. BCSD Turkey was founded in 2004 
with 13 representatives from the private sector 
with the goal of integrating sustainability into 
the business processes of these initial member 
companies. Today, we have 68 members, all lead-
ing companies in the value chain. Our five main 
areas of focus in line with the UN’s sustainable 
development goals are Transition to Low Carbon 
Economy and Efficiency, Sustainable Agriculture 
and Access to Food, Social Inclusion, The Sus-
tainable Finance Forum, and the biggest one is 
Sustainable Industry and Circular Economy. We 
build capacity through training. We design mech-
anisms for measuring sustainability, establish 
platforms to create collaboration opportunities 
among member companies and share best prac-

tices and success stories.

SKD Türkiye’nin yolculuğu nasıl başladı? İş kap-
samını anlatabilir misiniz?

Biz Cenevre merkezli Dünya Sürdürülebilir Kal-
kınma İş Konseyi’nin Türkiye şubesiyiz. SKD 
Türkiye, 2004’te özel sektörden 13 temsilci ile 
birlikte, bu öncü şirketlerin iş süreçlerine sürdü-
rülebilirlik pratiklerinin dahil edilmesi amacıyla 
kuruldu. Bugün değer zincirinde öne çıkan tam 
68 üyemiz var. Birleşmiş Milletler’in Sürdürüle-
bilir Kalkınma Amaçları’na uygun olarak beş ana 
konuya odaklanmış durumdayız: Düşük Karbon 
Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik, Sürdürülebilir 
Tarım ve Gıdaya Erişim, Sosyal İçerme ve Kapsa-
yıcılık, Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi, ve 
en önemlisi Sürdürülebilir Sanayi ve Döngüsel 
Ekonomi. Eğitimlerle kapasite artırımı yapıyoruz. 
Sürdürülebilirliğin ölçümü için mekanizmalar 
geliştirip üye şirketler arasında işbirliği fırsatları 
yaratmak için platformlar kuruyor ve başarı hi-
kayelerini paylaşıyoruz.

How did you go about introducing Circular 
Economy to Turkey?

The Consulate of the Netherlands in Istanbul, 
European Bank for Reconstruction and Develop-
ment (EBRD) and BCSD Turkey joined forces for 
the Turkey Circular Economy Platform. For the 
platform, we secured with the approval of the 
Dutch Ministry of Foreign Affairs an amount of 
500.000 euro in total within EBRD Dutch Trust 

Türkiye’yi döngüsel ekonomiyle nasıl 
tanıştırdınız?

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve SKD Türkiye, 
Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu’nu oluş-
turmak için güçlerini birleştirdiler. Platform için, 
Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın onayıyla, EBRD 
Hollanda Fonu’ndan 500.000 Euro’luk bir des-
tek garantiledik. Bu fonu kullanarak şirketlerin 

© URBAN FARMERS
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Fund. Using this funding, we set out to establish 
a marketplace where companies could share and 

reuse each other’s waste as raw materials.

Was it relatively easy to foster collaborations be-
tween members?

Waste management is a highly regulated sector 
in Turkey. First of all, companies don’t want to risk 
getting substantial fines. That’s why we partnered 
with the Ministry of Treasury and Finance to get 
their support that sharing of waste materials was 
permissible within the scope of existing regula-
tion. However, even though there’s a lot of waste 
materials that would be considered valuable in 
other sectors, when you don’t know how to pro-
cess them for reuse or make the right connec-
tions, that value is not optimized. As BCSD Turkey, 
we worked hard to establish those connections 
but we realized our members might need finan-

cial and technical advice as well.

birbirlerinin atıklarını hammadde olarak kulla-
nabilecekleri bir pazar yeri oluşturmaya giriştik.

Üyeler arasında işbirlikleri kolay gelişen süreçler 
miydi?

Atık yönetimi Türkiye’de ciddi mevzuata tabi bir 
sektör. Öncelikle şirketler ceza alma riskine gir-
meyi istemiyorlar. Bu sebeple Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ile işbirliği yaparak atık malzemelerin 
paylaşımının mevcut mevzuat dahilinde olduğu 
konusunda desteklerini aldık. Fakat elinizde baş-
ka sektörlerde değerli sayılabilecek birçok atık 
malzeme olmasına rağmen, yeniden kullanım 
için nasıl işleyeceğinizi bilmediğiniz veya doğru 
bağlantıları kurmadığınız zaman, değeri optimi-
ze edemiyorsunuz. SDK Türkiye olarak, bu bağ-
lantıları kurmak için çok çalıştık fakat bu esnada 
üyelerimizin finansal ve teknik danışmanlığa da 
ihtiyaçları olabileceğini farkettik.

