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KENDiNi iNŞA, KENTiNi iMAR
iNSAN iÇiN GÜVENLi ŞEHiR MODELi

ALi HAYDAR YILDIZ*

1“Yaşadığımız şehri insanların suçlarından ko-
rumak mı yoksa insanları yaşadığı şehrin tehditle-
rinden uzakta tutmak mı?”; geleceğin şehirlerin-
de en büyük tartışma alanlarımızdan biri bu konu 
olacak. Güvenli Şehir, insan ve şehir arasındaki iliş-
kinin tanımı aslında: uluslararası göç, nüfus plan-
laması, şehrin kimliğine saygı, iklim değişiklikleri, 
deprem riski ve hasarlı binalar, yeni teknolojiler ve 
akıllı uygulamaların içinde olduğu karmaşık bir iliş-
ki bu. Ya insanla şehrin birbirlerini yok edeceği bir 
savaşa varacağız ya da birbirlerini koruyacakları 
sağlam bir anlaşmaya ulaşacağız.   

BM, 2015 yılında ilan ettiği 17 Küresel Hedef ile 
bu anlaşmanın işaretlerini vermişti. 11. Madde’deki 
“Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları” hedefi, 
içeriğindeki her bir alt başlıkla bize yeni bir gün-
dem sunuyordu. 

“Sürdürülebilirlik” terimi, artık yerel yönetimle-
rin ve kişisel olarak her birimizin hayatımızda çok 
daha fazla yer vermemiz gereken bir sorumluluk 
haline geldi. Mevcut kaynakların en verimli şekilde 
ve maksimum faydayla kullanılması-israf edilme-
mesi olarak tanımlayabileceğimiz “sürdürülebi-
lirlik”, yarının güvenli dünyasını şekillendirecek en 
güçlü araç olarak önümüzde duruyor. 

İnancımızda da insan-şehir ilişkisi emniyet ve 
güven üzerine inşa edilmiştir. 

1  Beyoğlu Belediye Başkanı

Şehirlerin güvenliği ve şehirde yaşayanların 
emniyeti özel bir yere sahiptir. Allah’ın Kuran’da 
ismine yemin ettiği kutsal Mekke şehri, ayet-i 
kerimede “Şu güvenli belde” ifadesiyle tarif 
edilmiştir. Mekke için gönderilen ayetlerden 
birinde Allah, burayı emniyetli bir şehir olarak 
anlatmaktadır: “Çevrelerindeki insanlar yaka-
lanıp götürülürken ve malları yağma edilirken, 
yaşadıkları Mekke’yi can ve mal emniyeti bakı-
mından güvenilir ve mukaddes bir Harem bölgesi 
kıldığımızı görmezler mi?” 

İnsan-şehir ilişkisinde varmaya çalıştığımız 
yer, insanın yaşadığı şehre karşı sorumluluklarını 
düşünerek kendini yeniden inşa etmeye karar 
vereceği ilk adımla başlayabilir. Bu adım iklim 
krizinin şekillendireceği yeni dünyada birkaç 
önemli konuda farkındalık eğitimi almak olabilir. 
Kentin imarı ise yeni teknolojilere teslimiyeti, 
kaynakların tükenmesini, suçun kalabalıklar 
içinde gizlenmesini değil aksine farkındalığın 
ve teknolojinin doğru kullanılmasıyla şehirlerin 
korunmasını, sürdürülebilirlik politikasıyla 
kaynakların veriminin artmasını, yaşanan iç ve 
dış göçlere rağmen suç oranlarının azaltılmasını 
sağlayabilecektir. Yaşlılar, engelliler ve çocuklar 
için daha yaşanabilir bir şehir tasarımı, yol 
güvenliği için akıllı yol sistemlerinin devreye 
alınması, güvenli, sağlıklı ve uygun bütçeli yeni 
konutların halka sunulması, güvenli mahalleler için 
suç üreten atıl alanların rehabilitasyonu akla ge-
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len ilk tedbirlerden. Güvenli Şehir, tüm boyutlarıyla 
düşünüldüğünde ekonomik, sosyal, fiziksel olarak 
suç işlenecek ortamın yok edilmesi başta olmak 
üzere, sokakların ve binaların tasarımı, kent bilgi 
sisteminin kurulması ve kullanılması gibi sadece 
polisiye olmayan başlıkları da kapsamaktadır. 

Beyoğlu, insanın kendini inşası ve kenti imarı 
açısından son yıllarda önemli adımlar attığımız 
şehirlerden biri. İlk aklımıza geldiği haliyle Beyoğlu, 
suç oranlarının yüksek olacağı, suçlunun rahatlıkla 
gizlenebileceği, suçun kolayca üretilebileceği bir 
şehir algısına sahip. 

