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İSTANBUL KALKINMA AJANSI  

KALKINMA KURULU ON DOKUZUNCU TOPLANTISI SONUÇ BİLGİRGESİ 

 

İstanbul Kalkınma Ajansı 19. Kalkınma Kurulu toplantısı, İstanbul Ticaret Odası’nda 

25.12.2019 tarihinde saat 09:00’da yeterli çoğunluğun sağlanmasının tespiti ile birlikte 

başlamıştır. Toplantıya, Yönetim Kurulu Üyeleri İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sn. Şekib 

AVDAGİÇ, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Sn. Yusuf TÜLÜN ve Türkiye Gönüllü 

Teşekküller Vakfı Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Hamza AKBULUT ile 

gözlemci olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Daire 

Başkanlarından Sn. Erdal ANIK katılım sağlamıştır. 
 

Toplantıya saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlanmıştır. Gündem 

maddeleri ile ilgili üyelere gerekli bilgilendirmenin yapılmasını takiben Kalkınma Kurulu 

Başkanı Sn. Prof. Dr. Cevdet ERDÖL tarafından açılış konuşması yapılmış ve akabinde 

toplantı birleşimi başlatılmıştır. İlk etapta toplantıya katılamayan üyelerin mazeretleri kurul 

üyelerine arz edilmiş, ardından İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Nesrin GENCER 

tarafından 2019 yılı ilk altı aylık faaliyetleri, 2019 Yılı Fizibilite Desteği, Kalkınma Ajansları 

2019 Yılı Teması “Mesleki ve Teknik Eğitim”, Kalkınma Ajansları 2020 Yılı Teması 

“Kaynak Verimliliği” ve 2020 Yılı 20. Kalkınma Kurulu Toplantısı konularını içeren bir 

bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir.  

Bilgilendirme sunumunun yapılmasını takiben 2019 yılı ara faaliyet raporu üyelerin 

soru, görüş, öneri ve değerlendirmelerine sunulmuştur. Kalkınma Kurulu üyeleri tarafından 

Ajansın mevcut faaliyetleri değerlendirildiği gibi aynı zamanda Ajansın faaliyet alanlarına 

dair kurul tarafından yürütülmekte olan görevler hakkında kaydedilen ilerleme ile gelecek 

dönemlerde Ajans tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara sağlanabilecek katkılar ile ilgili 

görüş alışverişinde bulunulmuştur. Alınan görüş ve öneriler doğrultusunda aşağıdaki hususlar 

Kalkınma Kurulu üyeleri tarafından dile getirilmiştir: 

-Ajansın hem geçmiş çalışmalarında hem de gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan 

çalışmalarında turizmin yeteri kadar yer almadığı görülmektedir. İstanbul 2019 yılı içerisinde 

ilk 9 ayda 12 milyon turist çekmiş olup sene sonunda bu sayının 13-14 milyona varması ümit 

edilmektedir. Geçen yıla göre bu sayıda yaklaşık % 15’lik bir artış yaşanmıştır. 2020 yılında 

ise İstanbul’a nüfusu ile eşdeğer olarak 19-20 milyon civarında yabancı ziyaretçi gelmesi 

beklentisi bulunmaktadır. Bu bağlamda İstanbul Kalkınma Ajansı’nın genel olarak destek 

verdiği ve çok önemli perspektifler olarak değerlendirilebilecek sanayi, altyapı ve eğitim gibi 

alanların yanı sıra turizm alanına da odaklanması gerekmektedir. İstanbul’un turizmin yanı 

sıra kültür ve sanat yönünden de desteklenmesi gerektiği; kültür ve sanat algısı ve 

farkındalığının hem İstanbul halkı hem de İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçilerin İstanbul’a 

dengeli dağılabilmesi için önemli olduğu görülmektedir. Ayrıca turizm alanındaki bu 

beklentilerin sadece Ajans tarafından karşılanması beklenmemekte olup bu alanda çalışan 

kurumların da Ajansın yürüteceği faaliyetlere gerekli katkıları vereceği bir işbirliği ortamı 

tesis edilmelidir. 



  

-18. Kalkınma Kurulu toplantısında organize edilmesine karar verilen kültür ve sanat 

çalıştayı hazırlık çalışmaları İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ile İstanbul Ticaret Odası 

koordinasyonunda devam etmektedir. 