How were you able to offer such in-depth knowl-
edge to specific businesses?

We devised a framework that we called The Cir-
cular Vouchers. We allocated 200.000 euros of 
our total funding to this technical assistance 
scheme, where our experts assess the company’s 
creditworthiness, train their staff, provide coach-
ing from international companies with similar 
practices and help them incorporate circularity in 
their governance. We work with 110 experts from 
knowledge institutes both in Turkey and in the 
Netherlands in this effort to support them. These 
university professors who now have a circular per-
spective are creating a domino effect as they pass 

on this knowledge to their students.

What other services do you provide to your mem-
ber network?

We also provide a free-of-charge desk-based re-
view support service where our experts evaluate 
the member company’s overall processes and 

Her şirket için bu denli derin bilgileri nasıl sağla-
yabildiniz?

The Circular Vouchers adı altında bir çatı oluş-
turduk. Toplam bütçemizin 200.000 Euro’sunu, 
uzmanlarımızın bir şirketin kredi notunu incele-
dikleri, çalışanlarını eğitimden geçirdikleri, ben-
zer konularda iş gören uluslararası şirketlerden 
danışmanlık aldıkları ve döngüselliği şirket yö-
netimine dahil etmelerine yardımcı oldukları bu 
teknik destek programına ayırdık. Üyelerimizi bu 
program dahilinde desteklemek için Türkiye ve 
Hollanda’daki bilgi kurumlarından tam 110 uzman 
ile çalışıyoruz. Döngüsel bir perspektife sahip bu 
öğretim görevlileri, bilgi ve deneyimlerini öğren-
cilerine aktararak bir domino etkisi yaratmaktalar.

Ağınıza üye şirketler için başka ne gibi hizmetler 
sunuyorsunuz?

Uzmanlarımızın üye şirketin tüm süreçlerini 
ve değer zincirini olası döngüsellik fırsatlarını 
bulabilmek için değerlendirdiği ücretsiz bir ön 

‘‘Currently, the Turkey Materials Marketplace has 
150 members from 24 different industries. And it’s 

the driving force behind all of our activities.’’

‘‘Bugün Türkiye Materials Marketplace 24 farklı 
endüstriden 150 üyeye sahip. Bu platform, tüm 
çalışmalarımızın merkezinde yer alıyor.’’
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value chain to identify areas of opportunity for 
circularity. We are doing this for 11 companies at 
the moment so that they can be ready to apply to 

the Circular Vouchers program.

And what are some successful transactions that 
took place within your network?

For example, liquid egg producer Anako ends up 
with tons of eggshells. They collaborated with our 
member Arkim, which produces food preserva-
tives from natural sources of calcium. It’s the first 
100% natural food preservative produced in this 

değerlendirme desteği sunuyoruz. Bu hizmeti 
şu anda 11 farklı şirketimiz için yürütüyoruz; bu 
değerlendirme sonucunda tümü the Circular 
Vouchers programına katılabilecekler.

Üye ağınız içinde başarıyla gerçekleştirilen iş-
lemlerden örnek verebilir misiniz?

Örneğin, sıvı yumurta üreticisi Anako’nun elinde 
tonlarca yumurta kabuğu kalıyor. Bir başka üye-
miz olan, doğal kalsiyum kaynaklarından gıda 
koruyucu üreten Arkim’le işbirliği yaptılar. Bu 
yöntemle üretilen ilk %100 doğal gıda koruyucu. 

method. P&G gave MGD Marmara Recycling 67 
tons of non-standard products (detergent, soap, 
toothpaste, etc.) that were converted into new 
products that serve as industrial cleaning agents 

for carpets and cars.

What is next on the agenda of BCSD Turkey?

Recently, we came to the conclusion that we need 
to measure the circularity of the country. We need 
a baseline if we want to track its progress and to 
understand which sectors should be prioritized. 
That was our starting point, where Consul Gener-
al Bart van Bolhuis personally joined our effort to 

P&G, halı ve araba yıkamada kullanılan endüst-
riyel temizlik malzemelerine dönüştürülmek 
üzere, MGD Marmara Geri Dönüşüm’e 67 ton 
standart dışı ürün (deterjan, sabun, diş macunu 
gibi) verdi.

