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1 GİRİŞ 

İstanbul Vizyon 2050 Çalışması, İstanbul’un günümüz koşullarına uygun, dinamik ve 

çok paydaşlı planlama süreçleri ve bütüncül bir bakış açısıyla, eşitlikçi ve adil, 

demokratik ve katılımcı, dayanıklı, güvenli ve sağlıklı, refah yaratan ve güvenceli, 

korumacı ve şeffaf bir şekilde yönetilen kent olmasını hedeflemektedir. Günümüzde 

giderek artan ekonomik belirsizlikler, iklim krizinin etkileri, jeopolitik çatışmalar ve 

değişen nüfus dinamikleri gibi olgular, çağımız kentlerinin planlanmasında dinamik ve 

bütüncül yaklaşımlara olan ihtiyaçları ve çözüm önlemlerinin gereksinimini 

artırmaktadır. Bu doğrultuda İstanbul Vizyon 2050 çalışmaları, bütüncül bir bakış 

açısıyla ve disiplinler arası bir planlama süreci ile söz konusu ihtiyaçlara cevap 

vermektedir. Beş ana aşamadan oluşan İstanbul Vizyon 2050 Çalışması, demokratik 

ve ortak akılla yürütülen katılım süreçleri ile ana ilkeler doğrultusunda 2050 yılına 

yönelik, vizyon, hedef ve stratejilerin ortaya konmasını amaçlamaktadır.  

“Kentsel Durum Çalıştayları” ile söz konusu beş aşamanın ikincisi olan “Kentsel 

Durum Analizi” aşamasında, demokratik katılımcı yöntemler ile mevcut durum, sorun 

alanları ve potansiyellerin geniş paydaş katılımı ile belirlenmesi sağlanacaktır. Bu 

aşamada, Vizyon 2050 çalışma konularını kapsayacak şekilde gerçekleştirilen bir dizi 

çalıştay, İstanbul’un temel sorunlarını geniş bir perspektifte ele alarak 

değerlendirmeyi ve Vizyon 2050 stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bilginin 

paydaşlarla birlikte oluşturulmasını hedeflemektedir.  

Vizyon 2050 çalışması içinde yer alan 17 konu başlığının 5 çalıştayda ortaklaştırıldığı 

çalıştay serisinin tamamı zoom üzerinden düzenlenmiştir. Genel bir oturumla 

başlayan programlar, çalıştay konularına göre değişiklik gösteren şekillerde alt 

odalarda paralel yürütülen tartışmalar olarak devam etmiştir. Her alt odada bir 

moderatör kolaylaştırıcı olarak destek verirken, bir raportör tartışmaları yazılı olarak 

kayıt altına almıştır. Çalıştayların Zoom üzerinden gerçekleştirilebilmesi için gereken 

teknik destek ve süreç kontrolü İstanbul Büyükşehir Belediyesi- Bimtaş Kooperasyon 

ve İletişim Şefliği desteğiyle sağlanmıştır. 
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İstanbul Vizyon 2050 Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Kentsel Durum 

Çalıştayları İstanbul Kentsel Durum Analizinin demokratik katılımcı yöntemler ve 

geniş katılımla belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Bu çalıştaylardan dördüncüsü 

olan Refah Yaratan, Değer Katan, Yaratıcı ve Yenilikçi İstanbul Çalıştayı, 22 Haziran 

2021 Salı günü, 9.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalıştay öncesinde 

katılımcılara davet e-postası gönderilmiş ve katılımlarını teyit etmek üzere aramalar 

gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya katılım göstereceğini teyit eden paydaşlara bilgi notu 

ile birlikte çalıştayda sorulacak sorular iletilmiştir. Çalıştaya katılan 75 katılımcının 

profili %24 uzman-akademisyen, %21 özel sektör, %24 STK, %16 yerel yönetim ve %8 

platformlar, %3 meslek örgütleri ve %2 kamu kurumlarından oluşmaktadır. 

 

Şekil 1: Çalıştaya katılan katılımcı profili 

İstanbul gibi büyük bir metropolün çeşitlilik sunan ekonomisinde sektörleri ele almayı, 

yaratıcı ve yenilikçi sektörlere ilişkin potansiyelleri tespit edebilmeyi ve tüm bu 

sektörlerdeki istihdam sorunlarını, kırılganlıkları, gelişme eğilimlerini ve 

potansiyellerini tespit etmeyi amaçlayan çalıştay üç oturum olarak düzenlenmiştir. 

Konu çeşitliliği ve kritik sektörlerin tartışılabilmesi adına en uzun süreli olarak 

tasarlanan Mevcut Durum Çalıştayı’dır. Çalıştaydaki oturumlar tartışmanın 
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derinleşmesi adına sanayi, hizmetler, tarım, girişimcilik yaratıcı sektörler ve teknoloji 

sektörlerine göre alt odalara ayrılmıştır. Çalıştay İstanbul Planlama Ajansı Başkanı 

Emrah Şahan’ın açılış konuşmasıyla başlamış, Vizyon 2050 Ofisi Koordinatörü Burcu 

Özüpak Güleç’in çalıştaya ilişkin yaptığı tanıtım ardından Vizyon 2050 

araştırmacılarından Aynur Yılmaz Ataman İstanbul Planlama Ajansı, Vizyon 2050 

ofisi çalışmaları ve çalıştay konusuna ilişkin özet bilgilerin verildiği bir sunum 

gerçekleştirmiştir. 

İlk oturumun başlangıcında katılımcılara çevrimiçi anket imkânı sağlayan menti.com 

uygulaması üzerinden iki soru yöneltilmiştir. Katılımcıların verdikleri cevaplar 

sonucunda bir sözcük bulutu oluşturulmuş ve eşzamanlı olarak toplantı ekranı 

üzerinden paylaşılmıştır. Katılımcıların “İstanbul ekonomisi 2050 yılında hangi alanda 

öne çıkmalı?” sorusuna verdikleri yanıtlarda önde çıkan alanlar; girişimcilik, teknoloji, 

kültür, sanat, yaratıcılık, sürdürülebilirlik ve turizm olarak belirtilmiştir. İkincil önemle 

belirtilen alanlar ise yatırımcılık, sosyal inovasyon, Ar-Ge (Araştırma Geliştirme), 

eşitlik, eğitim, yaratıcı endüstriler, gıda, finans ve bilişimdir. 

 

Şekil 2: Çalıştay katılımcılarının “İstanbul ekonomisi 2050 yılında hangi alanda öne 
çıkmalı?” sorusuna verdikleri yanıtlar ve sıklığı 
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“İstanbul ne üretmeli?” sorusuna ise ilk soru ile benzer şekilde en fazla teknoloji, 

sanat, kültür, refah, bilgi ve girişimci ifadeleri ile birlikte gıda, tasarım, katma değer, 

fikir, özgürlük, şeffaflık ve hukuk yanıtları verilmiştir.

 

 

Şekil 3: Çalıştay katılımcılarının “İstanbul ne üretmeli?” sorusuna verdikleri yanıtlar ve 
sıklığı 

Çalıştayın ilk oturumu “Sektörlerin İhtiyaç ve Gelişimleri”, ikinci oturumu “Sektörlerin 

Mevcut Katma Değeri ve Teknolojik Dönüşüm Kapasitesi” ve son oturumu ise 

“Sektörlerin Kırılganlıkları ve Potansiyelleri” temaları altında düzenlenmiştir. 

Çalıştayın ilk iki oturumu İstanbul’un ekonomik yapısını anlamaya yönelik farklı 

özelliklerinin göz önünde tutularak sanayi, hizmetler, tarım sektörlerinin bir arada 

bulunduğu iki adet sektör odası ve bunlara ek olarak belirlenen bir teknoloji, iki 

girişimcilik ve iki yaratıcı sektörler odası olmak üzere yedi odada gerçekleşmiştir. Bu 

odalar, katılımcıların çalışma alanları ve uzmanlıklarına göre ayrılan odak gruplar 

biçiminde gerçekleşmiştir. Üçüncü ve son oturumda ise, farklı uzmanlık ve 

temsiliyetleri olan katılımcıların temas etmesini ve sektörlerin kırılganlık ve 

potansiyellerinin birlikte tartışılmasını sağlamak üzere katılımcılar dört odaya 

dağıtılmıştır. 
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2 I. OTURUM: SEKTÖRLERİN İHTİYAÇ VE GELİŞİMLERİ 

Çalıştayın ilk oturumu olan Sektörlerin İhtiyaç ve Gelişimleri oturumunda, farklı 

sektörlerin ihtiyaçları ve gelişme eğilimlerinin tespit edilmesi yanı sıra, bu eğilimlere 

göre işgücü ihtiyacının nasıl şekillendiği ele alınmıştır. 9.30-11.00 arasında gerçekleşen 

oturumda sektörler, teknoloji, girişim ve yaratıcı sektör odalarında, konularına göre 

belirlenen farklılaşmış sorular sorulmuştur.  

Sektörler 

Sektör odalarında sanayi, hizmetler ve tarım sektörlerinin ihtiyaç ve gelişme 

eğilimlerine yönelik iki ana soru, bir yedek ve bir tamamlayıcı soru sorulmuştur. Bu 

soruların ilki olan “İstanbul’da sektörlerin gelişmesi için ihtiyaçlar ve gelişimin 

önündeki engeller nelerdir?” sorusu yöneltilmiş, bu çerçevede sektörlerin mekansal ve 

altyapı ihtiyaçları değerlendirilmiştir. Bu soruya ek olarak sektörlerin mekana etkileri 

de tartışmaya dahil edilmiştir. Oturumda tartışılan ikinci soru “İstanbul'daki sektörel 

eğilimler nelerdir? Bu eğilimlere göre işgücü ihtiyacı nasıl şekillenmektedir?” 

sorusudur. “Kadın, genç ve göçmenlerin istihdamına yönelik sektörlerin fırsatları 

nelerdir?” sorusu da tartışma konusunu tamamlayan soru olmuştur.  