Çünkü uluslararası suç tanımlarına göre bir-
çok “elverişli” kritere sahip: şehre dışarıdan gelen 
günlük misafir sayısı ülkemizin ilk sırasında. Şehrin 
sokaklarında oluşan kalabalık, suçun ve suçlunun 
gizlenmesi için fırsatlar sunuyor. Alış-veriş ve tica-
ret merkezlerinin tam ortasında bulunmasıyla su-
çun üretilmesine imkan sağlıyor. Akademisyenler, 
dünya yüzölçümünün yüzde 3’ünü oluşturan şe-
hirlerin dünyadaki enerji tüketiminin yüzde 80’ine 
yakınını harcadığını, karbon emisyonunun ise yüz-
de 60’lara ulaştığını yazıyor. Bu kriterleri baz aldı-
ğımızda da Beyoğlu, yüzölçümüne göre en fazla 
nüfus yoğunluğuna sahip şehir. Dahası başta Ok-
meydanı bölgesi olmak üzere olası bir depremden 
en fazla etkilenecek eski ve hasarlı bina stoğuna 
sahip şehirlerden biri. Metruk yapılar, depreme 
dayanıklı olmayan binalar, acil yardımı güçleştire-
cek sokaklar güvenli şehir kriterlerini aşağıya çe-
kebilecek potansiyele sahip. 

Peki Beyoğlu tüm bu olumsuz koşullarına rağ-
men güvenli, emniyetli, yaşanabilir bir kent olma 
özelliğini nasıl koruyor ve insanlar için en cazip 
kent olmayı başarıyor? Cevabı yazının başlığında 
gizli: “İnsan İçin Güvenli Şehir” oluşturma hedefini 
adım adım gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hayata 
geçirdiğimiz projelerin her biri, başta gençlerimiz 
olmak üzere komşularımızı sürece dahil etmeyi, 
yeni teknolojilere ulaşımlarını ve kullanımlarını ko-
laylaştırmayı, dijital şehir yönetimine katılımlarını 
sağlamayı hedefliyor.

 Yaşanabilir bir şehir için sürdürülebilirlik eğitim-
leri, Sıfır Atık farkındalığına yönelik eğitim ve uy-
gulama çalışmaları, kentin dokusunu ve huzurunu 
korumaya yönelik dijital takip sistemleri, kentsel 
yenileme projeleri, Beyoğlu’nu teknolojiye, afetle-

re ve iklim değişikliğine teslim olan bir şehir olmak-
tan öte, teknolojiyi kullanarak kendini yenileyen 
modern ve cazip bir şehir haline getiriyor. 

İnsan İçin Çevre, İnsan İçin Şehir 

Başta okullarımız olmak üzere Belediye Semt 
Konaklarımızda ve Gençlik Merkezlerimizde sür-
dürülebilirlik üzerine verdiğimiz eğitimlerle özel bir 
bilinç ve gündem oluşturmaya çalışıyoruz. Sıfır Atık 
projemizle, verdiğimiz eğitimlerin sahada karşılık 
bulmasına, kaynakları en verimli haliyle kullan-
maya özen gösteriyoruz. Yaşanabilir bir dünya ve 
yaşanabilir bir şehir için yeşil alanların, parkların 
ve bahçelerin artmasına öncelik veriyoruz. Metruk 
binaların ortaya çıkaracağı güvenlik sorununu fır-
sata çevirerek, bu binaların yerine çocuklarımızın 
vakit geçirebileceği Butik Mahalle Bahçeleri pro-
jelerini hayata geçirdik. Sahipsiz, tamiri imkansız 
binaları bulundukları alandan kaldırarak mahalle-
ye nefes aldıracak yeşil alanları oluşturmaya baş-
ladık. 

Fetihtepe Kentsel Dönüşüm Projesi, daha gü-
venli ve daha yaşanabilir bir Beyoğlu için başlattı-
ğımız kentsel yenileme projesinin ilk adımı. Komşu-
larımızı depremin getireceği risklerden korumaya 
yönelik oluşturulan projede sağlıksız binaların yer-
lerinden kaldırılma ve yenileme çalışmalarına de-
vam ediyoruz. 

Engelli vatandaşlarımız için oluşturduğumuz 
Engelli Rampaları, komşularımızın güvenli yolcu-
luk yapmalarını sağlamak üzere kurduğumuz Akıllı 
Yol Sistemi; şehrimizin fiziksel koşullarını iyileştir-
meye yönelik çalışmalarımızdan. Sosyal Market 
Vakfımızla yaşlılarımızın, yardıma muhtaç komşu-
larımızın sosyal ve ekonomik kalkınmasına destek 
oluyoruz. 