SGK Türkiye’nin bir sonraki adımı nedir?

Yakın zaman önce, ülkenin döngüselliğini ölç-
memiz gerekliliğinde karar kıldık. Eğer döngü-
selliğin gelişimini takip etmek ve hangi sektör-
lerin önceliklendirileceğini anlayabilmek için 
bir baz rakama ihtiyacımız var. Bizim başlangıç 
noktamız buydu; daha sonra Başkonsolos Bart 
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bring in the Consulates of the Netherlands and 
France as supporters of this project. We are work-

ing with KPMG to complete this report.

van Bolhuis bize bizzat destek verip Hollanda 
ve Fransa Konsolosluklarını da destekçi olarak 
projemize dahil etti. KPMG ile bu raporu tamam-
lamaya çalışıyoruz.

16
 farklı proje 

different projects

3000 
tonluk malzeme geri kazanıldı

tonnes of materials 

750.000 
avro değeri
euros worth

110
farklı sektörel danışman

110 industry advisors
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TOWARDS 
SUSTAINABLE FASHION

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
MODAYA DOĞRU

Did you know that it takes 8000 liters of 
water to make one fresh pair of jeans? 
How about the fact that the total carbon 
emissions f rom the textile industry 
worldwide far exceed emissions from air 

and sea transport put together?

Yeni bir jean pantolon üretebilmek için 8000 
litre su harcandığını biliyor muydunuz? 
Peki ya, dünya tekstil endüstrisinden çıkan 
toplam karbon salınımının hava ve deniz 
taşımacılığının neden olduğu salınımdan 
çok daha fazla olduğunu?

When we talk about sustainability with respect 
to fashion, it’s usually from a consumer perspec-
tive and we’re probably thinking about shop-
ping from eco-conscious brands and vintage or 
second-hand shops. While these are helpful first 
steps, there’s so much more that can be done by 
those involved in the production process to lower 
fashion’s carbon footprint as most of the pollution 

comes from the textile chain itself.

Turkey is a leading exporter in the global textile 
sector with extensive production capabilities. 
The Netherlands, on the other hand, is a large 
importer of textile products with a growing focus 

Sürdürülebilirliği moda üzerinden düşündüğü-
müzde, genellikle tüketici bakış açısıyla, konuyu 
doğa dostu markalardan veya ikinci el / vintage 
dükkanlardan alışveriş yapmak olarak algılıyoruz. 
Bunlar her ne kadar başlangıç için önemli adım-
lar olsa da, modanın karbon ayak izini azaltmak 
için üretim süreçlerine dahil olanların yapabi-
leceği çok daha fazla şey var çünkü kirliliğe yol 
açan büyük ölçüde tekstil zincirinin kendisi.

Türkiye, küresel tekstil sektöründe geniş üretim 
kapasitesine sahip, önemli bir ihracatçı ülke ola-
rak öne çıkıyor. Hollanda ise sürdürülebilirliğe 
gittikçe daha da önem veren tavrıyla, doğa dos-

© Robert Fox
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on sustainably produced fashion. Joining forces 
would result in reducing their combined environ-
mental impact while serving both consumer and 

industrial markets.

In order to share the Dutch expertise in circu-
larity, the Consulate General of the Netherlands 
brought together Knitwear Lab, local knitting 
manufacturer Bersa Triko, the textile department 
of Marmara University, yarn developer Espima Tek-
stil and Gama Recycle Elyaf ve Iplik, a cotton and 
polyester materials recycling company. Support-
ed by the Creative Industries Fund NL, the team 
came up with the brand REALIST_ whose first 
collection of hats and scarves were produced with 
transformed post-industrial textile waste. What 
has been traditionally defined as waste are actu-
ally clean, unworn materials that can be reused. 
Through innovative knitting techniques, the yarn 
produced from these residual materials was used 

to create new and appealing fashion products.

The inaugural collection from REALIST_ was pre-
sented to the public at the Palais de Hollande in Is-
tanbul  in December 2019. Arnhem’s fashion house 
Maison the Faux did an interactive performance at 

tu moda ürünleri için büyük bir ithalat hacmine 
sahip. İki ülkenin yapacağı bir güç birliğinin, 
hem tüketicinin hem de endüstriyel pazarların 
ihtiyaçlarını karşılarken ülkelerin çevreye olan 
olumsuz etkilerini azaltacağı bir aşikâr.