İki odada sürdürülen sektörler tartışmasında sanayi, turizm, tarım, tekstil, inşaat, 

balıkçılık, yaratıcı sektörler, yeşil, dönüştürülebilir, katma değeri yüksek sektörler 

konularında değerlendirme yapılmıştır. Bu çerçevede İstanbul’daki temel problemler 

arasında; nüfus baskısı, plansız kentleşme, deprem riski, Marmara Denizi’nin mevcut 

durumu ve Kanal İstanbul projesi riskleri ele alınmıştır. Ayrıca genel siyasi atmosferin, 

demokrasi ve özgürlükler önündeki kısıtların yaratıcı sektörlerin gelişmesinde engel 

yarattığı, işgücü arzı ve talebinin örtüşmediği, inşaat sektörünün istihdam yaratma 

konusunda sürdürülemez olduğu ve nitelikli işgücünde kayıplar yaşandığından söz 

edilmiştir. Bunun yanı sıra makroekonomik engellerin İstanbul’da nitelikli istihdam 

süreçlerinin durmasına neden olduğu ve niteliksiz işgücünün genel sorun olduğu 

belirtilirken, özellikle göçmen nüfusun ucuz işgücü olarak kullanılması işverenler için 

avantaj olarak gündeme gelmiştir. Sektörel planlamanın da önemi ve gerekliliğine 

vurgu yapılmıştır. Göçmen emeğinin hem ucuz iş gücü potansiyeli oluşturduğu hem 
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de kaçak çalışma nedeniyle risk teşkil ettiği değerlendirilmiştir. İstanbul ekonomisinin 

ulusal ekonomiden ve makro politikalardan etkilendiği, sektörler arası bilgi akışının 

azaldığı, güvenilir ve güncel verinin eksikliği, rant odaklı büyüme modelinin diğer 

sektörleri etkilediği ve bu olumsuzluklara rağmen, İstanbul’un önemli olanaklar 

sunduğu ama yine de yığılmanın dezavantajlarının da ortaya çıktığı, bilgi yoğun 

sektörlerin artmadığı, sanayiden hizmete geçişin düşük ücretli hizmetlerle 

gerçekleşmesi ve sürdürülebilirliğinin problemli olması diğer bahsi geçen konular 

arasındadır. 

Sanayi konusu desantralizasyonu, katma değer üretme, nitelikli işgücü konuları 

birçok katılımcı tarafından farklı boyutları ile ele alınmıştır. Sanayi 

desantralizasyonunda yaşanan sorunlar, üretim mekânlarının tüketim mekânlarına 

(AVM, konut vb.) dönüşmesi sorunları dile getirilmiş, yerinde dönüşüm imkânları, yer 

değiştirme yerine yeşil ekonomiye geçiş olanakları, ileri teknoloji gibi çözümler ön 

plana çıkarılmıştır. Eğitim konusunda; ara eleman yetiştirmenin önemi, üniversitelerin 

yeterlilikleri konusu değerlendirilmiştir. İkame teknolojilerin gelecekte istihdam 

açısından yaratacağı riskler, kadın istihdamının eksikliği ve yerel yönetimlerin kadın 

istihdamını artıracak destek hizmetlerinin önemi vurgulanmıştır. 

Turizm sektörüne ilişkin, yaşanan kırılganlık süreçleri, salgın döneminin etkileri, 

yaşanan süreçlerin kalıcı olma riskleri, sektöre ayrılan bütçelerin ve desteklerin 

yetersizliği konuları ele alınmıştır. Yaratıcı sektörler ve girişimcilere yönelik ise 

desteklerin önemi vurgulanmıştır.  

Yaratıcı sektörler açısından katma değerinin geliştirilmesi adına, İstanbul’un mevcut 

istihdam yapısının göz önünde bulundurularak mimarlık-inşaat, tekstil imalatı-moda 

tasarımı vb. sektörler arası etkileşimler ve işbirlikleri ile gerek yaratıcı sektörlerin 

gerekse geleneksel imalat sektörlerinin katma değerinin artırılabileceği ele alınmıştır. 

Tarım sektörü de oturumda ele alınan sektörlerden birisi olmuş, sektörün 

İstanbul’daki payı, tarım arazilerinin durumu, kentsel rant kaynaklı riskler ve İBB’nin 

sektöre verdiği destekler ele alınmıştır. Tarım sektöründe kırsal alanlarda yaşayan 

nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim ve sağlık hizmetlerinin, sosyo-kültürel 

imkânların ve internet olanaklarının yetersiz olduğu birçok katılımcı tarafından ifade 
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edilmiş, bu olanakların kentsel alandaki internet altyapısına benzer bir düzeye 

getirilmesi gerektiği, dijital erişim sayesinde kırsaldaki işletmelerin yaşama şansını 

artırabileceği belirtilmiştir.  

Girişimcilik 

İstanbul’daki girişimcilik ekosistemi konusunda iki odada üç ana soru temelinde 

değerlendirmeler yapılmıştır. Bu sorulardan ilki “İstanbul’da girişimcilik bağlamında 

(girişimciler ve ekosistem) sorun ve ihtiyaçlar nelerdir, girişimcilik ekosisteminin 

gelişmesinin önündeki engeller nelerdir?” sorusudur. İkinci soru olarak “İstanbul'daki 

yeni girişimlerin sektörel eğilimleri nelerdir? Uluslararası ve yerel ölçekte hangi 

değişim/eğilimlerle uyumlu olarak gelişmektedir?” sorusu sorulmuş ve üçüncü olarak 

da “Bu eğilimlere göre işgücü ihtiyacı nasıl şekillenmektedir? Kadın, genç ve 

göçmenlere yönelik fırsatlar nelerdir?” sorusu sorulmuştur.  

Çalıştay katılımcıları mekânın ve insan kaynağının, girişimlerin mekânsal 

organizasyonunu da etkileyen faktörler olduğunu belirtmişlerdir. Anadolu Yakası’nda 

kendini geliştirmek isteyen girişimci sayısının yüksek olmasına karşın, sektörün Maslak 

- Levent aksında konumlanmış olduğu, bu durumun Anadolu Yakası’ndaki girişimciler 

için dezavantaj yarattığı tespiti yapılmıştır. Belediyenin özel sektörün önünü açan bir 

katılımcı olması gerekliliği ve belediyenin sunduğu fırsatlarının kentte homojen 

dağılmasının önemi belirtilmiştir. Girişimcilikte eğitimin önemli bir etken olduğu 

vurgulanmış, mesleki eğitimler açılmasının gerekliliği ifade edilmiştir. Girişimcilerin 

piyasa koşullarında daha dayanıklı olabilmelerini sağlamak için yerel yönetimlerin 

girişimcilerle işbirliği yapmasının ve destek sunmasının öneminden bahsedilmiştir. 

İBB'nin belirlediği ulaşım, ekosistem, eğitim gibi alanlarda girişimleri desteklemesi ve 

“lokomotif işlevi görmesi” gerektiği dile getirilmiştir. Uzman bir katılımcı tarafından 

özellikle akıllı şehirciliğe yönelik girişimlerde kamunun üstlenmesi gereken ve süreklilik 

arz etmesi gereken hizmetleri salt kısa süreli projelere dayanan girişimcilik yoluyla 

çözmenin yeterli olmadığı belirtilmiştir. Belediyenin veri sağlayıcısı rolü üstlenmesi ve 

veri merkezi açması beklentisi dile getirilmiş, bu bağlamda elektrik ve internet 

altyapısının önemine de vurgu yapılmıştır. 
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Katılımcıların ortaklaştığı, girişimciliğin potansiyel alanları şu şekildedir; 

● İstanbul’da oyun ve FinTech (finans teknolojisi) sektöründe yazılım geliştirerek 

girişim kurma üzerine büyük bir ilgi vardır. 

● Covid 19 sangın döneminde bireysel ihtiyaçlara yönelik çözümlerin gündeme 

gelmesi ve bunun en önemli örneklerinden biri olan çevrimiçi market 

uygulamalarının Türkiye’de de başarılı ilerleyişi söz konusudur. 

● Girişimcilik kültürünün geliştirilmesi açısından yabancı dil öğrenimi, 

girişimcilerin birbirinden öğrenmesi ve uluslararası yatırım kaynaklarına 

erişebilmesi için önemlidir. 

● Girişimcilik önünde yasal, çalışma ve piyasa koşullarından kaynaklı bir takım 

sıkıntılardan dolayı son zamanlarda kooperatifleşme eğiliminin geliştiğinden 

bahsedilmiştir.  

Katılımcıların ortaklaştığı sorun ve engel teşkil eden konular ise şu şekildedir; 

Girişimcilerin cinsiyet dağılımına bakıldığında, girişimciler çoğunlukla erkektir ve kadın 

girişimci sayısı düşüktür. Kadın ve göçmen girişimciler daha riskli ve dezavantajlı 

grupta yer almaktadır. Çalışma izni alma zorluğu göçmenler için bir engel olarak 

vurgulanmış, göçmenlerin bu zorluklar sebebiyle kaçak çalıştıkları hatırlatılmıştır. Öte 

yandan günümüzde, işe alımlarda erkek adayların tercih edildiği ve dezavantajlı 

grupların hala kadınlar olduğu belirtilmiştir. Her ne kadar kadın girişimci sayısı düşük 

olsa da başarılı girişimcilerin büyük çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu, bu başarıya 

rağmen teknoloji şirketlerinde çalışanların oranında kadın sayısının düşük olduğu 

vurgulanmıştır. Gençlerin ise doğru yönlendirme ve motivasyon ile tecrübe 

kazanmalarının girişimci olmalarında büyük etken olacağı belirtilmiştir. 

Girişimcilik yaşının daha geç yaşlara çekilmesi ve girişimcilerin lise yıllarından itibaren 

desteklenmesi gerekmektedir. Girişimciliğin lise çağından itibaren desteklenmesi için 

İBB tarafından lise son sınıftaki öğrencilere cüzi bir cep harçlığı ile öğrenme ve 

aktarma gibi görevler verilebileceği katılımcılar tarafından önerilmiştir. 

Girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmek için yatırım konusunda yeteri kadar destek ve 

hibe alamadıkları kamunun girişimcilere yeterli desteği vermediği ve Türkiye’de 
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girişimcilik ekosistemini destekleyecek finansal kaynakların yeteri kadar gelişmemiş 

olduğu belirtilmiştir. 2012-2019 yılları arasında girişimleri destekleyecek finansal 

kaynaklarda belirgin bir durgunluğun olduğu, ancak son iki yıldır başta İstanbul olmak 

üzere Türkiye genelinde bu yönde finansal kaynaklarda bir artış olduğu ifade 

edilmiştir. Özellikle son yıllarda İSTKA, Türkiye Kalkınma Fonu, TÜBİTAK ve Hazine 

Bakanlığı gibi fon kaynaklarının aktif hale gelmesiyle girişimcilik ekosisteminde bir 

artış meydana geldiği, AB ülkelerinde belediyelerin girişimciler ile fon kaynaklarını 

eşleştirme çalışmalarının başarılı olduğu belirtilerek benzer uygulamaların İBB 

tarafından da yapılması önerilmiştir. 

Girişimcilik etkinliklerinin yetkin olmayan kurumlar tarafından yapılması da bir sorun 

olarak belirtilmiş ve girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmek üzere kime gidecekleri ve 

kime başvurmaları gerektiği konusunda bir boşluk bulunduğundan bahsedilmiştir. 

Girişimci-kurum işbirliklerinin az olduğu ve kurumların girişimcilerle ilişki süreçlerinin 

hızlandırılması gerektiği belirtilmiştir. 

İstanbul’da girişimcilik bağlamında önemli sorunlardan birisinin de girişimcilerin 

çoğunlukla fikirlerini doğru tanımlayamadıkları ve fikirlerinin çalınacağı endişesi 

taşıdıkları, bu sorunun aşılması ve iş kültürünün oluşması gerektiği belirtilmiştir. 

Bunun yanı sıra, girişimcilerin yanlış ekip veya yanlış kişilerle yola çıktıları, iş planlarını 

doğru yapamadıkları ve bunun da başarısızlığa neden olduğu ifade edilmiştir. 

Girişimcilerin toplantılarını yapabilecekleri ve ortak kullanabilecekleri mekânların 

bulunmaması da önemli sorunlardan biri olarak belirtilmiştir. 

Girişimcilik için yetenekli insan kaynağı konusu en önemli konulardan biri olarak 

belirtilmiştir. Var olan yetenekli insan kaynağını girişimcilere dönüştürecek 

mekanizmaların ve TÜBİTAK gibi kurumlar son zamanlarda girişimcilere fon 

kaynakları sağlasa da, yatırım ekosistem kaynaklarının yetersiz olduğu ifade 

edilmiştir. İstanbul'daki yeni girişimlerin sektörel eğilimlerine ilişkin son yıllarda pazar 

yeri kurma, eğitim, masal-hikâye gibi içerik ve topluluk odaklı girişimlerin ön planda 

olduğundan bahsedilmiştir. Bu girişim odaklarının ön planda olmasının nedeni girişim 

bariyerlerinin düşüklüğüne bağlanmıştır. 2010 yılından itibaren gıda, çiçek, 2. el satış 

vb. konularda gelişen çevrimiçi satış kanalları benzeri yerel modellerin ön planda 
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olduğu ve klonlanmış bu modellerin her sene 2-3 tane başarılı şirket çıkardığından 

bahsedilmiştir. 

Girişimcilik konusunda özellikle Z Kuşağının önemsenmesi, yeşil enerji, doğa koruma 

ve daha iyi bir yaşam alanı konusunda taleplerinin olduğu ve Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri ile ilişkili olarak eğitimlerin verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Sosyal 

sorumluluk eğilimleri ve dünyada doğaya ve temiz enerjiye duyulan ihtiyaç üzerinden 

son zamanlarda Türkiye’de de çevre, sürdürülebilir enerji ve malzeme teknolojileri 

konusundaki girişimlerin ön plana çıktığı vurgulanmıştır. Son olarak girişimciliğin 

bulaşıcı olduğu ve insanların birbirinden etkilenerek fikirlerini bir girişime 

dönüştürmek için teşebbüslerde bulunulduğu vurgulanmıştır. 

Teknoloji 

İstanbul’daki akıllı şehircilik teknolojileri konusunun tartışıldığı teknoloji odasında 

katılımcılara yöneltilen ilk soru “İstanbul’da akıllı şehir teknolojileri üreten sektörlerin 

ihtiyaçları, sorunları ve gelişmesinin önündeki engeller nelerdir?”, ikinci soru 

“İstanbul'da akıllı şehir teknolojileri üreten sektörlerin sektörel eğilimleri nelerdir? Bu 

sektörler uluslararası ve yerel ölçekte hangi değişim/eğilimlerle uyumlu olarak 

gelişmektedir?”, ve son soru ise “Bu sektörel eğilimlere göre ilgili sektörlerde işgücü 

ihtiyacı nasıl şekillenmektedir?” sorularıdır. Bu soruların yanı sıra oturum 

katılımcılarına akıllı sehircilik teknolojisinin kadın, genç ve göçmenlerin istihdamına 

yönelik potansiyellerinin ne olduğu ve uygulamaların kent mekânına ve mekânın 

kullanımına etkileri de sorulmuştur.  

Akıllı şehir teknolojileri konusunda kamu yatırımlarının büyük ölçüde Ankara’da 

odaklandığı ve İstanbul’da farklı birimlerde farklı çalışmaların yapıldığı belirtilmiştir. 

Konunun toplumsal ayağı tüm katılımcılar tarafından önemsenmiş ve sektörün 

sadece altyapıya değil topluma, vatandaşların ihtiyaçlarına, sürdürülebilirlik, bilinç, 

eğitim ve iklim gibi konulara da odaklanması gerektiği belirtilmiştir. Toplumun talep 

ve beklentileri doğrultusunda teknoloji kullanma becerilerini, performanslarını ve 

teknolojik okuryazarlıklarını arttırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiği 

aktarılmıştır. Bu konuda sadece yerel yönetim değil, merkezi yönetim ile özel sektöre 
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de görev düştüğü vurgulanmış, toplumsal, ekonomik ve çevre sorunlarına çözüm 

üretim sürecinin dörtlü sarmal (üniversite, kamu, özel sektör, toplum ve medya) ile 

birlikte ele alınması gerektiği belirtilmiştir. 

Akıllı şehirlerde veri elde edilmesinin (toplumsal sorunlar için çözüm üreten 

girişimcilerin erişim sağlayacağı veriler) ve sonrasında bu verilerin anlamlandırılması, 

kullanılması, etkileşim ve işbirliği ile ortak akıl üretebilmesinin öneminden 

bahsedilmiştir. Bu bağlamda İBB'nin verileri nasıl kullandığının da bilinmesinin önemli 

olduğu eklenmiştir. Akıllı şehir projelerinin tekil kalarak yaygınlaşmadan, vatandaşa 

çok dokunmadan ve kentlerin tanıtımı amaçlı, teknoloji odaklı uygulamalar olduğu, 

asıl hedefin son kullanıcı olan vatandaşa dokunan, bu şekilde sosyal alandaki 

sorunların ve ihtiyaçların çözümüne yönelik strateji geliştiren projeler olması gerektiği 

vurgulanmıştır. Öte yandan, bu projelerde güvenli alanda kalmak için büyük firmalar 

ile ilerlemenin tercih edildiği, ancak sektörün ilerleyebilmesi için daha küçük ölçekli, 

girişimci firmaların desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir. 

İBB bünyesinde kurulan teknoloji masası, açık veri platformu, girişimci destekleri 

örnekleri üzerinden yapılan çalışmalar ile teknoloji geliştirme çalışmaları aktarılmıştır. 

Dijitalleşme ile birlikte artacak fiber altyapı ihtiyacının şu anda en önemli sorun 

olduğu, İstanbul’da yaklaşık 60 bin kilometre (kişi başı yaklaşık 4 m) olan fiber 

altyapının dünya standartlarına ulaştırılabilmesi için çalışmaların devam ettiği ve bu 

altyapının kurulması için özel sektör ile işbirliği yapılması gerektiği belirtilmiştir.  

Sektörün önündeki engeller; mekânsal, altyapı, finans, sistemlerin birbirine 

entegrasyonu ve iletişimindeki eksikler olarak tariflenmiştir. Sektörün ihtiyaçları ise; 

girişimciler için mekânsal konular, yatırımcı bulma gibi finansman zorluğu ve 

kurumlar arası iletişimin ve deneyim paylaşımının eksikliği olarak belirtilmiştir. Öneri 

olarak, teknoloji ve yapay zekâda uzmanlaşma için İBB ile firmalar arasında iş birliği 

ve ortak paydada buluşmaları için farklı kurumların bir araya getirilebileceği 

çalıştaylar önerilmiştir. 

Katılımcıların ortak görüşüne göre, akıllı şehir projelerinde ulaşım sektörü mobilite, 

taksi ve araç paylaşımı gibi konular ile öncü ve en çok proje üretilen konu olurken, hem 
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ulaşım hem de genel olarak akıllı şehircilik projelerinde son dönemde AB yeşil 

mutabakatı gibi politikalar yönlendirici olmaktadır. Öte yandan, mobil kaynaklı veri 

toplanması, açık veri, katılımcılık, çevre, güvenlik, afet ve sağlık gibi sektörler de eğilim 

olan sektörler olarak belirtilmiştir. Bununla birlikte mobilden toplanan General Data 

Protection Regulation (GDPR) (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) ve Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (KVKK) ile anonimleşmiş veriler ile davranış analizleri üretilmesi, 

uydu interneti, bölgesel ölçekte alan yönetimi, akıllı bina yönetimi, uzaktan muayene 

teknolojileri, ileri seviye analitik, açık veri platformu ile üretim ve dijital uygulamaların 

da yaygınlaştığı belirtilmiştir. Öte yandan yenilenebilir enerji konusunda büyük 

yatırımlar olmasına rağmen genel eğilimin fosil yakıt, mevzuat ve mevcut sistem 

tarafından belirlendiği vurgulanmıştır. 

