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İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 15. Kalkınma Kurulu Toplantısı, İstanbul
Ticaret Odası Meclis Salonu’nda 1 Haziran 2016 tarihinde saat 10.30’da yeterli
çoğunluğun sağlanmasının tespiti ile birlikte başlatılmıştır. Kalkınma Kurulu toplantısına
İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Valisi Sn. Vasip ŞAHİN
katılmıştır.
Kalkınma Kurulu Başkanı Sn. Osman AKYÜZ ve İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim
Kurulu Başkanı İstanbul Valisi Sn. Vasip ŞAHİN’in açılış konuşmalarının ardından İSTKA
Program Yönetimi Birimi Başkanı Sn. Süleyman BAYEZİT Ajans faaliyetleri ile ilgili
bilgilendirme yapmış ve 2015 Yılı Faaliyet Raporu’nu üyelerin görüşlerine sunmuştur.
Bilgilendirme sunumunun ardından, üyelerin soru, görüş, öneri ve değerlendirmeleri
alınmıştır.
Toplantının devamında Kalkınma Kurulu üyeleri Ajansın mevcut faaliyetleri,
gelecek dönemlerde gerçekleştirebileceği çalışmaları ve kurulun işleyişine dair katkıları
içeren öneri ve görüşleri belirtmişlerdir. Bu öneri ve görüşler doğrultusunda, Bölge,
Ajans ve paydaşlar için önem verilmesi gereken veya gerçekleştirilmesinde yarar
görülen hususlar aşağıda yer almaktadır.










İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasının zenginliğine dikkat çekilmiş, Ajansın
Güdümlü Proje destek mekanizmasının bu tarihi eserlerin bakım ve
restorasyon kalitesinin artırılması için kullanılabileceği hatırlatılmıştır. Bu
hususta işbirlikleri geliştirilebileceğine değinilmiştir.
İstanbul’un ele alınması gereken önemli hususlarına ve bu konularda
Ajansın pozisyonuna değinecek şekilde yayınlar yapılabileceği belirtilmiştir.
İstanbul’da kendini İstanbullu olarak göremeyen, şehre aidiyet hissi
hususunda eksiklik çeken belli bir nüfusun varlığına değinilerek bu
kapsamda eğitim başta olmak üzere çalışmalar gerçekleştirilmesi
önerilmiştir.
Günümüzde kalkınma anlayışının genişlediği; iklim değişikliği, sığınmacılar
gibi büyük ölçekli konuların da artık kalkınma kapsamına girdiği
hatırlatılmıştır.
Yayıncılık konusunun İstanbul için önemine dikkat çekilmiştir.
Ajansın değerlendirme süreçlerinde akademik yaklaşımın yoğunluğunun
pratikle örtüşmeyebildiği dile getirilerek değerlendirme süreçlerinin
işlevselleştirilebileceği belirtilmiştir.



Uluslararası
işbirlikleri
konusunda
fuar
katılımlarının
yeterli
olmayabileceğine, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesinin daha kapsamlı
faaliyetler gerektirdiğine değinilmiştir.

Gündem maddelerinin tamamlanması ile Kalkınma Kurulu Başkanı Sn. Osman
AKYÜZ tarafından toplantı sonlandırılmıştır.
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