Hollanda Konsolosluğu, kendi ülkelerinin döngü-
sellik konusundaki uzmanlığını paylaşabilmek 
için Knitwear Lab, üretici Bersa Triko, Marmara 
Üniversitesi Tekstil Departmanı, iplik üreticisi Es-
pima Tekstil ve pamuk ve polyester materyalleri 
dönüştüren Gama Recycle Elyaf ve İplik’i bir ara-
ya getirdi. Creative Industries Fund NL’in (Yaratıcı 
Endüstriler Fonu) desteğini alan ekip, ilk bere ve 
atkı koleksiyonu dönüştürülmüş post-endüstri-
yel atıktan üretilen REALIST_ markasını oluştur-
du. Endüstride atık olarak bilinegelmiş şeyler 
aslında temiz, giyilmemiş ve yeniden kullanılabi-
lecek malzemeler. Bu artık malzemeler yenilikçi 
örgü teknikleriyle ipliğe dönüştürülüp yeni ve 
dikkat çekici ürünlerin yaratımında kullanıldı.

REALIST_’in ilk koleksiyonunun sunumu İstan-
bul’da Aralık 2019’da Palais de Hollande’da ger-
çekleşti. Arnhem merkezli moda markası Maison 
the Faux, lansmanda katılımcıları da içine alan bir 

© Robert Fox
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the launch where the raw materials or “industrial 
waste” was displayed along with the products.

The fruits of this initial collaboration was the 
catalyzer for a much bigger development that 
involves the textile industries in these two coun-
tries: the Denim Deal. Signed in October 2020 by 
international parties, including leading Dutch 
denim brands and their Turkish producers, the 
Denim Deal will be in effect for three years as an 
alliance of international frontrunners in the den-
im industry, who have pledged to work together 
towards making three million denim garments 
containing at least 20% recycled textiles and 
achieving the standard of at least 5% recycled tex-
tile in all denim garments as quickly as possible. 
While 5% might not seem much, the numbers 
really add up in such a vast industry. For example, 
in the Netherlands, 21 million pairs of jeans are 
bought every year. If we convert 21 million pairs 
of jeans into jeans with 5% recycled material, we’ll 

save 7 billion litres of water.

 

performans gerçekleştirirken hammaddeler ve 
endüstriyel “atık”lar ürünlerle birlikte sergilendi.

Bu öncü işbirliğinin meyveleri, iki ülkenin tekstil 
endüstrileri için çok daha büyük bir gelişmenin 
katalizörü görevini gördü: Denim Anlaşması. 
Ekim 2020’de, aralarında Hollanda’nın önemli 
denim markaları ve onların Türk üreticilerinin de 
bulunduğu uluslararası birkaç tarafla imzalanan 
Denim Anlaşması üç yıl boyunca yürürlükte kala-
cak. Anlaşmaya göre, denim endüstrisinin önde 
gelen uluslararası markaları en az %20 oranında 
dönüştürülmüş tekstil içeren üç milyon denim 
giysi üretmek ve tüm denim giysilerde en az %5 
oranında dönüştürülmüş tekstil kullanma stan-
dardına bir an önce ulaşmak için söz verdiler. %5 
çok görünmese de, bu denli büyük bir endüst-
ride rakamlar ciddi boyuta ulaşıyor. Örneğin, 
Hollanda’da her yıl 21 milyon jean pantolon satın 
alınıyor. Eğer 21 milyon pantolonun %5’ini dö-
nüştürülmüş materyalden üretebilirsek, 7 milyar 
litre sudan tasarruf etmiş olacağız.

This is the first time such a collaboration encom-
passing the entire textile chain is taking place in 
the world with the participation of brands such as 
Scotch & Soda, MUD Jeans, Kuyichi, their produc-
tion companies and retailers as well as collectors, 
sorters, cutters and weavers. At the end of each 
year, the results of this collaborative effort will be 
reported and analyzed to assess its impact on the 

industry and the environment.

Denim Anlaşması; Scotch & Soda, MUD Jeans, 
Kuyichi gibi markaların üreticileri ve peraken-
decilerinin yanı sıra toplayıcı, kesici ve dokuma-
cılara kadar tekstil zincirindeki tüm tarafların 
katıldığı, türünün ilk örneği bir işbirliği olarak 
tarihe geçiyor. Yıl sonunda, bu ortak girişimin 
sonuçları raporlanacak ve hem endüstri hem de 
çevre üzerindeki etkileri değerlendirilecek.