Dijital Şehir: Beyoğlu

Açık Veri Kaynağımız Yayında

İlk tiyatro, ilk sinema, ilk tünel, ilk elektrikli 
tramvay, ilk banka… Kültürden sanata, finanstan 
teknolojiye tarihimizdeki birçok ilk’in sahibi Be-
yoğlu, bilişim teknolojilerinin kullanılmasında da 
ilklerin şehri olmayı başardı. Beyoğlu’ndaki tüm 
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hizmetlerin dijital ortama aktarılması amacıyla 
başlattığımız çalışmalarda güçlü bir Ar-Ge ekibi-
miz var. Ülkemizin önde gelen bilişim teknolojileri 
şirketleriyle kurduğumuz işbirliği sayesinde hedef-
lediğimiz dijital şehir sürecini neredeyse tamam-
lamış durumdayız. 

Dijital şehir projesini hayata geçirmek, kent bil-
gi sistemini aktif ve açık halde tutmak, şehrimizin 
güvenliği açısından olmazsa olmaz kalemlerden 
biri. Belediye olarak bu bilgilerin sağlıklı bir şekilde 
toplanması, işlenmesi ve değerlendirilmesi nok-
tasında hem kurumlarımızla hem vatandaşları-
mızla şeffaf bir süreç yürütüyoruz. İsteyen herkesin 
ulaşabileceği verileri, https://acikveri.beyoglu.bel.
tr adresinden yayınlıyoruz. Ekonomiden sağlığa, 
turizmden eğitime kadar birçok alanda sayısız 
verinin bulunduğu portalımız, şehrimizin kimliğinin 
bilgiye dayalı yorumlanması ve korunması açısın-
dan büyük önem taşıyor. 

Dijital Beyoğlu Projesi

Dijital Beyoğlu Projesi, şehirde yaşayanların 
ulaşmak istediği hizmetlerin dijital ortama aktarıl-
masıyla başladı. Komşularımız belediye binasını fi-
ziken ziyaret etmek zorunda kalmadan vergi öde-
meleri, ruhsat işlemleri, imar ve iletişim hizmetleri, 
sosyal yardım müracaatları gibi birçok kalemde 
dijital hizmet alabiliyorlar. Pandemi sebebiyle or-
taya çıkan yeni normalde ise binlerce komşumuz 
online ders sistemi üzerinden farklı branştaki ders-
leri ve kursları evlerinden takip edebildiler. Sadece 
Beyoğlu Belediyesi hizmetleri değil, kurumlar arası 
işlemler de İçişleri Bakanlığı’nın E-Belediye Sistemi 
aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. 

3D Haritalama Projesi 

3D Beyoğlu Haritalama Projesi’yle, Beyoğlu’n-
daki 45 mahalle, 1950 cadde ve sokak, 6 bini tarihi 
olmak üzere toplam 25 binanın 3 boyutlu olarak 
dijital ortama aktarılmasını sağladık. Bu çalışma 
için cadde ve sokaklarda 360 derece çekim tekni-
ğiyle 80 saatlik çekimler yapılırken, drone teknolo-
jisini de kullandık. Haritalama işlemi için kullandığı-
mız tüm cihazların yerli ve milli teknoloji olmasına 
özel önem gösterdik. 3D Haritalama Projesi, şehir-

lerin imarı için çok büyük önem taşıyor. Çünkü ve-
riye ve bilgiye dayalı akıllı şehircilik uygulamaları, 
fen işleri hizmetlerinin planlanmasından kentsel 
dönüşüm sürecinin takibine kadar birçok konuda 
kaynak verimliliğine imkan sağlıyor. Yeni yapılacak 
binaların şehrin tarihi kimliğine uyumu ve inşa edi-
leceği caddedeki dokunun korunması gibi sorum-
luluklarımızda analiz kabiliyetimizi güçlendiriyor. 

Bina Kimlik Kartı ilk kez Beyoğlu’nda 

3D Haritalama Projesi’nin ikinci etabında ilçe-
mizde bulunan tüm binalara kimlik kartı çıkarmayı 
hedefliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bina 
Kimlik Sistemi ile entegre çalışacak sistemde bi-
nalarla ilgili tüm bilgilere tek tıkla ulaşılabilecek. 
Sistemde kayıtlı bilgiler doğrultusunda denetim-
ler yapılacak, bu sayede kaçak yapılaşmanın da 
önüne geçilecek. Herhangi bir afet anında da bi-
nanın kat bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşılarak daha 
bilinçli ve sistemli bir arama-kurtarma çalışması 
yapılmasına imkan sağlanacak. 