-18. Kalkınma Kurulu toplantısında üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi 

adına; akademik alanda sunulan tezlerin sanayinin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda 

geliştirilmesi konusunda yapılmasına karar verilen ön çalışma tamamlanmıştır. Yıldız Teknik 

Üniversitesi koordinasyonunda Bezmialem Üniversitesi, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul 

Teknik Üniversitesi’nden oluşan ekibin yürüttüğü çalışmada bir envanter çalışması yapılması 

öngörülmüştür. Bu envanter çalışmasında hem bölgesel kalkınmaya yönelik olarak üretilmiş 

olan fikri ürünlerin (tez, makale, patent vb.) tespit edilip üniversitelerin yetkinlik ve 

envanterinin çıkarılması hem de yerel yönetimlerin sorunlarının tespit edilmesine yönelik 

olarak soru setleri hazırlanmıştır. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer 

Ofisi’nin katkıları ile bu tezlerin nasıl seçileceği, nasıl destekleneceği, bu tezlerin çıktılarının 

nasıl değerlendirileceği ve ticarileşebileceği konularında bir yol haritası hazırlamıştır. Çalışma 

İSTKA tarafından uygulamaya başlanabilecek bir safhaya getirilmiş olmakla beraber aslında 

bu çalışmanın İSTKA öncülüğünde Türkiye’deki tüm bölgeler ve Ajanslar için örnek olması 

ve yaygınlaştırılması öngörülmektedir. 

 

-18. Kalkınma Kurulu toplantısında İstanbul’un uzun vadeli gelecek projeksiyonu ile 

ilgili yapılmasına karar verilen çalışma İstanbul Maden ve Metal İhracatçıları Birliği 

koordinasyonunda devam etmektedir. 2020 yılı içerisinde İstanbul’da düzenlenecek olan ve 

koordinasyonu İstanbul Teknik Üniversitesi’nce yapılmakta olan kimya olimpiyatlarına da 

İstanbul Maden ve Metal İhracatçıları Birliği tarafından katkı verilmektedir. 
  

-18. Kalkınma Kurulu toplantısında ele alınan ve İstanbul’a yakışacak ölçekte ve 

büyüklükte bir fuar merkezi yapılması fikri devam etmekte olup bu fuar merkezinin hem Türk 

ihraç ürünlerinin sergilendiği hem de fuar merkezine gelen katılımcıların ve ziyaretçilerin 

İstanbul’u turistik anlamda gezmesine olanak sağlayacak imkânların sağlandığı ayrıca 

İstanbul’da düzenlenebilecek uluslararası toplantı ve konferansların organize edilebileceği ve 

ulaşımı rahat bir merkez olması planlanmaktadır. Bunun yanında ihracatçıların ödedikleri 

yüksek belgelendirme ücretlerinin önüne geçebilmek adına Ticaret Bakanlığından alınan 

onaya da istinaden Ajans ile işbirliği halinde İstanbul’da bir kimya teknoloji merkezinin 

kurulumuna başlanması planlanmaktadır. 
 

-İstanbul’da dış mimarinin güzelleştirilmesi ve renklendirilmesi için İstanbul Maden 

ve Metal İhracatçıları Birliği boya firmalarından destek alarak ücretsiz boya temini konusunda 

katkı sunmak istemektedir. 
 

-İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde 14-16 Temmuz 2020 tarihlerinde Dünya 

İslami Finans Kongresi’nin 12.si düzenlenecek olup bu organizasyon “İstanbul’un bir finans 

merkezi olması” projesine sağlayacağı katkı nedeniyle önemlidir. İstanbul bir finans merkezi 

olarak New York veya Londra gibi şehirler ile rekabet edecek kapasitede olmamakla beraber 

İslami finans konusunda rakiplerinin önüne geçebilecek potansiyele sahiptir. Üniversite 

İslami finans hakkında önemli çalışmalar yürütmekte olup bu konuda 3 dilde doktora 

programı da bulunmaktadır. Üniversite ayrıca İslami finans alanında yaptığı çalışmalar ile 



  

dünyada ilk 10’da yer almaktadır. Bu konu ile ilgili daha önce üniversitenin Ajans ile İslami 

finans altyapısını güçlendirme ve üniversite bünyesinde İslami finans teknokenti kurmaya 

yönelik proje düzeyinde bir girişimi olmuştur. Proje fikir düzeyinde kalmış olmakla beraber 

2020 yılı içerisinde İslami fintech ile ilgili geliştirilebilecek bir altyapı projesi ile ilgili Ajans 

ile bir işbirliği sahası oluşturulabilir. Projenin etkinliğinin artırılabilmesi adına bu alanda 

çalışmakta olan diğer üniversiteler ile işbirliği halinde ortak proje geliştirebilir. 

 

Yukarıda bahsi geçen ve istişare edilen hususlar hakkında; 

-Kültür ve sanat çalıştayı ile ilgili bir sonraki Kalkınma Kurulu toplantısından önce 

çalışmanın özetinin Genel Sekreterliğe iletilmesine, 

-Kalkınma Kurulu çalışma komisyonu tarafından hazırlanan ve yüksek lisans, doktora 

düzeyindeki nitelikli insan kaynağının üniversite-yerel yönetim işbirliği ile geliştirilmesini ve 

bilimsel çalışmaların bölgesel kalkınmaya etki etmesini amaçlayan “Tezler Rafta Kalmasın” 

program önerisinin Ajansın Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile yapacağı 

çalışmalar ile geliştirilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulmasına 

karar verilmiştir.       

       

 

   Prof. Dr. Cevdet ERDÖL                          Hüseyin KESKİN                            Sadi AĞIR 

 Kalkınma Kurulu Başkanı                            Katip Üye                                   Katip Üye 