İstihdamla ilgili Türkiye’de küçük girişim desteklerine ihtiyaç olduğu vurgulanmış ve 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı girişimcilik ve kuluçka merkezi olan İstanbul 

City Lab Deneyim Merkezi - Zemin İstanbul gibi platformların gelişmesi ve 

kapasitelerinin artırılması gerektiği belirtilmiştir. Gelecekte istihdamın genel olarak 

azalacağı, farklı sektörlere kayacağı ve mühendislik ve veri analistliği gibi sektörlere 

olan ihtiyacın artacağı belirtilmiştir. Buradan, iş modelleri, veri ve teknoloji altyapısı 

üretecek, ekonomiyi anlayarak arz ve talebi buluşturacak insanlara olan talebin de 

artacağı öngörülmüştür. Kadın ve mülteciler gibi kırılgan kesimlerin istihdamının 

önemi vurgulanırken, bilgi ve iletişim sektöründe uzmanların yurtdışına kaymasının 

sektörde istihdam konusunda yaşanan zorluklardan dolayı olduğu belirtilmiş ve 

bilişim sektöründe uzman konusunda zorlanıldığı aktarılmıştır. 

Beyin göçü ile ilişkili aktarılan bir başka sorun da Türkiye’de iyi bir yazılımcı olmak 

yerine teknik personel olarak yurt dışına çıkılmasının tercih edilmesidir. Dolayısıyla 

Türkiye’de deneyimli yazılımcı bulunmadığı, yurtdışına çıkmayanların da proje 

yöneticisi, müdür, teknik lider gibi konumlara kaydıkları ve yazılım ve teknik ekibin 

başına geçtiği ancak aradaki bağın koparak deneyim aktarımının gerçekleşmediği 

vurgulanmıştır. 

Gençlerin teknik bilgiye sahip olduğu ancak sektöre ilişkin endüstri bilgisine sahip 

olmadıkları, staj dönemlerinin süre kısıtı sebebiyle verimsiz olduğu belirtilmiş ve belli 
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bir konuda deneyim ve teknik bilgi sahibi olmaları halinde daha faydalı olabilecekleri 

aktarılmıştır. İhtiyaca yönelik istihdam öncesi kurslar ve seminerler, üniversitelerde ya 

da üniversite işbirlikleri ile İBB bünyesinde veri bilimi, yazılım dili, fon ve hibeler 

hakkında bilgi sahibi kişiler gibi alanlarda sertifika programları ve eğitimlerin gerekli 

olduğu belirtilmiştir.  

Yaratıcı sektörler 

Yaratıcı sektörler konusunda açılan iki odada katılımcılara üç ana soru ve bir 

tamamlayıcı soru yöneltilmiştir. Bu sorulardan ilki “İstanbul’da yaratıcı sektörlerin; 

ihtiyaçları, sorunları ve gelişmesinin önündeki engeller nelerdir?”,, ikinci soru 

“İstanbul'da yaratıcı sektörlerin sektörel eğilimleri nelerdir? Yaratıcı sektörler 

uluslararası ve yerel ölçekte hangi değişim/eğilimlerle uyumlu olarak gelişmektedir?” 

olarak yöneltilmiştir.. Bu soruları tamamlamak üzere “Bu sektörel eğilimlere göre 

yaratıcı sektörlerde işgücü ihtiyacı nasıl şekillenmektedir? Kadın, genç ve göçmenlerin 

istihdamına yönelik sektörlerin fırsatları nelerdir?” soruları sorulmuştur. Katılımcılar, 

İstanbul’da yaratıcı sektörlerin ihtiyaçları, sorunları ve gelişmesinin önündeki 

engellere yönelik, mekân ve altyapı, erişim, finansman, işgücü ve eğitim, 

koordinasyon, özgürlük ortamı ve kültürel iklim ile tanım ve ortak anlayış konuları 

çerçevesinde çeşitli görüşler sunmuşlardır. Bağımsız sanatçılar ya da yasal statüsü 

olmayan yaratıcı ve kültür endüstrileri aktörlerinin alandaki sorun ve ihtiyaçları bu 

konularda daha da derinleşmektedir. 

Tüm katılımcıların en temel engellerinden biri olarak belirttiği ve üzerinde hemfikir 

olduğu diğer bir husus ise özgürlük ortamı ve kültürel iklime ilişkin sorunlar olmuştur. 

Kültürel çeşitliliğe saygı duyulmaması, kültür iklimine duyulan ihtiyaç, (sanatsal) ifade 

özgürlüğü ihtiyacı ve ulusal politik ortamın oluşturduğu engeller farklı katılımcılar 

tarafından ortaya konulmuştur. Katılımcılar, yaratıcılığın temelinde yatan 

özgünlüğün sağlanması adına ifade özgürlüğünün en temel ölçüt olduğunu 

vurgulamışlardır. 

Katılımcılar, öncelikle yaratıcı sektörler alanına ilişkin bir tanım yapılması ve bu tanım 

üzerinde ortak görüş oluşturulması gereksinimini vurgulamışlardır. Bu konuda farklı 
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katılımcı türlerinden sektörlerin kendi içerisinde ayrışma ve kesişme alanlarının 

belirlenmesi, yaratıcı sektörler ve kültür endüstrilerinin ve ilgili alt faaliyet türlerinin 

kendi içerisinde tekil ele alınması gereksinimi ve bütüncül yaklaşım ihtiyacı gibi ayrı 

görüşler sunulmuştur. 

Strateji ve politika ihtiyacı katılımcılar tarafından tartışılan bir konu olmuştur. Bu 

hususta katılımcılar kültürel çeşitliliğin ilgili strateji ve politikalarda hak temelli olarak 

ele alınması gerekliliğini vurgulamışlar, öncelikli rekabet alanlarının belirlenmesi, 

yaratıcı sektör ve kültür endüstrilerinin ayrışma alanlarının tespit edilmesi, 

yaratıcılığın sadece yaratıcı sektör ve kültür endüstrilerinde değil, farklı alanlarda da 

ele alınması ve eğitime entegre edilmesine duyulan gereksinimleri aktarmışlardır. 

Mekân ve altyapı eksiklikleri detaylı olarak ele alındığında, teknik donanım ve cihaz 

ihtiyacı, teknolojiye erişim, üretim ve seyirciye erişim mekanlarının eksikliği, mevcut 

mekanların kısıtlı ve kiralarının yüksek olması ile halkın kültür hizmetlerine 

erişebileceği fiziksel ve dijital alanların sınırlı olması engeller ve sorunlar olarak 

belirtilmiştir. Söz konusu mekân sorunlarına ilişkin olarak özellikle İBB’nin 

mülkiyetinde ya da kullanımında bulunan mekânların kapasite, akustik vb. nitelikleri 

ile birlikte bir envanterin oluşturulması ve bu alanların özellikle bağımsız sanatçılar ya 

da yasal statüsü olmayan yaratıcı sektörler ve kültür endüstrileri aktörleri tarafından 

kullanımının kolaylaştırılması ihtiyacı aktarılmıştır. Sinema sektörünün açık ve kapalı 

platolara, yaratıcı sektörlerde çalışan sivil toplum örgütlerinin çalışma ve toplantı 

alanlarına, yaratıcı sektörlerde freelance çalışan kişilerin ortak çalışma alanlarına, 

evden çalışan çocuklu kadınların çocuk bakımı ve kreş hizmetine ihtiyaç duyduğu 

vurgulanmıştır. Bu mekânların merkezi alanlarda bulunmasının altı çizilmiştir. 

Sektörlerin dokümantasyonunun yapılması, birlikte çalışabilecek sektör ve 

katılımcıların ilişkilenebileceği alanların kurulması, bu alanların küme yaklaşımı ile 

kalitesinin artırılması ve ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi yönünde çalışmalar 

yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Yerel yönetimlerden beklentiler mekânsal 

ihtiyaçlar ve politika oluşturma/ kolaylaştırıcılık/ destek mekanizması ekseninde 

yoğunlaşmıştır. 
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Finansman sorunları ele alındığında ise fon, hibe, kredi gibi finansal desteklerde 

şeffaflık, tarafsızlık ve kapsayıcılık ihtiyacı tüm katılımcılar tarafından tarif edilmiştir. 

Finansal kaynaklara erişimde yasal statü koşulları, bağımsız ya da tüzel kişiliği 

olmayan katılımcıların bu kaynaklara erişiminin önünde önemli bir bariyer olarak 

vurgulanmıştır. Yasal statü ve mevzuat sorunları, yaratıcı sektörlerin farklı faaliyet 

kollarında telif hakları, sosyal fayda üreten işletmelere ilişkin mevzuat eksikliği ve 

yaratıcı sektörlerde üretilen maddi olmayan (intangible) ürünlerin tanınması olarak 

aktarılmıştır. Genç üreticilere büyük bütçeli işlerden ziyade daha küçük bütçeli, sürekli 

ve sürdürülebilir finansal destek sağlanması, mekan ve prodüksiyon desteği verilmesi 

gerekliliğinin 2050 vizyonu için kritik olduğu vurgulanmıştır. Fonların sürekliliği, sosyal 

etkisinin ölçülmesi ve erişilebilirliği noktasında fon verenlerle haricen odak grup 

çalışması yapılması önerilmiştir.  

Farklı statülerdeki yaratıcı sektörler ve kültür endüstrileri katılımcılarının farklı kamu 

aktörleri ile ilişkilenmesi gerektiği ve bu kapsamda önemli koordinasyon sorunlarının 

ortaya çıktığı vurgulanmıştır. Bu doğrultuda bütüncül ve tek merkezden koordinasyon 

ihtiyacı vurgulanmıştır. Koordinasyon konusu yalnızca kamu ile yaratıcı sektörler ve 

kültür endüstrileri katılımcılarının arasında değil, kamu katılımcılarının kendi 

aralarındaki ve sektörün kendi arasındaki koordinasyon eksikliği olarak iki farklı 

eksiklik özelinde tartışılmıştır. 