© Robert Fox
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FOOD FOR ALL, 
FOOD FOR GOOD

HERKESE GIDA 
İÇİN İŞBİRLİĞİ

Thanks to their shared challenges in the 
food sector, Turkey and the Netherlands 
lead the way to more collaborative 

practices for a more circular future.

Gıda sektöründe benzer sorunlara çözüm 
arayan Türkiye ve Hollanda, döngüsel bir 
gelecek için işbirliklerine öncülük ediyorlar.

Statistics show that today 815 million people glob-
ally suffer from hunger while 30% of the world’s 
food production is wasted. While the planet itself 
has enough resources to feed all of its residents 
at the moment, the systems we have in place to 
keep everyone fed in a sustainable fashion are far 

from ideal. 

In order to build resilience socio-economically, 
agro-industrial countries such as Turkey and 
the Netherlands have to start integrating every 
aspect of their food chains, and achieve greater 
circularity. With this aim in mind, the Consulate 
General of the Netherlands in Istanbul took the 
opportunity to bring together some important 
actors in the food sector in both countries that 
could facilitate change through meaningful col-

İstatistiklere göre bugün dünyada üretilen gı-
danın %30’u çöpe giderken tam 815 milyon kişi 
açlıkla savaşıyor. Gezegenimiz üzerinde yaşayan 
herkesi besleyecek kaynaklara hala sahip olsa da, 
şu anda bu gıdanın sürdürülebilir şekilde hepi-
mize ulaşabilmesi için var olan sistemler oldukça 
sorunlu.

Türkiye ve Hollanda gibi ülkeler, sosyo-ekonomik 
açıdan dayanıklılığı artırmak için gıda zincirle-
rinin her bir öğesini entegre etmeye başlamalı 
ve döngüsellikte bir adım daha ileri gitmeliler. 
Hollanda Başkonsolosluğu bu amaçla iki ülke-
den anlamlı işbirlikleri ile gıda sektöründe fark 
yaratabilecek önemli aktörleri bir araya getirdi. 
Döngüsel Gıda Dizisi başlığı altında Impact Hub 
Istanbul, Impact Hub Amsterdam, Fazla Gıda, 
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laborations. Two co-design events under the title 
of Circular Food Series were thus organized by 
Impact Hub Istanbul, Impact Hub Amsterdam, 
Whole Surplus, Food Rescue Association and EIT 
Food-Foodback in September 2020. The partici-
pants were a diverse group featuring both local 
and international entrepreneurs, start-ups, pri-
vate companies, governmental and non-govern-
mental organizations. Among them were Anado-
lu Efes, Heineken, WWF, UNDP, Ziraat Bank, City 

of Amsterdam and Urban Farm Company.

Resolutions that came out of the co-design ses-
sions focused on the importance of creating 
the ground for collaborations in the food sector, 
recognizing the role of entrepreneurship in the 
scaling of existing solutions, developing better 
data systems to track progress, raising awareness 
about circularity and supporting the eco-system 

with well-planned incentives.

Gıda Koruma Derneği ve EIT Food-Foodback 
tarafından Eylül 2020’de iki co-design etkinliği 
düzenlendi. Hem yerli hem de uluslararası giri-
şimcilerden start-up’lardan  devlet kurumların-
dan kar amacı gütmeyen kurumlara kadar geniş 
bir yelpazeden Anadolu Efes, Heineken, WWF, 
UNDP, Ziraat Bankası, Amsterdam Belediyesi ve 
Urban Farm Company gibi katılımcılar etkinlikte 
yer aldı. 

Co-design toplantılarının sonucunda ortaya 
çıkan öneriler gıda sektöründe işbirlikleri için 
uygun ortam sağlanmasının önemi, varolan çö-
zümlerin geniş bir ölçeğe yayılmasında girişim-
ciliğin rolü, gelişmeleri izleyebilmek için daha 
iyi veri sistemlerinin oluşturulması, döngüsellik 
hakkında farkındalığı artırmak ve iyi planlanmış 
teşviklerle ekosistemin desteklenmesi gibi nok-
talarda birleşti.