Smart Beyoğlu

Dijital Beyoğlu projesinin hafızası niteliğini ta-
şıyan Smart Beyoğlu uygulaması ile belediye iş-
lemlerini tek bir platformda topladık. Uygulamayı 
akıllı cihazlarına indirerek ‘Hesabım’ bölümünden 
TC Kimlik numarası ile kayıt olan komşularımız, 
belediyeyle ilgili tüm işlemlerini kolayca yapabili-
yor. Başta Belediye Başkanı olmak üzere belediye 
hizmet birimleri ve görevlileri ile doğrudan iletişim 
kurabiliyor, talep, öneri ve şikâyetlerini iletebiliyor. 
Smart Beyoğlu uygulamasında; Nöbetçi Eczane-
ler, Yeme- İçme, Tatil-Konaklama, Kültür- Sanat, 
Mağazalar, Tarihi Yerler, Otoparklar, Taksi Durak-
ları vs. birçok kategori bulunuyor.

 

Mobil Beyoğlu ile sahada çözüm

Belediyenin tüm saha birimlerini mobilize hale 
getirdiğimiz bu uygulamayla sahada çalışan 
ekiplerimiz işlemlerini anında gerçekleştirerek be-
lediye binasında ikinci bir işlem yapılmasına gerek 
kalmadan süreci sahada online olarak tamam-
lıyorlar. Mobil ruhsat, Mobil zabıta, Mobil sosyal 
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yardım, Mobil numarataj, Mobil beyan, Mobil 
imar, Mobil ekip takip ve Mobil imza bu uygula-
mamızdaki bazı birimlerimiz. Ayrıca Dijital İmar 
Uygulaması, Kokpit Yazılımı, E-Eksper Uygulaması, 
Sporcu Takip Programı, Kütüphane ve Kıraathane 
Giriş Yazılımı gibi bir çok yazılımı da aktif olarak 
kullanıyoruz.

 

Gençler için İnovasyon Merkezi 

Gençlerimizin teknoloji alanındaki yaratıcı fi-
kirlerini destekleyerek katma değerli ürün ve hiz-
metlere dönüştürülmesini sağlamak amacıyla 
Beyoğlu İnovasyon Merkezi’ni açmaya hazırla-
nıyoruz. İstiklal Caddesi üzerinde bulunan tarihi 
binada açılacak olan Beyoğlu İnovasyon Mer-
kezi’nde bir de Dijital Dönüşüm Ofisi kuruyoruz. 
Bu sayede belediyenin tüm dijital hizmetleri tek 
merkezden yönetilecek. Tüm bakanlıkların dijital 
sistemleriyle entegre olarak çalışan bir dijital alt 
yapı da faaliyete geçmiş olacak. 

 

Yapay Zeka Teknolojisi ve 

Kamera Takip Sistemi

Pandemi sürecinde başlattığımız yeni bir uy-
gulamayla Beyoğlu’nun en işlek cadde ve mey-
danlarında yoğunluğun azaltılması amacıyla Ka-
meralı Takip Sistemi’ni hayata geçirdik. Özellikle 
İstiklal Caddesi’nde giriş ve çıkışlara kurulan sa-

yaçlı kamera sisteminde, görüntü işleme ve yapay 
zeka teknolojisi kullanılıyor. Elde edilen veriler anlık 
olarak belediye bünyemizde kurulan Takip Mer-
kezi’ne aktarılıyor. Bu sistemle gerekli müdahale-
ler anında yapılarak vatandaşların virüs salgınına 
karşı alınan tedbirlere uyması sağlanıyor.

Güvenli Şehir İçin İnsan 

“İnsan için Güvenli Şehir” anlayışımızı iklim kri-
zini, yeni teknolojileri ve yapay zekayı merkeze 
alarak sürdürürken en önemli faktörü gözden ka-
çırmamaya özen gösteriyoruz. Güvenli şehirlerin 
en büyük özelliği, güvensizliğin oluşmasına imkan 
sağlayacak faktörleri yok etmek. Beyoğlu’nda 
gençlerimize yönelik yürüttüğümüz çalışmalar-
la onların sosyal, ekonomik, kültürel koşullarını en 
üst seviyeye çıkarmanın gayreti içindeyiz. Beyoğ-
lumuz’da açtığımız ücretsiz spor tesisleriyle tüm 
gençlerimiz birçok branşta ücretsiz spor eğitimi 
alıp spor yapabiliyorlar. 

Akademi Beyoğlu’nda verilen sinema, moda, 
müzik, tiyatro eğitimleri, Bilim Beyoğlu’nda 
yürütülen eğitim ve uygulama çalışmaları, Semt 
Konaklarımız’da devam eden kurslarımız ve sosyal 
etkinliklerimiz Beyoğlu’nun her köşesini ve her bi-
reyini sosyalleştiren pozitif bir gündemin araçları. 
Şehrini seven, şehrine saygı duyan, şehrini geliştir-
meye çalışan bireylerin varlığı, Beyoğlumuz’u her 
zaman güvenli, yaşanabilir ve cazip kılmaya de-
vam edecek. 