Yaratıcı sektörlerin işgücü sorunlarına yönelik görüşler genel olarak uzman ve 

akademisyen katılımcılar tarafından işsizlik, güvencesizlik, eğitimli personel ve ara 

eleman ihtiyacı olarak belirtilmiş, bu hususta platform/dayanışma/inisiyatif 

katılımcılarının ise işgücü niteliğine, eğitim niteliği ve yaşam boyu öğrenme konuları 

özelinde yaklaştığı görülmüştür. Her iki katılımcı grubu da katılımcılar özellikle 

öğrenme isteği ve merakın azalmasını bir sorun olarak belirtmişlerdir. 

İstanbul'da yaratıcı sektörlerin eğilimleri ve yaratıcı sektörlerin uluslararası ve yerel 

ölçekte uyumlu olarak geliştiği değişimlere ilişkin katılımcılar tarafından en çok 

vurgulanan konu dijitalleşme eğilimi olmuştur. Dijitalleşme eğilimi farklı katılımcı 

türleri tarafından üretim ve teknoloji kullanımı süreçlerinde yaşanan dijitalleşme (Full 

Hd, 4K, Greenbox vb.), ürün sunuş kanallarının dijitalleşmesi (dijital platformlar) ve 
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dijital ürünler (oyunlar vb.) olarak farklı şekillerde ele alınmıştır. Farklı katılımcılar 

tarafından yurt dışında yaşanan dijital müzecilik, dijital yayıncılık vb. örnekler 

sunulmuş ve Türkiye’nin bu eğilimlere geç entegre olduğu vurgulanmıştır. 

Dijitalleşme eğiliminin özellikle COVID-19 Salgını ile hızlanması, bu kapsamda 

tartışılan konulardan biri olmuş ve katılımcıların daha önce belirttiği mekâna ilişkin 

sorunlar kapsamında tekrar ele alınmıştır. Salgın dönemi ile birlikte yaşanan 

dijitalleşme eğiliminin, kültür ikliminin tekrar inşa edilmesi için fırsata dönüştürülmesi 

belirtilmiş, toplumun kamusal açık alanları kullanmaya yönlendirilmesi ve sanat-

sokak ilişkisinin tekrar kurulması ihtiyacı vurgulanmıştır.  

STK ve platform temsilcisi katılımcılar tarafından kapsayıcılık (tüm yaşayanları 

gözeten), sosyal fayda (gezegeni merkezine alan) gözetme ve kültürel hak ve adil 

erişimlerin merkezine alındığı eğilimler ile disiplinler arası yaklaşım eğilimleri ortaya 

konulmuştur. Bu kapsamda gezici kütüphane vb. yerel ve küçük ölçekli uygulamaların 

yaygınlaştırılarak İstanbul’un kültür üçgeni dışarısında kalan çeper yerleşimlerin 

kültüre erişimi için bir çözüm önerisi olabileceği ele alınmıştır. 



17 

 

3 II. OTURUM: SEKTÖRLERİN MEVCUT KATMA DEĞERİ VE TEKNOLOJİK 
DÖNÜŞÜM KAPASİTESİ 

Çalıştayın ikinci oturumu olan Sektörlerin Mevcut Katma Değeri ve Teknolojik 

Dönüşüm Kapasitesi oturumunda, sektörlerin katma değeri, yüksek katma değerli 

sektörlere dönüşüm kapasitesi ve teknolojik dönüşüm konusu tartışılmıştır. 11-15-

12.30 arasında gerçekleşen oturumda sektörler, teknoloji, girişim ve teknoloji 

odalarında konularına göre belirlenen farklılaşmış sorular sorulmuştur.  

Sektörler 

Sektörlerin tartışıldığı odalarda “İstanbul’da sektörlerin yüksek katma değerli ve ileri 

(yüksek) teknolojili ürün üretme kapasitesini nasıl değerlendirirsiniz?” sorusunun 

ardından, konunun daha geniş tartışılmasına yardımcı olmak üzere; “İstanbul’da 

hangi sektörler yüksek katma değerli yapıya geçecek dönüşümü gerçekleştirmiştir? 

Hangi sektörler buna daha yatkındır?” sorusu yardımcı soru olarak sorulmuştur. 

Oturumdaki diğer sorular ise, “Sektörlerde katma değerin artırılmasının ve yüksek 

katma değerli sektörlerin payının artırılmasının önündeki engeller nelerdir?  ve buna 

ek olarak “Yüksek katma değerli sektörlerin ekonomideki payının artırılmasında yerel 

yönetimlerin rolü ne olabilir?” sorularıdır. 

Katılımcılar yüksek katma değerli sanayi alanlarına geçişin, imar planları ile değil, 

orta ve uzun dönemli hedefler ve sektörel planlama ile olması gerektiği konusunda 

hemfikir olmuşlardır. Sanayinin hammadde, katma değer ve daha birçok parametresi 

olan karmaşık bir yapısının olduğu, dinamiklerine iyi bakılması gerektiği 

vurgulanmıştır. Amacın kentteki tüm sektörlerin katma değeri daha yüksek olarak 

planlanması; teknoloji, çevre, tasarım boyutları ile kabul edilebilir gelir alanlarının 

açılması yönünde olması gerektiği belirtilmiştir. Bununla birlikte düşük getirili hizmet 

sektörlerinde çok kişinin istihdam edilmesi sorununun olduğu belirtilmiştir. 

Yüksek katma değerli sanayiye geçiş hedefinin, düşük ve orta katma değerli imalat 

alanlarına yönelik olumsuz bir tablo çizilmesine sebep olduğu belirtilmiştir. Kapsayıcı 

politikalar geliştirmek için, zararı minimuma indirecek alternatif alanlar açmak 

gerektiğine değinilmiştir. Sektörel seçimin, gelecek yıllarda öngörülerek, bazı 
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sektörlerin İstanbul’dan Anadolu’nun iç bölgelerine yönlendirilmesi, bu bölgelerin 

geliştirilmesi, bölgesel eşitliği sağlayacak yatırım kararlarının bu şekilde alınması 

gerektiği tartışılmıştır. Türkiye’nin göreceli avantajlarının olduğu sektörlerde de 

yüksek katma değerli üretim yapmak mümkün iken, sürekli Silikon Vadisi yaratmaya 

çalışmanın gerekli olmadığı üzerinde durulmuştur. Hizmet sektöründe yüksek katma 

değer olarak ölçülen emek verimliliğinin artırılması yönünde oluşturmaya çalışan 

firmaların olduğu belirtilmiş, bunların sayısının İstanbul'da nasıl artırılabileceğinin 

düşünülmesi gerektiği belirtilmiştir.  

Sektörler arasında özellikle katma değeri yüksek olan bilişim, yazılım ve lojistik 

sektörlerinin önemli olduğu konusunda hemfikir olunmuş, fakat her sektörün katma 

değerinin farklı parametrelere bağlı olduğu belirtilmiştir. Bir katılımcı tarafından, 

Türkiye'de yazılım ve bilişim alanında her yıl %16 oranında büyümenin olduğu 

aktarılmış, Avrupa’da bu alanda mezun veren ilk ülkeler arasında yer alındığı 

belirtilmiştir. Ancak bu durumun girişimcilerin taleplerine karşılık verecek bir 

girişimcilik ekosistemi ihtiyaçlarını da karşılamadığı vurgulanırken, başka bir katılımcı 

tarafından İstanbul’un bilişim ve yazılım alanında da ilerleme kaydetmesi gerektiği ve 

bu sektörlerin pek çok sektöre de altlık oluşturduğu için çok önemli olduğu 

belirtilmiştir. Katma değerin arttırılmasında her sektör için farklı yaklaşım 

geliştirilebileceği belirtilmiştir. Tekstil sektörü üzerinde örnekler verilerek sektörün, Ar-

Ge / Ür-Ge (Ürün Geliştirme), tasarım konularında kendisini geliştirdiği, fakat 

girişimcilik, iş yönetimi ve finans boyutlarında zayıf kalındığı ve desteğe ihtiyaç 

duyulduğu, bu alanda yeteri kadar iyi eğitim olmadığı belirtilmiştir. Ar-Ge yapan 

uzmanların/nitelikli işgücünün niteliklerine uygun kullanılması gerektiği üzerinde 

durulmuştur. Nace kodlarında (işyerinin faaliyet alanını ve bununla bağlantılı olarak 

işyeri tehlike sınıfı bilgisini veren kod) tekstil düşük teknolojili bir sektör olarak 

sınıflansa bile, bazı özelliklerinin (nitelikli tekstil malzemesi üretimi, özel tasarım vb.) 

daha yüksek teknolojiye gereksinim duyabileceği belirtilmiştir. 

Sektörlerin çevre teknoloji sektörünü yatay olarak kesmesinin önemli olduğu 

belirtilmiş, sanayiye hizmet edecek çevre/ geri dönüşüm/ yeşil dönüşüme katkı 

sağlayan sektörlerin önemli olduğu vurgulanmıştır.  
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Yatırımcı için en önemli konunun yatırım alanı bulmak olduğu belirtilmiştir. Hedef 

sektörlerde çeşitli imtiyazlı kullanım haklarının (örn. arazi sağlanması, kullanım 

hakkının devri, ulaşım kolaylığı vb.) belediyeler tarafından verilebileceği belirtilmiştir. 

Yüksek teknolojili sektörlerde katma değeri artırmanın yüksek maliyetli olabileceği, 

düşük teknolojiye sahip sektörlerde katma değeri artırmanın (örneğin tarım 

sektöründe katma değeri artırmanın) daha düşük maliyetli ve daha kapsayıcı 

olabileceği belirtilmiştir.  

Yerel yönetimin en büyük katkısının katma değeri yükseltici unsurların bir araya 

gelmesini sağlamak ve veri merkezi oluşturup sektörlerin kullanımına sunmak olarak 

belirtilmiştir. Bunun yanı sıra insan kaynağının niteliğinin artırılması gereği 

vurgulanmış, sektörlere destek olacak formal eğitim alanlarının açılması gerektiği de 

makrodan etkilenen bir alan olarak eklenmiştir. 