Circular Food Series
Döngüsel Gıda Serisi

135 
participants

Katılımcı

34% 
entrepreneurs

girişimci

24% 
governmental institutions

devlet kurumları

20% 
private sector

özel sektör

15%
 international organizations

uluslararası kurumlar

7% 
other sectors

diğer sektörler
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GREEN CITIES, 
ORANGE WAYS

YEŞİL ŞEHİRLERE 
TURUNCU ÇÖZÜMLER

An open call invited changemakers to 
ideate green-minded projects towards 
achieving a more livable city in Istanbul.

Hollanda Konsolosluğu düzenlediği açık 
çağrı ile İstanbul’u daha yaşanabilir kılmaya 
yönelik yeşil yaklaşımlı proje fikirlerinin 
geliştirilmesini hedefledi.

While co-design has been the primary method 
we used in finding creative solutions to present 
challenges on our way to establishing a livable 
city, it wasn’t our only tool. To bring the Dutch 
expertise and knowledge-sharing mindset into 
play, we set up an open call for changemakers in 
Turkey envisioning a Dragon’s Den-style presen-

tation, after the famous reality show.

We issued the call for innovative ideas around 
three of our themes: Circular Economy, Resil-
ient Cities and Food in and around the City. In 
a co-production with Nuffic Neso Turkey (The 
Netherlands Education Support Office in Turkey) 
we came up with a shortlist of twelve noteworthy 
ideas, which were presented to a team of experts 

(“Orange Dragons”) for feedback.

Yaşanabilir bir şehir yaratma yolunda ilerlerken 
karşımıza çıkan engellere yaratıcı çözümler bul-
mak için kullandığımız ana yöntem co-design 
olsa da, elimizdeki tek araç bu değil. Hollandalılar 
olarak bize özgü uzmanlıkları ve bilgi paylaşımı 
odaklı düşünce biçimini devreye sokabilmek için, 
Türkiye’de fark yaratmaya çalışan kişilerle ünlü 
televizyon programı Dragons’ Den stili bir sunum 
düzenlemeye karar verdik.

Açık çağrıyı; Döngüsel Ekonomi, Dayanıklı Şe-
hirler ve Şehir ve Çevresinde Yiyecek başlıklı üç 
temamız etrafında yenilikçi fikirleri belirlemek 
için yaptık. Nuffic Neso Turkey (Türkiye Hollanda 
Eğitim Destek Ofisi) ile ortaklaşa çalışarak öne 
çıkan 12 fikri seçtik ve bu fikirlerin geribildirim 
almak üzere uzman ekibimize (yani Dragon’lara) 
sunulmasını sağladık.
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Our call was answered by designers, students 
and entrepreneurs with a green perspective on 
city living. Among the pitches presented by the 
shortlisters were an Upcycling Library, an online 
information database that helps users minimize 
their every day waste by engaging them in DIY 
upcycling projects; compost education and aqua-
ponic urban agriculture initiative for city dwellers. 
The Orange Dragons who gave valuable feedback 
on the pitches at three different events in October 
2020 at the Consulate General in Istanbul include 
business people, representatives from Istanbul 
Metropolitan Municipality and the Dutch Consul-
ate General, among other experts in the field of 
sustainability. The participants were impressed 
with the comprehensive feedback they received 
from the Dragons and reported that the whole 
experience inspired them to pursue their ideas 

further by giving them a different perspective.

Çağrımıza tasarımcılar, öğrenciler ve şehir ya-
şamına yeşil bir bakış açısına sahip girişimciler 
yanıt verdi. Finale kalan fikirler arasında kulla-
nıcıları günlük atıklarını en aza indirebilmeleri 
için onları kendi kendilerine yapabilecekleri ileri 
dönüşüm projelerine yönlendiren bir çevrimiçi 
bilgi bankası olan İleri Dönüşüm Kütüphanesi, 
organik gübre eğitimi ve şehir sakinleri için bir 
topraksız tarım inisiyatifi bulunuyordu. Ekim 
2020’de İstanbul’daki Konsolosluk binasında 
üç farklı etkinlikte tüm fikirleri değerlendirerek 
değerli yorumlar yapan Dragon’lar arasında iş 
insanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 
temsilciler ve Hollanda Konsolosluğu’nun yanı 
sıra sürdürülebilirlik alanında farklı uzmanlar da 
yer alıyordu. Dragon’lardan aldıkları detaylı geri-
bildirimden çok memnun olduklarını ifade eden 
katılımcılar, tüm bu sunum deneyiminden elde 
ettikleri farklı perspektif sayesinde fikirlerinin 
peşinden daha da koşmak için motive oldukla-
rını ve bu deneyimin kendilerine başka bir bakış 
açısını sağladığını söylediler.

