VII. KALKINMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ
(Dış Ticaret Kompleksi, 26 Aralık 2011)
26 Aralık 2011 tarihinde Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen 7. Kalkınma Kurulu
Toplantısı’nda Kurul üyelerinin Ajansın 2011 yılı faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi ve 2011
yılı Ara Faaliyet Raporunun üyelerin görüşlerine sunulmasının ardından, 2012 yılı öncelik
alanları konusunda üyelerin görüş ve önerileri alınmıştır. Bu kapsamda, Kurul üyelerince dile
getirilen görüş ve öneriler aşağıda sunulmaktadır:




Küresel rekabette kültürün artan önemi ve İstanbul’un bir çekim merkezi haline
gelmesi nedeniyle İstanbul’da etkinliklerin desteklenmesi, kurumların etkinlikler için
tahsis ettiği tarihi mekanların ücretlerinin düşürülmesi, tasarımla ilgili bienal
düzenlenmesi ve desteklenmesi, İstanbul için İKSV 40. yıl arşiv projeleri kapsamında
kültür hafızası oluşturma projesinin desteklenmesi
Girişimcilik algısının değiştirilmesi için Ajansın kendi bünyesinde bütçe oluşturması,
Bilgi Teknolojileri konusunda Ajansın ulusal öncelikleri de destekleyecek şekilde
program tasarlaması



13 milyon nüfusu olan İstanbul’da özellikle lojistik konusunun vurgulanması ve lojistik
sektörünün rekabetçiliğinin artırılması



İstanbul’da kentsel dönüşümle ilgili yapı ve yaşam kalitesi riskini azaltıcı “kentsel
dayanıklılık” başlığı altında yenilikçi yaklaşımlar geliştirilerek kent genelinde eşitliği
sağlayıcı somut programların desteklenmesi



Lojistik sektöründe halihazırda yetersiz sayıda olan şoför sayısının artırılması, artan
trafik nedeniyle İstanbul’da yaşam kalitesi düştüğünden Ajansın lojistik köylerin
yapımında aktif rol alması ve İl Koordinasyon Kurulu’nda trafik sorununa ilişkin
çözümleri dile getirmesi, kentsel mekan kalitesinin artırılması için afet yönetim
sisteminin iyileştirilmesi, afet lojistiğinin geliştirilmesi projesinin desteklenmesi ve
Afet Yönetimi Eylem Planının hayata geçirilmesi



İstanbul’un finans merkezi olabilmesi için yurtdışı örneklerin incelenmesiyle birlikte,
güdümlü proje yöntemiyle girişim sermayesi konusunda üniversitelerin liderliğinde
Ajansın destek vermesi



İstanbul’un Finans Merkezi olması için Ajansın halka arz yapmayı taahhüt eden
işletmelere kademeli olarak ve halka arzı teşvik edecek destekler sağlaması



İstanbul’a özel olarak Ajansın projecilik yerine işbirliğini içeren yaklaşımlar
benimsemesi, kültür ve sanat alanında geliştirilecek temel faktörlerden biri yaratıcı
endüstriler olduğundan Ajans tarafından kültür ile ilgili faaliyetler için belirli bir bütçe
ayrılması, kadın istihdamı için kaynak ayrılması, Ajansın İstanbul’daki sivil toplum

örgütlerinin katılımıyla Rio+20’ye katkıda bulunması; İstanbul’da Kalkınma Kurulunun
kamu kurumları ağırlıklı yapıdan sivil toplum ağırlıklı bir yapıya geçilmesi


Doğal kaynaklar açısından zengin olan İstanbul’da nadir türlerin korunması için sokak
hayvanlarını da kapsayacak şekilde yaban hayvanlarına yönelik koruma ve
rehabilitasyon merkezlerinin geliştirilmesi



Deprem bölgesi olan İstanbul’da kentsel dönüşümde Ajansın aktif olması, mevcut
binaların güçlendirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi gibi projelerin desteklenmesi,
meslek ve iş ahlakının geliştirilmesi ve özellikle yeni girişimcilerin bu konuda
yetiştirilmesi için ortaöğretim ve yükseköğretim düzeylerinde müfredata derslerin
eklenmesi



Bölgenin öncelikleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) görev ve
sorumlulukları dikkate alınarak İBB’nin güdümlü projelerle Bölge vizyonuna daha fazla
katkısının alınması



Kuyumculuk sektörünün
gerçekleştirilmesi



Önümüzdeki 20-30 yılda Türkiye’nin ihracat hedefleri ve Uluslararası Finans Merkezi
gibi büyük hedefleri dikkate alınarak, Ajansın bu hedeflere ulaşabilmek için
ilköğretimden başlayarak inovatif düşünceyi teşvik eden eğitim programlarına destek
vermesi

geliştirilmesi

ve

marka

desteklemesi

çalışmasının