Katılımcılar, tarım sektöründe katma değeri yükseltmenin önündeki en önemli engelin 

çiftçilere yeterli eğitimin doğru yöntemlerle verilememesi sebebiyle bilgi eksikliği 

olduğunu ifade etmişlerdir. Kırsalda hala eski yöntemlerin kullanıldığını, üretim 

sürecinde kullanılan bilgiyi (sulamanın, ilaçlamanın zamanında yapılması vb.) 

artırarak katma değerin artırılabileceğini belirtmişlerdir. Kırsal alanlardaki eğitimlerin 

halkla iletişimi güçlü ve onları anlayabilen kişiler tarafından verilmesi gerektiği 

konusunda hemfikir olunmuştur. Çiftçilerin siyasilere ve uzmanlara karşı güven 

sorunu olduğu, iyi örnekler oluşturup güven tahsis etmek gerektiğini belirtilmiştir. 

Kırsaldaki bir çiftçinin örnek uygulamalar yapması sağlanarak diğer çiftçilerin aynı işi 

yaptığı ve güvendiği birinden bu uygulamaları görerek öğrenmesinin etkili bir yöntem 

olduğu katılımcılar tarafından dile getirilmiş, çiftçiden çiftçiye öğrenme yöntemi 

birçok kez vurgulanmıştır.  

Tarımsal üretimde katma değer artışı sağlayacak konulardan birinin üretim yaparken 

çevreye verilen zararın minimize edilerek, üretimin ekolojik olarak gerçekleştirilmesi 

olduğu ortak olarak ifade edilmiştir. Ayrıca tarım ürünlerinde tanıtım yapılıp marka 

değeri oluşturarak veya coğrafi işaret alınarak yüksek katma değer sağlanabileceği 

belirtilmiştir.  
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Katma değeri yüksek olan üründe üreticiler tarafından rağbet gördüğü için üretim 

fazlalığı oluştuğu, her köy aynı ürünü ürettiğinde ürünün değersizleştiği, katma değeri 

yüksek ürünlerin bir plan ve program dâhilinde üretilmesi gerektiği konusunda ortak 

görüşler belirtilmiştir.  

Girişim  

Girişim konusunun tartışıldığı odada katılımcılardan “İstanbul’daki girişimlerin yüksek 

katma değerli ve ileri (yüksek) teknolojili ürün üretme kapasitesini nasıl 

değerlendirirsiniz?” sorusu ile değerlendirme istenmiş, bu çerçevede “Yüksek katma 

değer yaratan sektörlerde girişimlerin artmasının önündeki engeller nelerdir? Bu 

sektörlerde girişimler nasıl artırılabilir?” soruları ile önerileri sorulmuştur. Bu sorunun 

cevaplanması ardından katılımcılara “Yeni girişimlerin rekabet gücünün artırılmasının 

önündeki engeller nelerdir?” sorusu sorulmuş ve “Yüksek katma değerli sektörlerdeki 

girişimlerin artırılmasında yerel yönetimlerin rolü ne olabilir?” sorusu ile 

değerlendirmeleri istenmiştir.  

Katılımcılar öncelikle ölçek ve kapsam ekonomisi yaratmak, bir kurumun bir 

girişimcinin müşterisi olması, sorunların yanı sıra fırsatları doğru bir şekilde tespit 

etmek, değer zincirlerine odaklanmak, gayrimenkule değil insan kaynaklarına yatırım 

yapmak gibi konulara vurgu yapmışlardır. 

Katma değerin salt ileri teknolojilerin sonucu değil, emek yoğun hizmet sektörlerinin 

sonucu olarak da artırılabileceği belirtilmiştir. Ürün üretme konusunda en büyük 

eksikliğin laboratuvar eksikliği olduğu dile getirilmiştir. İstanbul'un değer zincirinin 

belediye sınırlarının dışına taştığı hatırlatılmıştır. Her sektörün bir coğrafyasının 

olduğu, katma değerin geniş bir coğrafyada oluşabildiği, sadece İstanbul içinde 

yaratılamayacağı belirtilmiştir. İnovasyonu yalnız yüksek teknolojili, katma değeri 

yüksek ürünlere odaklayarak algılamak yerine bu coğrafyaya uygun ürünlerin tercih 

edilebileceği ifade edilmiştir. 
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Girişimciliğin gelişmesi için nitelikli yüksek hızlı internet altyapısının önemine 

değinilmiş bunun yanı sıra nitelikli iş gücünü İstanbul’da tutacak uygun yaşam 

koşullarının ve erişilebilir iş olanaklarının sağlanmasının önemi vurgulanmıştır.  

Kurumsal firmaların teknolojik altyapılarını değiştirmeleri ve yeni teknolojik 

gelişmelere adapte olmaları konusunda sorunlar yaşanmakta olduğu, bu durumun da 

yüksek teknolojili ürün üretmelerine engel olduğu belirtilmiştir. Genel olarak 

girişimcilerin yüksek teknolojik amaçlarla yola çıksalar da müşterilerin beklentilerine 

göre ürünlerini dönüştürdüklerini ve bu durumun girişimleri vasatlaştırdığı, gelişen bir 

girişim ekosistemi yerine “orta teknoloji tuzağına” düşüldüğünden bahsedilmiştir. 

Benzer biçimde girişimcilerin kapsamlı ürün yaratma kapasitelerine rağmen piyasa 

ihtiyaçlarının bu kapasitenin gerisinde kalması ve bunun girişim kapasite düzeyinin 

düşmesine neden olduğu ifade edilmiştir. Bu kapsamda kurumların ve girişimcilerin 

bir araya gelerek üretim kapasitesinin artırılmasının gerektiği ifade edilmiştir.  

Girişimcilik kültürünün gelişmesindeki önemli engellerden birinin yeni yatırım 

yapmaktan, yeni yatırımlara bütçe ayırmaktan kaçınma ya da risk almaktan kaçınma 

anlayışı olduğu belirtilmiştir. Bu sorunu aşmak için girişimcilik kültürüne sahip kişilerin 

kurumlarda istihdam edilmesi ve kurum-içi girişimcilik kültürü ve eğitimlerinin 

öneminden bahsedilmiştir. Kurumların açık inovasyon konusunda ne durumda 

olduklarını tespit etmek ve bunu kurum-girişimci işbirliklerini geliştirmek için 

kullanmak gerektiğinden bahsedilmiştir. Kurum-girişimci işbirliklerinin kurum 

kapasitesini olumlu yönde nasıl değiştireceği konusunda eğitim çalışmalarının önemi 

vurgulanmıştır. Bu amaçla, yurtdışındaki mentorlar (akıl hocaları) ile İstanbul’daki 

girişimcilerin bir araya getirildiği ortamların oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. 

Yüksek katma değerli üretim yapabilmek için kalifiye emek gücüne, yüksek teknolojili 

işlerin gelişebilmesi için teknoloji laboratuvarlarına ihtiyaç duyulduğundan 

bahsedilmiştir. Dünyada kurumsal firmaların yüksek teknoloji talebinin girişimleri 

daha da yükselttiği ve kapasitelerini artırmaya yönelik teşvik ettiği bilgisi 

aktarılmıştır. Ancak bu durumun Türkiye için henüz söz konusu olmadığı 

vurgulanmıştır.  
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Yeni girişimlerin rekabet gücünün ekonomik güç olduğu vurgulanmış, rekabet gücünü 

artırmak için girişimcilerin belli bir süre desteklenmesi gerektiği hatırlatılmıştır. 

Finansal kaynakların az olmasının girişimcilerin rekabet gücünü düşürdüğü belirtilerek 

yerel yönetimlerin bu anlamda girişimcilere destek olabilecekleri belirtilmiştir. Yerel 

yönetimlerin girişimcilerle işbirliği yapmasının önemli olduğu, bu süreçte İstanbul 

halkına yapılacak katkının değerlendirilmesi ve sürecin şeffaf olması gerekliliği 

vurgulamıştır. 

Girişimcilerin başlangıç maliyetlerini azaltmak ve vergi yükümlülüklerini bölüştürmek 

için kooperatifleşmenin önemli bir alternatif olduğu belirtilmiş, daha demokratik bir 

çalışma ortamı yaratmak için herkesin kooperatifleşmeye gitme eğiliminde olduğu ve 

şu an bunun için çalışmalar yapıldığı aktarılmıştır. Ayrıca, firmalarını kuran 

girişimcilerin girişim ekosistemi içerisine yatırımcı olarak tekrar girmesinin teşvik 

edilmesi gerektiği belirtilmiştir.  

Teknoloji 

Teknoloji konusunun tartışıldığı odada katılımcılara yöneltilen ilk soru olarak “Yerel 

politikalarda akıllı şehircilik uygulamaları giderek artarken aynı zamanda da yüksek 

katma değerli ve ileri (yüksek) teknolojili ürünler sunulmaktadır. İstanbul’da akıllı şehir 

teknolojileri üreten sektörlerin gelişiminin desteklenmesi ve katma değerinin 

artırılmasına yönelik öncelikli müdahale alanları nedir?” sorusu sorulmuştur. “Bu 

sektörlerin gelişiminde yerel yönetimlerin rolü ne olabilir?” tamamlayıcı soru olarak 

katılımcılara yöneltilen bir diğer soru olmuştur. İkinci soru ise “İstanbul’da akıllı şehir 

teknolojileri üreten sektörler diğer sektörlerdeki katma değerin artırılmasına nasıl 

katkı sağlayabilir? Sektörler arası ilişkiler nasıl geliştirilebilir?” olmuş,, bu soruya ek 

olarak da “Mevcut eğitim (örgün ve mesleki eğitim) bu sektörlerdeki yenilik ihtiyacını 

ne kadar karşılamaktadır?” sorusu sorulmuştur.  

Farklı sektörlerin birbiri ile konuşmasının ve bilgiye erişim konusunun diğer sektörlere 

de fayda sağlayabileceği aktarılmıştır. En büyük katma değerin bilgi ve fikir olduğu, 

ulusal ölçekte bakanlıkların ihtiyaçları yerel yönetimler kadar iyi bilemeyeceği, yerel 

yönetimlerin ve vatandaşların bu bilgiye sahip olduğu aktarılmıştır. Fikir yarışmaları 
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gibi farklı yöntemlerin bir araya geldiği platformlar ile temel sebep ve problemin 

belirlenerek somut hizmetlere dönüştürülmesinin önemli olduğu, bu konuda veri 

paylaşımının kritik olduğu belirtilmiştir. Halk sağlığı, tarım, afet gibi her konuda veriye 

ulaşma ve veri paylaşımının önemsendiği, ancak veri harici ortak bir sorunda 

birleşilmesinin sektörler arası iletişimi güçlendirebilecek önemli bir konu olduğu 

aktarılmıştır. 