‘‘This is the most detailed feedback ever so far for 
Upcycling Library. It’s really valuable for me!’’ 

-Pınar Akkurt

‘‘Thank you so much for the detailed and re-
sourceful follow-up, as well as for organizing such 
an event. It has been a valuable experience so far!’’

- Nadas İstanbul

‘‘Bu, İleri Dönüşüm Kütüphanesi için şu ana ka-
dar aldığım en detaylı yorum. Benim için gerçek-
ten çok değerli.’’ 
- Pınar Akkurt

‘‘Detaylı ve çözüm önerileriyle dolu bu yorum için 
de böyle bir etkinliği düzenlediğiniz için de te-
şekkür ederim. Şu ana kadar son derece değerli 
bir deneyim oldu!’’ 
- Nadas İstanbul
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It all started with a question: “How can we reuse 
rainwater most sustainably and efficiently?” 

In a city with an immense building rate such as Is-
tanbul, the capacity of the soil to absorb rainwater 
has been consistently diminished for the past few 
decades. Coupled with the changes in the climate 
that brings heavy rainfall, flooding has become an 
issue that afflicts many different neighborhoods. 
The Consulate General building and garden in 
Beyoğlu, too, is becoming increasingly exposed 
to the whims of the elements, swinging between 

floods or water shortage in periods of drought.

For centuries, Dutch creativity in terms of water 
management has inspired and informed others. 
This Dutch expertise was born out of the neces-
sity to imagine, design, and construct workable 
solutions on a grand scale, necessary for living in a 

Her şey bir soruyla başladı: “Yağmur suyunu en 
sürdürülebilir ve verimli şekilde nasıl kullanabi-
liriz?”

İstanbul gibi müthiş bir yapılaşma oranına sahip 
bir şehirde, toprağın yağmur suyunu emme ka-
pasitesi yıllar içinde gittikçe azalmış durumda. 
İklim değişikliği sonucu yağan şiddetli yağmur-
ların sebep olduğu sel faciaları, artık birçok farklı 
mahalleyi etkileyen ciddi bir soruna dönüştü. 
Beyoğlu’ndaki Başkonsolosluk binası ve bah-
çesi de su basmayla kuraklık dönemlerinde su 
kesintileri arasında gidip gelen bu etkilerden 
nasibini alıyor.

Hollandalılar, su yönetimi konusundaki yaratı-
cılıklarıyla yüzyıllar boyu başka kültürlere ilham 
ve bilgi kaynağı oldular. Hollandalıların bu ko-
nudaki uzmanlığı, etkilere çok açık bir delta böl-

TOWARDS A 
SUSTAINABLE FUTURE: 

THE RAIN ROAD 

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR 
GELECEĞE DOĞRU: 
YAĞMUR YOLU

A sustainable water management solution 
that doubles as an inspiring artwork was 
designed for the Consulate building in 

Beyoğlu, Palais de Hollande.

Beyoğlu’ndaki konsolosluk binası Palais 
de Hollande için hem ilham verici bir 
sanat eseri hem de sürdürülebilir bir su 
yönetimi çözümü tasarlandı.
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vulnerable delta region. Now with the onset of the 
effects of major climate change, this know-how 
on climate adaptation and water management 
has become valuable in different settings around 
the world. The Consulate decided to practice what 
they preach and make use of the Dutch way of 
collaborative problem-solving they’ve been pro-

moting in their Livable Cities program.

In January 2019, 26 people from Turkey and the 
Netherlands came together in a co-design session 
to generate ideas and designs about a possible 
system that could do just what the initial ques-
tion asked: To reuse rainwater sustainably and 
efficiently. In the Water Storage co-design session 
held in collaboration with CrossChange Collab-
oration Lab, four groups consisting of architects 
(landscape, ecological), designers, students, and 
policymakers brought forward suggestions that 
incorporated farming, reducing water use, storage, 

and distribution.

In the end, the implemented design takes cues 
from the co-design session and revolves around 
an art project that prioritizes recycling and up-
cycling. A waterway extends from the entrance 
of the Palais de Hollande to a water basin in the 
garden. If the basin is full, the water will flow to 
the water square. In dry times, the water square 
is used for social gatherings in the garden. This is 
inspired by De Urbanisten’s water squares in Rot-

terdam and other places. 

gesinde yaşamaları için gerekli olan çözümleri 
hayal etmek, tasarlamak ve büyük ölçekte inşa 
etmekten geliyor. İklim değişikliğinin etkilerini 
ciddi anlamda görmeye başladığımız şu dönem-
de, iklime uyumlanma ve su yönetimi hakkın-
daki bu bilgi birikimi dünyanın dört bir yanında 
farklı durumlar için önem kazandı. Konsolosluk, 
kendi verdikleri tavsiyeleri kendileri uygulamaya 
ve Yaşanabilir Şehirler programında tanıttıkları 
Hollanda stili işbirliği temelli problem çözme 
yöntemlerinden faydalanmaya karar verdi.

2019 yılının Ocak ayında, Türkiye ve Hollanda’dan 
toplam 26 kişi, ilk baştaki sorunun cevabını ve-
rebilecek olası bir sistem için fikir ve tasarımlar 
üretmek için bir co-design toplantısında bir 
araya geldiler: Yağmur suyun nasıl sürdürülebilir 
ve verimli bir şekilde kullanılabilir? CrossChan-
ge İşbirliği Laboratuvarı ile birlikte düzenlenen 
co-design toplantısında mimarlar (peyzaj ve 
ekolojik), tasarımcılar, öğrenciler ve belediye 
temsilcilerinden oluşan dört grup; tarım, su 
tüketiminin azaltılması, depolama ve dağıtım 
konularına eğilen öneriler getirdiler.

Sonuçta uygulanan tasarım, geri dönüşüm ve 
ileri dönüşümü önceliklendiren bir sanat pro-
jesi olarak bu co-design toplantısında varılan 
fikirlerden izler taşıyor. Palais de Hollande’ın 
girişinden başlayan bir su kanalı, bahçede bir 
su havuzuna dökülüyor. Havuz dolunca su bir 
meydana akıyor. Kuru dönemlerde ise meydan 
bahçedeki sosyal etkinlikler için kullanılıyor. Bu 
tasarım, De Urbanisten’in Rotterdam ve başka 
yerler için tasarladığı su meydanlarından ilhamla 
oluşturuldu.
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The task of designing this waterway fell to Koen-
raad Marinus van Lier, a Dutch artist living and 
working in Istanbul. Van Lier has been collecting 
construction materials that end up on the Madam 
Martha beach of the small island of Burgazada off 
the Asian coast and used these collected tiles for 
the RainRoad design. He collaborated with anoth-
er fellow Dutch artist, ceramicist Thessy Ries. She 
held a workshop for the Consulate staff to create 
their own tiles as their personal contribution to the 
story told along the Rain Road. She also designed 
the Poseidon head, on the spot where the water 

enters the quadrant.

A waterway extends from the entrance of the 
Palais de Hollande to a water basin in the garden. 
If the basin is full, the water will flow to the water 
square. In dry times, the water square is used for 

social gatherings in the garden.

Bu su kanalının tasarımı ise İstanbul’da yaşayan 
ve çalışan Hollandalı sanatçı Koenraad Marinus 
van Lier’e ait. Van Lier, yıllardır Anadolu yakası-
nın küçük adası Burgazada’daki Madam Martha 
Plajı’na vuran inşaat malzemelerini topluyor. 
Topladığı karoları Yağmur Yolu tasarımı için kul-
lanan van Lier, bu proje için Hollandalı seramik 
sanatçısı Thessy Ries ile işbirliği yaptı. Ries, kendi 
karolarını yaparak Yağmur Yolu’nda anlatılan 
hikayeye kendi kişisel katkılarını sunmaları için 
konsolosluk çalışanlarına yönelik bir atölye ça-
lışması düzenledi. Sanatçı ayrıca suyun dörtge-
ne giriş yaptığı noktadaki Poseidon kafasını da 
tasarlayan isim.

Palais de Hollande’ın girişinden başlayan bir 
su kanalı, bahçede bir su havuzuna dökülüyor. 
Havuz dolunca su bir meydana akıyor. Kuru dö-
nemlerde ise meydan bahçedeki sosyal etkinlik-
ler için kullanılıyor. 
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