İstanbul’daki projelerdeki dezavantajın, uzun vadeli projeler olması nedeniyle bu 

projeleri hayata geçirmenin ve sonuçlarını görmenin zorluğu olarak aktarılmıştır. 

Çözüm olarak veri, ulaşım, yapay zekâ gibi tekil projelerin tercih edilebileceği ve alıcı 

olarak İBB’nin ekonomik potansiyel yaratarak pilot uygulamalar, eğitim merkezleri 

gibi teknoloji geliştirmeye öncülük edebileceği belirtilmiştir. 

Altyapı projelerinde altyapının sağlanması ve dağıtımı konusunda yerel yönetimin 

özel sektörle ortaklaşması ve koordinasyonu sağlaması gerektiği vurgulanırken, 

uygun ortam hazırlamak, kent sorunları ile ilgili yarışmalar ve hackathonlar 

düzenlemek, finansal çeşitlilik için destek yaratmak ve mali araçlara destek amaçlı 

yön gösterici olmak, sürekliliği sağlamak, kalifiye personel eksikliği ve veri mimarisi 

oluşturma için işbirlikleri kurmak ve geliştirilecek stratejiler çerçevesinde 

başarısızlıklardan ders çıkarmak gibi görevlerinin altı çizilmiştir. 

Bu sorular çerçevesinde; tek bir ulaşım kartının tüm illerde kullanılması gibi sistem 

mimarisi oluşturulması, çözüm sürecinde İstanbul’un pilot alan olması, müfredat 

içerisinde sözel olan eğitim sistemindeki ilgi ve kapasitenin sayısal alanlara 

yönlendirilmesi, teknolojik eğitim ve altyapının kurulması, veriye erişilebilirliğin ve 

altyapının arttırılması, küçük girişimlerin desteklenmesi, kamu tarafında akıllı şehir 

projelerinin öneminin anlaşılmasının sağlanması, teknoloji okuryazarlığının kamu 

kesiminde de geliştirilmesi öneriler arasında yer almıştır. Çocuklara yönelik bilim 

merkezleri gibi müzeler, teknoloji merkezleri ve yenilik deneyim alanları oluşturma 

çalışmalarının mevcut durumda uygulandığı aktarılmış, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’ne bağlı girişimcilik ve kuluçka merkezi olan İstanbul City Lab Deneyim 

Merkezi - Zemin İstanbul gibi uzun vadeli ama ücretli staj programlarının yer aldığı, 
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çekirdek kadro ile doğrudan hayata geçecek projelerin denendiği, uygulandığı ve 

başarısız olunduğunda vazgeçildiği örnek platformların geliştirilebileceği önerilmiştir. 

Yaratıcı sektörler 

Yaratıcı sektörler konusunun tartışıldığı odada ilk soru “İstanbul’da yaratıcı 

sektörlerin yüksek katma değer ve yenilik kapasitesini nasıl değerlendirirsiniz?” olmuş, 

daha sonra “Yaratıcı sektörlerde katma değerin artırılmasının önündeki engeller 

nelerdir? Yaratıcı sektörlerde katma değerin artırılmasına yönelik öncelikli müdahale 

alanları nelerdir?” soruları sorulmuştur. Bu soruları takiben “Yaratıcı sektörler diğer 

sektörlerde katma değerin artırılmasına nasıl katkı sağlayabilir? Sektörler arası 

ilişkiler nasıl geliştirilebilir?” ve “Mevcut eğitim (örgün ve mesleki eğitim) bu 

sektörlerdeki yenilik ihtiyacını ne kadar karşılamaktadır?” soruları yöneltilmiştir. 

katılımcıların İstanbul’daki yaratıcı sektörlerin katma değerinin mevcut durumu, 

artmasının önündeki engeller ve yenilikçilik potansiyeline ilişkin görüşleri, birinci 

oturumda ele alınan sorunlar ihtiyaçlar ve engeller etrafında şekillenmiştir. Bu 

doğrultuda ifade özgürlüğü, çoğulculuk, kapsayıcılık, özgünlük gibi temel kriterlerin 

aynı zamanda yaratıcı sektörlerde yenilikçilik ve katma değeri sağlayan kriterler 

olduğu vurgulanmıştır. Yaratıcı sektörlerde politik iklimin ve salgın döneminde 

yaşanan kısıtlamaların özellikle bağımsız aktörler ve tüzel kişiliğe sahip olmayan 

aktörler üzerindeki olumsuz yansımalarının kimi aktörleri kendi çabaları ile yenilik ve 

katma değeri yaratmaya yönlendirirken, kimi aktörleri ise kooperatif modelleri 

üzerinden yenilikçiliğe yönlendirdiği belirtilmiştir. Öte yandan, bir arada olamayan ve 

parçacıl bir yapıya sahip olan sektör çalışanlarının birbiri ile konuşamadıkları ve tüm 

bu durumun yaratıcı sektörü etkilediği belirtilmiş, yatay örgütlenme ve kolektif iş 

yapma amacıyla kooperatifler üzerinden birlik olma çabasında oldukları aktarılmıştır. 

Diğer yandan katma değerin yalnızca ekonomik olarak algılanmaması gerektiği, 

ekonomik değeri küçük sektörlerin de kültürel katma değer yarattığı ifade edilmiştir.  

Sektörde yer alan güvencesizlik, finansman sürdürülebilirliğinin olmaması gibi 

hususların katma değer yaratma ve yenilikçilik önündeki temel engeller olduğu 

aktarılmıştır. Yine bir önceki oturumda ele alınan dijitalleşme eğilimi, farklı katılımcılar 
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tarafından katma değer tartışmalarında tekrar ele alınmıştır. Bu kapsamda, film 

endüstrisinde katma değer adına olumlu etkileri olmasına karşın, yayıncılık ve 

edebiyat sektöründe telif hakları konusu ile birlikte dijital korsanlık üzerinden ortaya 

çıkan sorunun katma değer yaratılmasının önünde engel oluşturduğu belirtilmiştir.  

Yaratıcı sektörlerde katma değer ve yenilikçiliğe ilişkin sektörler arası bilgi yayılımı 

(knowledge-spillover) ve sektörler arası ilişkilerin kurgulanması önemli unsurlar olarak 

ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda yaratıcı sektörlerin katma değerinin geliştirilmesi 

için İstanbul’un mevcut istihdam yapısının göz önünde bulundurularak mimarlık-

inşaat, tekstil imalatı-moda tasarımı vb. sektörler arası etkileşimler ve işbirlikleri ile 

gerek yaratıcı sektörlerin gerekse geleneksel imalat sektörlerinin katma değerinin 

artırılabileceği ele alınmıştır. Söz konusu etkileşim ve işbirliklerinin sağlanması için 

koordinasyon ihtiyacı tekrar vurgulanmıştır. Bu kapsamda katılımcıların üzerinde 

hemfikir olduğu diğer bir husus farklı kurumlar ve çalışmalar tarafından ortaya 

konulan sorun ve ihtiyaç tespitlerinin bütüncül bakış açısı ile eylem ve politikalara 

yansıtılması gereksinimi olmuştur. Tasarımın yaratıcı sektörlerle sınırlı kalmayarak 

problem çözme yöntemi, kolaylaştırıcı ve dönüştürücü rolünden faydalanarak diğer 

sektörlerde de katma değer ve yenilikçiliğe bir araç teşkil edebileceği belirtilmiştir. 

Birinci oturumda ele alınan ortaklaştırılmış tanım sorunu bu oturumda da dile 

getirilmiş, farklı katılımcılar tarafından yaratıcı endüstrilerin bilgi, etkinlik, deneyim 

vb. ürünlerinin yasal mevzuatta ürün olarak tanımlanmaması, bu doğrultuda özellikle 

finansal kaynaklara erişimi kısıtlaması bağlamında yaratıcı sektörlerin katma 

değerinin artırılması bakımından önemli bir engel olduğu belirtilmiştir.  
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4 III. OTURUM: SEKTÖRLERİN KIRILGANLIKLARI VE POTANSİYELLERİ  

Çalıştayın “Sektörlerin Kırılganlıkları ve Potansiyelleri” isimli üçüncü ve son 

oturumunun öncesinde, tartışmalara altlık teşkil etmesi ve etkileşimin de sağlanması 

amacıyla katılımcılara iki soru yönlendirilerek, kısa bir beyin fırtınası 

gerçekleştirilmiştir. “İstanbul’da kırılgan sektörler hangileridir?” sorusuna, çevrimiçi 

“Menti” uygulaması üzerinden katılımcıların verdikleri cevaplar sonucunda bir sözcük 

bulutu oluşturulmuş ve eşzamanlı olarak katılımcıların verdikleri cevaplar toplantı 

ekranı üzerinden paylaşılmıştır. Buna göre, toplam 29 katılımcıdan beşer kelime 

yazmaları istenmiş, sonucunda “eğlence, müzik, kültür, turizm, kültür-sanat, tiyatro, 

tarım, lojistik, yeme içme, çevre, fuarcılık ve eğitim” kavramları öne çıkan ifadeler 

olmuştur (Şekil 4). 

 

Şekil 4: Çalıştay katılımcılarının “İstanbul’da kırılgan sektörler hangileridir?” sorusuna 
verdikleri yanıtlar ve sıklığı 

İkinci olarak “İstanbul’da sektörlerin ve ekonominin kırılganlık nedenleri/kaynakları 

nelerdir?” sorusu yöneltilmiş, 29 katılımcıdan en fazla beş adet yanıt girmesi 

beklenmiştir. Verilen yanıtlarda yaklaşık 87 adet çok çeşitlenen ifadenin olduğu 

gözlenmiştir. Öne çıkan ifadeler ise; istikrarsızlık, merkezi yönetim, koordinasyon 
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eksikliği, güvencesiz iş gücü, siyasi sebepler ve kapanma (pandemi nedeniyle) 

şeklindedir (Şekil 5).   

 

Şekil 5: Çalıştay katılımcılarının “İstanbul'da sektörlerin ve ekonominin kırılganlık 
nedenleri/kaynakları nelerdir?” sorusuna verdikleri yanıtlar ve sıklığı 

Çalıştayın üçüncü oturumu olan “Sektörlerin Kırılganlıkları ve Potansiyelleri” oturumu 

13.30-15.00 saatleri arasında gerçekleşmiş, oturumda sektörler, teknoloji, girişim ve 

teknoloji katılımcıları karma olarak dört odaya dağıtılmıştır. Karma katılımcı 

gruplarının oluşturduğu dört odada, “Sektörlerin Kırılganlıkları ve Potansiyelleri” 

teması altında katılımcılara iki soru yönlendirilmiştir. Katılımcılara ilk olarak “Sosyo 

ekonomik politikaların, COVID-19 Salgınının, İklim krizi ve afetlerin sektörlerde ortaya 

çıkardığı kırılganlıklar nelerdir?” sorusu, sonrasında ise “Bu kırılganlıkların giderilmesi 

adına mevcut yaklaşımlar ve öncelikli müdahale alanları nedir?” sorusu yöneltilmiştir. 

Sosyo ekonomik politikaların, COVID-19 Salgınının, İklim krizi ve afetlerin sektörlerde 

ortaya çıkardığı kırılganlıklara ilişkin katılımcılar spesifik bir kriz ya da şoktan 

bağımsız olarak işsizliğin artması ve istihdam olanaklarının azalması, güvencesizliğin 

artması, döviz ve girdi maliyetlerinin artışı, belirsizlik ve istikrarsızlık durumu, 

hammadde temini gibi tedarik zinciri sorunları ile refahın azalması ve gelir 
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adaletsizliğinin artması yönünde kırılganlıkların ortaya çıktığı konusunda hemfikir 

olmuşlardır. Nedenleri arasında dış politika, yere ve sektöre göre özel müdahale 

gerektiren makro ekonomik kırılganlıklar, sektörler arası genişleyen ancak 

derinleşmeyen ilişkiler, dijital dönüşümün yarattığı eşitsizlikler ile yeni kırılganlık 

alanları olarak sayılmaktadır. Bununla birlikte uzman-akademisyen katılımcılar, söz 

konusu şok ve stresler karşısında çevresel bozulma ve kirliliğin artması ve gıda 

fiyatlarında artış şeklinde kırılganlıkların ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Benzer şekilde 

yerel yönetim katılımcıları ürün verimliliğinin azalması yönünde kırılganlık tespitinde 

bulunurken, STK temsilcileri tarımsal üretimin zarar görmesi ve temiz gıdaya erişim 

yönünde bildirimlerde bulunmuşlardır. Özel sektör katılımcıları kuraklık, yatırımların 

azalması, sektörlerde verimin azalması ve mesleklerin değişmesi gibi farklı 

kırılganlıkların ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte tekil olarak STK 

temsilcileri tarafından kadınların ev içi emeğinin (bakım yükünün) artması, ulaşım 

sorunları ve internet erişiminde adaletsizlik yönünde kırılganlıkların ortaya çıktığı 

aktarılmıştır. 

Farklı katılımcı türleri tarafından, kırılganlıkların giderilmesine yönelik önerilen 

müdahale alanları şu şekildedir: 

1. Disiplinler/sektörler arası çalışmanın kolaylaştırılması/devam ettirmesi, 
2. Bilgi paylaşımının desteklenmesi, 
3. Kaynakların etkin yönetimi, 
4. Sürdürülebilir finansman uygulamalarının geliştirilmesi, 
5. Yeşil ekonomi ve döngüsel ekonomi uygulamalarının desteklenmesi, 
6. İnsan kaynağının geliştirilmesi (mesleki eğitimlerin artırılması), 
7. Atık azaltımı ve geri dönüşüm koordinasyonu, 
8. Gıda bankası vb. uygulamaların desteklenmesi, 
9. Tarımsal üretim ve su yönetiminin desteklenmesi, 
10. Gençler için cezbedici uygulamaların oluşturulması, 
11. Kültür sanat politikalarının desteklenmesi ve festivallerin düzenlenmesi, 
12. Z kuşağının tüketici alışkanlıklarının dikkate alınması, 
13. Küreselleşmeden yerelleşmeye yerel tedarik ağlarının artan öneminin 

kavranması, 
14. Depreme dayanıklılığı sağlamak, 
15. Kırılganlıklara yönelik sanatı kullanmak ve kamuoyu oluşturmak 

 



29 

 

Bunlara ek olarak katılımcılar kırılganlıkların ortaya çıkmasında nüfus artışının ve 

değişimlere adapte olma kapasitesinin önemli etkenler olduğunu ifade etmişlerdir. 

Katılımcılar, bu kırılganlıkların giderilmesine yönelik uzun vadeli politika ve farkındalık 

yaratılması ihtiyacını vurgulamışlardır.  
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5 DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ 

Çalıştayın kapanış oturumunda, Vizyon 2050 Ofisi Koordinatörü Burcu Özüpak Güleç 

tarafından Vizyon 2050 Ofisi çalışmaları kapsamında sonraki adımlara yönelik kısa 

bir bilgilendirme yapılmıştır. Kentsel durum analizi çalıştaylarında elde edilen çıktılar 

ve ofis tarafından gerçekleştirilen analizler ışığında, strateji ve politikalara yönelik 

çalışmaların devam edeceği belirtilmiştir. Ayrıca, çalıştay katılımcıları ile “İstanbul 

Senin” anketi bağlantısı paylaşılmış, sahada devam etmekte olan anket çalışmalarına 

ilişkin bilgiler verilmiştir.  
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EKLER 

Ek 1. Çalıştay Programı 
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Ek 2.  Çalıştaydan Görüntüler 
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Ek.2 Katılımcı Listesi 

Ad Soyad Kurum 

Ahmet Sezer İBB İsttelkom 

Ali Murat Erdem İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Asker Kartarı Kadir Has Üniversitesi 

Aslı Çetinkaya Anadolu Kültür 

Aysha Hasanova Viveka 

Bahar Aksel MSGSÜ 

Bahar Yalçın KEDV (Kadın Emeğin Değerlendirme Vakfı) 

Barış Taşkın Albatros Bilişim Kooperatifi 

Barkan Özgür DEİK 

Batuhan Dayıoğlugil Albatros Bilişim Kooperatifi 

Beril Boyacıoğlu Bakır Koç Üniversitesi 

Berkan Bayram TEHAD 

Berna Gülseren Geri dönüşüm sanayicileri derneği 
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Burcu Büyükkınacı İBB İsbak 

Bülent Ekuklu Microsoft 

Bülent Gülçubuk Ankara Üniversitesi 

Cansu Ataman British Council Head of Arts 

Ceren Aydın Ergün TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu 

Demet Toksoy İTO 

Ece Turna İBB Şehir Planlama Md. 

Ecem Çuhacı Küçük Zemin İstanbul 

Elif Uney ENKA Sanat 

Emre Erbirer Omuz Dayanışma Ağı 

Enis Erdem Yurdatapan Harekete Geçir 

Enis Hulli 500 StartHUB 

Esra Aysun British Council Head of Arts 

Esra Demir Demir Enerji Danışmanlık 

Fatma Denizci Slow Food Şile Palamut Birliği 
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Fatma Şenvardar İBB Şehir Planlama Md. 

Ferhan Gezici Korten İstanbul Teknik Üniversitesi 

G. Pelin Olcay Kent Üniversitesi 

Gizem Ballı Solar Baba 

Gizem Takıl İstanbul Teknik Üniversitesi 

Gökalp Köseoğlu MAPTRİKS 

Gökçe Dervişoğlu Okandan Bilgi Üniversitesi 

Gülçin Yetkin Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM 

Günöz Atakan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği 

Handan Cömertpay İstanbul Birlik Organize Sanayi Bölgesi 

Hande Aydoğan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 

Hatice Ertüzün İstanbul Teknik Üniversitesi 

Hilal Gerçek GEN Türkiye 

Huzeyfe Maralceylan Deniz Ventures 

İclal Dinçer Yıldız Teknik Üniversitesi 
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Kenan Kocatürk Türkiye Yayıncılar Birliği 

Levent Ocal Habita 

Melahat Özkan Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği (TÜGIDER) 

Melih Gecek İBB 

Meriç Öner SALT (Garanti BBVA) 

Meriç Taylan Albatros Bilişim Kooperatifi 

Merve Bal Yüksel İBB Strateji Geliştirme Md. 

Mete Başar Baypınar İstanbul Üniversitesi 

Murat Şam Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği YEKON 

Mustafa Değirmenci İBB Strateji Geliştirme Md. 

Mustafa Eruyar Hinda Akıllı Şehir Teknolojileri 

Mustafa Gül İstanbul Kalkınma Ajansı 

Nazlı Ceren Sualp İstanbul Sanayi Platformu 

Nisa Akgün Vestel Ventures 

Nizamettin Sami Harputlu Startup Centrum 
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Nurdan Ataolur Metro Toptancı Market 

Ömer Demir İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 

Özcan Biçer İstanbul Turizm Platformu 

Özlem Ece İKSV 

Özlem Özçevik İstanbul Teknik Üniversitesi 

Özlem Veri ENKA Sanat 

Pelin Yenigün İPA Danışmanı 

Saadet Tipi Strateji Geliştirme Md. 

Samet Çanka İstanbul Turizm Platformu 

Samet Keskin Marmara Belediyeler Birliği 

Savas Kilic ÇEVBİR (Çevirmenler Meslek Birliği) 

Serkan Korkmaz Arslan İstanbul Kalkınma Ajansı 

Tansel Erbil Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Tayfun Özkaya Ege Üniversitesi 

Turgay Kerem Koramaz İstanbul Teknik Üniversitesi 
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Ufuk Demirbilek Sinema Televizyon Sendikası 

Yaşar Uysal Dokuz Eylül Üniversitesi 

Zehra Yılmaz İstanbul Turizm Platformu 

Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi 
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